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 ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา   11 
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7. นายสุรชัย สมผดุง               หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี กรรมการ 14 
 ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา 15 
8. นายสมคิด พลตื้อ หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี กรรมการและเลขานุการ 16 

ผู้ไม่มาประชุม 17 
1. นางอลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ลาพักผ่อน 18 

ผู้เข้าร่วมประชุม  19 
1. นายอาทิตย์ อภิโชติธนกุล       รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 20 
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       ประธานกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 23 
ระเบียบวาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่12/2560 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 โดยมีการแก้ไขดังนี้ 24 
หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 9 แก้ไขจาก “ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่เห็นชอบให้นางสาวอรณัฐ ชูชื่น” เป็น “ที่25 

ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติโดยเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบให้นางสาวอรณัฐ ชูชื่น”   26 
หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 13 แก้ไขจาก “3.4 รายของวิชาของคณะเทคโนโลยีเพ่ือเปิดสอนให้นักศึกษาต่างชาติ 27 

ภายใต้ความร่วมมือกับ USAC” เป็น “3.4 รายวิชาของคณะเทคโนโลยีเพ่ือเปิดสอนให้28 
นักศึกษาต่างชาติ ภายใต้ความร่วมมือกับ USAC” บรรทัดที่ 21 แก้ไขจาก “3.5 การเรียน29 
การสอนรายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ” เป็น “3.5 การจัดการเรียนการสอนส าหรับ30 
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Ibaraki University”  31 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง 32 

2.1 การสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 33 
หัวหน้าส านักงานคณบดี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ า34 

คณะ คราวประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 4.4 การสรรหาหัวหน้า35 
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ที่ประชุมเห็นชอบองค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาฯ และได้เสนอมหาวิทยาลัย36 
เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งแล้ว และได้รับแจ้งจากกองการเจ้าหน้าที่ว่ามหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนวปฏิบัติในส่วน37 
องค์ประกอบของกรรมการที่เป็นคณาจารย์ประจ าจากภาควิชาอ่ืน (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรณีไม่มีเนื่องจากสังกัด38 
ภาควิชาที่มีการสรรหา นั้น ให้เสนอรองคณบดทีี่ไมส่ังกัดภาควิชาที่มีการสรรหา จ านวน 1 คนแทน จึงเสนอที่39 
ประชุมพิจารณา  40 

/ที่ประชุมรับทราบและเสนอชื่อ ... 



ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561  หน้าที่ 2/7 
ที่ประชุมรับทราบและเสนอชื่อรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็น1 

กรรมการสรรหาเพ่ิมเติม และระหว่างรอการสรรหาฯ ให้เสนอแต่งตั้งนางสาวจินตนา ศรีผุย ข้าราชการพล2 
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี เป็นผู้3 
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 4 

2.2 การประเมินผลการสอนของอาจารย์อภิลักษณ์ สลักค า 5 
หัวหน้าส านักงานคณบดี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ า6 

คณะ คราวประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 4.7 การประเมินผลการ7 
สอนของนายอภิลักษณ์ สลักค า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้ทาบทามบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็น8 
คณะกรรมการประเมินผลการสอน นั้น ได้ทาบทามแล้วและรับเป็นคณะกรรมการประเมินผลการสอนฯ ทั้ง 9 
3 ท่าน และคณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนแล้ว ตามค าสั่งคณะเทคโนโลยีที่ 2/2561 ลง10 
วันที่ 9 มกราคม 2561 โดยคณะกรรมการฯ นัดประชุมประเมินผลการสอนในวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ 11 
ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 12 

ที่ประชุมรับทราบ  13 

2.3 การปรับโครงสร้างและแบ่งหน่วยงาน คณะเทคโนโลยี  14 
ประธาน น าเสนอที่ประชุมทราบและพิจารณาการปรับโครงสร้างการบริหารงานคณะ15 

