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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี 1 
ครั้งที่ 9/2558 2 

วันที่ 17 กันยายน 2558  3 
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี 4 

ผู้มาประชุม  5 

1. นายพรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 6 
2. นางสาวกรกช ฮามสุโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ 7 
3. นางสาวปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 8 
4. นายคณิต  วิชิตพันธุ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 9 
5. นายรุ่งโรจน์ อาจเวทย์  แทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   กรรมการ 10 
6. นายสิงหนาท พวงจันทน์แดง หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ 11 
7. นายสมคิด พลตื้อ                 หัวหน้าส านักงานคณบดี    เลขานุการ 12 
  คณะเทคโนโลยี 13 

ผู้ไม่มาประชุม 14 

1. นายณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ลาพักผ่อน 15 
2. นางจันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า  ลาป่วย 16 

ผู้เข้าร่วมประชุม  17 

1. นายธัญญา จันทร์ประสพชัย แทนรักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 18 
2. นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์ บุคลากร ช านาญการ 19 

เริ่มประชุม:    เวลา 13.30 น. 20 

       ประธานกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 21 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 22 

  โดยมีการแก้ไขดังต่อไปนี้ 23 
หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 34 แก้ไขจาก “ได้ตรวจสอบเพ่ิมเติมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ภาควิชาฯ เสนอมากับบัญชี24 

ผู้ทรงคุณวุฒิของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว ปรากฏว่ามีรายชื่ออยู่ในบัญชี25 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 ราย” เป็น “ปรากฏว่ามีรายชื่อที่อยู่ในบัญชีผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมอีก 26 
จ านวน 1 ราย” 27 

หน้าที ่2 บรรทัดที่ 9 แก้ไขจาก “หลังจากแก้ไขและประกาศใช้แล้วให้แจ้งภาควิชาฯ ทราบ” เป็น “หลังจาก28 
แก้ไขและประกาศใช้แล้วให้แจ้งภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ ทราบ” 29 

  บรรทัดที่ 17 แก้ไขจาก “แจ้งให้ภาควิชาฯ ทราบ นั้น ฝ่ายแผนฯ ได้แจ้งการแก้ไขให้ภาควิชาฯ 30 
ทราบเรียบร้อยแล้ว” เป็น “แจ้งให้ภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ ทราบ นั้น ฝ่ายแผนฯ ได้แจ้งการ31 
แก้ไขให้ภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ ทราบเรียบร้อยแล้ว” 32 

 หน้าที ่3 บรรทัดที่ 2 แก้ไขจาก “รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบ33 
ว่า” เป็น “ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า” 34 

หน้าที ่4 บรรทัดที่ 19 แก้ไขจาก “ว่าภารงานสอนที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ” เป็น “ว่าภาระงานสอน35 
ทีผู่้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ” 36 

/หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 21 ... 
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หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 21 แก้ไขจาก “เพ่ิมค าจ ากัดความของค าในประกาศและน าเข้าพิจารราในคราวต่อไป” 1 
เป็น “เพ่ิมค าจ ากัดความของค าในประกาศและน าเข้าพิจารณาในคราวต่อไป” 2 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง 3 

2.1 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ (อาจารย์นุศรา สุระโคตร) 4 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากวาระท่ี 2.1 ในคราว5 

ประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เรื่อง ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 
ของอาจารย์นุศรา สุระโคตร ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรองรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมอีก 7 
จ านวน 1 ราย นั้น คณะฯ ได้เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ8 
บุคคลดังกล่าว ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ ศธ 0514.16.1.1.2/3559 ลงวันที่ 14 9 
กันยายน 2558 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 10 

ที่ประชุมรับทราบ 11 

2.2 การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ คณะเทคโนโลยี 12 
ประธาน แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 2.2 ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 13 

20 สิงหาคม 2558 เรื่อง การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ 14 
สังกัดคณะเทคโนโลยี ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ โดยให้แก้ไขเล็กน้อยและเมื่อประกาศใช้แล้วให้แจ้งภาควิชา15 
ฯ/สาขาวิชาฯ ทราบและพิจารณาแจ้งให้คณาจารย์ทราบและลงลายมือชื่อรับทราบโดยทั่วกัน นั้น คณะฯ ได้16 
ปรับแก้ และประกาศใช้แล้ว ตามประกาศคณะเทคโนโลยี ฉบับที่ 15/2558  ลงวันที่ 8 กันยายน 2558 และ17 
แจ้งเวียนภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ ทราบแล้ว จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 18 

