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หน้า 2  ระเบียบวาระท่ี 2.1 บรรทัดที่ 17 แก้ไขจาก “2.1 ร่างแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยี ประจ าปี24 

งบประมาณ พ.ศ.2559” เป็น “2.1 ร่างแผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่อง 1 

2.1 กิจกรรมโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน ประจ าปี 2559 2 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 12/2558 วันที่ 17 ธันวาคม 3 

2558 ข้อ 4.5 กิจกรรมโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานประจ าปี 2559 ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2559 ณ 4 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดน่าน มีบุคลากรสายวิชาการและ5 
สายสนับสนุนร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานจ านวน 42 คน ซึ่งการจัดกิจกรรมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดย6 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีได้แยกไปศึกษาดูงานที่ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7 
ทีย่ังคงสภาพการบริหารงานในแบบภาควิชา โดยไม่มีการปรับโครงสร้าง จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 8 

 ที่ประชุมรับทราบ 9 

2.2 การขออนุมัติอยู่ท าวิจัยระดับ Post-doctoral ภายหลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 10 
ของนักเรียนทุนรัฐบาล กรณีนางสาวอรณัฐ ชูชื่น 11 

หัวหน้าส านักงานคณบดี ได้แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจาก คราวประชุมครั้งที่ 12/2558 12 
ระเบียบวาระที่ 4.8 การขออนุมัติอยู่ท าวิจัยระดับ Post-doctoral ภายหลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา13 
เอก นางสาวอรณัฐ ชูชื่น นักเรียนทุนรัฐบาล เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของส านักงาน ก.พ. นั้น ขณะนี้รอ14 
ความคืบหน้าจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ และส านักงาน ก.พ.ที่จะแจ้งเป็นทางการมายังมหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 
เพ่ือแจ้งมายังต้นสังกัด ให้ยืนยันในการด าเนินการต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 16 

 ที่ประชุมรับทราบ 17 

2.3 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร สังกัดคณะเทคโนโลยี รอบท่ี 1/2559 18 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากคราวประชุมครั้งที่ พิเศษ 1/2559 เมื่อวันที่ 5 19 

มกราคม 2559 ระเบียบวาระที่ 5.2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร คณะเทคโนโลยี รอบที่ 20 
1/2559 ครบตามระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว จึงใคร่ขอให้ภาควิชา สาขาวิชา หรือส านักงานคณบดี ที่ยังไม่ได้21 
ส่งผลการประเมินฯ เร่งรัดการส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดพร้อมหลักฐาน 22 
ให้คณะ ฯ โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 นี้ จะน าเข้ากรรมการกลั่นกรอง และเดือนมีนาคม 2559 จะได้แจ้ง23 
ผลไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 24 

 ที่ประชุมรับทราบ 25 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 26 

3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี 27 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะได้เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการ28 

ประจ าคณะเทคโนโลยีชุดใหม่ นั้น มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีชุดใหม่29 
เรียบร้อยแล้ว ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 89/2559 ลงวันที่ 8 มกราคม 2559 เรื่อง แต่งตั้ง30 
คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี ตามเอกสารที่แนบ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 31 

ที่ประชุมรับทราบ   32 

3.2 ยกเลิกการประเมินผลการสอนของ รองศาสตราจารย์ศรัญญา พรหมโคตร์ 33 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่ รองศาสตราจารย์ศรัญญา พรหมโคตร์ สังกัด34 

ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี ได้ขอประเมินผลการสอนเพ่ือใช้ในการประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ35 
เป็นศาสตราจารย์ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น เจ้าตัวได้แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการประเมินผลการสอน36 
ในรายวิชา 694 350 ธรณีเคมี ตามหนังสือที่ ศธ 0514.16.3/1010 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2559 รายละเอียด37 
ตามเอกสารที่แนบ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 38 

ที่ประชุมรับทราบ 39 
/3.3 ผลการเลือกตั้งกรรมการ ... 
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3.3 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 1 
หัวหน้าส านักงานคณบดี แจ้งที่ประชุมทราบถึงผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน2 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ที่ด าเนินการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 นั้น คณะกรรมการ3 
เลือกตั้งฯ ได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน 4 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 11/2559 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559 เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภา5 
พนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 6 

ที่ประชุมรับทราบ และแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ ที่7 
ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาพนักงาน ประเภทวิชาการ 8 