เทคโนโลยี ซึ่งได้รับฟังความคิดเห็นจากสายสนับสนุนแล้วโดยเห็นชอบให้แบ่งหน่วยงานภายในกองบริหาร16 
คณะเทคโนโลยี เป็น 3 งาน ส่วนการบริหารวิชาการเป็น 3 สาขาวิชา ตามที่ได้น าเสนอที่ประชุมแล้วนั้น 17 
เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการจัดตั้ง การรวม การยกเลิก การแบ่งส่วนงาน 18 
และหน่วยงานกับหน่วยงานย่อยของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 และประกาศ19 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2388/2560) เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งหน่วยงาน และหน่วยงานย่อย และข้อ 20 
26 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบ่งส่วนงานฯ ดัง21 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 22 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 23 

2.4 การขออนุมัติก าหนดอัตราใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 24 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว25 

ประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ระเบียบวาระท่ี 2.1 การขอก าหนดอัตราใหม่ ประจ าปี26 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบท่ี 1 นั้น งานนโยบายและแผนด าเนินการตามแบบฟอร์มที่กองแผนงานก าหนด 27 
และจัดส่งไปยังกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว แจ้งที่ประชุมทราบ 28 

ที่ประชุมรับทราบ 29 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 30 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 31 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงก าหนดการ32 

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้33 
ความเห็นชอบโดยการเวียนหนังสือ ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว จ านวน 5 ครั้ง และคณะกรรมการฯ มีมติ34 
เห็นชอบ คือ 35 

1. บันทึกข้อความ ลับ ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 7 ลงวันที่ 3 มกราคม 2561 36 
พิจารณารับรองการรับเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา37 
เทคโนโลยีการอาหาร ราย นางสาวกฤติยา โพธิ์ประทุม และนางสาวรัตนาวดี เรืองทิพย์ 38 

2. บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 21 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561  39 

/พิจารณารับรองผลการศึกษา ... 



ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561  หน้าที่ 3/7 
พิจารณารับรองผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 วิชา  1 
697330 FOOD ENGINEERING I และวิชา 697440 FOOD PROCESSING III 2 

3. บันทึกข้อความ ลับ ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 25 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561  3 
พิจารณารับรองผลการศึกษาระดับปริญญาโท นานาชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 4 
วิชา 677892 FOOD SAFETY AND QUALITY MANAGEMENT SEMINAR 2 รายนางสาว5 
ขนิษฐ์ติมา เสนาณรงค์ ได้เกรด F 6 

4. บันทึกข้อความ ลับ ที่ ศธ 0514.16.1.4/ว 50 ลงวันที่ 10 มกราคม 2561 7 
พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอรับทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพ่ือ8 
การสอนและหรือการวิจัย (International Visiting Scholar) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งโรจน์ อาจเวทย์ ในการเชิญ Prof. Dr. 10 
Mark E. Everett จาก Texas A & M University ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 10 11 
พฤษภาคม 2561-วันที่ 10 มิถุนายน 2561   12 

5. บันทึกข้อความ ลับ ที่ ศธ 0514.16.1.1.1/ว 73 ลงวันที่ 11 มกราคม 2561  13 
พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้ามประเภทรายจ่าย ประจ าปี14 
งบประมาณ 2561 จ านวนเงิน 480,400 บาท จากเงินเดือน เป็น เงินอุดหนุน 15 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 16 
ที่ประชุมรับทราบ  17 

3.2 การรับนักศึกษาแบบ portfolio รอบ 1/2 ปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยี  18 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบเก่ียวกับการด าเนินการตามโครงการรับนักเรียน19 

ที่มีศักยภาพสูง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2561 รอบ 1/2 ซึ่งจะ20 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 สอบสัมภาษณ์วันอังคารที่ 6 21 
กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ยืนยันสิทธิ์เพ่ือคัดกรองเข้าศึกษา ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 22 
2561 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 23 

