
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี 1 

ครั้งที่ 11/2561 2 

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 3 

ณ ห้องสัมมนา 3 ชั้น 4 อาคาร TE 06 4 

ผู้มาประชุม  5 

1. นายพรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 6 

2. นางขนิษฐา เฟียล่า รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 7 

3. นายณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ 8 

4. นายพลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร กรรมการ 9 

5. นายคณิต วิชิตพันธุ์ แทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 10 

 ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา 11 

6. นางนุศรา สุระโคตร              หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี    กรรมการ 12 

 ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา 13 

7. นายสมคิด พลตื้อ ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี    กรรมการและเลขานุการ 14 

ผู้ไม่มาประชุม 15 

1. นางอลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ไปราชการ 16 

2. นางสาวอารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ     ไปราชการ 17 

ผู้เข้าร่วมประชุม  18 

1. นางสาววรนุช ศรีเจษฎารักข์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 19 

2. นายอาทิตย์ อภิโชติธนกุล  ประธานฯ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต  20 

3. นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์          บุคลากร ช านาญการ 21 

เริ่มประชุม เวลา 13.35 น. 22 

        ประธาน กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 23 

ระเบียบวาระที่ 1 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 และครั้งที่ 24 

พิเศษ 5/2561 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โดยมีการแก้ไขดังนี ้25 

ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 26 

หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 18-38 แก้ไขจาก “2.1 การประเมินผลการสอนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งโรจน์ อาจเวทย์ 27 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ 28 

 ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว29 

ประชุมครั้งที่ พิเศษ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 2.1 การ30 

ประเมินผลการสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งโรจน์ อาจเวทย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์31 

รัชฎา ตั้งวงค์ไชย ที่ประชุมรับทราบการให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งโรจน์ อาจเวทย์ แก้ไข32 

ปรับปรุงเอกสารค าสอนให้สมบูรณ์ และระเบียบวาระที่ 4.1 การประเมินผลการสอนของ33 

/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ... 



ครั้งที่ 11/2561 วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  หน้าที่ 2/14 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ 1 
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เชี่ยวชาญ” 13 
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 ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว16 
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เชี่ยวชาญ 30 
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/หน้าที่ 4 บรรทัดที ่... 
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หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 11 แก้ไขจาก “ในข้อตกลงทางวิชาการและวิจัยฯ เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะมีการ1 

หารือกันเกี่ยวกับกรอบการวิจัยต่อไป” เป็น “ในข้อตกลงทางวิชาการและวิจัยฯ เรียบร้อย2 

แล้ว” บรรทัดที่ 28-29 แก้ไขจาก “และสาขาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารน ากลับไป3 

พิจารณาประเภททุนใหม่อีครั้ง” เป็น “จึงขอให้สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารน ากลับไป4 

พิจารณาประเภททุนใหม่อีกครั้งซึ่งสาขาวิชาฯได้พิจารณาแล้ว” 5 

หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 36 แก้ไขจาก “ตามท่ีประธานหลักสูตรฯ” เป็น “ตามท่ีประธานคณะกรรมการบริหาร6 

หลักสูตรฯ”  7 

หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 11-12 แก้ไขจาก “7. หน้าที่ 82-83 ให้ตรวจสอบโดยใช้ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด8 

เพ่ือส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ และสภามหาวิทยาลัย9 

พิจารณาตามล าดับขั้นตอนต่อไป” เป็น “หน้าที่ 82-83 ให้ตรวจสอบรูปเล่มหลักสูตรโดย10 

ควรใช้ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด” 11 

หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 9 แก้ไขจาก “จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาเสนอชื่อเพ่ือทาบทามแต่งตั้ง” เป็น “จึงเสนอที่12 

ประชุมพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพ่ือทาบทามแต่งตั้ง” บรรทัดที่ 11 แก้ไขจาก “มีมติ13 

เห็นชอบให้ทาบทามเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ” เป็น “มีมติเห็นชอบให้ทาบทาม14 

รายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ” บรรทัดที่ 22 แก้ไขจาก “ปรับปรุง15 

ส าหรับการเรียนการสอนของคณะ” เป็น “ปรับปรุงส าหรับการเรียนการสอน” บรรทัดที่ 16 

28-33 แก้ไขจาก “จึงขอให้คณะพิจารณาแจ้งผลการประเมินฯ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับ17 

การขอรับรองมาตรฐาน TQR ของหลักสูตรที่จะเข้าร่วม จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 18 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้จัดท าข้อมูลสรุปรายงานผลการประเมินฯ แต่ละหลักสูตรใน19 

