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ประธานกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 24 

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 โดยมีแก้ไข25 
ดังต่อไปนี้ 26 

หน้าที่ 6 ระเบียบวาระที่ 4.1 บรรทัดที่ 8 แก้ไขจาก “4.1 ร่างประกาศคระเทคโนโลยี” เป็น “4.1 ร่าง27 
ประกาศคณะเทคโนโลยี” 28 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง 29 

2.1 ประกาศคณะเทคโนโลยี เรื่อง ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 30 
คณะเทคโนโลย ี31 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม32 
คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ระเบียบวาระท่ี 4.1 ร่าง33 
ประกาศคณะเทคโนโลยี เรื่อง ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนักศึกษาเรียนดีระดับบัณฑิตศึกษา คณะ34 
เทคโนโลยี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และให้มีการปรับแก้ นั้น ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม35 
ข้อเสนอแนะ และประกาศใช้แล้ว พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ ไปยังภาควิชาฯ และคณาจารย์ เ พ่ือ36 
ประชาสัมพันธ์ ในการสนับสนุนการผลิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถในสาขา37 
วิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีธรณีแล้ว จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 38 

 ที่ประชุมรับทราบ 39 
/2.2 ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ... 



ครั้งที่ 4/2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560  หน้าที่ 2/6 
2.2 ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็น ศาสตราจารย์ (รองศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์ อุปริวงศ์) 1 

หัวหน้าส านักงานคณบดี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ า2 
คณะ คราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 4.3 การขอก าหนดต าแหน่ง3 
ทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ (รองศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์ อุปริวงศ์) ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบผลการประเมินผล4 
การสอน เห็นชอบให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็น ศาสตราจารย์ และเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ5 
พิจารณาผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง ศาสตราจารย์ โดยวิธี ปกติ (วิธีที่ 1) สาขาวิชา6 
เทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 10 รายชื่อ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมผลงานทางวิชาการโดยจัด7 
หมวดหมู่ผลงานวิจัย และงานบริการวิชาการให้เป็นหมวดหมู่ และปรับแก้แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วม8 
ในผลงานทางวิชาการ ให้อยู่ในเอกสารแผ่นเดียวกัน และเมื่อแก้ไขเอกสารตามข้อเสนอแนะแล้วให้เวียน9 
หนังสือให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณารับรอง นั้น ผู้ขอก าหนดต าแหน่งได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข10 
เพ่ิมเติมฯ และได้เวียนหนังสือให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณารับรอง และได้ด าเนินการรวบรวมส่ง11 
เอกสารประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแล้วตามหนังสือที่ ศธ 0514.16.1.1.2/1233 ลง12 
วันที่ 18 เมษายน 2560 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 13 

 ที่ประชุมรับทราบ 14 

2.3 ทบทวนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ สังกัดคณะ15 
เทคโนโลยี 16 

 ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว17 
ประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 4.4 ทบทวนเกณฑ์การประเมินผลการ18 
ปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ น า19 
กลับไปพิจารณาร่วมกับบุคลากรสายวิชาการในสังกัด และสรุปแจ้งผลให้คณะภายในวันที่ 19 เมษายน 256020 
นั้น มีสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตที่แจ้งกลับเป็นลายลักษณ์อักษร โดยขอให้ประเมินฯ เป็น 2 รอบ หรือลด21 
จ านวนผลงานที่ใช้ประกอบการประเมินฯ และได้ให้ภาควิชาอ่ืนน าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติม โดยภาควิชา22 
เทคโนโลยีชีวภาพขอให้มีการคิดเป็นเกณฑ์ถ่วงน้ าหนัก ภาควิชาเทคโนโลยีธรณีมีความเห็นคล้ายกับสาขาวิชา23 
เทคโนโลยีการผลิต และภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร เห็นว่าควรมีความแตกต่างจากข้าราชการ แต่ไม่ควรเพ่ิม24 
จ านวนผลงานที่ใช้ประกอบการประเมินฯ แบบเท่าตัว  25 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ใช้เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสาย26 
วิชาการแบบเดิมส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และให้มีการรายงานผลการประเมินผลการ27 
ปฏิบัติราชการ 2 รอบส าหรับการประเมิน 1 ครั้ง แล้วน าคะแนนผลการประเมินเฉลี่ยเป็น 1 ครั้ง 28 

2.4 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ คณะ29 
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 