 ที่ประชุมรับทราบและให้น าขึ้นไว้บนเว็บไซต์ของคณะฯ ต่อไป 19 

2.3 ร่างหลักเกณฑ์การให้บริการและอัตราค่าบ ารุงรักษายานพาหนะ คณะเทคโนโลยี 20 
ประธาน แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 4.11 ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อ21 

วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เรื่อง ร่างหลักเกณฑ์การให้บริการและอัตราค่าบ ารุงรักษายานพาหนะ คณะ22 
เทคโนโลยี ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ และให้ปรับแก้โดยเพ่ิมค าจ ากัดความของค าใน23 
ประกาศและน าเข้าพิจารณาในคราวต่อไป นั้น คณะฯ ได้ปรับแก้แล้ว ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุม24 
พิจารณา 25 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ปรับแก้ไขร่างประกาศฯ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 26 
1) ข้อ 3. การให้บริการยานพาหนะ ข้อ 3.1-3.6 ขอให้เพ่ิมความชัดเจน  27 
2) ข้อ 4. หลักเกณฑ์การขอใช้บริการยานพาหนะของคณะเทคโนโลยี   28 
3) ข้อ 5. การใช้ยานพาหนะของคณะเทคโนโลยี มีความซ้ าซ้อน กับ ข้อ 4. 29 

และเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ในข้อ 2. หลักเกณฑ์เบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถยนต์ ให้ปรับแก้ตารางอัตราเบี้ย30 
เลี้ยง ให้เพ่ิมช่องเบี้ยเลี้ยงให้ชัดเจน และอ้างอิงตามระเบียบราชการ และน าเข้าพิจารณาในคราวต่อไป 31 

2.4 การเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 32 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 2.3 ในคราวประชุม33 

ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  34 
ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ โดยให้ใช้กับนักศึกษาที่รหัสประจ าตัวที่ขึ้นต้นด้วย 58 และปรับแบบค าร้องขอ35 
เปลี่ยนสาขาวิชา เป็น 2 ส่วน ฝ่ายวิชาการฯ ได้ปรับแก้ร่างประกาศเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียด จึงเสนอที่36 
ประชุมพิจารณา  37 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบในหลักการ โดมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  38 
/1. ข้อ 5 ปรับแก้จาก ... 
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1. ข้อ 5 ปรับแก้จาก “จะต้องยื่นเอกสารต่างๆ ตามที่คณะก าหนด” เป็น “จะต้องยื่น1 
เอกสารตามที่คณะก าหนด” 2 

2. หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง ให้เพ่ิมหมายเลขโทรศัพท์ 3 
3. ให้ใช้ประกาศกับนักศึกษารหัสขึ้นต้นด้วย 59 เป็นต้นไป 4 

2.5 การด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 5 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า เพ่ือให้การด าเนินงานหลักสูตรเป็นไปตาม6 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd) และการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน7 
การสอน ฝ่ายวิชาการขอแจ้งและติดตามการด าเนินงานหลักสูตรของภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ ดังนี้ 8 

1. ปฏิทินการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF (ฉบับแก้ไข) 9 
จากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คราวประชุมครั้งที่ 3/2558 10 

เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558 คณะกรรมการเสนอให้มีการปรับปฏิทินการจัดส่ง มคอ. ของคณะฯ ซึ่ง11 
ข้อความโดยรวมคงเดิม แต่ขอให้เพ่ิมในประเด็นดังต่อไปนี้ 12 

(1) ช่วงเวลาของภาคการศึกษาพิเศษ และให้คิดการจัดท า มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุด13 
ภาคการศึกษาพิเศษ 14 

(2) เพ่ิมช่วงเวลาการทวนสอบประจ าปีการศึกษา 2558 ในปฏิทินด้วย  15 
ดังนั้น ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดท าปฏิทินขึ้นใหม่โดยเพ่ิมประเด็นที่เกี่ยวข้องและเสนอที่ประชุม16 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ ก่อนที่จะส่งให้กับคณาจารย์ทุกท่านต่อไป  17 
2. การติดตามการจัดท า มคอ. 3 ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 18 