แต่ละปีเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับศึกษา รวมทั้งขอให้มีการพัฒนาคณะกรรมการบริหาร20 

หลักสูตรโดยการสนับสนุนของคณะหรือมหาวิทยาลัย เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดท า 21 

SAR จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 22 

มติ ที่ประชุมรับทราบ” เป็น “จึงขอให้ติดตามความก้าวหน้าในเรื่องนี้ด้วยรวมทั้งขอให้23 

คณะจัดกิจกรรม KM และด าเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมข้อมูลส าหรับให้หลักสูตรที่24 

ประสงค์ขอรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร TQR” จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 25 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และคณะจะรับไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป” 26 

ครั้งที่ พิเศษ 5/2561 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 27 

หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 8 แก้ไขจาก “รองคณบหนทยนสดีฝ่ายวิชาการ” เป็น “รองคณบดีฝ่ายวิชาการ” 28 

หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 3 แก้ไขจาก “เมื่อเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561” เป็น “เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561”29 

บรรทัดที่ 11-16 แก้ไขจาก “มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่ามีแนวทางใดบ้างที่จะสามารถปฏิบัติ30 

ได้ และได้รับแจ้งว่ามีอยู่ 2 แนวทาง ดังนี้  31 

1. ให้ยื่นเอกสารผลงานทางวิชาการเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์การประเมินใหม่ 32 

ส่งให้กองทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  33 

2. ครบสัญญาจ้างและสิ้นสุดการจ้าง และอาจเปิดรับสมัครเข้ามาบรรจุและแต่งตั้งใหม่ 34 

/และนางสาวกฤติกา ... 
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และนางสาวกฤติกา ตระกูลงาม” เป็น “ถึงแนวทางในการด าเนินการเรื่องนี้โดยได้รับ1 

ค าแนะน าว่าให้นางสาวกฤติกา ตระกูลงาม ยื่นเอกสารผลงานทางวิชาการเพ่ือขอต าแหน่งทาง2 

วิชาการ ตามเกณฑ์การประเมินใหม่ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะและส่งให้กอง3 

ทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งนางสาวกฤติกา ตระกูลงาม” บรรทัด4 

ที่ 22-24 แก้ไขจาก “3. มีข้อเสนอแนะให้ขอหนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร ทบทวน5 

จ านวนผลงานวิจัยที่เสนอ ให้ตัดหนังสือตอบรับให้น าเสนอในที่ประชุมวิชาการออก และ6 

หากมีการตีพิมพ์แล้วไปยังกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด่วน” เป็น “3. มี7 

ข้อเสนอแนะให้ขอหนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารเพ่ือน ามาใช้แทนหนังสือตอบรับให้8 

น าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ และทบทวนจ านวนผลงานวิจัยที่เสนอขอ” บรรทัดที่ 9 

37 แก้ไขจาก “และมีโครงการรองรับที่ชัดเจน” เป็น “และไม่มีโครงการรองรับที่ชัดเจน” 10 

หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 1-2 แก้ไขจาก “ดังนั้นจึงแจ้งขอให้แต่ละสาขาวิชาฯ ทราบหากมีกรณีนี้ให้สาขาวิชาฯ 11 

พิจารณากลั่นกรองเรื่องให้เป็นไประเบียบทางการเงินที่ชัดเจนด้วย” เป็น “ดังนั้นจึงขอแจ้ง12 

ให้แต่ละสาขาวิชาฯ ทราบหากมีกรณีเช่นนี้ให้สาขาวิชาฯ พิจารณากลั่นกรองเรื่องให้เป็นไป13 

ตามระเบียบการเงินทีเ่กี่ยวข้องด้วย”  14 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ  15 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่อง 16 

2.1 การสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 17 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบตามที่ค าสั่งคณะเทคโนโลยี 18 

ที่ 178/2561 สั่ง ณ วันที่ 24 กันยายน 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งหัวหน้า19 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี และมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุม20 

ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 มีมติให้ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยี21 

การอาหารใหม่ นั้น คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 22 

1. เสนอชื่อฯ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ในลักษณะลับไปยัง23 

เลขานุการคณะกรรมการฯ (นายสมคิด พลตื้อ ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ24 

เทคโนโลยี) พร้อมลงลายมือชื่อผู้เสนอชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิฯ  25 

2. กรณีติดราชการอ่ืน และหรือไม่สามารถมาเสนอชื่อในวันดังกล่าวได้ ให้เสนอชื่อล่วงหน้า26 

ได้ในวันที่ 9 และ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30-16.30 น. โดยเสนอในลักษณะ27 

