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6. นายสมคิด พลตื้อ หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี กรรมการและเลขานุการ 13 

ผู้ไม่มาประชุม 14 
1. นายณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ไปราชการ 15 
2. นางอลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ไปราชการ 16 

ผู้เข้าร่วมประชุม  17 
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เริ่มประชุม:    เวลา 13.40 น. 22 
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 23 

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 โดยมีแก้ไข24 
ดังต่อไปนี้ 25 

หน้าที่ 2  ระเบียบวาระที่ 2.3 บรรทัดที่ 22-24 แก้ไขจาก “โดยภาควิชาฯ ชีวภาพขอให้มีการคิดเป็นเกณฑ์ถ่วง26 
น้ าหนัก ภาควิชาฯ ธรณีมีความเห็นคล้ายกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต และภาควิชาฯ 27 
อาหาร” เป็น “โดยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพขอให้มีการคิดเป็นเกณฑ์ถ่วงน้ าหนัก ภาควิชา28 
เทคโนโลยีธรณีมีความเห็นคล้ายกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติ และภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร” 29 

หน้าที่ 4  ระเบียบวาระที่ 3.3 บรรทัดที่ 19 แก้ไขจาก “ตามที่ได้จัดฝึกอบรมบุคลากร คณะเทคโนโลยี” เป็น 30 
“ตามที่ฝ่ายทรัพยากรได้จัดฝึกอบรมบุคลากร คณะเทคโนโลยี” 31 

 บรรทัดที่ 23 แก้ไขจาก “ให้ความร่วมมือเข้ารับการอบรมฯ เกินครึ่งของจ านวนบุคลากร” 32 
เป็น “ให้ความร่วมมือเข้ารับการอบรมฯ คิดเป็นร้อยละ 61 ของจ านวนบุคลากร” 33 

หน้าที่ 5 ระเบียบวาระที่ 3.5 บรรทัดที่ 4 แก้ไขจาก “แจ้งที่ประชุมทราบก่ยวรายวิชาที่ส่งคะแนนสอบ” 34 
เป็น “แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายวิชาที่ส่งคะแนนสอบ” 35 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง 36 

2.1 กรอบและแนวทางการด าเนินงานของคณะเทคโนโลยี (ผลการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 37 
ของคณะเทคโนโลยี) 38 

หัวหน้าส านักงานคณบดี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ า39 
คณะ คราวประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ระเบียบวาระที่ 4.2 กรอบและแนวทางการ40 

/ด าเนินงานคณะเทคโนโลยี ... 



ครั้งที่ 5/2560 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  หน้าที่ 2/6 
ด าเนินงานคณะเทคโนโลยี ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขข้อความให้เหมาะสม 1 
และขยายเวลาให้บุคลากรมีส่วนร่วมภายในวันที่ 26 เมษายน 2560 เพ่ือจะได้ข้อมูลเพิ่มมากข้ึน นั้น ได้มีการ2 
ปรับแก้ไขเล็กน้อยและน าเสนอมหาวิทยาลัยแล้ว และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้ง3 
ที่ประชุมทราบ 4 

ที่ประชุมรับทราบและให้ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีไปยังบุคลากรคณะเทคโนโลยี 5 
และเชิญชวนบุคลากรสายวิชาการผู้สนใจเสนอตัวเพ่ือเข้าสู่กระบวนการการสรรหาต่อไป 6 

2.2 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็น อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2559 7 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการ8 

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ระเบียบวาระที่ 9 
4.4 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ10 
ให้เสนอชื่อ ศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นผู้สมควรได้รับการคัดเลือก11 
ยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2559 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นั้น ได้12 
น าส่งประวัติ และผลงานจ านวน 3 ชุด ไปยังส านักงานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือด าเนินการ13 
ต่อไปแล้ว จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 14 

ที่ประชุมรับทราบ 15 

2.3 การอบรมบุคลากร คณะเทคโนโลย ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 16 
หัวหน้าส านักงานคณบดี แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดฝึกอบรม17 

