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ผู้มาประชุม  5 
1. นายพรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 6 
2. นางสาวปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 7 
3. นายณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ                  กรรมการ 8 
4. นายธัญญา จันทร์ประสพชัย รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต กรรมการ 9 
 ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  10 
5. นางสาวอารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 11 
6. นายสมคิด พลตื้อ หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี กรรมการและเลขานุการ 12 

ผู้เข้าร่วมประชุม  13 
1. นางสาวกรกช ฮามสุโพธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา                     14 
2. นางอลิศรา เรืองแสง หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 15 
3. นายพัชร์สุ วรรณขาว หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี 16 
4. นางสาวจินตนา ศรีผุย หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 17 
5. นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์ บุคลากร ช านาญการ 18 

เริ่มประชุม:    เวลา 13.34 น. 19 
       ประธานกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 20 

ระเบียบวาระท่ี  1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 โดยมีแก้ไขดังนี้ 21 
หน้า 1 บรรทัดที่ 9 แก้ไขจาก “4. นายธัญญา จันทร์ประสพชัย” เป็น “4. นายพลฤทธิ์ จุลมนต์” 22 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง 23 

2.1 ความคืบหน้าทุนพระราชทานจากราชอาณาจักรกัมพูชา ปีการศึกษา 2560 24 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม25 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ระเบียบวาระที่ 2.5  26 
ความต้องการในการรับนักเรียนทุนพระราชทานจากราชอาณาจักรกัมพูชา ปีการศึกษา 2560 ได้เข้าร่วม27 
ประชุมกับกองวิเทศสัมพันธ์เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 จึงขอแจ้งความก้าวหน้าเรื่องดังกล่าวที่ก าหนดรับ28 
สมัครในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2559 ก าหนดเดินทางไปสอบสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 29 
2559 โดยกองวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานเรื่องการเดินทางและที่พัก และคณะ/สาขาวิชารับผิดชอบ30 
ค่าใช้จ่าย จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 31 

ที่ประชุมรับทราบ  32 

2.2 ความคืบหน้าการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งอาจารย์ 33 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว34 

ประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ระเบียบวาระที่ 4.4 ขอความเห็นชอบการพิจารณา35 
คัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งอาจารย์ นั้น เนื่องจากผู้เข้ารับการคัดเลือก36 
ขาดเอกสารประกอบการสมัคร 1 รายการ และขอสละสิทธิ์ คณะฯ จึงได้ด าเนินการเปิดรับสมัครต าแหน่งนี้37 
อีกครั้งต้ังแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ38 

คัดเลือกฯ ในวันที่ 18 ... 
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คัดเลือกฯ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 และก าหนดคัดเลือกในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ตามประกาศ1 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 1617/2559 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 2 

ที่ประชุมรับทราบ   3 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 4 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้กรรมการประจ าคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 5 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี แจ้งว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงก าหนดการประชุม6 

คณะกรรมการประจ าคณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความ7 
เห็นชอบโดยการเวียนหนังสือ ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 5 ครั้ง ดังนี้ 8 

1. ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 2031 ลงวันที่ 22 กันยายน 2559 9 
1.1 พิจารณารับรองผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการ10 

อาหาร วิชา 667993 FOOD TECHNOLOGY SEMINAR 3 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 จ านวน 2 11 
ราย คือ นายวรพงศ์ คลังบุญครอง ได้เกรด A และนายไตรภพ พาหอม ได้เกรด A  12 

1.2 พิจารณารับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาความปลอดภัย13 
และการจัดการคุณภาพของอาหาร หลักสูตรนานาชาติ จ านวน 1 ราย คือ Ms. PHAN LE BAO NGOC  14 

2. ที่ ศธ 0514.16.1.4/ว 2067 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 15 
พิจารณารับรองการขอรับการสนับสนุนทุนเพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทาง16 

วิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุม17 
วิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจ างวดที่ 1/2560 เพ่ือน าเสนอผลงานแบบ Oral Presentation เรื่อง 18 
the survival of listeria spp. on the apples surface under various storage temperatures in 90% 19 
of relative humidity ในการประชุม 4th Asia-Pacific International Food Safety Conference & 7th 20 
Asian Conference on Food and Nutrition Safety วันที่ 11-13 ตุลาคม 2559 ณ เมือง ปีนังประเทศ21 
สหพันธรัฐมาเลเซีย ของอาจารย์ปฏิมากร พะสุวรรณ 22 

