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       ประธานกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 21 

ระเบียบวาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 โดยมีแก้ไขดังนี้ 22 
หน้า 1 ระเบียบวาระท่ี 2.1 บรรทัดที่ 33 แก้ไขจาก “ราชการและอัตรานักเรียนทุนรัฐบาล” เป็น “ราชการ23 

และอัตราใหม่ส าหรับนักเรียนทุนรัฐบาล” บรรทัดที่ 37 แก้ไขจาก “ประเภทวิชาการ (อัตรา24 
นักเรียนทุนรัฐบาล)” เป็น “ประเภทวิชาการ (อัตราใหม่ส าหรับนักเรียนทุนรัฐบาล)” 25 

หน้า 3 ระเบียบวาระที่ 3.6 บรรทัดที่ 9 แก้ไขจาก “มหาวิทยาลัยขอนแก่นเกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่ง26 
ทางวิชาการ” เป็น “มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ตาม27 
ประกาศฉบับที่ 1474/2559 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559”  28 
ระเบียบวาระที่ 3.8 บรรทัดที่ 22 แก้ไขจาก “ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการคัดเลือก29 
ศิษย์เก่าดีเด่น” เป็น “ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบ30 
เกี่ยวกับผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น” 31 

หน้า 4 ระเบียบวาระท่ี 4.2 บรรทัดที่ 15 แก้ไขจาก “และรับรองแก้เกรด I ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 32 
2558 ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 วิชา” เป็น “และรับรองแก้ค่าคะแนน I ภาคการศึกษาปลาย ปี33 
การศึกษา 2558 ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 วิชา” 34 
ระเบียบวาระที่ 4.3 บรรทัดที่ 23 แก้ไขจาก “ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ” เป็น “ที่35 
ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการและให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาโดยหากมี36 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้แจ้งกลับมาภายใน 1 สัปดาห์” 37 
ระเบียบวาระที่ 4.4 บรรทัดที่ 30 แก้ไขจาก “ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการ” เป็น 38 
“ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการและมีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายวิชาการหาข้อมูลเพ่ิมเติม39 
กรณีวิชา project/การฝึกงาน”  40 

/ระเบียบวาระท่ี 4.5 ... 



ครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560  หน้าที่ 2/7 
ระเบียบวาระท่ี 4.5 บรรทัดที่ 31 แก้ไขจาก “4.5 การขอเปลี่ยนอัตราต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์เป็น1 
อัตราสายผู้สอน” เป็น “4.5 การขอเปลี่ยนอัตราต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์เป็นอัตราประเภท2 
วิชาการ” 3 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง 4 
- ไม่มี     5 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 6 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้กรรมการประจ าคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 7 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี แจ้งว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงก าหนดการประชุม8 

คณะกรรมการประจ าคณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความ9 
เห็นชอบโดยการเวียนหนังสือ ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว และคณะกรรมการประจ าคณะมีมติเห็นชอบ จ านวน 10 
2 ครั้ง คือ 11 

1. ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 2801 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 12 
พิจารณารับรองผลการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 13 
2559 ระดับปริญญาตรี จ านวน 2 วิชา คือ  14 
1) วิชา 697 330 FOOD ENGINEERING I จ านวน 55 คน ได้ค่าคะแนน A = 1 คน B+ = 15 

7 คน B = 7 คน C+ = 9 คน C = 11 คน D+ = 6 คน D = 14 คน 16 
2) วิชา 697 440 FOOD PROCESSING III จ านวน 43 คน ได้ค่าคะแนน A = 25 คน B+ = 17 

9 คน B = 3 คน C+ = 1 คน C = 4 คน F = 1 คน 18 
2. ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 23 ลงวันที่ 6 มกราคม 2560 19 

พิจารณารับรองผลการขอแก้ไขหน่วยกิตผ่าน ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชา 20 
เทคโนโลยีชีวภาพ รายวิชา 692 997 Dissertation ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 ราย 21 
นางสาวสุจิตรา พงษ์ประเทศ รหัสประจ าตัว 56710008-1 จากหน่วยกิตผ่าน 6 หน่วยกิต เป็น   22 
7 หน่วยกิต 23 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 24 
ที่ประชุมรับทราบ   25 