บุคลากร คณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามประเด็นยุทธศาตร์18 
ของคณะเทคโนโลยี โดยฝึกอบรมแก่บุคลากรจ านวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 เรื่อง19 
จรรยาบรรณกับการท างาน มีผู้เข้าอบรมจ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 66 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 เมษายน 20 
2560 เรื่อง เทคนิคการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน มีผู้เข้าอบรม21 
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และครั้งที่ 3 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เรื่อง คุณภาพงาน คุณภาพชีวิต 22 
วิธีคิดบุคลากรยุคใหม่: ไทยแลนด์ 4.0 นั้น มีผู้เข้าอบรม จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 61 และผลประเมิน23 
ความพึงพอใจในการอบรมแต่ละหัวข้อ อยู่ในเกณฑ์มาก และมากที่สุด และมีข้อสังเกต คือ บุคลากรให้24 
ความส าคัญในการเข้าอบรมบางหัวข้อน้อย ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจาก มีงานด่วนที่ต้องท า หรือสายวิชาการ25 
ติดการเรียนการสอน เป็นต้น ถ้าหากจัดฝึกอบรมนอกสถานที่อาจจะมีความพร้อมมากในด้านจ านวนผู้เข้า26 
อบรม จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 27 

ที่ประชุมรับทราบ 28 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 29 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้กรรมการคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 30 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึง31 

ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะ32 
พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยการเวียนหนังสือ ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 33 
2 ครั้ง คือ 34 

1. ที่ ศธ 0514.16.1.4/ว 871 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 35 
พิจารณารับรองการขอรับทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพ่ือสอนและหรือ36 

วิจัย (International Visiting Scholar) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  งวด 37 
2/2560 ของ รองศาสตราจารย์พรเทพ ถนนแก้ว ในการเชิญ Prof. Keshav (K.C.) Das จาก The 38 
University of Georgia เมือง Athens ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2560  39 

/2. ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 909 ... 



ครั้งที่ 5/2560 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  หน้าที่ 3/6 
2. ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 909 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 1 

พิจารณารับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 7 ราย  2 
ระดับปริญญาโท 3 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 4 
1. นางสาวยุพาภรณ์ พรรณรังษี รหัสประจ าตัว 545160029-7 5 
2. นางสาวอัญชิษฐา แก้วชนะ รหัสประจ าตัว 545160016-6 6 
3. นายกัลปพฤกษ์ ไฝจันทึก รหัสประจ าตัว 545160010-8 7 
4. นายวิทวัธส์ จันปาน รหัสประจ าตัว 545160029-7 8 

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 9 
1. นางสาวพิมพ์ชนก ชาติชนบท รหัสประจ าตัว 565160001-1 10 
ระดับปริญญาเอก 11 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 12 
1. นางสาวนิภาพัศน์ ภูเกิดพิมพ์ รหัสประจ าตัว 547160011-0 13 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 14 
1. นางสาวปทุมพร โสตถิรัตนพันธุ์ รหัสประจ าตัว 547160021-7 15 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 16 
ที่ประชุมรับทราบ 17 

3.2 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์18 
ประจ าหลักสูตร 19 

รองคณบดี ฝ่ ายวิ ช าการและวิ เทศสั ม พันธ์  แจ้ งที่ ป ระชุ มทราบ  ฝ่ ายวิ ช าการ20 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แจ้งว่าสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง21 
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณพิต สาขาวิชาความปลอดภัยและการจัดการ22 
คุณภาพของอาหารแล้ว ตามหนังสือส านักงานสภามหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0514.33.2/772 ลงวันที่ 21 เมษายน 23 
2560 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 24 

ที่ประชุมรับทราบ 25 

3.3 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 733/2560) เรื่อง รหัสสาขาวิชาในระบบรหัสวิชา26 
คณะเทคโนโลยี 27 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิ เทศสัมพันธ์  แจ้งที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับประกาศ28 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 733/2560) เรื่อง รหัสสาขาวิชาในระบบรหัสวิชาคณะเทคโนโลยี ซึ่งให้ใช้29 
บังคับกับหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง รายวิชาที่เปิดสอนใหม่ หรือรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงใหม่ของคณะ30 
เทคโนโลยี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 31 

ที่ประชุมรับทราบ 32 

3.4 แนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ และระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 33 
2559 34 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับแนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ และระดับ35 
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีที่สุ่มตรวจประเมินจ านวน 4 หลักสูตร คือ  36 

1) วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี  37 
2) วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 38 
3) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี  39 
4) วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 40 

/ดังรายละเอียดตามเอกสาร ... 



