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/ให้บริการวิชาการ ... 



ครั้งที่ 3/2561 วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561  หน้าที่ 2/8 
ให้บริการวิชาการ คณะได้จัดส่งเอกสารค าขอการแบ่งหน่วยงาน หน่วยงานย่อย และการจัดตั้งหน่วยงาน1 
ภายในคณะเทคโนโลยี (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรและธรณีเทคนิค)  ไปยังกอง2 
ยุทธศาสตร์แล้ว นั้น กองยุทธศาสตร์ได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วเมื่อ3 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 และได้รับความเห็นชอบการแบ่งหน่วยงาน หน่วยงานย่อย และการจัดตั้ง4 
หน่วยงานภายในคณะฯ แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของกองกฎหมาย คาดว่าจะน าเสนอสภา5 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับทราบในวันที่ 15 มีนาคม 2561 และจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป จึงแจ้ง6 
ที่ประชุมทราบ 7 

ที่ประชุมรับทราบ 8 

2.2 การด าเนินการสรรหาคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 9 
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหา10 

กรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งที่ประชุมทราบการสรรหากรรมการประจ าคณะ11 
เทคโนโลยี ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ใช้สิทธิ์เสนอชื่อสรรหากรรมการ12 
ประจ าคณะเทคโนโลยี ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น มีผู้ใช้สิทธิ์เสนอชื่อจ านวน 13 
38 คน คิดเป็นร้อยละ 82.61 ของผู้มีสิทธิทั้งหมด มีผู้ไม่ประสงค์เสนอชื่อ จ านวน 2 คน โดยคณะกรรมการ14 
สรรหาฯ ได้พิจารณาตามเกณฑ์ความถ่ีของคะแนนเพ่ือทาบทามผู้ที่ได้รับคะแนนจากมากไปหาน้อยเพ่ือเข้าสู่15 
กระบวนการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีมติรับรองผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ เป็น16 
กรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีวาระด ารงต าแหน่ง 2 ปี จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 17 

ที่ประชุมรับทราบ  18 

2.3 การสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 19 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว20 

ประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ระเบียบวาระที่ 2.5 การสรรหาหัวหน้าภาควิชา21 
เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ แล้วตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 22 
และจะต้องด าเนินการสรรหาฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง นั้น เนื่องจากอยู่ในช่วง23 
คาบเกี่ยวกับการปรับโครงสร้าง จึงขอชะลอการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหารไว้ก่อน โดยจะ24 
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาแทน จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 25 

ที่ประชุมรับทราบ   26 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 27 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้กรรมการคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง  28 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ า29 

คณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยการเวียน30 
หนังสือ ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว จ านวน 2 ครั้ง และคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ คือ 31 

1. บันทึกข้อความ ลับ ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 450 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561  32 
1) พิจารณารับรองผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยี33 

การอาหาร รายนางสาวอารยา รักษาผล 34 
2) พิจารณารับรองการรับนักศึกษาชาวต่างประเทศเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 35 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (ไม่รับเข้าศึกษา ราย Mr.Ogori Friday) 36 
2. บันทึกข้อความ ลับ ที่ ศธ ศธ 0514.16.1.1.1/ว 453 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561  37 

พิจารณารับรองผลการสรรหากรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้ช่วย38 
ศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์) 39 

/ดังรายละเอียดตาม ... 



ครั้งที่ 3/2561 วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561  หน้าที่ 3/8 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 1 

ที่ประชุมรับทราบ  2 

3.2 กิจกรรมและแนวทางการพัฒนาคุณภาพระดับคณะและระดับหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2560 3 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกิจกรรมและแนวทางการพัฒนาคุณภาพระดับคณะ4 

และระดับหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2560 ตามแนวทางที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด โดยกอง5 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ก าหนดปฏิทินกิจกรรม ดังนี้ 6 

1. ปฏิทินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ 7 
2. การพัฒนาคุณภาพระดับคณะ 8 
3. การพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร 9 
4. ขั้นตอนการขอเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ (TQR) 10 
5. รายชื่อหลักสูตรทีสุ่่มตรวจ ปีการศึกษา 2560 11 
6. รายชื่อหลักสูตรที่มีคุณสมบัติขอเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ 12 
7. แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองส าหรับหลักสูตรที่ปรับปรุงหรือเปิดใหม่โดยใช้เกณฑ์13 

มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 14 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 15 

