
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี 1 
ครั้งที ่5/2561 2 

วันที ่17 พฤษภาคม 2561 3 
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี 4 

ผู้มาประชุม  5 
1. นายพรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 6 
2. นางอลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 7 
3. นางขนิษฐา เฟียล่า รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 8 
4. นายณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ 9 
5. นายพลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร       กรรมการ 10 
6. นางสาวจินตนา ศรีผุย รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ 11 
 ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา   12 
7. นางผกาวดี แก้วกันเนตร        หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 13 
 ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา 14 
8. นายสุรชัย สมผดุง               หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี กรรมการ 15 
 ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา 16 
9. นางสาวอารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 17 
10. นายสมคิด พลตื้อ ผู้อ านวยการกองบริหารคณะเทคโนโลยี กรรมการและเลขานุการ 18 

ผู้ไม่มาประชุม 19 
- ไม่มี 20 

ผู้เข้าร่วมประชุม  21 
1. นายอาทิตย์ อภิโชติธนกุล   ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 22 
2. นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์      บุคลากร ช านาญการ 23 

เริ่มประชุม :  เวลา 13.30 น. 24 
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 25 

ระเบียบวาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่4/2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 โดยมีการแก้ไขดังนี้      26 
หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 6 แก้ไขจาก “ศึกษาหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร” เป็น “ศึกษา27 

หลักสูตรปกติสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร” บรรทัดที่ 10 และ 13 แก้ไขจาก “ผู้บังคับบัญชา28 
สั่งหรือนุญาตให้ลาไปศึกษา” เป็น “ผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา”  29 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่อง 30 

2.1 การปรับโครงสร้างและแบ่งหน่วยงาน คณะเทคโนโลยี 31 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากที่คณะเทคโนโลยีได้รับอนุมัติให้ปรับโครงสร้าง32 

การบริหารภายในคณะเทคโนโลยี ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 741/2561) ลงวันที่ 2 33 
เมษายน 2561 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในคณะเทคโนโลยี นั้น เพ่ือให้การบริหารงาน34 
บุคคลสายสนับสนุนของคณะมีประสิทธิภาพและก่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร คณะจึงขอจัดระบบปฏิบัติงาน35 
ของบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้ 36 

1) ให้บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดคณะเทคโนโลยีทุกคน ลงเวลาการปฏิบัติงาน (สแกน37 
ลายนิ้วมือ) ที่ส่วนกลางของคณะ โดยให้เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 เป็นต้นไป 38 

/2) ให้มีการเรียนรู้งานใหม่ ... 



ครั้งที่ 5/2561 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  หน้าที่ 2/8 
2) ให้มีการเรียนรู้งานใหม่และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (หมุนเวียนการปฏิบัติงานของ1 

บุคลากรสายสนับสนุนที่มีลักษณะงานเดียวกันหรือสอดคล้องกันภายในส่วนงานต่างๆ  โดยให้2 
เริ่มด าเนินการในหน่วยที่มีความพร้อมก่อน) ให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างของคณะและ3 
นโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสายสนับสนุนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 4 

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ 5 
- การหมุนเวียนงานของด้านธุรการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ การทดแทนงาน โดย6 

พิจารณากรอบเวลาในการหมุนเวียนงาน  7 
- งานเกี่ยวกับเอกสารบางเรื่องอาจปรับเปลี่ยนมารวมส่วนกลาง เช่น การท าเรื่องไปราชการ  8 
- สาขาวิชายังต้องการผู้ประสานงานประจ าแต่ละสาขาวิชา 9 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 10 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้กรรมการคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 11 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ า12 

คณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยการเวียน13 
หนังสือ ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว จ านวน 3 ครั้ง และคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ คือ 14 

1. บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0514.16.1.4/ว 934 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561  15 
1.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอรับทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ16 

