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ครั้งที่ 2/2561 วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  หน้าที่ 2/8 
แบ่งหน่วยงาน คณะเทคโนโลยี ที่ประชุมเห็นชอบให้แบ่งหน่วยงานภายในกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี 1 
เป็น 3 งาน ส่วนการบริหารวิชาการ เป็น 3 สาขาวิชา และข้อเสนอโครงสร้างจัดตั้งหน่วยงานวิจัยและ2 
ให้บริการวิชาการ นั้น คณะได้จัดส่งเอกสารค าขอการแบ่งหน่วยงาน หน่วยงานย่อย และการจัดตั้งหน่วยงาน3 
ภายในคณะเทคโนโลยีไปยังกองยุทธศาสตร์แล้ว และกองยุทธศาสตร์จะน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ4 
บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 หากได้รับความเห็นชอบการแบ่งหน่วยงาน 5 
หน่วยงานย่อย และการจัดตั้งหน่วยงานภายในคณะ คาดว่าจะน าเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบในเดือน6 
มีนาคม 2561 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 7 

ที่ประชุมรับทราบ 8 

2.2 การด าเนินการสรรหากรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 9 
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ในฐานะประธานการสรรหาคณะกรรมการ10 

ประจ าคณะเทคโนโลยี (ผู้ทรงคุณวุฒิ) แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 11 
คราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ระเบียบวาระที่ 4.2 การด าเนินการสรรหา12 
กรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการร่างประกาศและร่างค าสั่ง13 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาฯ นั้น จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 14 
2561 ให้ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการประจ าคณะ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ให้บุคลากรสายผู้สอนทาง15 
จดหมายอิเลคทรอนิคส์ (e-mail) พร้อมแนบประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดเสนอชื่อล่วงหน้าวันที่ 15-16 16 
กุมภาพันธ์ 2561 และเสนอชื่อวันที ่21 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการสรรหาฯ ทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื่อ17 
วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 กลั่นกรองวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 และเสนอรายชื่อกรรมการประจ าคณะฯ ให้18 
คณะกรรมการประจ าคณะรับรองก่อนเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมทราบ    19 

ที่ประชุมรับทราบ  20 

2.3 ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็น ศาสตราจารย์ (รองศาสตราจารย์พัฒนา เหล่าไพบูลย์) 21 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว22 

ประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ระเบียบวาระที่ 4.3 ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 23 
เป็น ศาสตราจารย์ (รองศาสตราจารย์พัฒนา เหล่าไพบูลย์) ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้ขอก าหนด24 
ต าแหน่งทางวิชาการเป็น ศาสตราจารย์ นั้น เนื่องจากระยะเวลาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  (หนังสือ) 25 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ ก.พ.อ. (การเผยแพร่ยังไม่ครบ 4 เดือน) จึงขอยกเลิกมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2561 26 
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ที่เห็นชอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็น ศาสตราจารย์ ของรอง27 
ศาสตราจารย์พัฒนา เหล่าไพบูลย์ จึงแจ้งที่ประชุมทราบและพิจารณา 28 

ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ 29 

2.4 การขอตั้งงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 30 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว31 

ประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ระเบียบวาระที่ 4.4 ปฏิทินการจัดท างบประมาณเงิน32 
รายได้กลางปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปฏิทินการจัดท างบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปี33 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และแนวทางการขอตั้งงบประมาณเงินรายได้กลางปี 34 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ประชุมให้ภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ ด าเนินการและส่งคณะฯ ภายในวันที่ 9 35 
กุมภาพันธ์ 2561 พร้อมรายละเอียดที่ครบถ้วน นั้น งานนโยบายและแผนสรุปข้อมูลน าเสนอการตั้ง36 
งบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 37 

 ส านักงานคณบดี  จ านวนเงิน 1,244,200 บาท 38 
 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร จ านวนเงิน 1,500,000 บาท 39 
 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพจ านวนเงิน 1,300,000 บาท 40 

/ประธานแจ้งเพิ่มเติมการ ... 