ฝ่ายวิชาการน าเสนอข้อมูลการจัดส่ง มคอ. 3/มคอ. 4 ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปี19 
การศึกษา 2558 ซึ่งตามปฏิทินการส่ง มคอ. ประจ าปีการศึกษา 2558 หรือชื่อใหม่ว่า “ปฏิทินการ20 
ด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd)” นั้น วันก าหนดส่งคือ21 
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ายังมีหลักสูตรที่ยังไม่ได้จัดท า มคอ. 3 22 
ดังนั้น ฝ่ายวิชาการจึงใคร่ขอความร่วมมือจากภาควิชาในการติดตามด้วยอีกทางหนึ่ง 23 

3. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา ประจ าปี24 
การศึกษา 2557 25 

ฝ่ายวิชาการแจ้งว่าก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินการทวนสอบประจ าปีการศึกษา 2557 โดยได้แต่งตั้ง26 
คณะกรรมการทวนสอบของหลักสูตรส่วนใหญ่แล้ว ส่วนเอกสารประกอบการทวนสอบ งานบริการการศึกษา27 
จะได้จัดส่งให้กับประธานและกรรมการทวนสอบฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 นี้ และขอให้28 
หลักสูตรด าเนินการทวนสอบฯ ให้แล้วเสร็จและส่งรายงานการทวนสอบพร้อมบทสรุปผู้บริหารภายในวันศุกร์29 
ที่ 16 ตุลาคม 2558 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 30 

 ที่ประชุมรับทราบ 31 

2.6 ร่างปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 32 
 ประธาน แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 3.3 ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 33 

20 สิงหาคม 2558 เรื่อง ร่างปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ประชุม34 
พิจารณาแล้ว ที่ประชุมรับทราบและขอให้ปรับเปลี่ยนปฏิทินฯ ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2558 และ35 
ขอปรับรายชื่อกรรมการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยี ล าดับที่ 6 จากชื่อบุคคลเป็นชื่อต าแหน่ง  36 
นั้น ฝ่ายแผนฯ ได้ปรับก าหนดปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 ดังรายละเอียด 37 
จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 38 

           ที่ประชุมรับทราบ 39 

/2.7 การขอไปปฏิบัติงาน ... 
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2.7 การขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ 1 
ถาวรชินสมบัติ 2 

ประธาน แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 4.1 ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 3 
20 สิงหาคม 2558 เรื่อง การขอไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ 4 
ถาวรชินสมบัติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ และขอให้คณะฯ ตรวจสอบเพ่ิมเติมกรณี5 
ระบุข้อความ “ประกอบการขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์” ท าได้หรือไม่ นั้น 6 
คณะฯ ได้ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการขอไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 7 
ของกองการเจ้าหน้าที่แล้ว สามารถระบุข้อความดังกล่าวได้  จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 8 

ที่ประชุมรับทราบ 9 
2.8 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (โท -เอก) สาขาวิชา10 

เทคโนโลยีการอาหาร 11 
ประธาน แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 5.1 ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 12 

20 สิงหาคม 2558 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (โท -เอก) สาขาวิชา13 
เทคโนโลยีการอาหาร มีรายชื่อ ซ้ าซ้อนกัน ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบและเสนอแนะให้ภาควิชาฯ 14 
เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ผกาวดี แก้วกันเนตร เป็นกรรมการบริหารหลักสูตรแทนกรรมการที่ซ้ าซ้อน นั้น 15 
รองศาสตราจารย์ผกาวดี แก้วกันเนตร ยินดีรับเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรดังกล่าว จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 16 

          ที่ประชุมรับทราบ 17 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 18 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้คณะกรรมการพิจารณาโดยวิธีเวียน 19 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี แจ้งว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงก าหนดการประชุม20 

คณะกรรมการประจ าคณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความ21 
เห็นชอบโดยการเวียนหนังสือ ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 1 ครั้ง คือ การ22 
รับรองผลการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาเอก 23 
จ านวน 1 วิชา คือ วิชา 662 997 DISSERTATION จ านวน 1 คน คือ นายวรายุธ พิลาภ ลงทะเบียน 1 24 
หน่วยกิต ได้ค่าคะแนน S = 1 หน่วยกิต (ท่ี ศธ 0514.16.1.3/ว 2650 ลงวันที่ 10 กันยายน 2558) จึงแจ้งที่25 
ประชุมทราบ 26 