ลับไปยังเลขานุการคณะกรรมการฯ (นายสมคิด พลตื้อ ผู้อ านวยการกองบริหารงาน28 

คณะเทคโนโลยี) พร้อมลงลายมือชื่อผู้ เสนอชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิฯ ณ กอง29 

บริหารงานคณะ กรณีติดราชการอ่ืนและหรือไม่สามารถมาเสนอชื่อในวันที่ 9, 12 และ 30 

15 พฤศจิกายน 2561 ได้  ให้ เสนอชื่อไปยังประธานกรรมการฯ ทาง e-mail 31 

portha@kku.ac.th ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ก่อนเวลา 15.00 น. 32 

3. กลั่นกรองรายชื่อฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือให้ได้มาซึ่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการ33 

อาหาร คณะเทคโนโลยี ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม34 

/คณะเทคโนโลยี ... 

mailto:portha@kku.ac.th
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คณะเทคโนโลยี (ข้างห้องเตรียมอาหาร) มีผู้ได้รับเสนอชื่อฯ 1 คน คณะกรรมการฯ 1 

ทาบทามเข้าสู่กระบวนการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 2 

คณะเทคโนโลยี และยินดีเข้าสู่กระบวนการฯ 3 

4. กลั่นกรองการเสนอแผนและวิสัยทัศน์การบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะ4 

เทคโนโลยี ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมคณะ5 

เทคโนโลยี (ข้างห้องเตรียมอาหาร)  6 

5. ผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี คือ 7 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 8 

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 9 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองผลการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 10 

คณะเทคโนโลยี 11 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรองการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งหัวหน้า12 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ ข้าราชการ13 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร โดยให้14 

เสนอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 15 

2561 เป็นต้นไป 16 

2.2 การเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทสนับสนุน 17 

 ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม18 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ พิเศษ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ที่ประชุม19 

คณะกรรมการประจ าคณะ เห็นชอบให้ด าเนินการเปิดรับต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และต าแหน่ง20 

นักวิทยาศาสตร์ ตามประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 1/2561 ข้อ 11 วรรคท้ายโดยมีเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน 21 

นั้น มหาวิทยาลัยขอแก่น ได้ออกประกาศ (ฉบับที่ 312/2561) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 รับสมัคร22 

คัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ (ฉบับที่ 23 

3125/2561) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 24 

ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ โดยก าหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9-30 พฤศจิกายน 2561 และประกาศรายชื่อผู้มี25 

สิทธิ์สอบในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ทั้งสองต าแหน่ง จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 26 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 27 

2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 28 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว29 

ประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ระเบียบวาระที่ 4.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 30 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรฯ ตรวจสอบ31 

และปรับแก้ และมีการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร นั้น คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้32 

ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือวิพากษ์หลักสูตรแล้วเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 และได้แก้ไขปรับปรุงเนื้อหา33 

/ตามข้อเสนอของคณะ ... 
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ตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุม1 

พิจารณา 2 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ และให้คณะกรรมการประจ าคณะน า3 

กลับไปพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาให้กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจ าคณะ (นายสมคิด พลตื้อ) 4 

ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือแจ้งหลักสูตรปรับแก้ก่อนส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ 5 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามล าดับขั้นตอน และให้ฝ่ายวิชาการของคณะ6 

หารือเก่ียวกับการเทียบโอนหน่วยกิตกับฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อไป 7 

2.4 การปรับโครงสร้างและแบ่งหน่วยงาน คณะเทคโนโลยี 8 

 ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามการปรับโครงสร้างการ9 

บริหารงานคณะเทคโนโลยี นั้น เพ่ือให้การบริหารงานของกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี ด าเนินไปด้วย10 

ความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ คณะฯ จึงได้เชิญผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย นางนฤมล พิมพ์พงษ์ต้อน 11 

นางยุวะนีย์ แสงพงศานนท์ นางส่งศรี ศรีพลเมือง ร่วมประชุมเรื่องการท างานและประสานงานด้านงานสาร12 

บรรณและเอกสาร และมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามการปรับโครงสร้างการบริหารงานคณะ13 

เทคโนโลยี เพิ่มเติม โดยปฏิบัติงานช่วงบ่ายวันอังคารและวันพฤหัสบดี ดังนี้ 14 

1. นางส่งศรี ศรีพลเมือง  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภท สนับสนุน กลุ่มปฏิบัติงาน 15 

  เฉพาะ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ช านาญงาน ปฏิบัติงานหน่วย 16 