ที่ประชุมรับทราบ 24 

3.3 ประกาศคณะเทคโนโลยี เรื่อง ประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนักศึกษา25 
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 26 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของประกาศคณะ27 
เทคโนโลยี (ฉบับที่ 33/2560) เรื่อง ประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับ28 
บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ดังรายละเอียดตาม29 
เอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 30 

ที่ประชุมรับทราบ 31 

3.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 32 
 ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่บัณฑิตวิทยาลัยให้พิจารณาการก าหนดค่าธรรมเนียม33 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย (Tuition fee) ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่34 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คราว35 
ประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่าควรปรับเปลี่ยน36 
ค่าธรรมเนียมแยกตามหลักสูตรเป็น หลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติแทนที่จะเป็นแบบที่เสนอในที่37 
ประชุมที่แยกแบบผู้เรียนและนักศึกษาต่างชาติต้องเสียค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติอีกจ านวน 15,000 38 
บาทต่อภาคการศึกษา จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 39 

ที่ประชุมรับทราบ 40 

/3.5 ผลการคัดเลือกศิษย์เก่า ... 
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3.5 ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะเทคโนโลยี และรางวัล1 

ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2560 2 
หั วหน้ าส านั ก งานคณบดี  แจ้ งที่ ป ระชุ มทราบผลการคั ด เลื อกศิ ษย์ เ ก่ า ดี เ ด่ น3 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะเทคโนโลยี ประจ าปี 2560 ได้แก่นายสุรชัย ไชยนิตย์ ศิษย์เก่าสาขาวิชา4 
เทคโนโลยีอาหาร และศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจ าปี 2560 ได้แก่ ศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง ศิษย์5 
เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และนายอนุชา รัตนภิภพ ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  โดยสมาคม6 
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นจะจัดงานชื่นชมยินดีในงาน “คืนสู่เหย้า เรารัก มข. ประจ าปี 2560” ในวัน7 
ศุกร์ที่ 26 มกราคม 2560 ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร (เดิม) จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 8 

ที่ประชุมรับทราบ   9 

3.6 แนวปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้างพัสดุ ส าหรับงานวิจัยและบริการวิชาการ 10 
หัวหน้าส านักงานคณบดี แจ้งที่ประชุมว่ารองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ขอให้แจ้ง11 

ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จ้างพัสดุ ส าหรับ12 
งานวิจัยและบริการวิชาการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 13 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฝ่ายวิจัยและ14 
บริการวิชาการ ของคณะจึงได้จัดท าแนวปฏิบัติฯ เพ่ือแจ้งให้คณาจารย์และนักวิจัยทราบ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 15 

ที่ประชุมรับทราบ 16 

3.7 การเสนอเอกสารการจัดซื้อ/จ้างให้ฝ่ายวิจัยฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่นลงนาม 17 
หัวหน้าส านักงานคณบดี แจ้งที่ประชุมว่ารองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ขอให้แจ้ง18 

ที่ประชุมทราบว่าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ของคณะขอให้ภาคฯ/สาขาวิชาฯ แจ้งให้นักวิจัยในสังกัดทราบ19 
เรื่องการเสนอเอกสารการจัดซื้อ/จ้างให้ฝ่ายวิจัยฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่นลงนาม ให้ส่งฝ่ายวิจัยและบริการ20 
วิชาการ ของคณะโดยออกเลขหนังสือ ที่ ศธ ของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ของคณะ จึงแจ้งที่ประชุม21 
ทราบ 22 

ที่ประชุมรับทราบ 23 

3.8 ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี  2560 ฝ่ายวิจั ยฯ 24 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  25 

