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ผู้เข้าร่วมประชุม  17 
1. นางสาววรนุช ศรีเจษฎารักข์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 18 
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เริ่มประชุม : เวลา 14.35 น. 21 
        ประธานกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 22 

ระเบียบวาระที่ 1 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ให้น าไป23 
รับรองในการประชุมครั้งต่อไป 24 
 ที่ประชุมรับทราบ 25 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่อง 26 

2.1 การประเมินผลการสอนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งโรจน์ อาจเวทย์ และผู้ช่วย27 
ศาสตราจารย์รัชฎา ตั้งวงค์ไชย 28 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว29 
ประชุมครั้งที่ พิเศษ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ระเบียบวาระที่ 4.2 การประเมินผลการสอนของ30 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งโรจน์ อาจเวทย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชฎา ตั้งวงค์ไชย ที่ประชุมเห็นชอบรายชื่อเพ่ือ31 
ทาบทามแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการสอน นั้น คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอน32 
แล้ว ตามค าสั่งคณะเทคโนโลยีที่ 163/2561 ลงวันที่ 10 กันยายน 2561 และที่ 164/2561 ลงวันที่ 10 33 
กันยายน 2561 ตามล าดับ และคณะกรรมการประเมินผลการสอนได้ประชุมพิจารณาประเมินผลการสอน 34 
ดังนี้  35 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งโรจน์ อาจเวทย์ คณะกรรมการประเมินผลการสอน ประชุม36 
พิจารณาประเมินผลการสอน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 คณะกรรมการฯ มี37 
ข้อเสนอแนะให้แก้ไขปรับปรุงเอกสารค าสอนให้สมบูรณ์ และหากแก้ไขเสร็จเรียบร้อย38 
แล้วทางคณะจะแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบต่อไป 39 

/2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ... 



ครั้งที่ พิเศษ 4/2561 วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561  หน้าที่ 2/5 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชฎา ตั้งวงค์ไชย คณะกรรมการประเมินผลการสอน ประชุม1 

พิจารณาประเมินผลการสอน เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ผลการประเมินฯ อยู่ในระดับ2 
เชี่ยวชาญ  3 

จึงเสนอให้ที่ประชุมทราบ และพิจารณารับรองผลการประเมินผลการสอน 4 
ที่ประชุมรับทราบการให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งโรจน์ อาจเวทย์ แก้ไขปรับปรุงเอกสารค าสอน5 

ให้สมบูรณ์ และมีมติเห็นชอบรับรองผลการประเมินผลการสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชฎา ตั้งวงค์ไชย และ6 
แจ้งให้ทราบต่อไป 7 

2.2 การคัดเลือกบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทสนับสนุน 8 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว9 

ประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ระเบียบวาระที่  4.5 การคัดเลือกบุคลากรพนักงาน10 
มหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทสนับสนุน ที่ประชุมเห็นชอบในการรับสมัครฯ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน11 
ทั่วไป เลขประจ าต าแหน่ง 5633 จ านวน 1 ต าแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ า12 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 5/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย13 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือด าเนินการรับสมัครฯ ตามข้อ 6 ของประกาศฉบับ14 
ดังกล่าว นั้น คณะได้ขออนุมัติประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย15 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขประจ าต าแหน่ง 5633) สังกัดคณะเทคโนโลยี ส่งไปยังกอง16 
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้วและได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจากกองทรัพยากร17 
บุคคลว่าสามารถด าเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย18 
ประเภทสนับสนุนได้ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่19 
1/2561 ข้อ 11 วรรคท้าย หากหน่วยงานจะด าเนินการคัดเลือกฯ ให้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นเพ่ือเสนอ20 
อธิการบดีเพ่ือพิจารณา หน่วยการเจ้าหน้าที่ของคณะจึงได้ประสานไปยังสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี และ21 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เพ่ือขอทราบความประสงค์ในการด าเนินการเปิดรับสมัครฯ เป็นกรณีเร่งด่วน22 
และสาขาวิชาฯ ยินดีด าเนินการดังกล่าว และจัดท าค าชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นประกอบการขอเปิดรับสมัครฯ 23 
ต าแหน่งดังกล่าวแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ24 
ในการเปิดรับสมัครฯ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจ าต าแหน่ง 5633 และต าแหน่ง25 
นักวิทยาศาสตร์ เลขประจ าต าแหน่ง 1857 26 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 27 

วาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 28 

3.1 การจัดท างบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนจากรัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29 
 ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กองยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี แจ้งการจัดท า30 

งบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนจากรัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 31 
กันยายน 2561 เพ่ือให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางประกอบการวางแผนการด าเนินงานและก าหนดแผนการ32 
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้อย่าง33 
มีประสิทธิภาพ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการแล้วเสร็จในเวลาที่ก าหนด จึงก าหนดรายละเอียดและกรอบเวลา 34 
ดังนี้ 35 

1. รายละเอียดงบประมาณ 36 
(1) งบประมาณ รายการครุภัณฑ์ (BG1) / รายการสิ่งก่อสร้าง (BG2) และแบบทบทวน37 

โครงการ ส าหรับรายการหรือโครงการที่เคยได้รับเงินอุดหนุนงบประมาณ (BG3) 38 
(2) กรอบงบประมาณล่วงหน้า ระยะปานกลางของผลผลิต และแบบสรุปค าของบประมาณ39 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 40 
/2. ระยะเวลาด าเนินการ ... 



ครั้งที่ พิเศษ 4/2561 วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561  หน้าที่ 3/5 
2. ระยะเวลาด าเนินการ 1 

(1) ส่วนงานส่งข้อมูลภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 2 
(2) กองยุทธศาสตร์ สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เบื้องต้น) เสนอ3 

อธิการบดีพิจารณา ส่งส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 4 
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 5 

จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 6 
ที่ประชุมรับทราบ 7 

3.2 เรื่องท่ีเวียนให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 8 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ า9 

คณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยการเวียน10 
หนังสือ ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว จ านวน 2 ครั้ง และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ คือ 11 

1. บันทึกข้อความ ลับ ที่ ศธ 0514.16.1.1.2/ว 2263 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 12 
พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อบุคลากรผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร13 
มหาวิทยลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2561 ประเภทรางวัล การพัฒนานวัตกรรม14 
หรือสิ่งประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น ส าหรับบุคลากรประเภทวิชาการ 15 

2. บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0514.16.1.2.1/ว 2306 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561 16 
พิจารณารับรองการขอรับการสนับสนุนทุนเพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทาง17 
วิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม  นวัตกรรม และ18 
สิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจ างวดที่ 1/2562 (ผู้ช่วย19 
ศาสตราจารย์รุ่งโรจน์ อาจเวทย์) 20 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 21 
ที่ประชุมรับทราบ 22 

3.3 การเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2561 23 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า การเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2561 24 

มหาวิทยาลัยให้คณะพิจารณาโดยมีวงเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนของประเภทข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 25 
พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า โดยให้ร้อยละที่เลื่อนสอดคล้องกับผลประเมินฯ และไม่มีการเกลี่ย26 
วงเงินระหว่างสายวิชาการและสนับสนุน และแจ้งเพ่ิมเติมเกี่ยวกับค่าตอบแทนของหัวหน้าสาขาว่าอยู่27 
ระหว่างพิจาณาของมหาวิทยาลัย โดยมคีณะวิทยาศาสตร์ ได้ท าหนังสือไปยังมหาวิทยาลัยด้วยแล้ว จึงแจ้งที่28 
ประชุมทราบ 29 

ที่ประชุมรับทราบ 30 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 31 

4.1 การประเมินผลการสอนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ และผู้ช่วย32 
ศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ 33 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเสนอชื่อเพ่ือทาบทามแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ34 
ประเมินการสอนประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ ดังนี้  35 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 36 
ปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ยื่นเอกสารค าสอนวิชา 697711 โปรตีนใน37 
อาหารขั้นสูง เพ่ือขอประเมินผลการสอนประกอบการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทาง38 
วิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์  39 

/2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา ... 



ครั้งที่ พิเศษ 4/2561 วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561  หน้าที่ 4/5 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานสาขาวิชา1 

เทคโนโลยีการอาหาร ยื่นเอกสารค าสอนวิชา 697240 การแปรรูปอาหาร 1 เพ่ือขอ2 
ประเมินผลการสอนประกอบการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็น รอง3 
ศาสตราจารย์ 4 

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาเสนอชื่อเพ่ือทาบทามแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการสอน 5 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ทาบทามเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผล6 

การสอน ดังนี้ 7 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ 8 

1.1 กรรมการภายในสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คือ รองศาสตราจารย์วรนุช ศรีเจษฎารักข์  9 
1.2 กรรมการภายในคณะ นอกสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คือ รองศาสตราจารย์พรเทพ 10 

ถนนแก้ว สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 11 
1.3 กรรมการภายนอกคณะ คือ รองศาสตราจารย์นาถธิดา วีระปรียากูร สังกัดคณะเภสัช12 