เพ่ือสอนและหรือวิจัย ( International Visiting Scholar) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ ในการเชิญ 18 
Assoc.  Prof.  Dr.  Ngo Thi Phuong Dung จ าก  Biotechnology Research and 19 
Development Institute, Can Tho University ประ เทศสาธารณรั ฐสั งคมนิ ยม20 
เวียดนาม ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2561 21 

1.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอกของนาย22 
พีระพงษ์ วงษ์ทหาร รหัสประจ าตัว 587160006-7 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 23 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ถึงภาคการศึกษาที่ 1/2561 จากจ านวน 80 ,000 บาท 24 
เป็นจ านวน 20,000 บาท ต่อภาคการศึกษา รวมเป็นเงินจ านวน 40,000 บาท 25 

2. บันทึกข้อความ ลับ ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 950 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 26 
พิจารณารับรองผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 6 ราย 27 
ปริญญาโท  28 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นายอนุพนธ์ แก้วมณีวัฒน์ รหัสประจ าตัว 587160006-7 29 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี นายภควัต ศรีวังพล รหัสประจ าตัว 575160030-5 และ Mr. 30 

ANDRI YADI PAEMBONAN รหัสประจ าตัว 585160015-2 31 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร นายชยานันต์ เหรียญปรีชา รหัสประจ าตัว 585160017-32 

8 และนายพุทธพล ชาญฉลาด รหัสประจ าตัว 585160004-7 33 
ปริญญาเอก 34 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร นางสาวชญานันท์ ธรรมานิชานนท์ รหัสประจ าตัว 537160014-3 35 

3. บันทึกข้อความ ลับ ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 972 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 36 
พิจารณารับรองผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 ราย (เพ่ิมเติมรายนาย37 
ชยานันต์ เหรียญปรีชา เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนด้านเอกสารการตีพิมพ์) 38 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 39 
ที่ประชุมรับทราบ 40 

/3.2 ผลการอนุมัติกรอบอัตรา ... 
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3.2 ผลการอนุมัติกรอบอัตราก าลังใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบท่ี 1 1 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะเทคโนโลยีได้รับอนุมัติกรอบอัตราก าลังใหม่ ประจ าปี2 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 คือ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย 3 
งบประมาณแผ่นดิน คุณวุฒิปริญญาตรี เลขประจ าต าแหน่ง 5633 ซึ่งต้องด าเนินการรับสมัคร การคัดเลือก4 
และบรรจุผู้มีคุณสมบัติภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติอัตรา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 5 
(ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 877/2561) ลงวันที่ 23 เมษายน 2561 เรื่อง กรอบอัตราพนักงาน6 
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน) จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 7 

ที่ประชุมรับทราบ 8 

3.3 สรุปกิจกรรมฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ ประจ าเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2561 9 
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร แจ้งสรุปกิจกรรมของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 10 

ประจ าเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2561 ดังนี้ 11 
 3.3.1 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นระหว่างคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 

กับ Universitas Gadjah Mada และ Can Tho University โดยทางคณะเทคโนโลยี  ได้จัดโครงการ13 
แลกเปลี่ยนนักศึกษาปริญญาตรีเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิชาการ ด้านวัฒนธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย14 
ในประเทศอินโดนีเซียและเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 10-17 เมษายน 2561 มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม15 
ทั้งสิ้น 20 คน โดยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับ Universitas Gadjah Mada จ านวน 15 คน และเข้าร่วม16 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนกับ Can Tho University จ านวน 5 คน โดยนักศึกษาทั้งหมดได้น าเสนอผลงานการ17 
แลกเปลี่ยนและเล่าถึงประสบการณ์ แก่คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์คณะ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีที่18 
สนใจจ านวน 60 คน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 19 

 3.3.2 กิจกรรม Tips and Tricks for TOEIC Preparation เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 20 
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดกิจกรรม Tips and Tricks for TOEIC Preparation เป็นกิจกรรมส่งเสริมการ21 
เตรียมความพร้อมส าหรับการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ TOEIC โดยมีวิทยากรจากสถาบัน EFL อบรม22 
เทคนิคและแนวข้อสอบส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจ านวน 33 คน 23 
จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 24 