ที่ประชุมรับทราบ   27 

3.2 สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรมของฝ่ายพัฒนานักศึกษาระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 28 
2558 29 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในระหว่าง30 
เดือนสิงหาคม-กันยายน 2558 มีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ดังนี้ 31 

1. อบรมผู้น าเชียร์รับน้องใหม่คณะเทคโนโลยี วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 16.00-17.30 น. 32 
2. ประเพณีร้องเพลงเชียร์ประจ าคณะ ประจ าปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 4-22 สิงหาคม 2558 33 

โดยจัดทั้งหมด จ านวน 6 ครั้ง และรายงานตัวน้องใหม่ จ านวน 1 ครั้ง 34 
3. โครงการพาน้องใหม่ใจอาสา ร่วมสร้างจิตสาธารณะ วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 -35 

16.30 น. 36 
4. กิจกรรมกีฬาน้องใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 23-29 สิงหาคม 2558 ณ สนามกีฬา37 

กลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 38 

/5. บริจาคโลหิต ... 
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5. บริจาคโลหิต ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 31 ปี  วันพฤหัสบดีที่ 27 1 
สิงหาคม 2558 เวลา 9.00-14.00 น. ณ บริเวณทางเดินหน้างานบริการการศึกษา 2 

6. กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558 วันอังคารที่ 1 กันยายน  25583 
เวลา 18.30 -21.00 น. 4 

7. พิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยี วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 5 
ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ  6 
 ที่ประชุมรับทราบ 7 

3.3 การด าเนินงานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2558 8 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า ปีการศึกษา 2558 ได้ก าหนดปฏิทิน9 

เกี่ยวกับการด าเนินงานสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยมีกิจกรรมที่จะด าเนินการ ดังนี้ 10 
1. การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา  11 
2. การอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 30 ชั่วโมง (10 กิจกรรม) หรือ จัดอบรมประมาณ 12 

4 วันเต็มให้ครอบคลุมในทุกกิจกรรม 13 
3. จัดประชุมเพ่ือชี้แจงอย่างละเอียดเรื่องเอกสารและก าหนดการ ด าเนินงานสหกิจศึกษา ภาค14 

การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 15 
ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ  16 

 ที่ประชุมรับทราบ 17 

3.4 ประกาศผลการพิจาณาทุนวิจัยส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาฯ ประจ าปีการศึกษา 255818 
แบบร่วมทุน (Joint Funding) 19 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบถึงผลการพิจารณาทุนวิจัย20 
ส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2558 แบบร่วมทุน (Joint funding) ตามประกาศ21 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่92/2558) แจ้งรายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยส าหรับคณาจารย์22 
บัณฑิตศึกษา เพ่ือให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและท าวิจัย23 
ในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ ประจ าปีการศึกษา 2558 คณาจารย์ที่ได้รับทุน คือ รองศาสตราจารย์ศรัญญา 24 
พรหมโคตร์ ชื่องานวิจัย “อิทธิพลของสปีชีส์ทางเคมีอ่ิมตัวเนื่องจากความสมดุลทางอุทกธรณีเคมีของน้ า25 
บาดาลในบริเวณลุ่มน้ าพองตอนบน” ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ  26 

ที่ประชุมรับทราบ 27 

3.5 การส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2558 ส าหรับ28 
ผู้ที่จะส าเร็จการศึกษาและจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2558 29 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการส่งวิทยานิพนธ์30 
หรือรายงานการศึกษาอิสระตามปฏิทินการศึกษา ดังนี้ 31 

1) วันสุดท้ายของการส่งวิทยานิพนธ์ รายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ที่เข้าปกเรียบร้อย 32 
หรือยังไม่ได้เข้าปกส าหรับนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา และประสงค์จะเข้ารับ33 
พระราชทานปริญญาบัตร คือ วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 34 

2) วันสุดท้ายที่คณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบนักศึกษาส าเร็จการศึกษาและมี35 
สิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คือ วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 36 

ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ  37 
ที่ประชุมรับทราบ 38 

/3.6 การรายงานการไปราชการ ... 
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3.6 การรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ 1 
ต่างประเทศและการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 2 