  บริหารและธุรการ งานบริหารทั่วไป กองบริหารงานคณะเทคโนโลยี  17 

2. นางนฤมล พิมพ์พงษ์ต้อน  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภท สนับสนุน กลุ่มปฏิบัติงาน 18 

  เฉพาะ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ 19 

3. นางยุวะนีย์ แสงพงศานนท์  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภท สนับสนุน ต าแหน่งพนักงาน 20 

  ธุรการ ช านาญงาน 21 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะเปลี่ยนแปลงใหม่ และให้ล าดับที่ 2-3 สลับวัน22 

ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 23 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 24 

2.5 กรอบอัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราวเพื่อบรรจุแต่งตั้งนางสาวกฤติกา ตระกูลงาม 25 

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สอบถามที่ประชุมสืบเนื่องจากที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้26 

ขอบรรจุและแต่งตั้งนางสาวกฤติกา ตระกูลงาม เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ระหว่างรอผลการพิจารณา27 

ต าแหน่งทางวิชาการ เป็นเวลา 1 ปี โดยมีอัตราเงินเดือนเริ่มต้น คือ 29,400 บาท/เดือน เบิกจ่ายจากเงิน28 

รายได้สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป นั้น ใคร่ขอทราบความคืบหน้า29 

ดังกล่าว และผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะได้ด าเนินการขอกรอบ30 

อัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราวเพ่ือบรรจุแต่งตั้งฯ ไปยังกองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแล้ว ขณะนี้รอผลการ31 

พิจารณา จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 32 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 33 

/ระเบียบวาระท่ี 3 ... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 2 

 ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงก าหนดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 3 

แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยการเวียนหนังสือที่4 

ด าเนินการไปแล้วจ านวน 2 ครั้ง และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ คือ 5 

1. บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 2507 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 6 

พิจารณารับรองผลการเรียนระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รายวิชา 7 

692899 THESIS จ านวน 1 ราย คือ นางสาวธันยาภรณ์ ศิริวงษ์ รหัสประจ าตัว 8 

595160010-3 ลงทะเบียน 2 หน่วยกิต ได้เกรด S 2 หน่วยกิต 9 

2. บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0514.16.1.1.2/ว 4095 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 10 

พิจารณารับรองผลการประเมินผลการสอนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวรรณ อภิรักษากร 11 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 12 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 13 

3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยี 14 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่าเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการวิจัย การบริการวิชาการที่สอดคล้อง15 

กับกิจกรรมด้านการวิจัย การบริการวิชาการของคณะ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการ16 

วิชาการ คณะเทคโนโลยี ประกอบด้วย 17 

1. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานกรรมการ 18 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ เป็นกรรมการ 19 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งโรจน์ อาจเวทย์ เป็นกรรมการ 20 

4. อาจารย์มานิดา สว่างเนตร นอยแบร์ท เป็นกรรมการ 21 

5. อาจารย์อภิลักษณ์ สลักค า เป็นกรรมการ 22 

6. นางเฉลิมภรณ์ ป้านภูมิ เป็นเลขานุการ 23 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 24 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 25 

3.3 การขออนุมัติก าหนดอัตราใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบท่ี 1 26 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่ากองยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดีแจ้งเรื่องการขออนุมัติ27 

ก าหนดอัตราใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 โดยก าหนดระยะเวลา ขั้นตอนและวิธีการจัดท าค า28 

ขออนุมัติก าหนดอัตราใหม่พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2561-พฤษภาคม 29 

2562 นั้น เพ่ือให้การด าเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงใคร่ขอให้ส่วนงานจัดท าค าขออนุมัติก าหนดอัตราใหม่ โดย30 

จัดล าดับความส าคัญของแต่ละต าแหน่ง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรอัตราใหม่ ตามแนวทางดังนี้ 31 

1. จัดสรรอัตราใหม่ไม่เกินกรอบอัตราก าลังที่ควรมีตามกรอบอัตราก าลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 32 

พ.ศ. 2559-2562 33 

/2. วิเคราะห์งบประมาณ ... 
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2. วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายด้านบุคลากรประจ าปี ไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณ1 

ทั้งหมดของส่วนงาน 2 

3. วิเคราะห์ภาระงานของต าแหน่งตามเกณฑ์ สกอ. คปร. สภาวิชาชีพ และ ก.บ.ม. ก าหนดเพ่ิมเติม 3 

4. ส่วนงาน/หน่วยงานจัดตั้งใหม่ และ/หรือ ภารกิจใหม่ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 4 