3. ที่ ศธ 0514.16.1.1.2/ว 2076 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 23 
พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินการสอนเพ่ือประกอบการพิจารณาขอก าหนด24 

ต าแหน่งทางวิชาการ เป็น ศาสตราจารย์ ของรองศาสตราจารย์ศรัญญา พรหมโคตร์ ซึ่งคณะอนุกรรมการ25 
ประเมินผลการสอนได้ประเมินฯ แล้ว เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ26 
เชี่ยวชาญในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของสภาสถาบัน (ตามข้อ 27 
5.1.2 ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วย28 
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550) โดยใช้เอกสารค าสอน นาโน29 
เทคโนโลยีขั้นแนะน า ประกอบการสอนในรายวิชา 694255  30 

4. ที ่ศธ 0514.16.1.3/ว 1925 ลงวันที่ 8 กันยายน 2559 31 
4.1 พิจารณารับรองแก้ผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการ32 

อาหาร วิชา 697891 FOOD TECHNOLOGY SEMINAR I ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 ราย33 
นางสาวณัฐกานต์ พรนิคม จากเกรด I เป็นไดเ้กรด A  34 

4.2 พิจารณารับรองผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี วิชา 35 
694899 วิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วย 36 

1. นางสาวธาราทิพย์ โพธิ์ถาวร ลงทะเบียน 1 หน่วยกิต ได้เกรด S 1 หน่วยกิต   37 
2. นายภควัต ศรีวังพล ลงทะเบียน 2 หน่วยกิต ได้เกรด S 2 หน่วยกิต     38 

5. ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 2163 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 39 
พิจารณารับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  40 

ปริญญาเอก สาขาวิชา ... 

https://www.google.co.th/search?biw=1745&bih=855&espv=2&q=the+survival+of+listeria+on+the+apples+surface+under+various+storage+trmperatures+in+90+%25+of+relative+humidity&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwi514DWpM_PAhXKro8KHa0LCJwQvgUIGCgB
https://www.google.co.th/search?biw=1745&bih=855&espv=2&q=the+survival+of+listeria+on+the+apples+surface+under+various+storage+trmperatures+in+90+%25+of+relative+humidity&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwi514DWpM_PAhXKro8KHa0LCJwQvgUIGCgB
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ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 1 ราย คือ นางสาวสุชีรา เหล่าเจริญ  1 
ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 3 ราย คือ 1. นางสาวนิธิรัศม์ ปานชาลี 2 

2. นางสาวยลดา สาเสน 3. นางสาวพรพัตรา กัญจนานภานิช 3 

3.2 ปฏิทินการเปิด-ปิดระบบประเมินการเรียนการสอน ฉบับแก้ไขปีการศึกษา 2559 4 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับปฏิทินการเปิด-ปิด5 

ระบบประเมินการเรียนการสอน ฉบับแก้ไขปีการศึกษา 2559 ตามหนังสือส านักนวัตกรรมการเรียนการสอน 6 
ที่ ศธ 0514.1.29/ว 954 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ซึ่งก าหนดเป็น 3 ช่วงประเมิน คือภาคต้น ภาคปลาย และ7 
ภาคพิเศษ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ   8 

 ที่ประชุมรับทราบ 9 

3.3 รับสมัครทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระส าหรับ10 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2559 11 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบว่าบัณฑิตวิทยาลัย รับสมัคร12 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าวิจัยในการท าวิทยานิพนธ์ โดยก าหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 17 -21 คุลาคม 2559 13 
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 97/2559 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ซึ่งได้แจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์14 
ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทราบแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 15 

ที่ประชุมรับทราบ 16 

3.4 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 17 
รองคณบดีฝ่ ายวิ ชาการและวิ เทศสั มพันธ์  แจ้ งที่ ประชุมทราบเกี่ ย วกับระเบี ยบ18 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2559 โดยหลักสูตรที่19 
อยู่ระหว่างการปรับปรุงต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 20 

ที่ประชุมรับทราบ 21 

3.5 เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศส าหรับผู้เข้าศึกษาใน22 
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 23 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน24 
ความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศส าหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตามประกาศ25 
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 66/2559 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 โดยการรับนักศึกษา26 
เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถ27 
ทางภาษาอังกฤษ โดยมีผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่28 
วันสอบจากสถาบันที่มีการทดสอบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 29 