ศาสตร์ อันดับส ารอง รองศาสตราจารย์เขมิกา ลมไธสง สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 13 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ 14 
2.1 กรรมการภายในสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คือ รองศาสตราจารย์วรนุช ศรีเจษฎารักข์ 15 
2.2 กรรมการภายในคณะ นอกสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คือ ศาสตราจารย์อิศรา 16 

เรืองแสง สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 17 
2.3 กรรมการภายนอกคณะ คือ รองศาสตราจารย์เขมิกา ลมไธสง สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 18 

อันดับส ารอง ศาสตราจารย์กมล เลิศรัตน์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 19 

4.2 การรับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 20 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี น าเสนอว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา21 

โท ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 และงานสนับสนุนวิชาการได้ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์การ22 
จบการศึกษาครบถ้วนแล้ว จ านวน 4 ราย จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา ดังนี้ 23 

สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 24 
1. นายธนวัฒน์  ธนาพรสิน  รหัสประจ าตัว 595160009-8 25 

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 26 
1. นางสาวณัฐยา ย่องมณี      รหัสประจ าตัว 575160009-6 27 
2. นางสาวธาราทิพย์ โพธิ์ถาวร    รหัสประจ าตัว 575160029-0 28 
3. นายนนทเศรษฐ์ ศรีเกิน      รหัสประจ าตัว 595160013-7 29 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 30 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง  31 

4.3 (ร่าง) ประกาศคณะเทคโนโลยี เรื่อง แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการ32 
สอบวัดคุณสมบัติ สอบเค้าโครงและสอบวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับ33 
บัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี 34 

 ประธาน น าเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะเทคโนโลยี เรื่อง แนวปฏิบัติในการ35 
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สอบเค้าโครงและสอบวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ของ36 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี เพ่ือให้การจัดการเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์37 
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง38 
กับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ดังรายละเอียดตาม39 
เอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 40 

/ที่ประชุมพิจารณา ... 



ครั้งที่ พิเศษ 4/2561 วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561  หน้าที่ 5/5 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ โดยให้แก้ไข ดังนี้ 1 
 หน้าที่ 1 ข้อ 3. “อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก หมายถึง” ให้ตรวจสอบกับข้อความที่บัณฑิต2 

วิทยาลัยใช้ 3 
 หน้าที ่2 ข้อ 4 วรรคสอง บรรทัดที่ 1 แก้ไขจาก “ส าหรับอาจารย์ที่ใกล้เกษียณอายุราชการ 4 

โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยกว่า” เป็น “ส าหรับอาจารย์ที่ใกล้เกษียณอายุราชการหรือพ้นจากการ5 
ปฏิบัติงานเพราะสิ้นสุดสัญญาจ้าง โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานนับถึงเกษียณอายุราชการหรือพ้นจาก6 
การปฏิบัติงานเพราะสิ้นสุดสัญญาจ้างน้อยกว่า” 7 

 หน้าที่ 2 ข้อ 4 วรรคสาม บรรทัดที่ 3-4 แก้ไขจาก “อย่างน้อย 10 ปี พร้อมแผนการ8 
ควบคุมดูแลและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา และแผนงานวิจัยส าหรับนักศึกษา” เป็น “อย่างน้อย 10 ปี นับถึง9 
วันที่ขอแต่งตั้ง พร้อมแผนการควบคุมดูแลและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา และแผนงานวิจัยและทุนสนับสนุน 10 
(ถ้ามี) ส าหรับนักศึกษา และรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาที่จะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเมื่อครบ11 
ก าหนดเวลาเกษียณอายุราชการหรือพ้นจากการปฏิบัติงานเพราะสิ้นสุดสัญญาจ้าง” 12 

 หน้าที ่2 ข้อ 5.2-5.3 ให้ตรวจสอบค าท่ีถูกต้องของ “อาจารย์บัณฑิตศึกษา” 13 
 หน้าที ่3 ข้อ 6.2-6.3 ให้ตรวจสอบค าท่ีถูกต้องของ “อาจารย์บัณฑิตศึกษา” 14 
 หน้าที่ 3 ข้อ 9 ให้ตรวจสอบค าที่ถูกต้องสอดคล้องกันของประกาศคณะเทคโนโลยี ฉบับที่  15 

19/2556 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556 16 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 17 

- ไม่มี 18 
ปิดประชุมเวลา 15.50 น. 19 

(นายสมคิด พลตื้อ) 20 
                        ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี 21 
         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 22 

นางนฤมล พิมพ์พงษ์ต้อน 23 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 24 