ครั้งที่ 2/2561 วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  หน้าที่ 3/8 
ประธานแจ้งเพ่ิมเติมการด าเนินการได้มาซึ่งจ านวนงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์โดยใช้งบประมาณกลาง1 
ปีนั้น ต้องผ่านการรับรองจากท่ีประชุมของแต่ละภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ ในส่วนภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพไม่2 
มีการประชุมภาควิชาฯ เพียงแต่ใช้วิธีเวียนซึ่งสียงส่วนใหญ่ประสงค์จะให้มีการรับรองจากที่ประชุมภาควิชาฯ 3 
จึงแจ้งที่ประชุมทราบและพิจารณา 4 

ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบหลักการการขอใช้งบประมาณกลางปี ประจ าปีงบประมาณ 5 
พ.ศ. 2561 ของส านักงานคณบดีและภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร และขอให้ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพไป6 
ทบทวนการขอใช้งบประมาณกลางปีฯ จ านวนวงเงิน 1,300,000 บาท โดยให้ประชุมภาควิชาฯ พิจารณา7 
รับรอง อาจจะคงวงเงินเดิม หรือเปลี่ยนแปลงวงเงิน หรือรายการครุภัณฑ์ และให้แจ้งคณะภายในวันที่ 20 8 
กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือจะได้ด าเนินการต่อไป 9 

2.5 การสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 10 
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว11 

ประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ระเบียบวาระที่ 2.1 การสรรหาหัวหน้าภาควิชา12 
เทคโนโลยีอาหาร ที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอชื่อรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็น13 
กรรมการสรรหาเพ่ิมเติม นั้น มหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ แล้วตั้งแต่วันที่ 5 14 
กุมภาพันธ์ 2561 และจะต้องด าเนินการสรรหาฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง จึงแจ้ง15 
ที่ประชุมทราบ 16 

ที่ประชุมรับทราบ 17 

2.6 ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 18 
 ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่บัณฑิตวิทยาลัยให้พิจารณาการก าหนดค่าธรรมเนียม19 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย (Tuition fee) ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่20 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 และคณะได้แจ้งข้อมูลไปยังบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว นั้น คณะได้แจ้งข้อมูล21 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ ระดับปริญญาเอกเพ่ิมเติม หลักสูตรนานาชาติส าหรับนักศึกษาไทย จ านวน 45,000 22 
บาท ต่อภาคการศึกษาและนักศึกษาต่างชาติ จ านวน 55,000 บาทต่อภาคการศึกษา จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 23 

ที่ประชุมรับทราบ 24 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 25 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้กรรมการคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 26 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ า27 

คณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยการเวียน28 
หนังสือ ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว จ านวน 5 ครั้ง และคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ คือ 29 

1. บันทึกข้อความ ลับ ที่ ศธ 0514.16.1.5/ว 219 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 30 
พิจารณาให้ความเห็นชอบการให้บุคลากรประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวรรณ อภิ31 
รักษากร และรองศาสตราจารย์พรเทพ ถนนแก้ว ไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน ณ บริษัทไม32 
เนอร์ ชีส จ ากัด อ าเภอกลางดง จังหวัดนครราชสีมา เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-33 
มิถุนายน 2561 (ปฏิบัติงานจริง 24 วัน) โครงการ”การใช้ประโยชน์จากหางนมผงเพ่ือผลิต34 
สารพรีไบโอติก Galacto-oligosaccharide (GOS) ที่มีมูลค่าเพ่ิม” 35 

2. บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0514.16.1.5/ว 220 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 36 
พิจารณาให้ความเห็นชอบการให้บุคลากรประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวรรณ อภิ37 
รักษากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา เฟียล่า ไป38 
ปฏิบัติงานในภาคเอกชน ณ บริษัทอุบล ไบโอเอทานอล จ ากัด จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเวลา 39 

/6 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ... 