ที่ประชุมรับทราบ 16 

3.3 โครงการการพัฒนากระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขสู่องค์กรสุขภาวะ 17 
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร แจ้งที่ประชุมทราบโครงการการพัฒนา18 

กระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขสู่องค์กรสุขภาวะ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และเครือข่ายภาค19 
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภายใต้ความร่วมมือจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ20 
(สสส.) ในเบื้องต้นได้ด าเนินการส ารวจความสุขคนท างานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากประชากรกลุ่ม21 
ตัวอย่าง จ านวน 2,783 คน จากความสุข 8 ด้าน คือ 1.Happy Body 2.Happy Relax 3.Happy Heart 22 
4.Happy Soul 5.Happy Family 6.Happy Society 7.Happy Brain และ 8.Happy Money โดยผลการ23 
วิเคราะห์การวัดระดับความสุขของคณะเทคโนโลยี พบว่ามีด้าน Happy Relax (69.97%) Happy Brain 24 
(71.14%) และ Happy Money (74.07%) ที่มีค่าคะแนนโดยเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยผู้25 
ด าเนินโครงการได้มอบหมายให้คณะเทคโนโลยีร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมพัฒนาแลกเปลี่ยน26 
เรียนรู้กิจกรรมสร้างสุขในองค์กรร่วมกันโดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาระดับความสุขในทุกด้านให้มีค่าคะแนน27 
มากกว่า 75 % โดยมีระยะเวลาด าเนินกิจกรรมระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2561 ซึ่งจะแจ้งให้บุคลากร28 
ทราบและเชิญร่วมกิจกรรมต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 29 

ที่ประชุมรับทราบ     30 

3.4 การบรรจุเรื่องจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 31 
หัวหน้าส านักงานคณบดี แจ้งที่ประชุมทราบการก าหนดจัดท าแผนปฏิบัติงานด้านส่งเสริม32 

และสนับสนุนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในระดับคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  33 
มหาวิทยาลัยก าหนดให้จัดท าแผนการปฏิบัติด้านส่งเสริมจรรยาบรรณ และรายงานผลการปฏิบัติตามแผน34 
ทุกปี และขอให้น าวาระเก่ียวกับหัวข้อจรรยาบรรณเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ อย่างน้อย 6 ครั้ง35 
ต่อปี โดยคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณประจ าคณะเทคโนโลยี ก าหนด36 
ประชุมจัดท าแผนฯ ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 เพ่ือก าหนดจัดท าแผนจรรยาบรรณฯ ส่งมหาวิทยาลัยภายใน37 
ก าหนดต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 38 

     ที่ประชุมรับทราบ   39 

/3.5 การยกระดับความปลอดภัย ... 
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3.5 การยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ESPReL-KKU) 1 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบาย2 
ส่งเสริมและให้ความส าคัญทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และรองรับมาตรฐานการยกระดับความ3 
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการการใช้สารเคมี ดังนั้น จึงขอแจ้งภาควิชา/สาขาวิชาให้ข้อมูลห้องปฏิบัติการที่จะเข้าสู่4 
การยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เพ่ือด าเนินการโดยประสานกับฝ่ายวิจัยต่อไป จึงแจ้งที่ประชุม5 
ทราบ 6 

ที่ประชุมรับทราบ 7 

3.6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การปรับโครงสร้างหน่วยงานด้านบริการวิชาการและวิจัย” 8 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่าจะจัดประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 9 

“การปรับโครงสร้างหน่วยงานด้านบริการวิชาการและวิจัย” ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่จะสังกัดงาน10 
สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ หลังจากการปรับโครงสร้างการบริหารภายในคณะแล้ว ในวันที่ 19 11 
มีนาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี โดยเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์นพพล 12 
เล็กสวัสดิ์ จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากร จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 13 

