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/ระเบียบวาระที่ 2  ... 



ครั้งที่ 11/2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  หน้าที่ 2/5 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง 1 

2.1 ความคืบหน้าการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งอาจารย์ 2 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว3 

ประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ระเบียบวาระท่ี 2.2 ความคืบหน้าการคัดเลือกบุคคลเข้า4 
ปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งอาจารย์ นั้น ขอแจ้งความคืบหน้าการด าเนินการเปิดรับสมัคร5 
ต าแหน่งอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารอีกครั้งตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 1617/2559 6 
ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559 โดยขณะนี้มีผู้ยื่นใบสมัครแล้วจ านวน 4 ราย จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 7 

ที่ประชุมรับทราบ  8 

2.2 การประเมินผลการสอนของรองศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์ อุปริวงศ์  9 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว10 

ประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 4.6 การประเมินผลการสอนของรอง11 
ศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์ อุปริวงศ์ คณะได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนชุดใหม่ตามค าสั่งคณะ12 
เทคโนโลยีที่ 178/2559 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 13 

ที่ประชุมรับทราบ  14 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 15 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้กรรมการประจ าคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 16 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี แจ้งว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงก าหนดการประชุม17 

คณะกรรมการประจ าคณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความ18 
เห็นชอบโดยการเวียนหนังสือ ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 1 ครั้ง  คือ การ19 
พิจารณารับรองการขอเปลี่ยนแปลงแผนการเขียนเอกสารอ้างอิง สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารตามหนังสือ20 
ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 2396 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้ง21 
ที่ประชุมทราบ 22 

ที่ประชุมรับทราบ  23 

3.2 ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี ประจ าปี พ.ศ.2560 24 
 หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี  แจ้งที่ประชุมทราบก าหนดวันประชุม25 

คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี ประจ าปี พ.ศ. 2560 โดยก าหนดประชุมเป็นวันพฤหัสบดีที่ 3 ของ26 
เดือน ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 27 

ที่ประชุมรับทราบ 28 

3.3 รายวิชาที่ส่งคะแนนสอบกลางภาคต้น ปีการศึกษา 2559 29 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบ  สืบเนื่องจากการประชุม30 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ระเบียบวาระท่ี 2.3 การ31 
พิจารณาแนวปฏิบัติกรณีการขอแก้ไขผลการเรียนรายวิชา ให้ภาควิชา/สาขาวิชา รวบรวมคะแนนสอบกลาง32 
ภาคของรายวิชาที่เปิดสอน โดยแยกคะแนนเป็นส่วนของคณาจารย์แต่ละท่าน และส่งเอกสารดังกล่าวผ่าน33 
ภาควิชา/สาขาวิชา ไปยังคณะฯ เพ่ือติดประกาศบริเวณชั้น 1 อาคาร TE 06 ให้นักศึกษาทราบต่อไป นั้น มี34 
รายวิชาที่ส่งคะแนนสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 มายังคณะเพ่ือประกาศให้นักศึกษา35 
ทราบ หรือการแจ้งผลคะแนนสอบแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 36 

ที่ประชุมรับทราบ  37 

/3.4 สรุปประเมินผลโครงการ ... 



ครั้งที่ 11/2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  หน้าที่ 3/5 
3.4 สรุปประเมินผลโครงการทบทวนบทเรียนก่อนสอบกลางภาค นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 1 

2559 2 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ได้ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการสรุปประเมิน3 

โครงการทบทวนบทเรียนก่อนสอบกลางภาค ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยี ประจ าภาคต้น  4 
ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 18, 24 และ 30 กันยายน 2559 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 5 
จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 6 

ที่ประชุมรับทราบ  7 

ระเบียบวาระที ่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 8 

4.1 การขอรับทุนสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 9 
ด้านเทคโนโลยีการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ร่วมกับงานประชุมวิชาการ 10 
Asian Congress on Biotechnology ครั้งที่ 7  11 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ศูนย์วิจัยการหมัก12 
เ พ่ือเ พ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ร่ วมกับภาควิชาเทคโนโลยีชี วภาพ คณะเทคโนโลยี  13 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับอนุมัติให้จัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการนานาชาติด้านเทคโนโลยีการหมัก14 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ร่วมกับงานประชุมวิชาการ Asian Congress on Biotechnology 15 
ครั้งที่ 7 (The 7th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural 16 
Products, Asian Congress on Biotechnology and The 12th Asian Biohydrogen & Biorefinery 17 
Symposium) โดยมีหัวข้อเกี่ยวกับด้าน Fermented food and beverage technology, Fermentation 18 
for bioenergy production, Fermentation for biopolymers and their precursor production และ19 
Other innovative products and bioprocesses ในระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมพูลแมน 20 
ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น นั้น เพ่ือให้การประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ด าเนินไปด้วยความ21 
เรียบร้อย และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดประชุมสัมมนาดังกล่าว 22 
เป็นจ านวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการด าเนินงานในครั้งนี้  23 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบโดยหลักการก่อนที่จะขอรับ24 
การสนับสนุนงบประมาณไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป 25 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ 26 

4.2 ข้อคิดเห็นการปรับโครงสร้างและแบ่งหน่วยงาน คณะเทคโนโลยี 27 
ประธาน น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะน าเสนอรูปแบบโครงสร้างและการแบ่ง28 