ครั้งที่ 2/2561 วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  หน้าที่ 4/8 
6 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 (ปฏิบัติงานจริง 24 วัน) โครงการ”การใช้1 
เอนไซม์เซลลูเลสเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลังเส้น” 2 

3. บันทึกข้อความ ลับ ที่ ศธ ศธ 0514.16.1.1.1/ว 221 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561  3 
พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการเพ่ือขอ4 
ก าหนดต าแหน่ง ศาสตราจารย์ ของ รองศาสตราจารย์พัฒนา เหล่าไพบูลย์ 5 

4. บันทึกข้อความ ลับ ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 230 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 6 
พิจารณารับรองการขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา 7 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 2 ราย คือ 8 

1) นางสาวกฤติยา โพธิ์ประทุม วิชา 697741 การพัฒนากระบวนการและการควบคุม 9 
เกรด B 10 

2) นางสาวรัตนาวดี เรืองทิพย์ วิชา 697740 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารขั้นสูง เกรด B 11 
5. บันทึกข้อความ ลับ ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 236 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561  12 

พิจารณารับรองผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการ13 
อาหาร รายนางสาววรางคณางค์ อัมพรพรรดิ์ 14 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 15 
ที่ประชุมรับทราบ  16 

3.2 รายช่ือนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 17 
และประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ปีการศึกษา 2560 18 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับโครงการ19 
แลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีระยะสั้น ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศ20 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจ าปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ ทุก21 
สาขาวิชาๆ ละ 5 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 20 คน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 22 

ที่ประชุมรับทราบ 23 

3.3 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ 24 
 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร แจ้งที่ประชุมทราบถึงกิจกรรมของฝ่าย25 

วิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จ านวน 2 กิจกรรม คือ 26 
1) การประชุมหารือเรื่องความร่วมมือในการจัดหลักสูตรสองปริญญาระหว่างสาขาวิชา27 

เทคโนโลยีการผลิตและ Department of Agro-Industrial Technology, University of 28 
Gadjah Mada, Indonesia โดยมีการประชุมปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือการจัดท า29 
หลักสูตรสองปริญญา ระหว่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิต) และ30 
Bachelor of Agro- Industrial Technology ร่วมกับคณาจารย์จาก Department of 31 
Agro-Industrial Technology.UGM ประเทศอินโดนีเซีย โดย Prof.Adi Djoko Guritno 32 
เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา33 
ระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี 34 

2) โครงการ The 2nd TE International Food Festival 2018 คณะเทคโนโลยีโดยการ35 
สนับสนุนและร่วมมือกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และบริษัทการันตี 36 
เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด โดยจัดกิจกรรมเทศกาลอาหารนานาชาติ คณะเทคโนโลยี ประจ าปี37 
การศึกษา 2560 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารปฏิบัติการ38 
เทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร39 
ให้แก่นักศึกษา และสร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายจาก40 

/ประเทศต่างๆ โดยเปิดรับ ... 



ครั้งที่ 2/2561 วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  หน้าที่ 5/8 
ประเทศต่างๆ โดยเปิดรับสมัครทีมเพ่ือเข้าประกวดแข่งขันอาหารและการน าเสนอโดยใช้1 
ภาษาอังกฤษ จ านวน 12 ทีม โดยรับสมัครถึงวันที่ 15 กมภาพันธ์ 2561 ซึ่งคาดว่าจะมี2 
ผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 150 คน 3 

จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 4 
ที่ประชุมรับทราบ  5 

3.4 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 6 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการทดลอง7 

ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ตามแนวปฏิบัติของประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า8 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 6/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของ9 
พนักงานมหาวิทยาลัย ข้อ 4.1 ต าแหน่งประเภทวิชาการ มีระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงานเต็มตลอด 1 10 
ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันบรรจุและแต่งตั้ง ซึ่งคณะเทคโนโลยีมีพนักงานมหาวิทยาลัย 11 
ต าแหน่งอาจารย์ที่ได้รับการบรรจุและต้องมีการการทดลองปฏิบัติงาน จ านวน 2 ต าแหน่ง (1 ต าแหน่ง12 
ประเมินเรียบร้อยแล้ว) และตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 18/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์13 
และวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการและแนวทางการติดตามภาระงานทางวิชาการฯ ต้องมี14 
ภาระงานด้านการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของภาระงานขั้นต่ าเต็มเวลา รวมทั้งการคิดภาระงานให้15 
สอดคล้องกับประกาศคณะเทคโนโลยี ฉบับที่ 11/2549 เรื่อง เกณฑ์การคิดภาระงานส าหรับอาจารย์คณะ16 
เทคโนโลยี และให้ถือเป็นแนวปฏิบัติการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัด17 
คณะต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 18 