หัวหน้าส านักงานคณบดี แจ้งที่ประชุมว่ารองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ขอให้แจ้ง26 
ที่ประชุมทราบว่าส านักตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจสอบงบการเงินฝ่ายวิจัย มข. ประจ าปี 2560 ตาม พรบ. 27 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 โดยจะขอเอกสารหลักฐานโครงการวิจัยเดี่ยว/ชุด 28 
กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย ที่ได้รับทุนภายใน-ภายนอก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 จึงขอให้ภาคฯ/สาขาวิชาฯ 29 
แจ้งให้นักวิจัยในสังกัดทราบและเตรียมเอกสารหลักฐานการเงินต่างๆ ให้พร้อมในการเรียกตรวจ โดยเฉพาะ30 
โครงการที่ได้รับทุน 1 ล้านบาทขึ้นไป จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 31 

ที่ประชุมรับทราบ 32 

3.9 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 33 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบถึงการปรับปรุงหลักสูตรที่ได้ด าเนินการตาม34 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) รายละเอียดตามหนังสือกลุ่มภารกิจ35 
พัฒนาวิชาการ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ที่ ศธ 0514.23.6/ว 281 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง 36 
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี โดยเฉพาะหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้37 
เปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ครบรอบการพัฒนาหลักสูตรทุก 5 ปี พ.ศ. 2560 ให้รับนักศึกษารุ่นใหม่ได้ ปี 38 
2561 จ านวน 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีธรณี หลักสูตรวิทยาศาสตร39 

/มหาบัณฑิต สาขาความ ... 
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มหาบัณฑิต สาขาความปลอดภัยและการจัดการคุณภาพของอาหาร (นานาชาติ) หลักสูตรวิทยาศาสตร1 
มหาบัณฑิต หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ซ่ึง2 
ควรจะน าหลักสูตรฯ เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะในคราวต่อไป ซึ่งได้แจ้งไปยัง3 
ภาควิชาที่เก่ียวข้องทราบแล้ว จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 4 

ที่ประชุมรับทราบ    5 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 6 

4.1 การรับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 7 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี น าเสนอที่ประชุมว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ8 

ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 และงานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์การจบการศึกษา9 
ครบถ้วนแล้ว จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา ดังนี้  10 

ภาคการศึกษาต้น 11 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 12 

1. นายสหศาสตร์ หมุนลี  เกรดเฉลี่ย 2.44 13 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 14 

1. นางสาวตวิษา เวียงวะลัย เกรดเฉลี่ย 2.08 15 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 16 

1. นางสาวเปรมกมล เถื่อนนาดี เกรดเฉลี่ย 2.59 17 
2. นางสาวปฐมาวดี ทองสุข เกรดเฉลี่ย 2.63 18 
3. นายสุริยา ผาแก้ว  เกรดเฉลี่ย 3.00 19 
ภาคการศึกษาปลาย 20 

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 21 
1. นางสาวพรชนิกา วีระจิตต์ เกรดเฉลี่ย 2.58 22 
2. นางสาวพรนภา ตั้งอ าพรทิพย์ เกรดเฉลี่ย 2.60 23 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 24 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 25 

4.2 การด าเนินการสรรหากรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 26 
หัวหน้าส านักงานคณบดี แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 89/2559 27 

ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี นั้น กรรมการล าดับที่ 4 (ผู้ช่วย28 
ศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)) ด ารงต าแหน่งครบวาระ 2 ปี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2561 29 
เพ่ือให้การได้มาซึ่งกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประกอบ30 
กับ ข้อ 5 วรรคสี่ และวรรคห้า ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าคณะ 31 
วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 จึงใคร่ขอเสนอข้อมูล32 
การได้มาซึ่งกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี (ผู้ทรงคุณวุฒิ) อีก  1 ต าแหน่งให้คบตามองค์ประกอบ33 
รายละเอียดตามร่างประกาศคณะเทคโนโลยี (ฉบับที่ ..../2561) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการ34 
ประจ าคณะเทคโนโลยี(ผู้ทรงคุณวุฒิ)  และร่างค าสั่งคณะเทคโนโลยีที่ ......../2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ35 
ด าเนินการสรรหากรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี (ผู้ทรงคุณวุฒิ) จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 36 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยเสนอให้แก้ไขค า นิยามในข้อ 3. โดยตัด 37 
“ประธานหลักสูตร” ออก และข้อ 5. ตัดค าว่า “ประธานหลักสูตร” ออก และให้รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์38 
และสื่อสารองค์กร เป็นประธานคณะกรรมการด าเนินการสรรหาฯ  และให้หัวหน้าภาควิชาทั้ง 3 ภาควิชา39 
เป็นกรรมการ 40 