 หัวหน้าส านักงานคณบดี ได้แจ้งที่ประชุมทราบถึง หลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ3 
ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศและการไปปฏิบัติงานในองค์การ4 
ระหว่างประเทศ ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(4)/ว709 ลงวันที  4 5 
มิถุนายน 2558 ขอให้บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ไปราชการต่างประเทศฯ ให้รายงานการปฏิบัติราชการลงใน6 
เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ ในฐานข้อมูลบุคลากร ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ได้สร้างแบบฟอร์มไว้ส าหรับรับรอง7 
ข้อมูลแล้ว และจะได้แจ้งไปยังภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ ทราบต่อไป ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ  8 

ที่ประชุมรับทราบ 9 

3.7 การจัดท าเว็บไซตจ์รรยาบรรณ ของคณะเทคโนโลยี 10 
หัวหน้าส านักงานคณบดี แจ้งที่ประชุมทราบว่า คณะฯ จัดส่งแผนปฏิบัติงานด้านส่งเสริม11 

สนับสนุนการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2558 นั้น ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ใน12 
นามคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรประพฤตปิฏิบัติตามจรรยาบรรณประจ าคณะเทคโนโลยี 13 
ได้ด าเนินการแขวน icon จรรยาบรรณ บนเว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยี แล้ว และจะประชาสัมพันธ์ไปยัง14 
ภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ นักศึกษา ทราบต่อไป ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ  15 

ที่ประชุมรับทราบ 16 

3.8 สรุปจ านวนผู้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของ17 
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 รอบแรก 18 

หัวหน้าส านักงานคณบดี แจ้งที่ประชุมทราบ สรุปจ านวนผู้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ19 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 รอบแรก ประกอบด้วย สายวิชาการ 20 
จ านวน 10 คน สายสนับสนุน 23 คน (รวมลูกจ้างประจ า 4 คน) ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ  21 

ที่ประชุมรับทราบ 22 

3.9 นักเรียนทุนพระราชทานจากราชอาณาจักรกัมพูชา ปีการศึกษา 2559 23 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบถึงผลการพิจารณาในการรับ24 

นักเรียนทุนกัมพูชา ปีการศึกษา 2559 ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา 25 
ด้านการศึกษาตามแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองวิเทศสัมพันธ์ 26 
ได้แจ้งผลการพิจารณาในการรับนักเรียนทุนกัมพูชา โดยมีเงื่อนไขว่า คณะเทคโนโลยีต้องสนับสนุนค่าใช้จ่าย 27 
โดยขอสงวนสิทธิ์ห้ามมิให้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ  28 

ที่ประชุมรับทราบ 29 

3.10 จ านวนนักศึกษารับเข้าระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 30 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบถึงจ านวนนักศึกษาที่รับเข้า31 

ศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2558 ดังนี้ 32 
1) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 53 คน 33 
2) สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จ านวน 58 คน 34 
3) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 53 คน 35 
4) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต จ านวน 33 คน 36 

ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ  37 
ที่ประชุมรับทราบ 38 

/3.11 จ านวนนักศึกษารับเข้า ... 
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3.11 จ านวนนักศึกษารับเข้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 1 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบถึงจ านวนนักศึกษาระดับ2 

บัณฑิตศึกษาท่ีรับเข้าศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา2558 ดังนี้ 3 
1) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาเอก จ านวน 1* คน 4 
2) สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ปริญญาโท จ านวน 3 คน 5 
3) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาโท จ านวน 6 คน 6 
4) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม ปริญญาโท (นานาชาติ) จ านวน 1 คน 7 
5) สาขาวิชาความปลอดภัยและคุณภาพของอาหาร ปริญญาโท (นานาชาติ) จ านวน 3 คน 8 

(2*+1) 9 
* หมายถึงนักศึกษาต่างชาติ 10 
ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ  11 

ที่ประชุมรับทราบ 12 

3.12 การขอเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม กรรมการสอบเค้าโครงและกรรมการสอบ13 
ป้องกันวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 14 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับแบบฟอร์มข้อมูล15 

ประกอบการเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ร่วม ตามแบบฟอร์มที่แนบเพ่ือใช้เป็นหลักฐาน16 
ประกอบการประกันคุณภาพด้วย ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ  17 