ที่ประชุมรับทราบ   19 

3.5 การอบรมการยื่นขอจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 20 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดอบรมการยื่นขอ21 

จดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ซึ่งฝ่ายวิจัยและวิชาการจะจัดให้มีการอบรมในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 22 
ระหว่างเวลา 12.00-14.30 น. ณ ห้องสัมมนา 2 (ห้อง 6227) ชั้น 2 อาคาร TE 06 โดยเชิญวิทยากร คือ 23 
คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากร24 
บรรยาย จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมฟังตามวัน เวลาดังกล่าวด้วย จึงแจ้งที่25 
ประชุมทราบ 26 

ที่ประชุมรับทราบ 27 

3.6 การยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ESPReL-KKU) 28 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการยกระดับความ29 

ปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ESPReL-KKU) เพ่ือรองรับนโยบายส่งเสริมความส าคัญ30 
ทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและรองรับมาตรฐานการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการการใช้31 
สารเคม ีจึงขอให้ภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการไว้ด้วย จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 32 

ที่ประชุมรับทราบ 33 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 34 

4.1 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 35 
ประธาน น าเสนอที่ประชุมว่าตามหนังสือที่ ศธ 0514.33.4/ว 285 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 36 

2561 คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ขอให้คณะกรรมการประจ าคณะเสนอรายชื่อผู้สมควร37 
ด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จ านวนไม่เกิน 2 ชื่อ ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียด38 
ตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 39 

/ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ... 



ครั้งที่ 2/2561 วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  หน้าที่ 6/8 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบให้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารง1 

ต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คือ ศาสตราจารย์สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 2 

4.2 การร่วมสนับสนุนทุนวิจัยแบบร่วมทุน (Joint Funding) ส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา3 
เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและท า4 
วิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ ประจ าปีการศึกษา 2561 5 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจาณาการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยแบบร่วมทุน 6 
(joint funding) ส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาเพ่ือให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพ7 
สูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและท าวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ ประจ าปีการศึกษา 2561 ตาม8 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 17/2561) ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ9 
วาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 10 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบสนับสนุนทุนวิจัยแบบร่วมทุน (Joint funding) ระดับ11 
บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทหรือปริญญาเอก) สาขาวิชาละ 1 ทุน 12 

4.3 การรับรองผลการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (แก้ไข S เป็นโมฆะ รายนางสาวนิธินันท์ ศรีหะนันท์13 
และ รับรอง S 1 หน่วยกิต รายนายชยานันต์ เหรียญปรีชา) 14 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณารับรองผลการศึกษาภาค15 
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 รายนางสาวนิธินันท์ ศรีหะนันท์ นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชา16 
เทคโนโลยีชีวภาพ วิชา 692899 วิทยานิพนธ์ ได้เกรด S เป็นโมฆะ เนื่องจากเครื่องมือวิทยาศาสตร์ช ารุดไม่17 
สามารถศึกษางานวิจัยในการศึกษาวิทยานิพนธ์ได้ ซึ่งนักศึกษาได้ลงทะเบียนใหม่แบบกรณีพิเศษ และรับรอง18 
ผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 รายนายชยานันท์ เหรียญปรีชา นักศึกษาระดับ19 
ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร วิชา 697899 วิทยานิพนธ์ ได้เกรด S 1 หน่วยกิต ดังรายละเอียด20 
ตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 21 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 22 

4.4 การเสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อพิจารณาหลักสูตร 23 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมว่าฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กรขอให้คณะ/24 

