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ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 27 
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ด าเนินการตรวจสอบต่อไป” เป็น “บุคลากรที่การ์ดเข้า-ออก มีปัญหาการใช้งานเพ่ือ31 
ด าเนินการตรวจสอบต่อไป” 32 
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2.1 การทบทวนค่านิยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2560 37 
หัวหน้าส านักงานคณบดี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ า38 

คณะ คราวประชุมครั้งที่ พิเศษ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ระเบียบวาระท่ี 4.3 การทบทวนค่านิยม39 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ส่งค่านิยมของคณะให้ภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ 40 

/ทราบและพิจารณาทบทวน ... 



ครั้งที่ 6/2560 วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560  หน้าที่ 2/8 
ทราบและพิจารณาทบทวนร่วมกับการทบทวนค่านิยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2560 นั้น อยู่ระหว่าง1 
รวบรวมเพ่ือเสนอส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ และแก้ไขเพ่ิมเติมค่านิยมของคณะเทคโนโลยี เมื่อ2 
แก้ไขเสร็จแล้วจะแจ้งเวียนให้ทราบต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 3 

ที่ประชุมรับทราบ 4 

2.2 กิจกรรมสัมมนาประจ าปี พ.ศ. 2560 5 
 ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสัมมนาประจ าปี พ.ศ. 2560 ซึ่งคณะ6 

ได้ด าเนินกิจกรรมดังกล่าวโดยน าบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนเดินทางไปศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 14-7 
17 มิถุนายน 2560 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเพชรบุรี โดยมีบุคลากรเข้าร่วม จ านวน 39 คน ด้วยการ8 
กราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 และศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริโครงการชั่งหัวมัน 9 
จังหวัดเพชรบุรี จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 10 

ที่ประชุมรับทราบ 11 

2.3 แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการจัดท าแผน12 
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 13 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว14 
ประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ระเบียบวาระท่ี 4.1 แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ15 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการจัดท าแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยขอให้16 
ทุกฝ่ายที่มีแผนด าเนินการเกี่ยวงบประมาณการใช้จ่ายเงินต้องจัดท าแผนและบรรจุลงในแผน ซึ่งถ้าหากไม่มี17 
แผนการใช้เงินก็จะไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ เช่น กรณีการจัดประชุมวิชาการของศูนย์วิจัยการหมักฯ ไม่ได้18 
บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานไม่สามารถขอใช้เพ่ิมเติมได้ โดยทางกองคลังได้แนะน าให้ใช้เงินหมวดอ่ืนๆ 19 
แทนก่อน จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 20 

ที่ประชุมรับทราบและขอให้หน่วยการเงินฯ แจ้งภาควิชาฯ/สาขาฯ ทราบ เพ่ือเร่งรัดการ21 
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ และสรุปการเบิกจ่ายสิ้นสุดในไตรมาสที่ 3 ให้ภาควิชาฯ/สาขาฯ ทราบต่อไป 22 

2.4 การอนุมัติกรอบอัตราก าลังใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบท่ี 1 23 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว24 

ประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 4.2 การอนุมัติกรอบอัตราก าลังใหม่ 25 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 ให้คณะจ านวน 2 อัตรา โดยจัดสรรตามที่คณะเสนอขออนุมัติ26 
กรอบ คือ จัดสรรให้ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี 1 อัตรา และภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 1 อัตรา นั้น ภาควิชา27 
เทคโนโลยีอาหารได้ส่งรายละเอียดในการก าหนดคุณสมบัติ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ซึ่งคณะได้28 
ด าเนินการตามขั้นตอนแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือประกาศรับสมัครต่อไปแล้ว จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 29 

ที่ประชุมรับทราบ 30 
2.5 ร่าง ประกาศคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ........... /2560) เรื่อง 31 

กองทุนสวัสดิการบุคลากรคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 32 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว33 

ประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 4.4 ร่างประกาศคณะเทคโนโลยี 34 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  . . . . ..... .. /2560) เรื่อง กองทุนสวัสดิการบุคลากรคณะเทคโนโลยี 35 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการโดยมีแก้ไขเล็กน้อย และให้กรรมการประจ าคณะ36 
พิจารณาเสนอแนะเพ่ิมเติมภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นั้น ได้ปรับแก้ไข และออกประกาศคณะ37 
เทคโนโลยี (ฉบับที่ 14/2560) เรื่อง กองทุนสวัสดิการบุคลากรคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 38 
22 มิถุนายน 2560 แล้ว จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 39 

ที่ประชุมรับทราบ 40 
/2.6 การ์ดเข้า-ออก ที่จอดรถยนต์ ... 



ครั้งที่ 6/2560 วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560  หน้าที่ 3/8 
2.6 การ์ดเข้า-ออก ที่จอดรถยนต์คณะ 1 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว2 
ประชุมครั้งที่ พิเศษ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ระเบียบวาระที่ 5.2 การ์ดเข้า-ออก ที่จอดรถยนต์3 
คณะ นั้น หน่วยอาคารฯ ได้แจ้งเวียนการแก้ไขเบื้องต้นให้แก่บุคลากรทราบทาง email ดังนี้  4 

1) ปรับองศาหน้าบัตรให้ตรงกับเครื่องสแกนให้มากที่สุด  5 
2) ในบางกรณีแบตเตอรี่ที่อยู่ในบัตรอาจจะหลวม ให้ท าการแก้ไขโดยใช้มือบีบบัตรให้แนบชิดกัน  6 
3) ในกรณีท่ีแก้ไขแล้วไม่สามารถใช้งานได้ ให้น าบัตรมาเปลี่ยนใบใหม่ได้  7 

จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 8 
ที่ประชุมรับทราบ 9 

2.7 กิจกรรมโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีคณะเทคโนโลยี ประจ าปี พ.ศ. 2560 10 
ประธาน แจ้งประชุมทราบตามที่คณะเทคโนโลยี ได้ด าเนินการกิจกรรมโครงการทอดผ้าป่า11 

สามัคคีคณะเทคโนโลยี ประจ าปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ อุทยานลานบุญ มหาเจดีย์ศรี12 
แวงใหญ่ ส านักปฏิบัติธรรม วัดสระเกษ ต าบลแวงใหญ่ อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น นั้น การจัดกิจกรรม13 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มียอดเงินผ้าป่ารวมทั้งสิน 127,899 บาท จึงแจ้งที่ประชุมทราบและขอขอบคุณ14 
ทุกท่านที่ให้ความร่วมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 15 

ที่ประชุมรับทราบ 16 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 17 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้กรรมการคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 18 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงก าหนดการ19 

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความ20 
เห็นชอบโดยการเวียนหนังสือ ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 2 ครั้ง คือ 21 

1. ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 1137 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 พิจารณารับรองผลการศึกษาระดับ22 
ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม หลักสูตรนานาชาติ 23 
1) วิชา 692761 GENE TECHNOLOGY (AUDIT), Ms.LU VU THAO VI ได้ เกรด S AU 24 
2) วิชา 672892 SEMINAR IN INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY II (AUDIT), Ms.LU VU THAO 25 

VI ได้ เกรด S AU 26 
3) วิชา 672898 THESIS, Ms.LU VU THAO VI ลงทะเบียน 15 หน่วยกิต ได้ เกรด S 15 หน่วยกิต 27 

2. ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 1211 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560  28 
1) พิจารณารับรองบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 29 

เป็นกรณีพิเศษ Mr. OGORI AKAMA FRIDAY 30 
2) พิจารณารับรองผลการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี นางสาวกิตติยา เลิศล้ า 31 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 32 
ที่ประชุมรับทราบ  33 

3.2 ประชาสัมพันธ์ระบบบริการติดตามการส่งเกรดรายวิชา 34 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ส านักบริหารและพัฒนา35 