ที่ประชุมรับทราบ 30 

3.6 เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศส าหรับผู้เข้าศึกษาใน31 
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 32 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน33 
ความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศส าหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ตามประกาศ34 
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 67/2559 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 โดยการรับนักศึกษา35 
เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทาง36 
ภาษาอังกฤษ โดยมีผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วัน37 
สอบจากสถาบันที่มีการทดสอบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 38 

ที่ประชุมรับทราบ 39 

3.7 ปฏิทินการศึกษา ... 
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3.7 ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2559 1 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน2 

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2559 ได้ขยายเวลาเรียนจาก 3 
16 สัปดาห์ เป็น 17 สัปดาห์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1140/2559 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 4 
2559 และยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 17/2559 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 ดังรายละเอียด5 
ตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 6 

ที่ประชุมรับทราบ 7 

3.8 ข้อเสนอการก าหนดวงเงินเพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนและร้อยละการเลื่อนเงินเดือน8 
รายบุคคล รอบการเลื่อนเงินเดือน 1 ตุลาคม 2559 ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 9 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับข้อเสนอการก าหนดวงเงินเพ่ือใช้ในการเลื่อนเงินเดือน10 
และร้อยละการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล รอบการเลื่อนเงินเดือน 1 ตุลาคม 2559 ส าหรับพนักงาน11 
มหาวิทยาลัย ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 8/2558 12 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และประเภท13 
สนับสนุน ตามข้อ 7 ให้ก าหนดวงเงินเพ่ือใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย และข้อ 8 ให้14 
ก าหนดร้อยละที่ได้เลื่อนรายบุคคล โดยเป็นไปตามเงื่อนไขมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้น าเสนอร่างการ15 
ก าหนดวงเงินเพ่ือใช้ในการเลื่อนเงินเดือนและร้อยละการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล รอบการเลื่อนเงินเดือน16 
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ดังรายละเอียดตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่  ที่ ศธ 0514.1.3.1/8297 ลงวันที่ 17 17 
ตุลาคม 2559 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 18 

ที่ประชุมรับทราบ 19 

3.9 อนุมัติหลักสูตรและขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์20 
ประจ าหลักสูตร 21 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบถึงผลการอนุมัติหลักสูตรและขอ22 
เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร คือหลักสูตร23 
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต24 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2556 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี25 
ธรณี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 26 

ที่ประชุมรับทราบ 27 
3.10 ผลการจัดงานเกษียณอายุราชการ ส าหรับบุคลากรคณะเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  28 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการ29 
จัดงานมุทิตาจิตบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2559 จ านวน 7 คน นั้น คณะฯ ได้จัดกิจกรรม30 
ดังกล่าวเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ณ ห้องเฟ่ืองฟ้า โดยใช้จ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น 153,494 บาท และ31 
จากผลการประเมินโดยการแจกแบบสอบถามและท าการรวบรวมวิเคราะห์ผลแล้ว บุคลากรส่วนใหญ่มีความ32 
พึงพอใจต่อรูปแบบการจัดงานจากมากสุดไปหาน้อยสุด คือการตกแต่งสถานที่ การร าอวยพรวีดิทัศน์และ33 
ขั้นตอนบายศรีสู่ขวัญ และขั้นตอนการกล่าวมุทิตาจิต ตามล าดับ และด้านการจัดงาน สถานที่  อาหาร การ34 
ให้บริการของโรงแรม การประชาสัมพันธ์ มีความพึงพอใจมากที่สุด และมีข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง คือ 35 
การควบคุมเวลาในช่วงการกล่าวค ามุทิตาจิตให้กระชับยิ่งขึ้น และควรมีการจัดกิจกรรมนี้คงไว้ตลอดไป  36 
รวมทั้งการใช้บริการของโรงแรมด้วย และสิ่งที่คณะฯ ได้มอบให้แก่ผู้เกษียณ นอกจากของที่ระลึกที่คณะได้37 
จัดมอบให้แล้ว คณะฯ ก็ได้จัดท าการ์ดเขียนค ามุทิตาจิต หุ่นภาพถ่ายเสมือนจริง และ  Flash Drive บันทึก38 
ภาพถ่ายงานวันเกษียณมอบแก่ผู้เกษียณแต่ละท่านด้วย จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 39 

ที่ประชุมรับทราบ 40 

3.11 การจัดท ารายละเอียด ... 
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3.11 การจัดท ารายละเอียดการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.1 
2561 2 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะฯ ได้ขออนุมัติใช้เงินงบประมาณกลางปี 3 