หน่วยงาน พิจารณาเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือพิจารณาหลักสูตร และคณะแจ้งภาควิชาฯ/สาขา25 
วิชาฯ เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในกลุ่มสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับคณะ และควรเป็นผู้มีความรู้ ความ26 
เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 27 
และมีเวลาในการพิจารณาหลักสูตรทุกๆ เดือนที่จะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย โดยส่งรายชื่อพร้อมประวัติให้28 
คณะภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือคณะจะได้รวบรวมส่งกลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ ส านักบริหาร29 
และพัฒนาวิชาการ จ านวน 5 รายชื่อ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี ได้30 
เสนอชื่อพร้อมประวัติมาแล้ว และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต เสนอชื่อมาแล้ว จึงขอให้ภาควิชา31 
เทคโนโลยีชีวภาพ และภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพร้อมประวัติ  จ านวน32 
ภาควิชาละ 1 รายชื่อ ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ก่อนเวลา 12.00 น. และรายชื่อที่ 5 ของคณะขอ33 
เสนอชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ภักดี ธันวารชร จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 34 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 35 

4.5 ลูกจ้างประจ าแสดงเจตนาขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภายหลังหนึ่งปีแต่36 
ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ 37 

หัวหน้าส านักงานคณบดี น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณากรณีนางบุญเรียง ค าบึงกลาง 38 
ลูกจ้างประจ า ต าแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ ส 3 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้ยื่นหนังสือแสดงเจตนา39 

/และแบบประเมินผู้เปลี่ยน ... 



ครั้งที่ 2/2561 วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  หน้าที่ 7/8 
และแบบประเมินผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยส าหรับลูกจ้างประจ า ภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกิน1 
ห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ ตามประกาศคณะกรรมการ2 
บริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่5/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยน3 
สถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตามข้อ 5 ผู้ประสงค์เปลี่ยนสถานภาพแสดงเจตนาในหนังสือแสดง4 
เจตนาโดยให้เลือกวันที่เปลี่ยนสถานภาพตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นวันที่มีค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 5 
คือ รอบที่ 1 วันที่ 1 พฤศจิกายน รอบที่ 2 วันที่ 1 พฤษภาคม และต้องยื่นที่ส่วนงานต้นสังกัดก่อนวันที่6 
มหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็นวันที่มีค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยคณะ7 
ลงทะเบียนรับหนังสือแสดงเจตนาเป็นหลักฐาน ตามข้อ 6 แห่งประกาศฯ นี้ ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าผู้ที่8 
แสดงเจตนาฯ ต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถจากมหาวิทยาลัย ถ้าผ่านการประเมินฯ  9 
ให้มหาวิทยาลัยมีค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อ 7 (2) การประเมินเพ่ือบรรจุเป็น10 
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน ให้ประเมินโดยพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าที่11 
มีอยู่ ย้อนหลัง 3 ปี ติดต่อกัน กรณีลูกจ้างประจ าต้องมีคะแนนประเมินตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป โดยกรณีของ12 
นางบุญเรียง ค าบึงกลาง เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยก าหนด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 13 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ  14 

4.6 ร่าง ประกาศคณะเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 15 
คณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2561 16 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาร่าง17 
ประกาศคณะเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยี ประจ าปี18 
การศึกษา 2561 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 ข้อ 86 สโมสรนักศึกษาคณะเป็น19 
ตัวแทนของนักศึกษาในคณะ และรับผิดชอบการบริหารกิจกรรมของนักศึกษาในคณะ และข้อ 87 สโมสรนักศึกษา20 
คณะได้มาจากการเลือกตั้งภายในคณะ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 21 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ และเสนอแนะให้ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของ22 
ผู้สมัคร โดยให้เปิดกว้างสมัครได้ทุกชั้นปี และคณะกรรมการเลือกตั้งไมค่วรมีสิทธิสมัครลงรับการเลือกตั้ง 23 