ทั้งนี้ต้องส่งค าขอไปยังกองยุทธศาสตร์ ภายในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 และงบประมาณ 2562 5 

มหาวิทยาลัย ไม่ได้รับจัดสรรอัตราก าลังใหม่พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน ดังรายละเอียดตาม6 

เอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 7 

มติ ที่ประชุมรับทราบและให้ตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติมว่าเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินหรือ8 

เงินงบประมาณเงินรายได ้9 

3.4 สรุปการส่งคะแนนสอบกลางภาค ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 10 

 ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสรุปการส่งคะแนนสอบกลางภาค ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 11 

2561 โดยทุกสาขาวิชาได้จัดส่งผลการประกาศคะแนนสอบกลางภาคแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสาร12 

ประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 13 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 14 

3.5 ก าหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ. 2561 15 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบก าหนดการรับ16 

พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจ าปี พ.ศ. 2561 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 

(ฉบับที่ 2223/2561) ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ก าหนดการพอสังเขปดังนี้ 18 

1. วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 การฝึกซ้อมวันที่ 1 ณ คณะที่บัณฑิตสังกัด และระดับ19 

บัณฑิตศึกษาฝึกซ้อม ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก 20 

2. วันพุธที่ 5 ธันวาคม 25601 การฝึกซ้อมวันที่ 2 ถ่ายภาพหมู่ช่วงเช้า และฝึกซ้อม ณ ศูนย์21 

ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก 22 

3. วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 การฝึกซ้อมวันที่ 3 การฝึกซ้อมใหญ่  ณ ศูนย์ประชุม23 

เอนกประสงค์กาญจนาภิเษก 24 

4. วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 256 ตั้งแถวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ บริเวณหน้าศูนย์ประชุม25 

อเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 26 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 27 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 28 

3.6 การจัดกิจกรรมท าบุญปีใหม่ : ชื่นชมยินดีบุคลากร ประจ าปี พ.ศ. 2562 29 

 ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับก าหนดการกิจกรรมท าบุญปีใหม่ : ชื่นชมยินดี30 

บุคลากร ประจ าปี 2562 ก าหนดจัดในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 ณ ห้องเฟ่ืองฟ้า และลานหน้าอาคาร 31 

TE06 คณะเทคโนโลยี ตามก าหนดการเบื้องต้น ดังนี้ 32 

/1. กิจกรรมช่วงเช้า ... 
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1. กิจกรรมช่วงเช้า ณ ห้องเฟ่ืองฟ้า ท าบุญถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ และรับประทานอาหาร1 

ร่วมกัน  2 

2. กิจกรรมช่วงเย็น ณ ลานหน้าอาคาร TE06 (กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่) ชมวีดิทัศน์3 

สรุปผลการท างานของคณะในระบปีที่ผ่านมา กิจกรรมชื่นชมยินดีบุคลากร4 

คณะ กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร จับสลากของขวัญ 5 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 6 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 7 

3.7 ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี ประจ าปี พ.ศ. 2562 8 

 ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบก าหนดวันประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี 9 

ประจ าปี พ.ศ. 2562 ดังนี้ 10 

 เดือน มกราคม  ก าหนดประชุม  วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 11 

 เดือน กุมภาพันธ์ ก าหนดประชุม  วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 12 

 เดือน มีนาคม ก าหนดประชุม  วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 13 

 เดือน เมษายน ก าหนดประชุม  วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 14 

 เดือน พฤษภาคม ก าหนดประชุม  วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 15 

 เดือน มิถุนายน  ก าหนดประชุม  วันจันทร์ที่      3  มิถุนายน 2562  16 

              (วาระพิเศษ เวลา 09.00-12.00 น. รับรองผลการศึกษา 17 

    ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561) 18 

          เดือน มิถุนายน ก าหนดประชุม  วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 19 

 เดือน กรกฎาคม ก าหนดประชุม  วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 20 

 เดือน สิงหาคม  ก าหนดประชุม  วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 21 

              (วาระพิเศษ เวลา 09.00-12.00 น. รับรองผลการศึกษา 22 

    ภาคการศึกษาพิเศษ  ปีการศึกษา 2561) 23 

 เดือน สิงหาคม ก าหนดประชุม  วันพฤหัสบดที่ 15 สิงหาคม 2562 24 

 เดือน กันยายน ก าหนดประชุม  วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 25 

 เดือน ตุลาคม ก าหนดประชุม  วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 26 

 เดือน พฤศจิกายน ก าหนดประชุม  วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 27 