3.2 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ26 
หลักสูตร 27 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบรายละเอียดเพ่ือเป็นแนว28 
ปฏิบัติในการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ตาม29 
หนังสือส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ที่ ศธ 0514.23.6/ว 4024 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 โดยฝ่าย30 
วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จะแจ้งเวียนไปยังสาขาวิชาเพ่ือทราบในรายละเอียดต่อไป ดังรายละเอียดตาม31 
เอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 32 

ที่ประชุมรับทราบ 33 

3.3 ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอนและหรือวิจัย ณ ต่างประเทศ (Thai 34 
Visiting Scholar) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 35 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดทุนสนับสนุน36 
การแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอนและหรือวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตาม37 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2182/52559 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ซึ่งจะหมดเขตรับสมัคร38 

/งวดที่ 1 ในวันที่ ... 



ครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560  หน้าที่ 3/7 
งวดที่ 1 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 โดยฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จะแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ทราบโดย1 
ทั่วกันต่อไป ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 2 

ที่ประชุมรับทราบ 3 

3.4 ทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อสอนและหรือวิจัย ( International 4 
Visiting Scholar) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 5 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบรายละเอียด ทุนสนับสนุน6 
อาจารย์ผู้ เชี่ ยวชาญชาวต่างประเทศเ พ่ือสอนและหรือวิจัย  ( International Visiting Scholar)  ณ 7 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 8 
2183/2559) ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ซึ่งจะหมดเขตรับสมัคร งวดที่ 1 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 โดย9 
ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จะแจ้งเวียนให้สาขาวิชาทราบต่อไป ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ10 
วาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 11 

ที่ประชุมรับทราบ 12 

3.5 การบรรจุเรื่องจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลในการประชุมของคณะ 13 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ มติที่ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจ า14 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 จัดท าแผนปฏิบัติงานด้าน15 
ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้16 
ก าหนดให้มีการมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณให้ครอบคลุมแก่บุคลากร17 
ทุกระดับ รวมถึงคณะกรรมการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะหน่วยงาน 18 
ในมาตรการที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1.2 โดยให้บรรจุเรื่องจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลไว้ในระเบียบวาระการ19 
ประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะ จ านวนอย่างน้อย 6 ครั้ง  ต่อการประชุมประจ าปีงบประมาณ ตาม20 
หนังสืองานจรรยาบรรณ กองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ 0514.1.3.7/ว 38 ลงวันที่ 4 มกราคม 2560  ดัง21 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 22 

ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากร เป็นผู้ดูแลงานด้าน23 
จรรยาบรรณเพ่ิมเติม 24 

3.6 การจัดกิจกรรมประชุมเสวนาทางวิชาการภายใต้ความร่วมมือกับ  บริษัทโพรแลค 25 
(ประเทศไทย) จ ากัด 26 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมประชุมเสวนาทางวิชาการ 27 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพและงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และสมุนไพรไทยเพ่ือการแพทย์และ28 
สุขภาพ ร่วมกับ บริษัท โพรแลค (ประเทศไทย) จ ากัด และโรงงานเภสัชกรรม ประเทศสาธารณรัฐ29 
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 13.30-17.00 น. ณ ห้องเฟ่ืองฟ้า จึงแจ้ง30 
ที่ประชุมทราบ 31 

ที่ประชุมรับทราบ 32 

3.7 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  72/2560) เรื่องการแบ่งกลุ่มสาขาวิชา33 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 34 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 35 
(ฉบับที่ 72/2560) เรื่อง การแบ่งกลุ่มสาขาวิชามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการจัด36 
การศึกษา และเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนที่เพ่ิมขึ้น โดยฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จะแจ้งเวียนไป37 
ยังสาขาวิชาทราบต่อไป ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 38 

ที่ประชุมรับทราบ 39 
/3.8 แผนการฝึกอบรมบุคลากร ... 
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3.8 แผนการฝึกอบรมบุคลากร คณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 2560 1 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากร แจ้งที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมบุคลากร คณะ2 
เทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ดัง3 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 4 