/4.3 ขอก าหนดต าแหน่งทาง ... 
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4.3 ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็น ศาสตราจารย์ (รองศาสตราจารย์พัฒนา เหล่าไพบูลย์) 1 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมพิจารณาว่ารองศาสตราจารย์พัฒนา เหล่าไพบูลย์ พนักงาน2 
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มีความประสงค์3 
จะขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็น ศาสตราจารย์ โดยวิธี ปกติ (วิธีที่ 1) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 4 
และได้ส่งเอกสารและผลงานมาเพ่ือประกอบการพิจารณา โดยมีผลการประเมินผลการสอนเป็นผู้มีความ5 
เชี่ยวชาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด จึงเสนอที่6 
ประชุมพิจารณา 7 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ 8 
1. เห็นชอบในหลักการให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็น ศาสตราจารย์ โดยมี9 

ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้  10 
1) ในก.พ.อ. 03 หน้าที่ 3 ให้ตรวจสอบจ านวนชั่วโมงสอน/สัปดาห์ (2/5.5) 11 
2) แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการควรปรับรวมให้อยู่ในแผ่น12 

เดียวกัน 13 
2. เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง 14 

ศาสตราจารย์ โดยวิธี ปกติ (วิธีที่ 1) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 8 รายชื่อและ15 
ให้ภาควิชาฯ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่ซ้ าสถาบันเพ่ิมเติมอีก 2 รายชื่อ และ16 
เมื่อเสนอชื่อเพ่ิมเติมแล้วให้เวียนรับรอง และเสนอขอก าหนดต าแหน่งต่อไป 17 

4.4 ปฏิทินการจัดท างบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561และปฏิทิน18 
การจั ดท า งบประมาณเ งินรายได้ กลา งปี  ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ .  2561 19 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และแนวทางการขอตั้งงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปี20 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 21 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบและพิจารณาการจัดท างบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปี22 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่งานแผนงบประมาณและอัตราก าลัง กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี ได้ขอความ23 
ร่วมมือให้ส่วนงานจัดท าและส่งค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใน24 
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โดยขอให้ภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ ด าเนินการและส่งคณะฯ ภายในวันที่ 9 25 
กุมภาพันธ์ 2561 พร้อมรายละเอียดที่ครบถ้วน 26 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 27 

4.5 รายงานการใช้จ่ายเงิน ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะเทคโนโลยี ประจ าปี28 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2560-ธันวาคม 2560) 29 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมพิจารณาการรายงานการใช้เงินตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร30 
คณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2560-ธันวาคม 2560) ดัง31 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 32 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลัการ และขอให้ภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ พิจารณา33 
หากมีข้อเสนอแนะ/แก้ไข ให้แจ้งงานนโยบายและแผนทราบต่อไป 34 

4.6 ร่าง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “ด้านเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูป35 
อาหาร” 36 

ประธาน แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ37 
ด้านเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปอาหาร ระหว่างคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ  ศูนย์38 
ปฏิบัติการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน้ าขนาด39 

/กลาง กรมชลประทาน ... 



ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561  หน้าที่ 7/7 
กลาง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่1 
ประชุมพิจารณา 2 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบโดยปรับแก้รูปแบบเล็กน้อย 3 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 4 

- ไม่มี 5 

เลิกประชุมเวลา 17.00 น.                       6 
 (นายสมคิด พลตื้อ) 7 

             หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี 8 
         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 9 
นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์  10 
ผู้จดรายงานการประชุม 11 


