
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่ พิเศษ 2/2559 

วันพฤหัสบดทีี่ 2 มิถุนายน 2559 
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี 

ผู้มาประชุม  5 
1. นายพรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
3. นายธัญญา จันทร์ประสพชัย  รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต กรรมการ 
 ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา 
4. นางสาวอารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 10 
5. นายสมคิด พลตื้อ   หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ไปราชการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นางสาวกรกช ฮามสุโพธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 15 
2. นางอลิศรา เรืองแสง หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
3. นายพัชร์สุ วรรณขาว หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี 
4. นายสิงหนาท พวงจันทน์แดง หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 
5. นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์ บุคลากร ช านาญการ 

เริ่มประชุม    เวลา 13.30 น. 20 
  ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ให้น าไป
รับรองในการประชุมครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องสืบเนื่อง 
-ไม่มี- 25 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

3.1 การเสนอรายช่ือผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2559 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งว่าสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2559 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ในสาขาวิชาต่างๆ ประกอบด้วย  30 

1. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้แก่ ศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง 
2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น 
3. สาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์สุมาลี ชัยเจริญ 
4. สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ประยงค์ แสนบุราณ 
5. สาขารับใช้สังคม ได้แก่ ศาสตราจารย์อนันต์ พลธานี 35 

โดยจะมีการคัดเลือกรอบแรกในวันที่ 11 มิถุนายน 2559 ให้เหลือสาขาละ 3 ท่าน ก่อนพิจารณาตัดสินรอบ
สุดท้ายให้ได้สาขาละ 1 ท่าน จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

/3.2 การจ้างที่ปรึกษาด้าน ... 



ครั้งที่ พิเศษ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 หน้าที่ 2/4  
3.2 การจ้างท่ีปรึกษาด้านบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้
พิจารณาคัดเลือกสถาบันที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) และ Hay Group Thailand 
เพ่ือจ้างเป็นที่ปรึกษาด้านบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีก าหนดเวลา 240 วัน และมี
หน่วยงานน าร่อง ประกอบด้วย คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ5 
สังคมศาสตร์ กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ และส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.3 การจัดส่ง มคอ. 5/มคอ. 6 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า เพ่ือให้การด าเนินงานหลักสูตรเป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd) และการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน10 
การสอน ฝ่ายวิชาการขอแจ้งและติดตามการด าเนินงานหลักสูตรของภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ ในการรายงาน
ผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 โดยให้ภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ ด าเนินการ
จัดส่งให้คณะภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 15 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 การรับรองผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี แจ้งว่า งานบริการการศึกษาได้รับผลการศึกษา

จากภาควิชาฯ เพ่ือขออนุมัติรับรองผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 ทั้งระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 20 

1) ระดับปริญญาตรี  จ านวน 70 วิชา 2) ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 54 วิชา 
(1) เทคโนโลยีการผลิต 13 วิชา (1) เทคโนโลยีชีวภาพ 25 วิชา  
(2) เทคโนโลยีชีวภาพ 26 วิชา (2) เทคโนโลยีธรณี        8 วิชา (ยังไม่ส่ง 3 วิชา) 
(3) เทคโนโลยีธรณี 15 วิชา (ยังไม่ส่ง 2 วิชา)  (3) เทคโนโลยีอาหาร 21 วิชา 
(4) เทคโนโลยีอาหาร 16 วิชา 25 

และรับรองแก้เกรด I ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี จ านวน 2 วิชา และระดับ
บัณฑิตศึกษา จ านวน 1 วิชา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบและรับรอง ระดับปริญญาตรี จ านวน 70 วิชา แก้เกรด I จ านวน 2 วิชา 
2. เห็นชอบและรับรอง ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 53 วิชา แก้เกรด I จ านวน 1 วิชา 30 
3. ระดับบัณฑิตศึกษาไม่รับรองจ านวน 1 วิชา คือ วิชา 697891 สัมมนาทางเทคโนโลยี

อาหาร 1 

4.2 การขออนุมัติจ้างผู้เกษียณอายุราชการ ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับ
ที่ 2/2557 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 ประธาน น าเสนอว่า กองแผนงานได้แจ้งการจัดท าค าขออนุมัติจ้างผู้เกษียณอายุราชการ 35 
ตามประกาศ ก.บ.ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2/2557 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และคณะได้
แจ้งเวียนให้ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี และภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ทราบและพิจารณาแล้ว โดยภาควิชา
เทคโนโลยีธรณี มีความประสงค์จะขออนุมัติจ้างฯ จึงขอให้หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณีน าเสนอข้อมูลต่อ
ที่ประชุมเพ่ิมเติมว่าในปีงบประมาณ 2559 นี้ จะมีผู้เกษียณอายุราชการที่มีความรู้ความสามารถและมีความ

/เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ... 



ครั้งที่ พิเศษ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 หน้าที่ 3/4  
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จ านวน 3 คน ดังนั้นเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี จึงใคร่ขออนุมัติจ้างผู้เกษียณอายุราชการ จ านวน 3 คน โดยใช้งบประมาณเงิน
รายได้ภาควิชาฯ เพ่ือสอนในรายวิชาที่เป็นวิชาเฉพาะ ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ภาควิชาเทคโนโลยีธรณีจ้างผู้เกษียณอายุราชการ 
จ านวน 3 คน โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ภาควิชาฯ 5 

4.3 รับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณพิต

ศึกษา ปริญญาโท ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 และงานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบค่าคะแนน 
และเกณฑ์การจบการศึกษาครบถ้วนแล้ว จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา ดังนี้ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 2 คน คือ 10 
1) นางสาวชไมพร ขุนจันทึก 
2) นางสาวณัฐปภัสร์ ผาจันทร์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 1 คน คือ นางสาววรัญญา ไตรคุ้มดัน 
ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง          15 

4.4 ขอรับการสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ  การ
แสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการ
ประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจ างวดท่ี 5/2559 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย 
ลีลาวัชรมาศ) 

ประธาน น าเสนอว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ลีลาวัชรมาศ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง20 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ขอรับการสนับสนุนทุนเพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอ
ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจ างวดที่ 5/2559 เพ่ือน าเสนอผลงานแบบ 
Poster Presentation เรื่อง Optimization of digested food waste for lactic acid production by 
thermotolerant Bacillus sp. NF11 ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 17th European Congress on 25 
Biotechnology ณ เมือง Krakow ประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์ มีก าหนด 4 วัน ระหว่างวันที่ 3-6 กรกฎาคม 
2559 ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ขอรับการสนับสนุนทุนเพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอ
ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจ างวดที่ 5/2559 ต่อไป 30 

4.5 ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอก าหนดเป็นอาจารย์ที่มีภาระงานเน้นการสอน 
ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ และพิจารณาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติใน

การขอก าหนดเป็นอาจารย์ที่มีภาระงานเน้นการสอน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือให้เป็น
ทางเลือกส าหรับคณาจารย์ที่มีความประสงค์จะเน้นภาระงานเป็นแบบเน้นการสอน จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา  35 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กรรมการประจ าคณะน ากลับไปพิจารณา และแจ้งคณาจารย์
ทราบและพิจารณา โดยให้แจ้งกลับมายังกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ ภายในวันที่ 
10 มิถุนายน 2559 เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

/ระเบียบวาระท่ี 5 ... 



ครั้งที่ พิเศษ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 หน้าที่ 4/4  
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ 
  - ไม่มี - 

เลิกประชุม  เวลา 16.20 น. 

                   (นายสมคิด พลตื้อ) 
             หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี 5 

          กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 
นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์  
ผู้จดรายงานการประชุม 