ที่ประชุมรับทราบ 18 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเพื่อพิจารณา 19 

4.1 รับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 20 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษาภาคการศึกษา21 

ปลาย ปีการศึกษา 2557 และงานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์การจบการศึกษา22 
ครบถ้วนแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 23 

ระดับปริญญาตรี 24 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 1 คน คือ นายศิริชัย นามวิชา 25 

ระดับปริญญาโท  26 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จ านวน 1 คน คือ นายพศวีร์ มั่งคั่ง 27 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 5 คน คือ 28 

1) นางสาววราภรณ์ ป้องสิงห์ 29 
2) นายเตชวัต บุญประคอง 30 
3) นางสาวพิลาวัลย์ ไชยมีสุข 31 
4) นายธนพล รัตนจรัสโรจน์ 32 
5) นางสาวพิมทอง มารคทรัพย์ 33 

ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 34 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง          35 
 36 
                                         37 

/4.2 การประเมินผลการสอน ... 
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4.2 การประเมินผลการสอนของ รองศาสตราจารย์ศรัญญา พรหมโคตร์ และอาจารย์รุ่งโรจน์ 1 
อาจเวทย์ 2 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมว่า รองศาสตราจารย์ศรัญญา พรหมโคตร์ และอาจารย์รุ่งโรจน์ 3 
อาจเวทย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีธรณี ได้ยื่นเอกสารเพ่ือขอรับการประเมินผลการสอน เพ่ือประกอบการ4 
พิจารณาขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็น ศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามล าดับ จึงเสนอที่5 
ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน 6 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้แต่งตั้งกรรมการประเมินผลการสอน 7 
ดังนี้  8 

- รองศาสตราจารย์ศรัญญา พรหมโคตร ์9 
1. กรรมการภายในคณะ ประกอบด้วย 10 

1) รองศาสตราจารย์รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล และส ารอง คือ รองศาสตราจารย์เพียงตา 11 
สาตรักษ์ 12 

2) รองศาสตราจารย์สิงหนาท พวงจันทน์แดง 13 
2. กรรมการภายนอกคณะ ศาสตราจารย์สุจิตรา ยังมี สังกัดภาควิชาเคมี คณะ14 

วิทยาศาสตร์  และส ารอง คือ รองศาสตราจารย์กันยรัตน์ โหละสุต สังกัดภาควิชา15 
วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16 

- อาจารย์รุ่งโรจน์ อาจเวทย์ 17 
1. กรรมการภายในคณะ ประกอบด้วย 18 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินิจ ยังมี และส ารอง คือ รองศาสตราจารย์รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล 19 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต วิชิตพันธุ์ 20 

2. กรรมการภายนอกคณะ รองศาสตราจารย์วิทยา ตรีโลเกศ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์21 
และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ และส ารอง คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์22 
ธเนศ เสถียรนาม สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 23 

4.3 การรับรองผลการศึกษา (แก้เกรด I) ประจ าภาคการศึกษาปลาย และภาคศึกษาพิเศษ ปี24 
การศึกษา 2557 25 

               รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มอบหมายให้หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี 26 
น าเสนอที่ประชุมทราบ และพิจารณาว่า งานบริการการศึกษาได้รับผลการศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีธรณี 27 
เพ่ือขออนุมัติรับรองผลการศึกษา (แก้เกรด I) ประจ าภาคปลาย และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2557 28 
ดังนี้  29 

ระดับปริญญาตรี 30 
1) รายวิชา 694262 FIELD WORK I แก้เกรด I จ านวน 30 คน ได้ค่าคะแนน A จ านวน 2 31 

คน B+ จ านวน 10 คน B จ านวน 9 คน C+ จ านวน 9 คน 32 
2) รายวิชา 694364 FIELD WORK II แก้เกรด I จ านวน 34 คน ได้ค่าคะแนน  A จ านวน 2 33 

คน B+ จ านวน 13 คน B จ านวน 19 คน 34 
ระดับปริญญาโท 35 

1) รายวิชา 694782 SPECIAL TOPIC IN GEOTECHNOLOGY แก้เกรด I จ านวน 2 คน ได้36 
ค่าคะแนน A จ านวน 2 คน 37 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 38 