หน่วยงานต่อบุคลากรในภาพรวมเพ่ือรับฟังสรุปผลการพิจารณาเลือกรูปแบบโครงสร้างและแบ่งหน่วยงานฯ 29 
และให้ข้อคิดเห็นประกอบการพิจารณาปรับโครงสร้างและแบ่งหน่วยงานฯ เพ่ิมเติม  นั้น การสรุปประเด็น 30 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เพ่ือรับฟังผลการพิจารณาเลือกรูปแบบโครงสร้างและการแบ่งหน่วยงาน จากที่ประชุม31 
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 สรุปได้ 10 ประเด็น ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุม32 
พิจารณา 33 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการ และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ 34 
1. ให้จัดท าแบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นของบุคลากร หรือความกังวลของการ35 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างและการแบ่งหน่วยงาน โดยมีข้อมูลหลักการเหตุผลความ36 
จ าเป็น ข้อดีข้อเสียในการปรับโครงสร้างแต่ละรูปแบบ ข้อมูลอ่ืนๆ เช่น คุณภาพทาง37 
วิชาการ ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ การลดความซ้ าซ้อนและการเพ่ิมประสิทธิภาพ38 
ในการบริหาร  39 

2. ให้มีการประชุมสัญจรของผู้บริหารกับภาควิชา/สาขาวิชา  40 
/4.3 รับรองผู้ส าเร็จการ ... 



ครั้งที่ 11/2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  หน้าที่ 4/5 
4.3 รับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 1 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอต่อที่ประชุมว่ามีผู้ขอส าเร็จการศึกษา 2 
และงานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์การจบการศึกษาครบถ้วนแล้ว จึงเสนอที่ประชุม3 
พิจารณา ดังนี้ 4 
 ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จ านวน 1 คน 5 

1. นางสาวกฤติกา ตระกูลงาม   6 
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 1 คน 7 
1. นางสาวปรียาวรรณ ผาลิวงศ์    8 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 9 

4.4 การทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ10 
ปฏิบัติการวิจัยเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนบุคลากร 11 

ประธาน น าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรที่ได้รับอนุญาต12 
ให้ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนบุคลากรดัง13 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  14 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง โดยพิจารณาการปรับเปลี่ยน แก้ไข 15 
เพ่ิมเติมแผนฯ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต โดยคณะฯ แจ้งกองการ16 
เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559  17 

4.5 การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ18 
เทคโนโลยี ประจ าปี 2559  19 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ น าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา20 
การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะเทคโนโลยี ประจ าปี 2559 โดยสรุปผลจาก21 
คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบให้เสนอ22 
ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรา สิงห์ทอง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 23 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศิษย์เก่าจากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น24 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะเทคโนโลยี ประจ าปี พ.ศ. 2559 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 25 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 26 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 27 

4.6 รับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 28 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมทราบและพิจารณาว่า งานบริการ29 

การศึกษาได้รับผลการศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือขออนุมัติรับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาต้น 30 
ปีการศึกษา 2559 รายวิชา 662899 วิทยานิพนธ์ นางสาวนภาพร ปวะภูสะโก ลงทะเบียน 1 หน่วยกิต 31 
ไดเ้กรด S 1 หน่วยกิต ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 32 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 33 

4.7 รายงานการใช้จ่ายเงินตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะเทคโนโลยี ประจ าปี34 
งบประมาณ พ.ศ.2559 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2559) 35 

ประธาน น าเสนอต่อที่ประชุมทราบและพิจารณาเกี่ยวกับรายงานการใช้เงินตามแผน36 
ยุทธศาสตร์การบริหารคณะเทคโนโลยี งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 37 
พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2559) ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่38 
ประชุมพิจารณา 39 

/ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ... 



ครั้งที่ 11/2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  หน้าที่ 5/5 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้ตรวจสอบความถูกต้อง และแจ้งไป1 

ยังภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ ทราบ 2 

4.8 การคัดเลือกผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประจ าคณะ  3 
ประธาน น าเสนอต่อที่ประชุมว่านายธัญญา จันทร์ประสพชัย รักษาการแทนหัวหน้า4 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต กรรมการประจ าคณะประเภทผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา ได้รักษาการแทนหัวหน้า5 
สาขาวิชา ครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ท าให้กรรมการประจ าคณะประเภทผู้แทนหัวหน้า6 
สาขาวิชาว่างลงด้วย และปัจุบันคณะมีรองคณบดีทั้งหมด 3 ต าแหน่ง จึงมีกรรมการประจ าคณะประเภท7 
ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา ได้อีก 2 ต าแหน่ง จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการประจ าคณะประเภท8 
ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาอีก 2 ต าแหน่ง จาก 4 สาขาวิชา  9 

ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการให้คณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้เลือก10 
กรรมการประจ าคณะประเภทผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา และผลการเลือกได้กรรมการประจ าคณะประเภท11 
ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา ประกอบด้วย  12 

1. นางสาวมานิดา สว่างเนตร รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 13 
2. นางสาวจินตนา ศรีผุย หัวหนา้ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 14 

4.9 การขอก าหนดอัตราใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบท่ี 1  15 
 ประธานน าเสนอต่อที่ประชุมว่า กองแผนงาน ได้แจ้งก าหนดการขอก าหนดอัตราใหม่ 16 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบท่ี 1 โดยก าหนดระยะเวลา ขั้นตอนและวิธีการจัดท าค าขออนุมัติอัตรา17 
ใหม่พนักงานมหาวิทยาลัยฯ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2559 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ18 
วาระ เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวส่วนของคณะด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 19 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ พิจารณาด าเนินการตาม20 
แบบฟอร์มที่ 7 และจัดส่งให้คณะภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2559  21 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  22 
- ไม่มี 23 

เลิกประชุมเวลา 16.55 น. 24 
(นายสมคิด พลตื้อ) 25 

             หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี 26 
         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 27 
นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์  28 
ผู้จดรายงานการประชุม 29 