 เดือน ธันวาคม  ก าหนดประชุม  วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 28 

              (เดือนธันวาคม เวลา 09.00-12.00 น. เลื่อนวันประชุม 29 

    ให้สอดคล้องกับการรับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาต้น  30 

ปีการศึกษา 2562) 31 

จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 32 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 33 

/3.8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ... 
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3.8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา 1 

(CHE Curriculum Online: CHECO) 2 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบ3 

พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO) ให้กับ4 

สาขาวิชาฯ/หลักสูตร เพ่ือให้สามารถบันทึกข้อมูลการรับทราบหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการ5 

อุดมศึกษาผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาได้ โดยจัดเมื่อวันที่ 20 6 

พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา จึงขอแจ้งให้สาขาวิชาฯ/หลักสูตร ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 7 

ธันวาคม 2561 ส าหรับหลักสูตรที่ยังไม่มีรหัสหลักสูตรขอให้ขอรหัสหลักสูตรกับฝ่ายวิชาการของ8 

มหาวิทยาลัย และเม่ือกรอกข้อมูลเสร็จแล้วขอให้ส่งจ านวน 2 เล่ม พร้อมแผ่น CD จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 9 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 10 

3.9 การสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา 11 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบการจัดโครงการค่าย12 

อาสาพัฒนาเทคโนโลยีสู่ชนบท ประจ าปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียน13 

บ้านหนองทุ่มหนองหว้า ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับการสนับสนุนจากชมรม14 

ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี เป็นเงิน 40,000 บาท และการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเปิดกระป๋องของชมรมศิษย์15 

เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เป็นเงิน 30,000 บาท รวมทั้งการสนับสนุนนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี16 

ธรณีเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ ณ ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ของชมรมศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 17 

เป็นเงิน 12,500 บาท และมูลนิธิภักดี ธันวารชร เป็นเงิน 12,500 บาท จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 18 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 19 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 20 

4.1 ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับ21 

ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อไปท ากิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ คณะ22 

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 23 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์24 

การให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือไปท ากิจกรรมทางวิชาการ ณ 25 

ต่างประเทศ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ26 

บัณฑิตศึกษาได้พัฒนาตนเองไปสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ทั้งทางด้านวิชาการ ประสบการณ์ในการ27 

ศึกษาวิจัย รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ28 

เทคโนโลยีกับสถาบันในต่างประเทศ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา  29 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ และมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 30 

1. หน้าที่ 1 ชื่อเรื่อง ตัดข้อความ “ณ ต่างประเทศ” ออก ข้อ 2 ให้ปรับแก้เป็นระยะเวลา 4 ปี  31 

2. หน้าที่ 2 ข้อ 4 ข้อ 4.7 ตัดข้อความ “ในต่างประเทศ” ออก เพ่ิมข้อ 4.8 กิจกรรมอื่นที่เก่ียวข้อง32 

กับกิจกรรมทางวิชาการในต่างประเทศ  33 

/ข้อ 5.2 ให้แก้ไขเป็น ... 
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 ข้อ 5.2 ให้แก้ไขเป็น “ระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า 2.50” 1 

3. หน้าที่ 2 ข้อ 6.1.2 ให้แก้ไขเป็น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา2 

และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ตามล าดับ 3 

            ข้อ 6.1.3 และ 6.1.4 ให้แก้ไขเป็น ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 4 

4. หน้าที่ 3 ข้อ 7 ให้ปรับเพ่ิมข้อความ คณะสนับสนุน 40% สาขาวิชาฯ/หลักสูตรฯ สนับสนุน 5 

60% ระบุประเภทการใช้จ่าย (ตามที่ฝ่ายวิจัยฯ มหาวิทยาลัยก าหนด) เพ่ิมตาราง6 

กลุ่มประเทศ (ตามกลุ่มประเทศที่ฝ่ายวิจัยฯ มหาวิทยาลัยก าหนด) เพ่ิมตาราง7 

กิจกรรมภายในประเทศ วงเงินตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 5,000.00 บาท/คน และ8 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนภายใต้ประกาศนี้ให้เบิกจ่ายตามระเบียบการเงินที่เกี่ยวข้อง 9 

4.2 ร่างประกาศคณะเทคโนโลยี  10 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศคณะเทคโนโลยี เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายใน11 

การศึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา จ านวน 2 เรื่อง ประกอบด้วย 12 

4.2.1 เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 13 

(ระดับปริญญาโท) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 14 

4.2.2 เรื่ อง “การสนับสนุนค่าใช้จ่ ายในการศึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ15 