3.4 สรุปผลการเข้าร่วมอบรม บทบาทของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการประกันคุณภาพ9 
หลักสูตรและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 10 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบ ถึงผลการเข้าร่วมอบรม11 
บทบาทของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดท า12 
รายละเอียดของรายวิชาการ (มคอ.3) และรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) ในวันที่ 18 13 
พฤศจิกายน 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2558 และวันที่ 14 มกราคม 2559 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 14 
จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 15 

ที่ประชุมรับทราบ 16 

3.5 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน17 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 18 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการด าเนินการตาม19 
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามประกาศของคณะกรรมการการ20 
อุดมศึกษา ซึ่งยังคงต้องด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดต่อไป และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะปรับ21 
แบบฟอร์มให้สามารถท าได้ง่ายขึ้น จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 22 

ที่ประชุมรับทราบ 23 

3.6 การนิเทศสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2558 24 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้แจ้งที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการนิเทศสหกิจ25 

ศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 ซึ่งมีนักศึกษาจ านวน 23 คน ในประเทศจ านวน 19 คน และที่ประเทศ26 
อินโดนีเซียจ านวน 4 คน โดยการนิเทศสหกิจที่ประเทศอินโดนีเซียประมาณกลางเดือนมีนาคมถึงต้นเดือน27 
เมษายน 2559 ระยะเวลาประมาณ 4 วัน โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นสนับสนุนงบประมาณจ านวน 35,000 28 
บาท ซึ่งคณาจารย์ที่จะเดินทางไปนิเทศนักศึกษา คือ อาจารย์อภิลักษณ์ สลักค า และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์29 
อัมพร แซ่เอียว โดยคณะฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายร่วมกับ 2 ภาควิชา ในส่วนที่เกินจากการสนับสนุนของ30 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะหารือกับภาควิชาอีกครั้ง จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 31 

ที่ประชุมรับทราบ 32 

3.7 การปรับปรุงแบบฟอร์มเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ (บว. 23) 33 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้แจ้งที่ประชุมทราบถึงการปรับปรุงแบบฟอร์ม34 

เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ (แบบ บว.23) ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยจะเพ่ิมหัวข้อการใช้35 
โปรแกรม turnitin ตรวจสอบวิทยานิพนธ์แล้ว จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 36 

ที่ประชุมรับทราบ 37 

/3.8 โครงการยกระดับความปลอดภัย ... 
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3.8 โครงการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ ว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นแจ้งผลห้องปฏิบัติการกลางของคณะ2 

เทคโนโลยี ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการการยกระดับห้องปฏิบัติการกลาง โดยคัดเลือกจาก3 
ห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อม และคณาจารย์ที่จะขอทุนวิจัยของ วช. สามารถใช้เลขอ้างอิงของ4 
ห้องปฏิบัติการกลางได้ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 5 

ที่ประชุมรับทราบ 6 

3.9 โครงการ Open Learning บริษัท เบทาโกร จ ากัด 7 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับโครงการ Open Learning โดยบริษัท เบทาโกร จ ากัด 8 

มหาชน จะจัดเป็นกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ในช่วงปิดภาคฤดูร้อน (มิถุนายน-สิงหาคม) โดยจะรับนักศึกษาชั้น9 
ปีที่ 1-3 เข้าร่วมโครงการฯ จึงขอความอนุเคราะห์คณะจัดกิจกรรม road show ส าหรับนักศึกษาที่สนใจ โดย10 
คณะฯ ได้ก าหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องเฟ่ืองฟ้า จึงขอเชิญ11 
ชวนให้คณะกรรมการประจ าคณะประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทั้ง 4 สาขาวิชาทราบ และแจ้งความประสงค์เข้า12 
ร่วมกิจกรรม ตามวัน เวลาดังกล่าวได้ทีง่านบริการการศึกษา จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 13 

ที่ประชุมรับทราบ 14 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 15 

4.1 ขออนุมัติลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยต่อภาคการศึกษา 16 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการขออนุมัติ17 

ลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอก ของนายสุรัตน์ วังพิกุล รหัส 577160004-0 สาขาวิชา18 
เทคโนโลยีชีวภาพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ลีลาวัชรมาศ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียม19 
การวิจัย ภาคการศึกษาที่ 2/2558 และ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 เป็นจ านวน 80,000 บาท ต่อภาค20 
การศึกษา จึงขออนุมัติลดหย่อนค่าธรรมเนียมการวิจัย เป็น 20,000 บาท ต่อภาคการศึกษา ซึ่งงบประมาณ21 
ดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการวิจัย โดยภาควิชาไม่ต้องรับภาระส่วนเกินใดๆ ดังรายละเอียด จึงเสนอที่22 
ประชุมพิจารณา 23 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมได้ตามที่ขอ ตั้งแต่24 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2558-ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 และหากนักศึกษาได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยอ่ืนๆ ขอให้25 
แจ้งให้ทราบด้วย และที่ประชุมขอให้งานบริการการศึกษาท าข้อมูลรายละเอียดการได้รับทุนสนับสนุนการ26 
วิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแต่ละสาขาวิชาเพ่ือเป็นข้อมูลด้วย   27 

4.2 การสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 28 
ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณาว่า ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 29 

940/2557 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต วิชิตพันธุ์ ด ารงต าแหน่งหัวหน้า30 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2561 นั้น บัดนี้ บุคคลดังกล่าวขอ31 
ลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป เพ่ือให้การ32 
เตรียมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา33 
กรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยยังคงใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการสรร34 
หาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ.2550 ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา  35 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ คือ 36 
1. คณบดีคณะเทคโนโลยี   เป็นประธานกรรมการ 37 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ เป็นกรรมการ 38 

กรรมการประจ าคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิ 39 
/3. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ... 
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3. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร  เป็นกรรมการ 1 
4. อาจารย์อนาลยา หนานสายออ  เป็นกรรมการ 2 
5.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชฎา ตั้งวงค์ไชย เป็นกรรมการ 3 

อันดับส ารอง 4 
1) รองศาสตราจารย์รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล 5 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ 6 

และให้เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะทาบทามหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร และอาจารย์นอก7 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพสองล าดับแรก หากขัดข้องให้ทาบทามล าดับถัดไปเพ่ือแจ้งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป 8 

4.3 การปรับโครงสร้างการบริหารงานคณะเทคโนโลยี 9 
ประธาน ได้ปรึกษาหารือที่ประชุมเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลังของคณะเพ่ือ10 

เตรียมการให้เป็นไปตามหลักการของข้อบังคับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2558 11 
และแนวทางการจัดโครงสร้างการบริหารงานภายใต้การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ ตามที่ผู้ช่วยอธิการบดี12 
ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มาบรรยายเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 และจากการศึกษา13 
ดูงานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในหลักการคณะฯ จะเปิดเวทีให้ทุกคนมี14 
ส่วนร่วมในการปรับปรุงโครงสร้าง และเป็นไปตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย การใช้ข้อมูลจากหน่วยงาน15 
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกรณีศึกษา ซึ่งจะน าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมต่อไป  16 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ และมีข้อเสนอแนะให้ดูงานจากหน่วยงาน17 
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และให้มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบเป็นระยะ 18 

4.4 การสนับสนุนทุนการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย 19 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาสนับสนุน20 

ทุนการศึกษาส าหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดยมหาวิทยาลัยให้21 
คณะพิจารณาให้การสนับสนุนทุนบางส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยแบบ Matching Fund โดยให้คณะสนับสนุน22 
เพ่ือเป็นค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว (เหมาจ่าย) จ านวน 96,000 บาท ต่อปีการศึกษา จึงเสนอที่ประชุม23 
พิจารณา  24 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้คณะเสนอมหาวิทยาลัย จ านวน 6 ทุน       25 

4.5  เงินทุนส ารองสะสม เงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยี 26 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ น าเสนอข้อมูลเงินทุนส ารองสะสม เงินรายได้ 27 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยี (1 ตุลาคม 2557 -30 กันยายน 2558) เพ่ือให้ที่ประชุมร่วม28 
พิจารณา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 29 

ประชุมพิจารณาแล้ว เนื่องจากตัวเลขมีความคลาดเคลื่อนจึงให้ฝ่ายแผนฯ ตรวจสอบข้อมูล30 
ตัวเลขการหัก 10 % ให้ถูกต้อง  31 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 32 

- ไม่มี 33 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 34 

                   (นายสมคิด พลตื้อ) 35 
             หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี 36 

         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 37 
นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์  38 
ผู้จดรายงานการประชุม 39 