ที่ประชุมรับทราบ 25 

3.4 การพิจารณาจัดสรรทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ EECi 26 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่าส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 27 

(สวทช.) มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ วท 5401/ว 6301 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เพ่ือขอทราบความต้องการ28 
ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปีงบประมาณ 2562-2565 (ทุนสนับสนุนการพัฒนา 29 
EECI) และงานนโยบายและแผน ได้แจ้งไปยังสาขาวิชา เพ่ือให้แจ้งความต้องการตามแบบฟอร์ม และส่งคืน30 
คณะเพ่ือจักได้ด าเนินการส่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นี้ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 31 

ที่ประชุมรับทราบ   32 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 33 

4.1 ผลการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา คณะเทคโนโลยี 34 
ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณาผลการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา ตาม35 

ค าสั่ งคณะเทคโนโลยี ที่  46/2561 47/2561 และ 48/2561 ลงวันที่  10 เมษายน 2561 แต่งตั้ ง36 
คณะกรรมการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ธรณี และการอาหาร คณะ37 
เทคโนโลยี นั้น คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 38 

/1. ผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่ง ... 



ครั้งที่ 5/2561 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  หน้าที่ 4/8 
1. ผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี คือ  ผู้ช่วย1 

ศาสตราจารย์นุศรา สุระโคตร พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏิบัติงาน2 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 3 

2. ผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี คือ รอง4 
ศาสตราจารย์ลักขณา เหล่าไพบูลย์  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 5 
ปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี 6 

กรณีสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ผู้ได้รับการทาบทามเข้าสู่กระบวนการสรรหาผู้ด ารง7 
ต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี ไม่ยินดีเข้าสู่กระบวนการสรรหาหัวหน้า8 
สาขาวิชาฯ และคณะกรรมการฯ ได้ประชุมเมื่อวันที่  15 พฤษภาคม 2561 มีมติให้ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่ง9 
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ใหม่ ดังนี้ 10 

1. ให้ใช้คณะกรรมการฯ ชุดเดิม 11 
2. ปฏิทินการด าเนินการ 12 
- เสนอชื่อ (ผู้สมควรด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาฯ จ านวน 1 ชื่อ) ล่วงหน้า วันที่ 24-25 13 

พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น.  14 
- เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาฯ จ านวน 1 ชื่อ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 15 

เวลา 09.00-15.00 น. 16 
- คณะกรรมการฯ กลั่นกรองรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 17 

15.15 น. และทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่กระบวนการฯ 18 
- ผู้ได้รับการทาบทามตอบรับเข้าสู่กระบวนการฯ ส่งแผนและวิสัยทัศน์การบริหารสาขาวิชาฯ 19 

ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น. 20 
- ผู้ตอบรับเข้าสู่กระบวนการฯ เสนอแผนและวิสัยทัศน์การบริหารสาขาวิชาฯ ต่อคณะ21 

กรรมการฯ วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. 22 
- คณะกรรมการฯ เสนอชื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณารับรอง วันที่ 7 23 

มิถุนายน 2561 24 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองผลการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ25 

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี และพิจารณาให้ความเห็นชอบการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งหัวหน้า26 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ใหม ่27 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง  28 

4.2 งบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 29 
ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณางบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปี30 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่กองยุทธศาสตร์ได้แจ้งงบประมาณเงินรายได้กลางปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 31 
ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 4 32 
เมษายน 2561 และงานนโยบายและแผน ได้ประสานไปยังสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชา33 
เทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือด าเนินการต่อไปแล้ว และขอให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการให้ข้อมูลแบบ และหรือ34 
กรรมการด่วนด้วย ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ (บันทึกข้อความที่ ศธ 0514.1.4.1/ว 604 ลง35 
วันที่ 23 เมษายน 2561) 36 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ และหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี เสนอให้คณะ37 
จัดท าแผนการปรับปรุงระบบสุขภัณฑ์/ห้องน้ าของอาคารในคณะ 38 

/4.3 ขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตรา ... 