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 16 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 17 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ปรับปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และให้เวียนเพ่ือ18 

พิจารณารับรองต่อไป 19 

4.3 ค่าใช้จ่ายในการก าจัดสารเคมีที่ใช้แล้วจากห้องปฏิบัติการ 20 

ประธาน น าเสนอท่ีประชุมพิจารณา ตามท่ีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้รวบรวมสารเคมี21 

ที่ใช้แล้วจากห้องปฏิบัติการเพ่ือด าเนินการก าจัดตามกระบวนการ โดยบริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด เป็น22 

ผู้ด านเนินการ และมีค่าใช้จ่ายในการก าจัดรวมทั้งสิ้น 139,802.93 นั้น เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินในการก าจัด23 

สารเคมีดังกล่าวครอบคลุมและสอดคล้องกับผู้ใช้สารเคมี จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาสัดส่วนในการร่วม24 

จ่ายเงินค่าก าจัดสารเคมี ระหว่างคณะ สาขาวิชาฯ และห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ ในคณะฯ เช่น ศูนย์วิจัยการหมักฯ 25 

และกลุ่มวิจัยไฮโดรเจนฯ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 26 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้คณะรับผิดชอบค่าบริการขนส่ง และสาขาวิชาฯ27 

และกลุ่มวิจัยฯ รับผิดชอบค่าบริการก าจัดสารเคมีที่ใช้แล้วจากห้องปฏิบัติการตามสัดส่วนปริมาณของสารเคมี 28 

4.4 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยี29 

สารสนเทศ 30 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมพิจารณาว่าคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้31 

ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอให้คณะในฐานะผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อฯ ให้เสนอชื่อผู้32 

สมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยความห็นชอบของ33 

/คณะกรรมการประจ า ... 
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คณะกรรมการประจ าคณะ จ านวน ไม่เกิน 2 ชื่อ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่1 

ประชุมพิจารณา  2 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารง3 

ต าแหน ่งผู ้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ค ือ  อาจารย์กิตติ์  เธียรธโนปจัย สังกัดคณะ4 

วิศวกรรมศาสตร์ 5 

4.5 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 6 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมพิจารณาว่าคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้7 

ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ ขอให้คณะในฐานะผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อฯ ให้เสนอชื่อผู้สมควร8 

ได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ โดยความห็นชอบของคณะกรรมการ9 

ประจ าคณะ จ านวน ไม่เกิน 2 ชื่อ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 10 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อฯ ดังนี้ คือ  11 

1. รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ  สังกัดคณะเทคนิคการแพทย ์12 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์  13 

4.6 การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะเทคโนโลยี ประจ าปี 2561 14 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมพิจารณาว่า ฝ่าย15 

พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งขอความร่วมมือคณะฯ พิจารณาด าเนินการ16 

คัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะเทคโนโลยี ประจ าปี 2561 17 

นั้น คณะฯ ได้ด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ แล้ว ผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล18 

ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะเทคโนโลยี ประจ าปี 2561 คือ นางขนิษฐา ลีละนันทชาติ 19 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 20 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 21 

4.7 แผนปฏิบัติการด้านการต่างประเทศคณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 22 

 ประธาน น าเสนอที่ประชุม พิจารณาแผนปฏิบัติการด้านการต่างประเทศคณะ23 

เทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมภารกิจด้านการต่างประเทศ24 

คณะเทคโนโลยี ตามค าสั่งคณะเทคโนโลยี ที่ 199/2561 และมีแผนปฏิบัติการที่เน้นการแลกเปลี่ยน25 

นักศึกษาที่มีระยะเวลานานขึ้น รวมทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากร และขอให้สาขาวิชาฯ/หลักสูตรฯ พิจารณา26 

เพ่ิมเติมและตั้งงบประมาณรองรับ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 27 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ 28 

4.8 สรุปรายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 29 

ประธาน น าเสนอท่ีประชุมพิจารณาตามที่มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปี30 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น ได้สรุปรายงานผลการด าเนินการตาม31 

ข้อตกลงฯ แล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 32 

/มติ ที่ประชุมพิจารณา ... 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ และให้ตรวจสอบเพ่ิมเติมข้อมูลใน1 

ประเด็นร้อยละจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฯ ร้อยละผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ จ านวน2 

ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรฯ 3 

4.9 รายงานการใช้จ่ายเงิน ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะเทคโนโลยี ประจ าปี4 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1-4 (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561) 5 

ประธาน น าเสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานการใช้เงินตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะ6 

เทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1-4 (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561) ดังรายละเอียด7 

ตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 8 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ และให้หน่วยนโยบายและแผนตรวจสอบ9 

ข้อมูลค่าธรรมเนียมวิจัยปริญญาเอก และการให้บริการวิชาการแก่สังคมของสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 10 

และจัดท ารายงานสรุปแยกเป็นสาขาวิชาฯ/หลักสูตรฯ 11 

4.10 รายงานผลการด าเนินการตามโครงการ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12 

ประธาน น าเสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการด าเนินการตามโครงการ แผนปฏิบัติการ 13 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน 62 โครงการ ดังรายละเอียด14 

ตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 15 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ 16 

4.11 ประมาณการค่าใช้จ่ายการท าความสะอาดอาคารสถานที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 17 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาว่า หน่วยนโยบายและแผน งานบริหารทั่วไป ได้18 

สรุปผลการด าเนินการด้านการดูแลท าความสะอาดอาคารสถานที่ของคณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 19 

พ.ศ. 2561 และขอความเห็นชอบหลักการในการด าเนินการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใช้หลักการ20 

ด าเนินการเช่นเดียวกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุม21 

พิจารณา 22 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการ โดยมีสัดส่วนรับผิดชอบ ดังนี้ 23 

1. คณะฯ 55 % 24 

2. สาขาวิชาฯ ละ 10 % รวมเป็น 30 % 25 

3. หลักสูตรสาขาวิชาฯการผลิต 5 % 26 

4. ศูนย์วิจัยการหมักฯ 5 % และสถาบันวิจัยทรัพยากรน้ าใต้ดิน 5 % รวมเป็น 10 % 27 

4.12 ผลการคัดเลือกต าแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เลขประจ าต าแหน่ง 5530 28 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาว่า ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 29 

284/2561) ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 30 

ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง 5530 จ านวน 2 ราย และคณะกรรมการฯ ได้ท าการคัดเลือกเมื่อวันที่ 31 

26 ตุลาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ตามประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 1/2561) ลงวันที่ 5 32 

กุมภาพันธ์ 2561 ข้อ 12 ซึ่งก าหนดให้ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานต้องได้รับคะแนนในแต่ละส่วน33 

/ที่มีการสอบไม่น้อย ... 



ครั้งที่ 11/2561 วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  หน้าที่ 14/14 

ที่มีการสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และรวมทุกส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ดังรายละเอียดตามเอกสาร1 

ประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 2 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการ และให้ท าเรื่องเปิดสอบคัดเลือกใหม่ต่อไป 3 

4.13 โครงการ “การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Food Innovation Asia Conference 4 

2019 ครั้งที่ 21” 5 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาว่าสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร6 

แห่งประเทศไทย (FoSTAT) The Federal of Institute of Food Science and Technology in ASEAN 7 

(FIFSTA) และสมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร (AIAC) ได้มอบหมายให้คณะเทคโนโลยี  8 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นเจ้าภาพ9 

จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Food Innovation Asia Conference (FIAC) ครั้งที่ 21 (FIAC 10 

2019) ภายใต้หัวข้อ Future Food Innovation for Better Health and Wellness ระหว่างวันที่ 13-15 11 

มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีงบประมาณการ12 

ด าเนินการ เป็นเงิน 350,000 บาท เพ่ือให้การประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และ13 

บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ จึงขอความเห็นชอบโครงการจัดประชุมและการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ14 

การจัดประชุมสัมมนาดังกล่าว เป็นจ านวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย15 

สนับสนุนการด าเนินงานในครั้งนี้ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 16 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ 17 

4.14 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมทราบตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้แต่ละส่วนงานเสนอแผน19 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 และคณะได้รวบรวมจากสาขาวิชา/หลักสูตรและฝ่ายต่างๆ จัดท าเป็นแผนปฏิบัติ20 

การในภาพรวมของคณะ เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณของคณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ21 

สอดคล้องกับแผนงบประมาณที่ได้ก าหนดไว้ จึงขอแจ้งสรุปรายละเอียดของแผนงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2562 22 

เพ่ือให้สาขาวิชา/หลักสูตรรับทราบ และด าเนินตามแผนต่อไป หากมีการก าหนดแผนในระดับมหาวิทยาลัยใหม่อาจ23 

มีการปรับแผนกลางปีอีกครั้ง ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 24 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 25 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 26 

- ไม่มี 27 

เลิกประชุม เวลา 17.15 น. 28 

(นายสมคิด พลตื้อ) 29 

                        ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี 30 

         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 31 

นางนฤมล พิมพ์พงษ์ต้อน 32 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 33 