ที่ประชุมรับทราบ 5 

3.9 การปรับโครงสร้างองค์กร 6 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบการปรับโครงสร้างตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดย7 

มหาวิทยาลัยก าลังจัดท าร่างแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก8 
ส่วนงาน และการแบ่งหน่วยงาน หน่วยงานย่อยของส่วนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 เน้นที่9 
สาขาวิชาโดยยกเลิกการก าหนดจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร และการแบ่งหน่วยงานสนับสนุนพิจารณา10 
จากขนาดของส่วนงาน ประกอบด้วย ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่มาก โดยคณะอยู่ใน11 
ขนาดเล็ก ตามเกณฑ์ งบประมาณไม่เกินห้าสิบล้านบาทต่อปี บุคลากรไม่เกิน 150 คน และนักศึกษาไม่เกิน 12 
1000 คน ให้มีงานได้ 1 งาน จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 13 

 ที่ประชุมรับทราบ 14 

3.10 การมอบทุนการศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 15 
ผู้ช่วยศาตราจารย์รุ่งโรจน์ อาจเวทย์ รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี แจ้งที่16 

ประชุมทราบว่า บริษัท Mitsui Oil Exploration Co., Ltd. ได้มอบทุนการศึกษา MOECO scholarship 2016 17 
แก่นักศึกษาสาวิชาเทคโนโลยี จ านวน 3 ทุน ในวันที่ 19 มกราคม 2560 ณ ห้องสัมมนา 2 อาคาร TE 06 ชั้น 2 18 
จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 19 

ที่ประชุมรับทราบ 20 

ระเบียบวาระที ่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 21 

4.1 ลูกจ้างประจ าแสดงเจตนาขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภายหลังหนึ่งปี22 
แต่ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ 23 

นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณากรณี นางยุวะนีย์ แสงพงศานนท์ 24 
ลูกจ้างประจ า ต าแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3 สังกัดส านักงาคณบดี ได้ยื่นหนังสือแสดงเจตนาและแบบประเมิน25 
ผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยส าหรับลูกจ้าประจ า ภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่26 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้ ตามประกาศคระกรรมการบริหารงานบุคคล27 
ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่5/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ28 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตามข้อ 5 ผู้ประสงค์เปลี่ยนสถานภาพแสดงเจตนาในหนังสือแสดงเจตนาโดยให้29 
เลือกวันที่เปลี่ยนสถานภาพตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นวันที่มีค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง คือ รอบที่ 30 
1 วันที่ 1 พฤศจิกายน รอบที่ 2 วันที่ 1 พฤษภาคม และต้องยื่นที่ส่วนงานต้นสังกัดก่อนวันที่มหาวิทยาลัย31 
ก าหนดให้เป็นวันที่มีค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยคณะลงทะเบียนรับ32 
หนังสือแสดงเจตนาเป็นหลักฐาน ตามข้อ 6 แห่งประกาศฯ นี้ ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าผู้ที่แสดงเจตนาฯ ต้อง33 
ได้รับการประเมินความรู้ความสามารถจากมหาวิทยาลัย ถ้าผ่านการประเมินฯ ให้มหาวิทยาลัยมีค าสั่งบรรจุและ34 
แต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อ 7 (2) การประเมินเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภท35 
สนับสนุน ให้ประเมินโดยพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าที่มีอยู่ ย้อนหลัง 3 ปี ติดต่อกัน กรณี36 
ลูกจ้างประจ าต้องมีคะแนนประเมินตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป โดยกรณีของนางยุวะนีย์ แสงพงศานนท์ เป็นไป37 
ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยก าหนด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 38 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 39 
/4.2 การขอลดหย่อนค่าธรรมเนียม ... 
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4.2 การขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอกของนายวรพงศ์ วงค์อามาตย์ 1 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอก2 
ของนายวรพงศ์ วงค์อามาตย์ รหัสประจ าตัว 597160003-4 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภายใต้การดูแลของ3 
ศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาจากโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพ่ือ4 
อุตสาหกรรม (พวอ.) ขออนุมัติลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัย โดยขอช าระเป็นจ านวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาท)  5 
ต่อภาคการศึกษา เป็นเวลา 5 ปีการศึกษา ซึ่งงบประมาณดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการวิจัย โดยภาควิชา6 
ไม่ต้องรับภาระส่วนเกินใดๆ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 7 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 8 
1/2559 ถึงภาคการศึกษาที่ 2/2563 9 