ครั้งที่ 5/2561 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  หน้าที่ 5/8 
4.3 ขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราก าลัง ประเภทลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 1 

2562 2 
ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณารับรองการขออนุมัติจัดสรรกรอบ3 

อัตราก าลังประเภทลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการ4 
จ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย การจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัยซึ่งมีลักษณะการจ้างเฉพาะ5 
กิจให้ท าสัญญาจ้างไม่เกินหนึ่งปีงบประมาณ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สิ้นสุดสัญญาจ้าง ณ วันที่ 30 6 
กันยายน 2561 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ (บันทึกข้อความที่ ศธ 0514.1.4.1/ว 517 ลงวันที่ 7 
19 มีนาคม 2561 โดยในส่วนลูกจ้างคณะเทคโนโลยี ได้มีการยืนยันการจ้างและไม่จ้าง ดังนี้ 8 

1) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ยืนยันการจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย จ านวน 2 อัตรา 9 
2) กองบริหารงานคณะ ยืนยันการจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย จ านวน 7 อัตรา 10 
3) สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี แจ้งไม่ต้องการจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัยต่อ (เดิมจ้างอาจารย์ผู้11 

เกษียณ จ านวน 3 อัตรา) เนื่องจากได้รับการบรรจุต าแหน่งอาจารย์ใหม่ 1 อัตรา และ 12 
อาจารย์ที่ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ กลับเข้าปฏิบัติราชการแล้ว 13 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 14 

4.4 การประเมินผลการสอนของ อาจารย์กฤติกา ตระกูลงาม และรองศาสตราจารย์ผกาวดี 15 
แก้วกันเนตร 16 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการ17 
ประเมินผลการสอนของอาจารย์กฤติกา ตระกูลงาม เพ่ือประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็น18 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ผกาวดี แก้วกันเนตร และต้องเสนอชื่อบุคคลที่มีต าแหน่งทาง19 
วิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอ จ านวน 3 คน ตามข้อ 6 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 20 
1874/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนเพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง21 
ทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการสอน จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 22 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการให้ทาบทามบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็น23 
คณะกรรมการประเมินผลการสอน ดังนี้ 24 
 คณะกรรมการประเมินผลการสอน ของอาจารย์กฤติกา ตระกูลงาม 25 

1) กรรมการภายในสาขาวิชา รองศาสตราจารย์ลัดดา วรรณขาว อันดับส ารอง คือ ผู้ช่วย26 
ศาสตราจารย์สุรชัย สมผดุง 27 

2) กรรมการภายในคณะนอกสาขาวิชา ศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง 28 
3) กรรมการภายนอกคณะ รองศาสตราจารย์เฉลิมชัย พาวัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ อันดับ29 

ส ารอง คือ รองศาสตราจารย์ขวัญใจ กนเมธากุล คณะวิทยาศาสตร์ 30 
 คณะกรรมการประเมินการสอน ของรองศาสตราจารย์ผกาวดี แก้วกันเนตร 31 

1) กรรมการภายในสาขาวิชา รองศาสตราจารย์มัลลิกา คงเกียรติขจร อันดับส ารอง คือ 32 
ศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง 33 

2) กรรมการภายในคณะนอกสาขาวิชา ศาสตราจารย์สิงหนาท พวงจันทน์แดง อันดับส ารอง คือ34 
รองศาสตราจารย์วรนุช ศรีเจษฎารักข์ 35 

3) กรรมการภายนอกคณะ รองศาสตราจารย์ขวัญใจ กนเมธากุล คณะวิทยาศาสตร์ อันดับ36 
ส ารอง คือ รองศาสตราจารย์กาญจนา เศรษฐนันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 37 

4.5 ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (อาจารย์อภิลักษณ์ สลักค า) 38 
ผู้อ านวยการกองบริหารคณะ น าเสนอที่ประชุมพิจารณาว่าอาจารย์อภิลักษณ์ สลักค า 39 

พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีความประสงค์จะขอ40 

/ก าหนดต าแหน่งทาง ... 