4.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม ความปลอดภัย และการจัดการ24 
คุณภาพของอาหาร หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) และหลักสูตร25 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 26 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมเพ่ือพิจารณา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต27 
สาขาวิชานวัตกรรม ความปลอดภัยและการจัดการคุณภาพของอาหาร หลักสูตรนานาชาติ  (หลักสูตร28 
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (หลักสูตรปรับปรุง 29 
พ.ศ. 2561) เป็นหลักสูตรที่ครบก าหนดปรับปรุงตามเงื่อนไข หากหลักสูตรผ่านสภามหาวิทยาลัยแล้วจะ30 
สามารถเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ได้ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 31 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ และให้คณะกรรมการประจ าคณะน ากลับไป32 
พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้คณะ ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือที่จะน าเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป33 
และขอให้หลักสูตรที่จะครบรอบการปรับปรุงในปีการศึกษา 2562 คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต34 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 35 
(หลักสูตรนานาชาติ) ได้เร่งด าเนินการปรับปรุงด้วย 36 

4.8 ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็น ศาสตราจารย์ (รองศาสตราจารย์พัฒนา เหล่าไพบูลย์) 37 
ประธาน น าเสนอที่ประชุมพิจารณาว่ารองศาสตราจารย์พัฒนา เหล่าไพบูลย์ พนักงาน38 

มหาวิทยาลัย ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มีความประสงค์39 
จะขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็น ศาสตราจารย์ โดยวิธี ปกติ (วิธีที่ 1) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 40 

/และได้ส่งเอกสารและ ... 



ครั้งที่ 2/2561 วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  หน้าที่ 8/8 
และได้ส่งเอกสารและผลงานมาเพ่ือประกอบการพิจารณา โดยมีผลการประเมินผลการสอนเป็นผู้มีความ1 
เชี่ยวชาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด และรายชื่อ2 
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง ศาสตราจารย์ โดยวิธี ปกติ (วิธีที่ 1) 3 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 10 รายชื่อ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 4 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็น 5 
ศาสตราจารย์ โดยวิธี ปกติ (วิธีที่ 1) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณา6 
ผลงานทางวิชาการ จ านวน 10 รายชื่อ 7 

4.9 ร่าง ประกาศคณะเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และการพ้นจากต าแหน่ง 8 
หัวหน้าสาขาวิชา คณะเทคโนโลยี 9 

 ประธาน น าเสนอที่ประชุมพิจารณาว่าเพ่ือให้การด าเนินการได้มาซึ่งหัวหน้าสาขาวิชา 10 
คณะเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเหมาะสมหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบการ11 
แบ่งหน่วยงาน หน่วยงานย่อย และการจัดตั้งหน่วยงานภายในคณะ จึงได้ร่างประกาศคณะ เรื่อง หลักเกณฑ์ 12 
วิธีการได้มา และการพ้นจากต าแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชา คณะเทคโนโลยี โดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ในการ13 
สรรหาหัวหน้าภาควิชาตามข้อบังคับเดิม ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 14 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้เพ่ิมค านิยามของหัวหน้าภาควิชา15 
และปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของกรรมการให้สอดคล้องกับข้อบังคับเดิม 16 

4.10 ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ 17 
และทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ของคณะเทคโนโลยี 18 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมพิจารณาว่าตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 19 
1858/2560) ก าหนดการออกประกาศหลักเกณฑ์ การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน ตาม20 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ให้ส่วนงานทบทวนและด าเนินการจัดท าร่างประกาศ21 
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การงบประประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติ22 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น ได้ร่างระเบียบ/ประกาศที่คณะเคย23 
ออกประกาศหลักเกณฑ์ด้านการเงิน จ านวน 10 เรื่อง ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่24 
ประชุมพิจารณา 25 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการจ านวน 9 เรื่อง โดยให้ถอนร่างประกาศ 26 
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยี 27 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 28 

5.1 การบรรจุและแต่งตั้งอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 29 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่าอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัยที่ ได้รับอนุมัติแต่ยังไม่ได้30 

บรรจุและแต่งตั้งนั้นเพ่ือลดความเสี่ยงกรณีการสรรหาล่าช้า ขอให้ภาควิชาฯ เร่งรัดการด าเนินการเพ่ือให้31 
สามารถบรรจุและแต่งตั้งได้โดยด่วนด้วย จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 32 

ที่ประชุมรับทราบ 33 

เลิกประชุมเวลา 17.35  น. 34 
(นายสมคิด พลตื้อ) 35 

             หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี 36 
         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 37 
นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์  38 
ผู้จดรายงานการประชุม 39 