ที่ประชุมรับทราบ 14 

3.7 หนังสือเวียนซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัย15 
และพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ 16 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบการซักซ้อมความเข้าใจแนว17 
ทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการวิชาการ ตามหนังสือ18 
กองบริหารงานวิจัยที่ ศธ 0514.1.61.3/ว พิเศษ ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 ได้ซักซ้อมความเข้าใจแนวทาง19 
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ ซึ่งกรมบัญชีกลาง20 
ได้มีเอกสารหนังสือระบุถึงประเภททุนอุดหนุนวิจัยที่ไม่เข้าข่ายการด าเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง21 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ท าการหารือหน่วยงานที่22 
เกี่ยวข้องรวมถึงมหาวิทยาลัยวิจัยอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าทุนวิจัยใดเข้าข่ายการได้รับการยกเว้น โดย23 
เบื้องต้นได้มีข้อคิดเห็นว่า ทุนวิจัยที่ได้รับทั้งแหล่งทุนภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยที่มีการระบุนักวิจัย24 
ผู้รับทุนชัดเจนจะเข้าข่ายได้รับการยกเว้น (ซึ่งจะครอบคลุมทุนวิจัยโดยส่วนใหญ่ที่ด าเนินการโดยนักวิจัยใน25 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ส่วนทุนที่เป็นงานบริการวิชาการจะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ26 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความรอบคอบและไม่เป็นปัญหาแก่นักวิจัยและมหาวิทยาลัย27 
ในภายหลัง ฝ่ายวิจัยฯ จะชี้แจงอย่างเป็นทางการอีกครั้ง รวมถึงปรับปรุงระเบียบ แนวทางการจัดซื้อจ้าง28 
พัสดุให้สอดรับข้อยกเว้นดังกล่าวเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและลดภาระนักวิจัย โดยฝ่ายวิจัยฯ จะเร่ง29 
ด าเนินการให้สามารถปฏิบัติตามแนวทางใหม่ได้ในเดือนเมษายน 2561 นี้ หากมีการจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วนใน30 
ระหว่างนี้ให้นักวิจัยด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติเดิมไปก่อน จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 31 

ที่ประชุมรับทราบ 32 

3.8 การประกาศผลคะแนนสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 33 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบและแจ้งไปยังสาขาวิชาเพ่ือขอความร่วมมือ34 

รวบรวมคะแนนสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 แจ้งมายังฝ่ายวิชาการ เพ่ือจะ35 
ประกาศให้นักศึกษาทราบผลคะแนนสอบ หรือแจ้งให้คณะทราบว่า รายวิชาใดได้ประกาศคะแนนสอบให้36 
นักศึกษาทราบตามช่องทางอ่ืนแล้ว จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 37 

ที่ประชุมรับทราบ    38 

/3.9 สรุปผลการประชุม ... 
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3.9 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสภาพนักงานสายสนับสนุนและสายวิชาการ 1 

ประเด็นค่าบ ารุงการศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลับขอนแก่น   2 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะกรรมการสภาพนักงาน3 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งที่ประชุมทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสภาพนักงานสาย4 
สนับสนุนและสายวิชาการ ในประเด็นการปรับขึ้นค่าบ ารุงการศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ เสนอให้สภาพนักงานเสนอแนะมหาวิทยาลัย 6 
ดังนี้ 7 

1) ผลกระทบจากการขึ้นค่าบ ารุงการศึกษาอยู่ที่ประมาณ 8000-10000 บาท/ปี ขอให้8 
มหาวิทยาลัยพิจารณาแบ่งเบาภาระการปรับขึ้นค่าบ ารุงการศึกษาออกเป็นสามส่วนเท่าๆ 9 
กัน คือ มหาวิทยาลัย หน่วยงานและผู้ปกครอง 10 

2) ผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าอาหารประมาณ 2000-4000 บาท/ปี ขอให้ทยอยปรับขึ้นปี11 
ละ 500 บาท แบบค่อยเป็นค่อยไป 12 

3) ผู้ปกครองไม่ได้รับทราบผลกระทบนี้มาก่อนล่วงหน้า ขอให้โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 
มีแบบค าร้องให้ผู้ปกครองได้ผ่อนช าระค่าบ ารุงการศึกษาเป็นงวด 14 

และจะมีการประชุมเพ่ือสรุปข้อเสนอแนะอีกครั้ง ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 จึงขอประชาสัมพันธ์เพ่ือให้15 
ผู้ปกครองไปร่วมให้ข้อเสนอแนะได้ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 16 

ที่ประชุมรับทราบ    17 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 18 

4.1 การสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา คณะเทคโนโลยี 19 
ประธาน น าเสนอที่ประชุมว่าตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เห็นชอบ20 