หัวหน้าส านักงานคณบดี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ า31 
คณะ คราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ระเบียบวาระท่ี 4.8 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลง32 
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ คณะเทคโนโลยี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้33 
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ และให้ขอยกเลิกค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 7486/2558 ลงวันที่ 9 34 
พฤศจิกายน 2558 โดยเพ่ิมเติมต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากร เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ นั้น ได้35 
ด าเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯ แล้ว รายละเอียดตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 36 
1421/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ คณะเทคโนโลยี 37 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 38 

ที่ประชุมรับทราบ 39 
/2.5 ร่าง แผนการบริหารความเสี่ยง ... 
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2.5 ร่าง แผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 1 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ2 
ประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 4.11 ร่างแผนการบริหาร3 
ความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะในด้านการ4 
จัดเตรียมอัตราก าลังทดแทนอัตราเกษียณ บุคลากรที่ปฏิบัติงานทดแทนกันได้ และมีการทบทวนปรับปรุงแผน5 
อยู่เสมอ และชัดเจน นั้น ได้เพ่ิมเติมแผนความเสี่ยงด้านอัตราก าลังแล้ว จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 6 

ที่ประชุมรับทราบ 7 

2.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 8 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม9 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 4.1210 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ11 
หลักการ และมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข เช่น เกณฑ์การจบการศึกษา รายวิชาสหกิจศึกษา และให้12 
กรรมการประจ าคณะน ากลับไปพิจารณาหากมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้แจ้งผลมายังฝ่ายวิชาการฯ ภายใน 1 13 
สัปดาห์ เมื่อปรับแก้แล้วให้ส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ และสภา14 
มหาวิทยาลัยพิจารณาตามล าดับขั้นตอนต่อไป นั้น ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี ได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง และ15 
คณะ ได้ส่งหลักสูตรไปยังฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 16 

ที่ประชุมรับทราบ 17 

2.7 แผนจรรยาบรรณ คณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 18 
หัวหน้าส านักงานคณบดี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 19 

คราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 4.6 แผนจรรยาบรรณ คณะเทคโนโลยี 20 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ต่อไป นั้น 21 
มีผู้ส่งค าขวัญเข้าประกวดจ านวน 4 ราย จ านวน 6 ค าขวัญ (บุคลากร จ านวน 3 ราย นักศึกษาจ านวน 1 ราย) 22 
และได้รวบรวมค าขวัญฯ แจ้งเวียนผู้บริหาร และคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรประพฤติ23 
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ทาง e-mail เพ่ือคัดเลือกค าขวัญจรรยาบรรณ ให้เหลือเพียง 3 ค าขวัญ โดยให้แจ้งผล24 
ภายในวันที่ 21 เมษายน 2560 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 25 

ที่ประชุมรับทราบ 26 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 27 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้กรรมการคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 28 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึง29 

ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะ30 
พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยการเวียนหนังสือ ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 31 
3 ครั้ง คือ  32 

1. ที่ ศธ 0514.16.1.5/ว 703 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 33 
พิจารณารับรองการขอรับการสนับสนุนทุนเพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทาง34 

วิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุม35 
วิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจ างวดที่ 4/2560 เพ่ือน าเสนอผลงานแบบ Poster Presentation 36 
เรื่อง Thermal pretreatment of Chlorella sp. Biomass for bio-hydrogen production ในการประชุม 37 
The 7th International Conference on Algal Biomass, Biofuels and วันที่ 18-21 มิถุนายน 2560 ณ 38 
เมือง ไมอามี, ฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ของอาจารย์อภิลักษณ์ สลักค า  39 

/2. ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 709 ... 



ครั้งที่ 4/2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560  หน้าที่ 4/6 
2. ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 709 ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 1 

พิจารณารับรองผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  2 
1) วิชา 662995 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ นางสาวจุฑามาศ รถา ได้ เกรด A 3 
2) วิชา 662999 ดุษฎีนิพนธ์ นางสาวจุฑามาศ รถา ลงทะเบียน 6 หน่วยกิต ได้ เกรด S 6 หน่วยกิต 4 

3. ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 745 ลงวันที่ 12 เมษายน 2560 5 
พิจารณารับรองผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิชา 664899 6 
1) นางสาวกิตตยิา เลิศล้ า ลงทะเบียน 2 หน่วยกิต ได้ เกรด S 1 หน่วยกิต 7 
2) นายณิศรากร บ ารุงเกียรติ ลงทะเบียน 3 หน่วยกิต ได้ เกรด S 3 หน่วยกิต 8 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 9 
ที่ประชุมรับทราบ  10 

3.2 ยุบเลิกศูนย์วิจัยน้ าบาดาล  11 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับการยุบเลิกศูนย์วิจัยน้ าบาดาล เพ่ือรวมภารกิจของ12 

ศูนย์วิจัยน้ าบาดาลไปเป็นภารกิจของสถาบันวิจัยทรัพยากรน้ าใต้ดิน ซึ่งมีภาระงานคล้ายคลึงกัน โดยตัดโอน13 
อัตราบุคลากร พัสดุ และงบประมาณ ไปสังกัดสถาบันวิจัยทรัพยากรน้ าใต้ดิน ส านักงานอธิการบดี  ตาม14 
หนังสือของกองแผนงานที่ ศธ 0514.1.4.2/528 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 ดังรายละเอียดตามเอกสาร15 
ประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 16 

ที่ประชุมรับทราบ 17 

3.3 การอบรมบุคลากร คณะเทคโนโลย ี18 
หัวหน้าส านักงานคณบดี แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่ฝ่ายทรัพยากรได้จัดฝึกอบรมบุคลากร 19 

คณะเทคโนโลยี ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือด าเนินการและเป็นไปตามประเด็นยุทธศาตร์ของคณะ20 
เทคโนโลยี โดยฝึกอบรมแก่บุคลากรในวันที่ 24 มีนาคม 2560 เรื่อง จรรยาบรรณกับการท างาน และในวันที่ 5 21 
เมษายน 2560 เรื่อง เทคนิคการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน นั้น สรุปใน22 
ภาพรวมบุคลากรส่วนมากให้ความร่วมมือเข้ารับการอบรมฯ คิดเป็นร้อยละ 61 ของจ านวนบุคลากร และผล23 
ประเมินความพึงพอใจในการอบรมแต่ละหัวข้ออยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจมาก และมากที่สุด และยังคงมีกิจกรรม24 
อบรมฯ อีก 1 กิจกรรม ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เรื่อง คุณภาพงาน คุณภาพชีวิต วิธีคิดบุคลากรยุคใหม่: ไทย25 
แลนด์ 4.0 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 26 

ที่ประชุมรับทราบ 27 

3.4 การด าเนินกิจกรรมฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลย ี28 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการ29 

ด าเนินกิจกรรมของฝ่ายพัฒนานักศึกษา ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 30 
1) กิจกรรมกีฬาระหว่างคณะ ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2560 31 
2) วันนักกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2559 32 
3) การเลือกตั้งผู้น านักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 33 
4) ทุนการศึกษาภาคปลาย ประจ าปีการศึกษา 2559 34 
5) กิจกรรมการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องในการน าเสนองาน 35 
6) กิจกรรมอบรมเทคนิคการน าเสนอผลงานที่มีประสิทธิภาพ 36 
7) กิจกรรมออกก าลังจิตเพื่อเตรียมพร้อมสู่การพัฒนา 37 
8) กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ 38 
9) การเตรียมความพร้อมสู่ตลาดงาน 39 
10) อบรมโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น 40 

/11) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ... 
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11) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เฟ่ืองฟ้า ช่อที่ 32 1 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 2 
ที่ประชุมรับทราบ 3 

3.5 รายวิชาที่ส่งคะแนนสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 4 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายวิชาที่ส่งคะแนน5 

สอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 ของแต่ละสาขาวิชา เพื่อประกาศให้นักศึกษา6 
ทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ  7 

ที่ประชุมรับทราบ   8 

3.6 กิจกรรมโครงการ วันสืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะเทคโนโลยี และร่วมกิจกรรม บุญ9 
เดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจ าปี 2560 10 

ประธาน แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะเข้าร่วกิจกรรม “บุญเดือน 5 แห่พุทธบูชาสมมาอาวุโส” 11 
ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ บริเวณอาคารพุทธศิลป์ (ริมบึงสีฐาน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 
นั้น ผลปรากฏว่าคณะได้รับรางวัลชมเชยประเภทประกวดขบวนแห่บุญเดือน 5 แห่พุทธบูชาสมมาอาวุโส 13 
ประจ าปี 2560 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 14 