4.3 การขอแก้ค่าคะแนนวิชา 697310 Food Chemistry I 10 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการขอแก้ค่าคะแนน11 

ของนักศึกษาประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 รายวิชา 697310 Food Chemistry ซึ่งนักศึกษาได้12 
ยื่นความประสงค์ขอตรวจสอบค่าคะแนนเนื่องจากค่าคะแนนสอบกลางภาคได้คะแนนในระดับดี แต่คะแนน13 
สอบปลายภาคได้คะแนนลดลง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ อาจารย์ประจ าวิชาได้ชี้แจงต่อ14 
ที่ประชุมว่า เกิดจากการลงคะแนนสลับช่องคะแนน ท าให้ค่าคะแนนคลาดเคลื่อนจึงได้แก้ไข ซ่ึงจากการน ามา15 
ทบทวนค่าคะแนนใหม่ท าให้ค่าคะแนนของนักศึกษาสูงขึ้น และเวียนรับรองการแก้ไขจากคณาจารย์ในภาควิชา16 
เทคโนโลยีอาหาร แล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 17 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรองการขอแก้ค่าคะแนนวิชา 697310 Food chemistry 18 

4.4  การร่วมสนับสนุนทุนวิจัยแบบร่วมทุน (Joint Funding) ส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา 19 
ประจ าปีการศึกษา 2560 20 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจาณาการร่วมสนับสนุน21 
ทุนวิจัยแบบร่วมทุน ( joint funding) ส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาเพ่ือให้สามารถรับนักศึกษาที่มี22 
ความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและท าวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ ประจ าปี23 
การศึกษา 2560 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2/2560) ดังรายละเอียดตาม24 
เอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 25 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบสนับสนุนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทหรือปริญญา26 
เอก) สาขาวิชาละ 1 ทุน 27 

4.5 ปฏิทินและหลักเกณฑ์การขอตั้งงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2560 28 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ น าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือทราบปฏิทินและหลักเกณฑ์29 

การจัดท างบประมาณเงินรายได้กลางปีของมหาวิทยาลัย ตามหนังสือกองแผนงาน ที่ ศธ 0514.1.4.1/ว 123 30 
ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา  31 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการการขอตั้งงบประมาณเงินรายได้กลางปี 32 
ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินทุนส ารองสะสม โดยขอใช้เงินทุนส ารองสะสมของ33 
แต่ละภาค/สาขาวิชา และต้องเป็นเรื่องท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน 34 

4.6 รับรองผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   35 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอต่อที่ประชุมว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ36 

ปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 และงานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบค่าคะแนน และ37 
เกณฑ์การจบการศึกษาครบถ้วนแล้ว จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา ดังนี้ 38 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต จ านวน 1 คน คือ นางสาวพรพิมล วัลลา 39 

/สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ... 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 2 คน คือ นายวรายุทธ ศิริภักดิ์ และนางสาวชีวานันท์ กงเพชร 1 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 1 คน คือ นางสาวสมิตานัน มิสงอน 2 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จ านวน 1 คน คือ นายสุบรรณ์ วงษ์มาเกษ 3 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 4 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 5 

4.7 การขอประเมินผลการสอนของรองศาสตราจารย์พัฒนา เหล่าไพบูลย์ 6 
ประธาน น าเสนอต่อที่ประชุมว่า รองศาสตราจารย์พัฒนา เหล่าไพบูลย์  พนักงาน7 