ครั้งที่ 5/2560 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  หน้าที่ 4/6 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 1 

ที่ประชุมรับทราบ 2 

3.5 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี ตามหลักเกณฑ์3 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 4 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร5 
ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี ตามหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ6 
ภายในระดับอุดมศึกษา ซึ่งหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้เปิดสอนแล้วจะต้องด าเนินการ7 
ปรับปรุงตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งต้องเสนอการปรับปรุงหลักสูตรภายในเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งได้8 
แจ้งให้ประธานหลักสูตรทุกระดับ ทุกสาขาวิชาทราบและด าเนินการต่อไปแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสาร9 
ประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 10 

ที่ประชุมรับทราบ  11 

3.6 สรุปกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เดือนเมษายน 2560 12 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบเก่ียวกับสรุปผล13 

กิจกรรมฝ่ายพัฒนานักศึกษาในเดือนเมษายน 2560 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 14 
ที่ประชุมรับทราบ   15 

3.7 การประกวดค าขวัญจรรยาบรรณ คณะเทคโนโลยี 16 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากคราว17 

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ที่ประชุมมีมติให้จัดกิจกรรม18 
ประกวดค าขวัญจรรยาบรรณ คณะเทคโนโลยี 4 ด้าน โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาส่งค า19 
ขวัญเข้าประกวด และหมดเขตรับค าขวัญภายในวันที่ 18 เมษายน 2560 นั้น บัดนี้มีผู้ส่งค าขวัญเข้าประกวด20 
จ านวน 4 ราย จ านวน 6 ค าขวัญ (บุคลากร จ านวน 3 ราย นักศึกษาจ านวน 1 ราย) และได้รวบรวมค าขวัญแจ้ง21 
เวียนผู้บริหาร และคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจ า22 
คณะเทคโนโลยี ทาง email เพ่ือคัดเลือกค าขวัญจรรยาบรรณ ให้เหลือเพียง 3 ค าขวัญ ตามหนังสือที่ ศธ 23 
0514.16.1.1.2/ว 796 ลงวันที่ 19 เมษายน 2560 โดยขอให้แจ้งผลภายในวันที่ 21 เมษายน 2560  นั้น  24 
เนื่องจากมีผู้ส่งค าขวัญเข้าประกวดจ านวนน้อย คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติ25 
ตามจรรยาบรรณ ประจ าคณะเทคโนโลยี มีความเห็นว่าควรขยายเวลารับค าขวัญออกไปอีกสองเดือน โดย26 
ก าหนดรับค าขวัญถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 27 

ที่ประชุมรับทราบ   28 

3.8 กิจกรรมสัมมนาประจ าปี พ.ศ. 2560 29 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสัมมนาประจ าปี พ.ศ. 2560 ระหว่าง30 

วันที่ 14-17 มิถุนายน 2560 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเพชรบุรี จึงแจ้งที่ประชุมทราบและขอเชิญร่วม31 
กิจกรรมดังกล่าว 32 

ที่ประชุมรับทราบและมีข้อเสนอแนะให้พิจารณาทบทวนช่วงเวลาจัดกิจกรรมอีกครั้ง 33 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 34 

4.1 แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการจัดท าแผน35 
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 36 

หัวหน้าส านักงานคณบดี น าเสนอที่ประชุมแทนรองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเพ่ือทราบ37 
พิจารณาแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ และแผนการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย38 
มีรายละเอียดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 39 

/1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้แนว ... 



ครั้งที่ 5/2560 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  หน้าที่ 5/6 
1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้แนวทางของแผนปฏิบัติการปี 2560 ซึ่งจะมีเสาหลักของยุทธศาสตร์ 4 1 

เสาหลัก คือ 2 
เสาหลักที่ 1 Green and Smart Campus 3 
เสาหลักที่ 2 Excellence Academy 4 
เสาหลักที่ 3 Culture and Care Community 5 
เสาหลักที่ 4 Creative Economy 6 

ประกอบด้วย 10 ประเด็นยุทธศาสตร์ 40 กลยุทธ์ 7 
2. แผนปฏิบัติการในระดับคณะ ต้องเชื่อมโยงและสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ8 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2561 แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2559-9 
2562 และแผนการบริหารคณะเทคโนโลยี ปี 2559-2562 10 

3. โครงการในแผนปฏิบัติการแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ จะต้องระบุงบประมา ณที่ใช้และ11 
ผู้รับผิดชอบโครงการ และสอดคล้องกับแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 13 

แนวทางการจัดท าแผนงบประมาณ คณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 14 
1. จัดท ารายละเอียดตามนโยบายการจัดท างบประมาณปี 2561 ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม15 

คณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560  ซึ่งจะมี16 
นโยบายทั่วไปและนโยบายตามพันธกิจหลัก 17 

2. ให้คณะ/หน่วยงาน การประมาณการรายรับ ที่เป็นของรายได้ของคณะ/หน่วยงาน ที่ผ่าน18 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกรายการ เช่น 19 

- เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้บริจาคให้แก่มหาวิทยาลัย เช่น ทุนวิจัย ทุนการศึกษา เงินบริจาค ฯลฯ 20 
- เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น เงินจาก สกอ. สวทช. ฯลฯ 21 

หากคณะหรือหน่วยงาน ไม่ได้ตั้งงบประมาณซึ่งเงินที่เป็นรายรับที่ผ่านมหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 
จะไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายได้ ต้องไปตั้งงบประมาณกลางปี 23 

3. การประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 24 
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร 25 
- ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 26 
- ค่าใช้จ่ายลงทุน หากจัดซื้อครุภัณฑ์ ต้องระบุรายการครุภัณฑ์ด้วย 27 
- เงินอุดหนุนด าเนินงาน 28 
- ค่าใช้จ่ายอื่น 29 

โดยจัดท ารายละเอียด ตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ปี 2561 30 
4. งานนโยบายและแผน จะจัดท ารายละเอียดเบื้องต้น ส่งภาควิชาเพ่ือที่จะได้จัดท าประมาณการ31 

รับ-ประมาณการจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อไป 32 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 33 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ 34 

4.2 การอนุมัติกรอบอัตราใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบท่ี 1  35 
หัวหน้าส านักงานคณบดี น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณาผลการอนุมัติกรอบ36 

อัตราก าลังใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 โดยคณะเทคโนโลยีได้รับอนุมัติกรอบอัตรา37 
จ านวน 2 อัตรา ต าแหน่งอาจารย์ เลขที่อัตรา 5530-5531 โดยขอเสนอจัดสรรตามที่คณะเสนอขออนุมัติ38 
กรอบ คือ จัดสรรให้ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี 1 อัตรา และภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 1 อัตรา เพ่ือทดแทน 39 
อัตราต าแหน่งอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ โดยขอให้ภาควิชาฯ ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 40 

/แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ... 



ครั้งที่ 5/2560 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  หน้าที่ 6/6 
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก มาท่ีคณะเพ่ือจะได้ด าเนินการแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือเปิดรับสมัครต่อไปดัง1 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 2 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ  3 

4.3 ขออนุมัติกรอบอัตราก าลัง ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทผู้เกษียณอายุราชการ 4 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 5 

หัวหน้าส านักงานคณบดี น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเกี่ยวการขออนุมัติกรอบอัตราก าลัง6 
ลูกจ้างมหาวิทยาลัยประเภทผู้เกษียณอายุราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราวเพ่ือท าการสอน วิจัย และบริการ7 
วิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของภาควิชาเทคโนโลยีธรณี ซึ่งประสงค์จะจ้างต่อจ านวน 3 อัตรา 8 
โดยมีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 9 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ  10 

4.4 ร่าง ประกาศคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ........... /2560) เรื่อง 11 
กองทุนสวัสดิการบุคลากรคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณาร่างประกาศคณะเทคโนโลยี เรื่อง 13 
กองทุนสวัสดิการบุคลากรคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือสนับสนุนเพ่ิมเติมด้านสวัสดิการต่างๆ 14 
ของบุคลากรคณะ รวมทั้งค่าชดเชยต่างๆ ของพนักงานราชการสังกัดมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างของ15 
มหาวิทยาลัย อันเนื่องมาจากการพ้นสภาพ และสนับสนุนการให้บริการหรือจัดกิจกรรมอันก่อให้เกิด16 
ประโยชน์แก่บุคลากรคณะ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 17 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการโดยมีแก้ไขเล็กน้อย และให้กรรมการประจ า18 
คณะพิจารณาเสนอแนะเพ่ิมเติมภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560   19 

4.5 รับรองผู้ส าเร็จการศึกษา 20 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญา21 

เอก ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 และงานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์22 
การจบการศึกษาครบถ้วนแล้ว คือ นางนันทิภา ค าขจร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ดังรายละเอียดตาม23 
เอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 24 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 25 

เลิกประชุมเวลา 15.55 น. 26 

(นายสมคิด พลตื้อ) 27 
             หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี 28 

         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 29 
นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์  30 
ผู้จดรายงานการประชุม 31 