/4.4 รายงานความก้าวหน้า ... 
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4.4 รายงานความก้าวหน้าการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ของรอง1 
ศาสตราจารย์เพียงตา สาตรักษ์ 2 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมทราบและพิจารณารายงานความก้าวหน้าการไปปฏิบัติงานเพ่ือ3 
เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ระยะที่ 1 (มิถุนายน-สิงหาคม 2558) ของ รองศาสตราจารย์เพียงตา สาตรักษ์ 4 
ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 5 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบหลักการเบื้องต้น และมีข้อเสนอแนะให้เขียนสรุป6 
สาระส าคัญการด าเนินการของระยะที่ 1 ตามที่ได้รับอนุมัติ คือ 1. ค้นคว้าหาเอกสารต่างๆ รวมทั้งบทความ 7 
2. ก าหนดหัวข้อและค าศัพท์ที่จะเขียน และการรายงานให้น าเสนอผ่านที่ประชุมของภาควิชาฯ 8 

4.5 รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 9 
ประธาน น าเสนอที่ประชุมทราบ และพิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปี10 

การศึกษา 2557 โดยขอให้เสนอแนะเพ่ิมเติมข้อมูลตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลงานวิจัย ข้อมูลนักศึกษา11 
แลกเปลี่ยน และอ่ืนๆ ที่มีข้อความไม่สมบูรณ์ เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการการตรวจประเมินฯ ในวันที่ 9 12 
ตุลาคม 2558 ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 13 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการและให้คณะกรรมการประจ าคณะ น ากลับไป14 
พิจาณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และให้แจ้งกลับมายังงานนโยบายและแผนภายในวันที่ 24 กันยายน 2558 15 

4.6 ร่าง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรคณะ16 
เทคโนโลยี ในกิจกรรมการประชุมสัมมนา การฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน การประชุม17 
วิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการภายในและต่างประเทศ 18 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมทราบ และพิจารณาร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้19 
เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยี ในกิจกรรมการประชุมสัมมนา การฝึกอบรมหรือ20 
ศึกษาดูงาน การประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการภายในและต่างประเทศ ดังรายละเอียด จึงเสนอ21 
ที่ประชุมพิจารณา 22 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้คณะฯ ส่งรายละเอียดให้กรรมการประจ าคณะ พิจารณาให้23 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และให้แจ้งกลับมายังคณะฯ ภายในวันที่ 24 กันยายน 2558 24 

4.7 การก าหนดชื่อปริญญาของหลักสูตรและอักษรย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 25 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมทราบว่าด้วยฝ่ายวิชาการและ26 

สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าลังด าเนินการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัย ขอนแก่น เรื่อง ชื่อ27 
ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28 
พ.ศ. 2558 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย มหาวิทยาลัยขอให้คณะฯ พิจารณา29 
และตรวจสอบชื่อปริญญา ของหลักสูตรและอักษรย่อที่ ใช้ ว่ามีความถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ 30 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งหลักสูตรในส่วนของคณะเทคโนโลยี จะปรากฏในสาขาวิชา31 
ข้อ 16 คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มีปริญญา 3 ชั้น คือ 32 

(1) เอก เรียกว่า “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Science)” ใช้อักษรย่อ “วท.ด. (D.Sc.)” 33 
และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy)” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด. (Ph.D.)” 34 

(2) โท เรียกว่า “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Science)” ใช้อักษรย่อ “วท.ม. (M.Sc.)” 35 
(3) ตรี เรียกว่า “วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science)” ใช้อักษรย่อ “วท.บ. (B.Sc.)” 36 

จึงเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณารับรองชื่อปริญญาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้ง 3 ชั้น ของ37 
หลักสูตรที่เปิดสอน 38 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 39 
/4.8 การประกันคุณภาพภายใน ... 
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4.8  การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2557 1 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้มีการตรวจ2 

ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรในช่วงกลางเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน 2558 ที่ผ่าน ซึ่งคณะ3 
เทคโนโลยีมีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดจ านวน 12 หลักสูตร เป็นหลักสูตรปกติ 10 หลักสูตร และหลักสูตร4 
นานาชาติ 2 หลักสูตร ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 10 หลักสูตร ไม่ผ่าน5 
เกณฑ์มาตรฐานจ านวน 2 หลักสูตร และระดับคุณภาพหลักสูตรของคณะฯ เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง  6 