การแบ่งหน่วยงาน หน่วยงานย่อย และการจัดตั้งหน่วยงานภายในคณะเทคโนโลยี แล้วนั้น เพ่ือให้การเตรียม21 
ความพร้อมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา คณะเทคโนโลยี เพ่ือรองรับและเป็นไปตามการปรับโครงสร้างการ22 
บริหารภายในคณะ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกองค์ประกอบของคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการให้ได้มาซึ่ง23 
หัวหน้าสาขาวิชา ตามข้อ 4 ของประกาศคณะเทคโนโลยี ฉบับที่ 8/2561 ซึ่งแต่ละสาขาวิชาได้เสนอชื่อ24 
อาจารย์นอกภาควิชาฯ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาแล้ว รายละเอียดตาม25 
เอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 26 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบองค์ประกอบคณะกรรมการการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา 27 
คณะเทคโนโลยี ดังนี้ 28 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ประกอบด้วย 29 
1. คณบดี   เป็นประธานกรรมการ 30 
2. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นกรรมการ 31 

(ส ารอง รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร) 32 
3. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี  เป็นกรรมการ 33 
4. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร เป็นกรรมการ 34 
5. ผศ.ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ (ส ารอง ผศ.รัชฎา ตั้งวงค์ไชย) เป็นกรรมการ  35 
6. หัวหน้าส านักงานคณบดี  เป็นเลขานุการ 36 

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ประกอบด้วย 37 
1. คณบดี   เป็นประธานกรรมการ 38 
2. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นกรรมการ 39 

/3. หัวหนา้ภาควิชา ... 
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3. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นกรรมการ 1 
4. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร เป็นกรรมการ 2 
5. รศ.พัฒนา เหล่าไพบูลย์ (ส ารอง ผศ.ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์) เป็นกรรมการ  3 
6. หัวหน้าส านักงานคณบดี  เป็นเลขานุการ 4 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ประกอบด้วย 5 
1. คณบดี   เป็นประธานกรรมการ 6 
2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นกรรมการ 7 

(ส ารอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 8 
3. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นกรรมการ 9 
4. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี  เป็นกรรมการ 10 
5. รศ.พัฒนา เหล่าไพบูลย์ (ส ารอง อ.อาทิตย์ อภิโชติธนกุล) เป็นกรรมการ  11 
6. หัวหน้าส านักงานคณบดี  เป็นเลขานุการ 12 

4.2 ผลการประเมินข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 13 
ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณารายงานผลการประเมินข้อตกลงการ14 

ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่เป็นผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพตามตัวชี้วัด 15 
เปรียบเทียบกับผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปี พ.ศ. 2559 โดยในภาพรวมผลคะแนน16 
การประเมินตนเองค่าคะแนน 3.7068 กรรมการประเมินค่าคะแนน 3.6987 รายละเอียดตามเอกสาร17 
ประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 18 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมกรณีต าราที่ยังไม่19 
เคยน ามารายงานในระบบประกันคุณภาพ จะน ามารายงานเพ่ิมเติมได้หรือไม่ ให้ฝ่ายประกันคุณภาพ20 
ด าเนินการเพ่ิมเติมในรายละเอียดเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน และให้พิจารณาทบทวนปรับแก้ค่า21 
คะแนนของผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2559 ตัวชี้วัดที่ 16 จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) 22 
ในฐานข้อมูล Referred journal ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าให้ถูกต้อง 23 

4.3 การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับภาควิชา 24 
ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการลงนามตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ25 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส าหรับรองคณบดี และหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา โดยภาระงานจะ26 
แตกต่างกันตามต าแหน่ง และคณะได้แจ้งให้แต่ละท่านรับทราบเพื่อพิจารณาต่อรองแล้ว  จึงเสนอที่27 
ประชุมพิจารณา 28 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ และลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการ29 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หลังจากพิจารณาต่อรองแล้ว 30 

4.4 การทบทวนกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 31 
ประธาน น าเสนอที่ประชุมว่ากองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี แจ้งการเตรียมการ32 

จัดระบบพนักงานราชการใหม่ โดยมหาวิทยาลัยได้รองรับระบบการบริหารพนักงานราชการ ซึ่งมีระยะเวลา33 
การจ้างไม่เกิน 4 ปี นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 หากสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.34 
2563 อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรและกลุ่มพนักงานราชการดังกล่าว เพ่ือเป็นการเตรียมการจัดระบบ35 
พนักงานราชการใหม่จึงขอให้วิเคราะห์และทบทวนความจ าเป็นของกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ 36 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดิมว่ามีความจ าเป็นอย่างไร หากมีความจ าเป็นต้องคงอัตราพนักงานนั้นไว้ให้ระบุชื่อ37 
ต าแหน่ง คุณวุฒิ (เดิม) พร้อมระบุรายละเอียดภาะงานของต าแหน่งพร้อมเรียงล าดับความส าคัญของ38 
ต าแหน่งโดยกรอบที่จะขอคงอัตราต้องไม่เกินจ านวนที่มีคนครองอยู่เดิม และปัจจุบันคณะเทคโนโลยีมีอัตรา39 