มหาวิทยาลัย ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้ยื่นเอกสารเพ่ือขอรับการ8 
ประเมินผลการสอน เพ่ือประกอบการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็น ศาสตราจารย์ จึงเสนอ9 
ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน 10 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้เสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ11 
ประเมินผลการสอน ดังนี้  12 

1. กรรมการภายในคณะ ประกอบด้วย 13 
 คณาจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 14 
1) ศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง 15 
 คณาจารย์สาขาอ่ืนภายในคณะเทคโนโลยี 16 
1) ศาสตราจารย์สิงหนาท พวงจันทน์แดง และส ารอง คือ รองศาสตราจารย์วรนุช ศรีเจษฎารักข์ 17 

2. กรรมการภายนอกคณะ ศาสตราจารย์สมเดช กนกเมธากุล สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 18 
และส ารอง คือ ศาสตราจารย์โสพิศ วงศ์ค า สังกัดภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 19 

4.8 การขอเปิดรายวิชาและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชา 691345 กระบวนการทางอุตสาหกรรม 20 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอต่อที่ประชุมว่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการ21 

ผลิต มีความประสงค์จะขออนุมัติเปิดรายวิชาเปลี่ยนแปลงใหม่ รายวิชา 691345 กระบวนการทาง22 
อุตสาหกรรม โดยขอเปลี่ยนเงื่อนไขของรายวิชา จากเดิม วิชา 691343 การถ่ายโอนความร้อนและอุณหพล23 
ศาสตร์ประยุกต์ (Heat Transfer and Applied Thermodynamics) เป็น วิชา 691343 การถ่ายโอนความ24 
ร้อนและมวลและอุณหพลศาสตร์ประยุกต์ (Heat and Mass Transfer and Applied Thermodynamics) 25 
เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามแผนการศึกษาและจบตามโปรแกรมของหลักสูตร 26 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 27 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ  28 

4.9 การสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 29 
ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณาว่า ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 30 

6018/2559 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 แต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์พรเทพ ถนนแก้ว รักษาการแทน31 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2560 นั้น  เพ่ือให้32 
การบริหารงานของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะเทคโนโลยีและการสรรหาหัวหน้าภาควิชา33 
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากรรมการสรรหา34 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยยังคงใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา 35 
พ.ศ. 2550 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา  36 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ คือ 37 
1. คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นประธานกรรมการ 38 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ เป็นกรรมการ 39 

(กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ าจากภาควิชาอ่ืน)  40 
/3. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี ... 



ครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560  หน้าที่ 7/7 
3. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี เป็นกรรมการ 1 
 อันดับส ารองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 2 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลฤทธิ์ จุลมนต์ เป็นกรรมการ 3 

(คณาจารย์ภายนอกภาควิชา) 4 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชฎา ตั้งวงค์ไชย เป็นกรรมการ 5 
 (คณาจารย์ภายนอกภาควิชา) 6 

 อันดับส ารอง 7 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ 8 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย สมผดุง 9 

และให้เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะทาบทามหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยี ธรณี และอาจารย์นอก10 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพสองล าดับแรก หากขัดข้องให้ทาบทามล าดับถัดไปเพ่ือแจ้งมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง11 
ต่อไป 12 

4.10 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.13 
2559 14 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา รายงานผลการ15 

ด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 เพ่ือให้การด าเนินการจัดท า16 
รายงานมีความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนการบริหารความเสี่ยงฯ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ17 
วาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 18 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ และให้ฝ่ายแผนและสารสนเทศพิจารณา19 
ปรับปรุงผลการด าเนินงานตามแผนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 20 

4.11 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 21 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารายงานผลการ22 

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ23 
วาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 24 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และให้ฝ่ายแผนและสารสนเทศพิจารณาปรับปรุงแก้ไข25 
เพ่ิมเติมในรายงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 26 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 27 

- ไม่มี 28 

เลิกประชุมเวลา 16.25  น. 29 
  (นายสมคิด พลตื้อ) 30 

                  หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี 31 
         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 32 

นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์  33 
ผู้จดรายงานการประชุม 34 