ครั้งที่ 5/2561 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  หน้าที่ 6/8 
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ และได้ส่งเอกสารและผลงานมาเพ่ือ1 
ประกอบการพิจารณา โดยมีผลการประเมินผลการสอน (ประเมินผลการสอนเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561)2 
เป็นผู้มีความความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัย3 
ก าหนด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 4 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบผลการประเมินการสอน ให้ขอก าหนดต าแหน่งทาง5 
วิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนด6 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 10 รายชื่อ และมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขชั่วโมงการสอน เป็นจ านวน 7 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 8 

4.6 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 9 
ประธาน น าเสนอที่ประชุมพิจารณาว่าคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้10 

ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ ขอให้คณะในฐานะผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อฯ ให้เสนอชื่อผู้สมควร11 
ได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ โดยความห็นชอบของคณะกรรมการ12 
ประจ าคณะ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการเสนอชื่อฯ จ านวน ไม่เกิน 2 ชื่อ จากทีส่าขาวิชาเสนอมา 13 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักพงษ์ เพชรค า 14 

4.7 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักบริหารและ15 
พัฒนาวิชาการ 16 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมพิจารณาว่าคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้17 
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ขอให้คณะในฐานะผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อฯ ให้เสนอชื่อ18 
ผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยความห็นชอบ19 
ของคณะกรรมการประจ าคณะ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอชื่อฯ จ านวน ไม่เกิน 2 ชื่อ จากที่20 
สาขาวิชาเสนอมา  21 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช  22 

4.8 การรับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 23 
                      ผู้อ านวยการกองบริหารคณะ น าเสนอท่ีประชุมว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา24 
ปีการศึกษา 2560 และงานสนับสนุนวิชาการได้ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์การจบการศึกษาครบถ้วน25 
แล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 26 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี  27 
 นางสาวกนกพร พิมพศักดิ์ รหัสประจ าตัว 565160024-9 28 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 29 
1. นางสาวจุฑามาศ รถา รหัสประจ าตัว 547160018-6 30 
2. นางสาวสุจิตรา พงษ์ประเทศ รหัสประจ าตัว 567160008-1 31 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 32 
1. นางสาวขวัญฤดี วชิรัตนพงษ์เมธี รหัสประจ าตัว 547160002-1 33 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 34 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 35 

4.9 โครงการ Summer Course:  Traditional Food for Agro-Biodiversity, Health and 36 
Tourism 37 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร น าเสนอที่ประชุมว่าทาง Faculty of 38 
Agricultural Technology, Universitas Gadjah Mada จัดกิจกรรมอบรมระยะสั้นส าหรับนักศึกษา ใน39 
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หัวข้อ Traditional Food for Agro-Biodiversity, Health and Tourism เพ่ือให้ความรู้ด้าน Health and 1 
life style related disease, balance nutrition and benefits to human health, complexity of 2 
traditional Food in ASEAN: ingredient and processing, social aspect, echo tourism and health 3 
โดยมีกิจกรรมการบรรยายจากวิทยากรจากหลายประเทศ การฝึกปฏิบัติ กิจกรรมกลุ่ม รวมทั้งการทัศน4 
ศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของอินโดนีเซีย ซึ่งเห็นว่าจะช่วยเพ่ิมพูนวิสัยทัศน์ของ5 
นักศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ อาหารและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคอาเซียน และ6 
กิจกรรมมีค่าลงทะเบียนส าหรับนักศึกษาที่ USD 250 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 7 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้สาขาวิชาน ากลับไปพิจารณาภายใน 2 สัปดาห์ 8 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 9 