/อัตราอยู่ 3 อัตรา ... 
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อยู่ 3 อัตรา โดยงานนโยบายและแผนได้สรุปการทบทวนอัตราพนักงานราชการ ของคณะเทคโนโลยี 1 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา  2 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการยืนยันการคงอัตราก าลังพนักงานราชการ3 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของคณะเทคโนโลยี ไว้ทั้ง 3 อัตรา และให้ปรับเพ่ิมภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้4 
ปฏิบัติแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 ด้วย 5 

4.5 ร่าง แผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 6 
ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี7 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งงานนโยบายและแผน ได้จัดท าร่างปัจจัยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ในการผลิต8 
บัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านการพัสดุ ด้านความปลอดภัย 9 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านธรรมาภิบาล ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุม10 
พิจารณา 11 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ส ารวจข้อมูลจากภาควิชา/สาขาวิชา โดยส่งร่าง12 
แผนการบริหารความเสี่ยงไปยังภาควิชา/สาขาวิชา เพ่ือให้ข้อมูลจัดท าร่างแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ิมเติม 13 

4.6 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 14 
 ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 15 

2561 ซึ่งได้น าเสนอแผนให้มีความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดัง16 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 17 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ และมีข้อเสนอแนะก่อนปรับปรุงข้อมูลส่ง18 
ฝ่ายแผนฯ ของมหาวิทยาลัยต่อไป ดังนี้ 19 

1. ให้มีการปรับเปลี่ยนและให้รายละเอียดให้ชัดเจน แยกเป็นของแต่ละภาควิชา/20 
สาขาวิชา 21 

2. ให้แต่ละงานและภาควิชา/สาขาวิชาทบทวน และส่งคณะภายในวันที่ 26 มีนาคม 22 
2561 ซึ่งหากมีการปรับเปลี่ยนแผนขอให้เป็นมติรับรองจากที่ประชุมของภาควิชา/23 
สาขาวิชา หรือใช้วิธีเวียนรับรอง โดยใช้เสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของที่ประชุมภาควิชา/24 
สาขาวิชา 25 

4.7 การรับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 (รับรอง S 1 หน่วยกิต 26 
วิชา 667998 ดุษฎีนิพนธ์ รายนางสาวสุพัตรา สุภาวงค์)  27 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณารับรองผลการศึกษาภาค28 
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 รายนางสาวสุพัตรา สุภาวงศ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา29 
เทคโนโลยีการอาหาร วิชา 667998 ดุษฎีนิพนธ์ ได้เกรด S 1 หน่วยกิต ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ30 
วาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 31 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 32 

4.8 การรับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 33 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี34 

การศึกษา 2560 และงานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์การจบการศึกษาครบถ้วนแล้ว 35 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา ดังนี้ 36 

1) ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร นางสาวอุไรวรรณ ผลประเสริฐ 37 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.94 38 

/2) ระดับปริญญาเอก ... 
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2) ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นางสาวปาริชาติ ผลานิสงค์ คะแนน1 

เฉลี่ยสะสม 3.72 2 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 3 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 4 

4.9 การแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยี 5 
 ประธาน น าเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้การด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ6 

เทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2560-2561 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีต่อ7 
ทางราชการ จึงเห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยี ดังรายละเอียดตาม8 
เอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 9 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ โดยให้ปรับปรุงเพ่ิมต าแหน่งรองคณบดีฝ่าย10 
วิชาการ ในกรณีประธานหลักสูตรเป็นบุคคลเดียวกันสองหลักสูตร ให้ปรับแกเ้ป็นกรรมการ 1 ต าแหน่ง และ11 
ปรับแก้บทบาทภาระหน้าทีข่องกรรมการ  12 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 13 

- ไม่มี 14 

เลิกประชุมเวลา 16.35  น. 15 
(นายสมคิด พลตื้อ) 16 

             หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี 17 
         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 18 
นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์  19 
ผู้จดรายงานการประชุม 20 