(งบประมาณจากเงินกองทุนส ารองสะสมของคณะ) เพ่ือใช้ในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ แต่ไม่ได้รับอนุมัติ4 
จากทางมหาวิทยาลัย นั้น คณะฯ ได้รับแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายแผนฯ ว่าให้ด าเนินการจัดท ารายละเอียด5 
การปรับปรุงห้องปฏิบัติการใหม่ที่มีรายละเอียดครบถ้วนและจัดส่งให้ฝ่ายแผนฯ เพ่ือมหาวิทยาลัยจะน าไป6 
บรรจุในแผนงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ดังนั้น คณะฯ จึงขอแจ้งให้ภาควิชาฯ ที่ประสงค์จะปรับปรุง7 
ห้องปฏิบัติการต่างๆ ได้ด าเนินการจัดท ารายละเอียดการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ให้เรียบร้อยและจัดส่งให้8 
คณะภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 นี้ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 9 

ที่ประชุมรับทราบ 10 

ระเบียบวาระที ่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 11 

4.1 การขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอกของนายศรีสรรค์ ปูพบุญ 12 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการขออนุมัติ13 

ลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอกของนายศรีสรรค์ ปูพบุญ โดยมีรองศาสตราจารย์สิรินดา ยุ่นฉลาด 14 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ขออนุมัติลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยโดยขอช าระ 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) ต่อภาค15 
การศึกษา เป็นจ านวนเงิน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) จากภาคการศึกษาที่ 1/2559 ถึงภาค16 
การศึกษา 2/2561 ซึ่งงบประมาณดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการวิจัย โดยภาควิชาไม่ต้องรับภาระ17 
ส่วนเกินใดๆ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 18 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 19 
2/2558 ถึงภาคการศึกษาที ่1/2559 20 

4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต21 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 22 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาหลักสูตรวิทยา23 
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 24 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 25 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ให้แก้ไขตามที่26 
คณะกรรมการประจ าคณะเสนอแนะตามที่ปรากฏในรูปเล่มหลักสูตร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ให้27 
คณะกรรมการประจ าคณะน ากลับไปพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้คณะ ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 28 

4.3 รูปแบบการปรับโครงสร้าง และแบ่งหน่วยงานคณะเทคโนโลยี 29 
ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองผลการพิจารณาเลือกรูปแบบโครงสร้างการ30 

บริหารคณะเทคโนโลยี ตามบันทึกท่ี ศธ 0514.16.1.1.1/ว 2096 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ได้แจ้งให้บุคลากร31 
คณะเทคโนโลยีพิจารณาเลือกรูปแบบโครงสร้างและการแบ่งหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มการพิจารณาฯ และ32 
แจ้งคณะภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น จากผลการพิจารณาเลือกรูปแบบผลรวมตามค่าน้ าหนัก ซึ่งมี33 
จ านวนบุคลากรที่ส่งแบบฟอร์มการเลือกรูปแบบสายวิชาการ จ านวน 33 คน สายสนับสนุนจ านวน 46 คน 34 
รวมทั้งน าเสนอ (ร่าง) แผนผังโครงสร้างการบริหารองค์กร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ร่าง) บทบาท35 
หน้าที่ของหัวหน้าสาขาวิชา (ร่าง) บทบาทหน้าที่ของประธานหลักสูตร (ร่าง) กรอบแนวทางในการบริหารจัดการ36 
งบประมาณ (ร่าง) กรอบแนวทางในการบริหารจัดการครุภัณฑ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (ร่าง) ขั้นตอนและ37 
กระบวนการปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 38 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ... 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ และน าเสนอต่อบุคลากรในภาพรวมเพ่ือรับ1 
ฟังสรุปผลการพิจารณาเลือกรูปแบบโครงสร้างและแบ่งหน่วยงานฯ และให้ข้อคิดเห็นประกอบการพิจารณา2 
ปรับโครงสร้างและแบ่งหน่วยงานฯ เพ่ิมเติมต่อไป 3 

4.4 รับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 4 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองการ 5 

ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 และงานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์การ6 
จบการศึกษาครบถ้วนแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 7 
 ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 3 คน 8 

1. พ.อ.ท.ชัชวินทร์ นวลศรี 9 
2. นายกิติพงษ์ เวชกามา 10 
3. นายอาทิตย์ ธานี 11 
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 1 คน 12 
1. นายตรี วาทกิจ 13 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง  14 

