
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี 1 
ครั้งที ่พิเศษ 3/2561 2 

วันพฤหัสบดีที ่6 กันยายน2561 3 
 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี 4 

ผู้มาประชุม  5 
1. นายพรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 6 
2. นางอลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 7 
3. นางขนิษฐา เฟียล่า รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 8 
4. นายณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ 9 
5. นายพลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร กรรมการ 10 
6. นางลักขณา เหล่าไพบูลย์        หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 11 
 ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา 12 
7. นางนุศรา สุระโคตร               หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี กรรมการ 13 
 ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา 14 
8. นายสมคิด พลตื้อ ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี กรรมการและเลขานุการ 15 

ผู้ไม่มาประชุม  16 

1. นางสาวอารยา เชาว์เรืองฤทธิ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 17 

ผู้เข้าร่วมประชุม  18 
1. นางสาววรนุช ศรีเจษฎารักข์  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 19 
2. นายอาทิตย์ อภิโชติธนกุล   ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 20 
3. นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์      บุคลากร ช านาญการ 21 
4. นางนฤมล พิมพ์พงษ์ต้อน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ 22 

เริ่มประชุม: เวลา 15.30 น. 23 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 24 

ระเบียบวาระที่  1 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 และครั้งที่25 
พิเศษ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ให้น าไปรับรองในการประชุมครั้งต่อไป 26 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องสืบเนื่อง 27 

2.1 การประเมินผลการสอนของรองศาสตราจารย์ผกาวดี แก้วกันเนตร 28 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบ การประเมินผลการสอน29 

ของ รองศาสตราจารย์ผกาวดี แก้วกันเนตร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อ30 
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนของรองศาสตราจารย์ผกาวดี แก้วกันเนตร 31 
ใหม่ ตามค าสั่งคณะเทคโนโลยีที่ 152/2561 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 และคณะกรรมการประเมินผลการ32 
สอนได้ประชุมประเมินผลการสอน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 มีผลการสอนอยู่ในระดับเชี่ยวชาญ และมี33 
ข้อเสนอแนะให้แก้ไขเอกสารค าสอนวิชา 692305 กระบวนการหลังการผลิตและหน่วยปฏิบัติการ 1 และ34 
ผู้สอนได้แก้ไขเอกสารค าสอนตามค าแนะน าแล้ว และแจ้งผลการแก้ไขให้คณะกรรมการฯ ทราบเมื่อวันที่ 30 35 
สิงหาคม 2561 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผลการประเมินผลการสอนของรองศาสตราจารย์ผกาวดี 36 
แก้วกันเนตร 37 

 ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรบัรอง 38 

/2.2 การปรับโครงสร้าง ... 



ครั้งที่ พิเศษ 3/2561 วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  หน้าที่ 2/4 
2.2 การปรับโครงสร้างและแบ่งหน่วยงาน คณะเทคโนโลยี 1 

 ประธาน น าเสนอที่ประชุมทราบความคืบหน้าการปรับโครงสร้างและแบ่งหน่วยงาน เป็น 3 งาน ดังนี้  2 
1. งานบริหารทั่วไป มีนางศิวลี พานเยือง ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญ3 

การพิเศษ เป็นหัวหน้างาน มีภาระงานที่ปฏิบัติ คือ ด้านอัตราก าลัง การเจ้าหน้าที่ ด้านแผนประจ าปี ด้าน4 
คลังพัสดุ ด้านธุรการ โดยจะจัดก าลังคนจากสาขาวิชาที่มีงานลักษณะเดียวกันมาท างานร่วมกันที่ส่วนกลาง 5 
โดยนางสุดชาดา ภูบุญอบ และนางส่งศรี ศรีพลเมือง ประจ าที่หน่วยสารบรรณคณะ และนางจิตรา แสงชมภู 6 
ให้เป็นผู้ประสานงานสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นางนฤมล พิมพ์พงษ์ต้อน ช่วยงานหน่วยการเจ้าหน้าที่  7 
(ทดแทนการเกษียณอายุราชการ) 8 

2. งานสนับสนุนวิชาการ มีนายค าพันธ์ ยะปะตัง ต าแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 9 
ช านาญการ เป็นหัวหน้างาน และได้ปรับเปลี่ยนสถานที่และย้ายโต๊ะท างานเป็นกลุ่มงานเรียบร้อยแล้ว โดย10 
จัดให้นางณัฐกานต์ ทัพภูม ีมาช่วยงานด้านธุรการ นางนภสร สิกขา ช่วยด้านปริญญาตรี สหกิจศึกษา ฝึกงาน 11 
และนางพัชรี พงศ์พัสนันท์ ช่วยงานด้านบัณฑิตศึกษา กับนางอาภร พลเยี่ยม ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี 12 
2562 (ทดแทนการเกษียณอายุราชการ) 13 

3. งานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 14 
และประธาน ได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมเกี่ยวกับการย้ายโต๊ะท างาน พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของ15 
บุคลากรที่จะต้องมาปฏิบัติงานที่ส่วนกลางตามโครงสร้างใหม่ 16 

ประธานหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีการผลิต เสนอที่ประชุมว่าเห็นด้วยกับการปรับลดงานลง 17 
บางงานไม่จ าเป็นต้องให้หัวหน้าสาขาฯ เป็นผู้เซ็นหรือผ่านเอกสาร โดยให้ส าเร็จที่คณะเลย ลดการซ้ าซ้อน 18 
และถ้าหาก นางนภสร สิกขา ลงมาปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง งานบางอย่างมีผลกระทบเนื่องจากไม่มีบุคลากรที่19 
จะเป็นผู้ประสานงาน 20 

หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีธรณี เสนอที่ประชุมว่าคงทดลองไปก่อนเนื่องจากมีบุคลากรที่คอย21 
ประสานงาน คือ นางสาวยุวดี ไพศาลพันธุ์  และถ้าหากนางสุดชาดา ภูบุญอบ และ นางณัฐกานต์ ทัพภูมี 22 
หากจะน าเครื่องคอมพิวเตอร์มาที่ส่วนกลางด้วย คงต้องปรึกษาบุคลากรของสาขาวิชาก่อน 23 

หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เสนอที่ประชุมว่าถ้าหาก นางส่งศรี ศรีพลเมือง มาปฏิบัติที่24 
ส่วนกลาง งานบางอย่างมีผลกระทบแน่นอนเนื่องจากไม่มีบุคลากรที่คอยประสานงาน 25 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เสนอที่ประชุมว่าถ้ามีการปฏิบัติงาน26 
ตามโครงสร้างใหม่ เห็นว่างานคงมีผลกระทบแน่นอนเนื่องจากไม่มีบุคลากรที่จะปฏิบัติงานที่สาขาวิชา 27 

ประธาน สรุปให้ที่ประชุมรับทราบว่าจะขอเสนอแต่ละสาขาไปพิจารณาและจะเชิญประชุม28 
ของแต่ละสาขาอีกครั้ง 29 

ที่ประชุมรับทราบ 30 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 31 

- ไม่มี 32 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 33 

4.1 พิจารณาสรุปผลการเสนอชื่อให้ได้ชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่ง34 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่เกิน 2 ชื่อ และเสนอรายชื่อเรียงตามล าดับพยัญชนะ35 
ไปยังประธานคณะกรรมการสรรหา             36 

ประธาน น าเสนอข้อมูลการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 37 
คณะเทคโนโลยี ดังนี้ 38 

จ านวนผู้มีสิทธิ์ = 100 คน 39 

/จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์ ... 



ครั้งที่ พิเศษ 3/2561 วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  หน้าที่ 3/4 
จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์ =   95  คน  คิดเป็น 95.00 % ของผู้มีสิทธิ์  1 
ไม่มีความประสงค์เสนอชื่อ  =     4  คน  คิดเป็น  4.21 % ของผู้มาใช้สิทธิ์ 2 
บัตรเสีย  =     0  บัตร คิดเป็น 0.00 % ของผู้มาใช้สิทธิ์ 3 

ผลการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคโนโลยี 4 
เรียงตามล าดับพยัญชนะ เป็นดังนี้ 5 

1. รองศาสตราจารย์ กุลธิดา ท้วมสุข   คะแนนความถี่ 26 6 
2. รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คะแนนความถี่ 35 7 
3. ศาสตราจารย์ นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น   คะแนนความถี่ 10 8 
4. ศาสตราจารย์ ศุภชัย ปทุมนากุล   คะแนนความถี่ 39 9 
5. ศาสตราจารย์ อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร   คะแนนความถี่ 37 10 

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา  11 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้คณะเทคโนโลยี เสนอชื่อผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่ง12 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามล าดับความถี่สูงสุด 2 อันดับแรก เรียงตามล าดับพยัญชนะ ดังนี้ 13 
1. ศาสตราจารย์ ศุภชัย ปทุมนากุล 14 
2. ศาสตราจารย์ อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร 15 