5.1 การแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์” 10 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์ เรืองฤทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งที่ประชุมทราบว่า11 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 12 
ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์” ระหว่างวันที่ 2-9 มิถุนายน 2561 จึงขอเชิญเข้าร่วมชมและเชียร์กีฬา และ13 
ต้อนรับนักกีฬาจากสถาบันต่างๆ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 14 

ที่ประชุมรับทราบ 15 

5.2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 16 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  แจ้งที่ประชุมทราบว่าฝ่ายพัฒนา17 

นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ก าหนดจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 จึงขอเชิญ18 
ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 19 

ที่ประชุมรับทราบ 20 

5.3 วารสารวิจัย มข. (KKU Research Journal)  21 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบว่าปัจจุบันวารสารวิจัย มข. 22 

(KKU Research Journal) ได้เข้าอยู่ในฐาน SCOPUS เรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 23 
ที่ประชุมรับทราบ 24 

5.4 การจัดท าฐานข้อมูลการวิจัยและบริการวิชาการ 25 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบว่าก าลังอยู่ระหว่างการจัดท า26 

ฐานข้อมูลวิจัยและบริการวิชาการของคณะ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากสาขาวิชาในการแจ้งคณาจารย์เพ่ือส่ง27 
ข้อมูลประวัติส าหรับการจัดท าฐานข้อมูลฯ ในครั้งนี้ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 28 

ที่ประชุมรับทราบ 29 

5.5 การติดตามการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคาร TE 05 30 
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่เกิดปัญหาระบบไฟฟ้าของ31 

อาคาร TE 05 นั้น ขอให้คณะติดตามความก้าวหน้าและแจ้งข้อมูลให้ทราบด้วย จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 32 
ที่ประชุมรับทราบ 33 

5.6 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ทอดผ้าป่า34 
ประจ าปี 2561) 35 

ประธาน แจ้งว่าตามที่คณะเทคโนโลยี ได้ด าเนินการกิจกรรมโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี36 
คณะเทคโนโลยี ประจ าปี มาเป็นประจ าใน 4 ปีที่ผ่านมา นั้น ในปี 2561 คณะก าหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่า37 
สามัคคีในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ สถานปฏิบัติธรรมบ้านแสงแก้ว หมู่บ้านปานใจ ถนนทรงธรรม38 

/อุทิศ ต าบลส าราญ ... 
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อุทิศ ต าบลส าราญ อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จึงแจ้งที่ประชุมทราบและขอเชิญเข้าร่วมการจัด1 
กิจกรรมครั้งนี้ 2 

ที่ประชุมรับทราบ 3 

5.7 กิจกรรมโครงการสัมมนาประจ าปี 2561 4 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสัมมนาประจ าปี พ.ศ. 2561 คณะ5 

ก าหนดจัดกิจกรรมสัมมนาบุคลากรเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และทัศนศึกษา แนวทางการ6 
บริหารงานภายใต้การปรับโครงสร้างใหม่ กับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา7 
เขตหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2561 ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดสงขลา8 
และจังหวัดสตูล จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 9 

ที่ประชุมรับทราบ 10 

5.8 กิจกรรม “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจ าปี 2561 11 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะจัดกิจกรรม “ชื่นชมยินดี ด้วย12 

ไมตรี และขอบคุณ”  ประจ าปี พุทธศั กราช  2561 ณ ห้ องประชุ มสายสุ รี  คณะศึกษาศาสตร์  13 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น เป็นต้นไป และมีบุคลากรของคณะ14 
เข้าร่วมรับการแสดงความยินดีครั้งนี้ด้วย จึงแจ้งที่ประชุมทราบและขอเชิญเข้าร่วมการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 15 

ที่ประชุมรับทราบ 16 

เลิกประชุมเวลา 16.35  น. 17 
 (นายสมคิด พลตื้อ) 18 

          ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี 19 
         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 20 
นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์  21 
ผู้จดรายงานการประชุม 22 