4.5 การทูลเกล้าฯ ถวายของในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ 15 
ประธาน น าเสนอต่อที่ประชุมทราบและพิจารณา การขอความร่วมมือจากส านักบริหาร16 

และพัฒนาวิชาการ ในการทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร หากหน่วยงานใดมี17 
ความประสงค์จะทูลเกล้าฯ ขอให้แจ้งส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ดัง18 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา  19 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบให้น าไปพิจารณาการทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของในปีถัดไป 20 

4.6 การประเมินผลการสอนของรองศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์ อุปริวงศ์ 21 
ประธาน น าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาผลการประเมินการสอนของรองศาสตราจารย์22 

สิทธิศักดิ์ อุปริวงศ์ ซึ่งคณะอนุกรรมการประเมินการสอนได้แจ้งผลและยืนยันผลการประเมินการสอนของ23 
บุคคลดังกล่าวอยู่ในระดับช านาญพิเศษ และมีข้อแนะน าจากคณะอนุกรรมการฯ ให้ปรับปรุงคุณภาพการ24 
สอนโดยอ้างถึงผลการประเมินการสอนจากนักศึกษาในรายวิชา 692401 การวิเคราะห์ประบวนการผลิต25 
และการออกแบบโรงงาน ปีการศึกษา 2558 เพ่ือน าไปใช้ประกอบการพิจารณา  26 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการเสนอแนวทางพิจารณาด าเนินการ 2 แนวทาง คือ 27 

1. ให้คณะฯ แจ้งผลการประเมินการสอนให้เจ้าตัวทราบ หากประสงค์จะประเมินการสอน28 
ใหม่ให้ยืนยันและแจ้งคณะฯ ทราบโดยเร็ว และหากประสงค์ประเมินการสอนใหม่โดย29 
ขอเปลี่ยนคณะกรรมการชุดใหม่ ให้ด าเนินการตามข้อ 2. 30 

2. ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการสอนชุดใหม่ โดยเรียนเชิญผู้ที่มีคุณวุฒิ 31 
คุณสมบัติตรงตามสาขา และด าเนินการตามกระบวนการ คือ 32 

1) คณาจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คือ รองศาสตราจารย์พัฒนา เหล่าไพบูลย์ 33 
และส ารอง คือ รองศาสตราจารย์สิรินดา ยุ่นฉลาด 34 

2) คณาจารย์นอกสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คือ ศาสตราจารย์สิงหนาท พวงจันทน์แดง 35 
และ ส ารองคนที่ 1 รองศาสตราจารย์รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล  ส ารองคนที่ 2 รอง36 
ศาสตราจารย์เพียงตา สาตรักษ์ 37 

3) คณาจารย์นอกคณะ  คือ ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล  และส ารอง คือ รอง38 
ศาสตราจารย์รัชพล สันติวรการ 39 

4.7 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ... 
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4.7  แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 1 
 รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ น าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาแผนการใช้จ่าย2 

งบประมาณเงินรายได้ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดัง3 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 4 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ และขอให้ปรับแก้ไขงบประมาณให้5 
สอดคล้องกับนโยบายการบริหารเงินงบประมาณแบบรวมศูนย์ต่อไป 6 

4.8  รับรองแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 7 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ น าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ8 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 ซึ่ งได้น าเสนอแผนให้มีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการของ9 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 10 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ และขอให้ปรับปรุงข้อมูลส่งฝ่ายแผนฯ ของ11 
มหาวิทยาลัยต่อไป 12 

4.9  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 13 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอต่อที่ประชุมทราบและพิจารณารับรองการ14 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จ านวน 3 หลักสูตรคือ 15 
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 16 
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 17 
3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 18 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง โดยให้ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารท าบันทึก19 

ขออนุญาตให้เป็นกรรมการต่อไป 20 

4.10 การขอรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเป็นกรณีพิเศษ 21 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองการ22 

ขอรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเป็นกรณีพิเศษ  ซึ่งศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง ได้รับทุน23 
ส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจ าปี 2559 และประสงค์รับนักศึกษาเป็นผู้ช่ วยวิจัยในฐานะ24 
นักศึกษาปริญญาเอก จ านวน 1 คน คือ นายวิศรุต สุพรรณฝ่าย ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 25 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 26 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ  27 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  28 
- ไม่มี 29 

เลิกประชุมเวลา 16.55  น. 30 
(นายสมคิด พลตื้อ) 31 

             หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี 32 
         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 33 
นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์  34 
ผู้จดรายงานการประชุม 35 