4.2 การประเมินผลการสอนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งโรจน์ อาจเวทย์ และผู้ช่วย16 
ศาสตราจารย์รัชฎา ตั้งวงค์ไชย 17 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินการสอนเพ่ือ18 
ประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ ดังนี้  19 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งโรจน์ อาจเวทย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานสาขาวิชา20 
เทคโนโลยีธรณี ยื่นเอกสารค าสอนวิชา 694461 วิศวกรรมธรณีฟิสิกส์ เพ่ือขอ21 
ประเมินผลการสอนประกอบการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็น  รอง22 
ศาสตราจารย์  23 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชฎา ตั้งวงค์ไชย พนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานสาขาวิชา24 
เทคโนโลยีการอาหาร ยื่นเอกสารค าสอนวิชา 697240 การแปรรูปอาหาร เพ่ือขอ25 
ประเมินผลการสอนประกอบการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็น รอง26 
ศาสตราจารย์ 27 

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาเสนอชื่อเพ่ือทาบทามแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการสอน 28 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ทาบทามแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการ29 

สอน ดังนี้ 30 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งโรจน์ อาจเวทย์ 31 
1.1 ผู้ทรงคณุวุฒิภายในสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี  32 
 ล าดับที่ 1 รองศาสตราจารย์เพียงตา สาตรักษ์  33 
 ส ารองล าดับที่ 1 รองศาสตราจารย์รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล  34 
 ส ารองล าดับที่ 2 รองศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ ศรีสุข 35 
1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะ นอกสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 36 
 ล าดับที่ 1 รองศาสตราจารย์พัฒนา เหล่าไพบูลย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 37 
1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ  38 
 ล าดับที่  1 รองศาสตราจารย์วิชัย ศรีบุญลือ ข้าราชการบ านาญ สังกัดคณะ39 

วิศวกรรมศาสตร์ 40 

/2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ... 



ครั้งที่ พิเศษ 3/2561 วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  หน้าที่ 4/4 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชฎา ตั้งวงค์ไชย 1 
2.1 ผู้ทรงคุณวุฒิภายในสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 2 
 ล าดับที่ 1 รองศาสตราจารย์วรนุช ศรีเจษฎารักข์ 3 
 ส ารองอันดับที่ 1 ศาสตราจารย์สิงหนาท พวงจันทน์แดง ข้าราชการบ านาญ 4 
2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะ นอกสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 5 
 ล าดับที่ 1 ศาสตราจารย์อิศรา เรืองแสง  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 6 
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ  7 
 ล าดับที่ 1 รองศาสตราจารย์เขมิกา ลมไธสง สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 8 
 ส ารองล าดับที่ 1 ศาสตราจารย์สนั่น จอกลอย สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 9 
 ส ารองล าดับที่ 2 ศาสตราจารย์กมล เลิศรัตน์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 10 

4.3 ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บ้าน 11 
 ประธาน น าเสนอที่ประชุมทราบว่า นางสาวสุทธิดา ด้วงพันนา นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา12 

เทคโนโลยีการผลิต ชั้นปีที่ 3 ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้บ้าน ณ บ้านเลขที่ 888/66 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านพีเอ13 
สโฮม มะลิวัลย์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้ขอความช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือนร้อน ดังรายละเอียดตามเอกสาร14 
ประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 15 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการให้ความช่วยเหลือ 2 แนวทาง โดยพิจารณา16 
จากระดับความรุนแรงของการได้รับความเสียหาย ดังนี้  17 

1. ใช้เงินกองทุนศิษย์เก่าให้เป็นค่าบ ารุงการศึกษาหนึ่งภาคการศึกษา จ านวน 12,000 บาท โดยท าเป็น18 
โครงการขอใช้เงินจากมหาวิทยาลัย 19 

2. ใช้เงินฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ ให้เป็นทุนการศึกษาจ านวน 9,000 บาท 20 

4.4 การพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ า21 
คณะเทคโนโลยี ประจ าปี 2561 22 

 ประธาน น าเสนอที่ประชุมว่าฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัย 23 
ขอความร่วมมือให้คณะพิจารณาด า เนินการการคัด เลือกผู้ สมควรได้ รับรางวัลศิษย์ เก่ าดี เด่น24 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะเทคโนโลยี ประจ าปี 2561 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 25 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 26 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้สาขาวิชาฯ/หลักสูตร น าไปพิจารณาผู้ที่สมควร27 
ได้รับรางวัลดังกล่าว และส่งกลับมายังคณะภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 เพ่ือคณะจะได้พิจารณาและ28 
ส่งไปยังมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  29 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 30 

- ไม่มี 31 

เลิกประชุมเวลา 17.30  น. 32 
(นายสมคิด พลตื้อ) 33 

                        ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี 34 
         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 35 

นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์  36 
ผู้จดรายงานการประชุม 37 