 ปัญหาที่พบในหลักสูตรที่ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 สรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 7 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้อาจเนื่ องจากสาขาวิชามี8 

จ านวนอาจารย์ไม่เพียงพอที่จะประจ าให้ครบทุกหลักสูตรที่เปิดสอน 9 
2. อาจารย์ 1 ท่านไปประจ าหลักสูตรมากกว่า 1 หลักสูตร 10 
3. คุณวุฒิการศึกษาในส่วนสาขาวิชาของอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่สอดคล้องกับหลักสูตรนั้น ๆ  11 

ขอให้ภาควิชาก ากับและเน้นหลักสูตรที่เปิดสอน ให้พิจารณาใช้ template ในการเขียนรายงานการประเมิน12 
ตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ของปีการศึกษา 2557 เป็นแนวทางในการเขียน SAR ส าหรับปี13 
การศึกษา 2558 ในส่วนของฝ่ายวิชาการ จะจัดเตรียมข้อมูลสนับสนุน เช่น ข้อมูลจ านวนนักศึกษา ค าสั่ง14 
แต่งตั้งต่าง ๆ เป็นต้น ให้เรียบร้อยและส่งให้หลักสูตรก่อนจัดท า SAR ล่วงหน้า ส่วนรายงานจาก15 
คณะกรรมการประเมิน ฝ่ายแผนจะได้จัดส่งให้กับคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็น16 
เกี่ยวกับการด าเนินงานหลักสูตรต่อไป เพ่ือให้หลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตาม17 
ระบบการประกันคุณภาพภายใน จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาในประเด็นปัญหา18 
ที่กล่าวไว้ข้างต้นและประเด็นอ่ืน ๆ ตามที่ที่ประชุมเห็นสมควร เพ่ือร่วมกันแก้ไขในประเด็นปัญหาดังกล่าว19 
ต่อไป 20 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้สาขาวิชาช่วยก ากับตามประเด็นที่รองคณบดีฝ่ายวิชาการ21 
และวิเทศสมัพันธ์น าเสนอ 22 

4.9 ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 23 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร น าเสนอที่ประชุมทราบว่าเพ่ือให้การเสนอแต่งตั้ง24 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร25 
มหาบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาความปลอดภัยและการ26 
จัดการคุณภาพของอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานจึงขอน าเสนอให้บุคลากรสังกัด27 
วิชาเทคโนโลยีชีวภาพร่วมเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 2 ท่าน ดังรายละเอียด จึงเสนอที่28 
ประชุมพิจารณา 29 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 30 

4.10 การพิจารณาการให้เกรด I ของรายวิชา 31 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมทราบว่า  ที่ประชุม32 

คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยได้เน้นเรื่องการให้สัญลักษณ์ I แก่นักศึกษา ซึ่งต้องเป็นไปตาม33 
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวด 7 ข้อ 24.2 และระเบียบ34 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวด 7 ข้อ 40 ซึ่งสามารถให้35 
สัญลักษณ์ I ได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 36 

1. นักศึกษาปฏิบัติงานไม่ครบตามเงื่อนไขด้วยเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย 37 
2. นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบได้โดยมีเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย  38 

/ซึ่งการตีความกรณี ... 
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 ซึ่งการตีความกรณีเหตุสุดวิสัยเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ ป่วย หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการท าวิจัย1 
ช ารุด เป็นต้น ส าหรับในกรณีอ่ืน ให้ประเมินเป็นระดับคะแนนตามสภาพจริงในขณะนั้น และขอให้2 
ด าเนินการวัดและประเมินผลตามหลักเกณฑ์ของรายวิชาต่อไป จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาหรือมีประเด็น3 
สอบถามเพ่ือให้มีความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะฯ มีสิทธิ์ที่จะไม่อนุมัติการ4 
ให้สัญลักษณ์ I หากไม่เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ 6 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 7 
  - ไม่มี 8 
เลิกประชุมเวลา 17.35 น. 9 
 10 
 11 
                   (นายสมคิด พลตื้อ) 12 

             หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี 13 
  เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 14 

 15 
นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์  16 
ผู้จดรายงานการประชุม 17 
 18 