ที่ประชุมรับทราบ 15 

ระเบียบวาระที ่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 16 

4.1 รับรองผู้ส าเร็จการศึกษา 17 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอต่อที่ประชุมว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษา ภาค18 

การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 จ านวน 7 ราย และงานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบค่าคะแนน และ19 
เกณฑ์การจบการศึกษาครบถ้วนแล้ว จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา ดังนี้ 20 

ระดับปริญญาตรี  21 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จ านวน 1 คน คือ นางสาวธัญญามาศ เสียงหวาน 22 

ระดับปริญญาโท 23 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 3 คน คือ  24 

1) นางสาวนภาพร ปวะภูสะโก  25 
2) นางสาวนนทพร รัตนจักร  26 
3) นางสาวสุปราณี อินบ้านผือ 27 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 2 คน คือ  28 
1) นางสาวสุดารัตน์ นามโฮง  29 
2) นางสาวพัชรีรัตน์ อินทร์แสง 30 

ระดับปริญญาเอก 31 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 1 คน คือ นายสุเมธ เพียยุระ 32 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 33 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 34 

4.2 กรอบและแนวทางการด าเนินงานของคณะเทคโนโลยี (ผลการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 35 
ของคณะเทคโนโลยี) 36 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ น าเสนอที่ประชุมว่าผู้บริหารคณะปัจจุบันจะครบวาระ37 
การด ารงต าแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 8 กันยายน 2560 และตามข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 38 
การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2558 ก าหนดให้คณะกรรมการประจ าคณะทบทวนภารกิจและจุดอ่อน จุดแข็งของ39 

/ของคณะฯ เพ่ือก าหนดแผน ... 
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คณะฯ เพ่ือก าหนดแผน หรือทิศทางพัฒนาคณะที่พึงประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย นั้น 1 
คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดกรอบและแนวทางการด าเนินงานของคณะเทคโนโลยี (ตามค าสั่งคณะ2 
เทคโนโลยีที่ 45/2560 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560) และคณะกรรมการฯ ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในทุก3 
ด้าน รับฟังความคิดเห็นผ่านการมีส่วนร่วมของบุคลากรคณะทุกฝ่าย รวมทั้งข้อคิดเห็นจากภายนอกคณะ 4 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลการจัดท ากรอบและแนวทางการด าเนินงานคณะเทคโนโลยี ส าหรับการสรรหาผู้บริหารใหม่ 5 
(กันยายน 2560-กันยายน 2564) ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 6 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ และมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขข้อความให้7 
เหมาะสม และขยายเวลาให้บุคลากรมีส่วนร่วมภายในวันที่ 26 เมษายน 2560 เพ่ือจะได้ข้อมูลเพิ่มมากข้ึน 8 

4.3 รายงานการใช้จ่ายเงิน ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะเทคโนโลยี ประจ าปี9 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560) 10 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ น าเสนอที่ประชุมพิจารณาการรายงานการใช้เงินตาม11 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2559-12 
มีนาคม 2560) รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 13 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ และให้ภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ น ากลับไป14 
พิจารณาหากมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้แจ้งกลับมายังฝ่ายแผนและสารสนเทศต่อไป  15 

4.4 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็น อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2559 16 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากร น าเสนอที่ประชุมทราบ และพิจารณาการเสนอชื่ อผู้สมควร17 

ได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี18 
ความเห็นว่า ศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง เป็นผู้มีคุณสมบัติและผลงานเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะเสนอชื่อ19 
เพ่ือคัดเลือกเป็นผู้ที่สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2559 สาขาวิชา20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 21 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 22 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 23 

5.1 การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร24 
ทางการศึกษา 25 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิเพ่ือ26 
ประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ 27 
0206.6/58 ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 ซึ่ง ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติรับรองคุณวุฒิสาขาวิชาเทคโนโลยี28 
ธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร29 
ทางการศึกษา อัตราเงินเดือน อันดับ ครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท ทั้งนี้ ผู้ส าเร็จการศึกษาคุณวุฒิดังกล่าว30 
จะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานต าแหน่งที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติสภาครูและ31 
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2556 ก าหนดด้วย จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 32 

 ที่ประชุมรับทราบ                 33 

เลิกประชุมเวลา 16.10 น. 34 
(นายสมคิด พลตื้อ) 35 

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