วิชาการได้ประชาสัมพันธ์ระบบการ ติดตามการส่งเกรดรายวิชาด้วยตนเอง แก่นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง บน36 
เว็บไซต์ Reg.kku.c.th รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0514.23.4/ว 1252 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 จึง37 
แจ้งที่ประชุมทราบ 38 

ที่ประชุมรับทราบ 39 
/3.3 ประประกาศมหาวิทยาลัย ... 
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3.3 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1079 และ 1080/2560) เรื่อง ปฏิทินการศึกษา1 

ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2560 2 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น3 

(ฉบับที่ 1079/2560) เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี และ (ฉบับที่ 1080/2560) เรื่อง ปฏิทิน4 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2560 ซึ่งก าหนดเปิดภาคการศึกษา5 
ต้นในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และจะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา ภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ ทราบ6 
รายละเอียดตามประกาศท่ีแนบ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 7 

ที่ประชุมรับทราบ 8 

3.4 ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาส าหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุ9 
ภูมิภาคลุ่มแม่น  าโขง ประจ าปี 2560 10 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบถึงผลการคัดเลือกผู้รับ11 
ทุนการศึกษาส าหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ประจ าปี 256012 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1129/2560) ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ซึ่งคณะเทคโนโลยี 13 
ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาใน 2 สาขาวิชาๆ ละ 1 คน คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม  14 
และสาขาวิชาการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร และรับทุนพระเทพรัตนราชสุดาฯ จ านวน 15 
1 ทุน คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม และทุนไทก้า จ านวน 1 ทุน คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีการ16 
อาหาร จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 17 

ที่ประชุมรับทราบ 18 

3.5 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 19 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร20 

ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี นั้น คณะเทคโนโลยียังมีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 21 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2555 ครบรอบปรับปรุง 5 ปี 22 
พ.ศ. 2560 จึงขอให้ด าเนินการปรับปรุงและเสนอขออนุมัติหลักสูตรโดยจัดท าเอกสารรายละเอียดการ23 
ปรับปรุงหลักสูตรฯ (มคอ.2) เพ่ือส่งไปยังส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 24 
จึงแจ้งทีป่ระชุมทราบ 25 

ที่ประชุมรับทราบ   26 

3.6 การมอบทุนการศึกษาให้คณะเทคโนโลยี 27 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ ด่านวิรุทัย ข้าราชการ28 

บ านาญ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้ถึงแก่กรรม และฌาปนกิจที่วัดสว่างสุธาราม บ้านหนองกุง เมื่อ29 
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นั้น รองศาสตราจารย์ไฉนพร ด่านวิรุทัย ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่คณะเทคโนโลยี 30 
เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท พร้อมมอบพัดลม จ านวน 13 ตัว และมอบเงินให้กองทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์31 
ไพบูลย์ ด่านวิรุทัย ของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นเงินจ านวน 150,000 บาท จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 32 

ที่ประชุมรับทราบ   33 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 34 

4.1 การจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 35 
 ประธาน น าเสนอที่ประชุมทราบ และพิจารณาการจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง36 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งกองแผนงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ37 
ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างดังกล่าว ตามรายการดังต่อไปนี้ 38 

/ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร ... 
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ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร 1 

1. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต งบประมาณ   450,000 บาท 2 
2. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาอุตสาหกรรมเกษตร  งบประมาณ 6,038,800 บาท 3 
3. ปรับปรุงอาคารทดลองและปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมเกษตร  งบประมาณ 5,000,000 บาท 4 

รวมงบประมาณ                                                        11, 488,800  บาท 5 
จึงแจ้งที่ประชุมทราบ และขอให้ภาควิชา หรือสาขาวิชาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณด าเนินการจัดท า6 
รายละเอียดตามระเบียบของการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ โดยจัดท าแบบแปลนก่อสร้างและประมาณราคา7 
กลางส่งคณะฯ ภายในเดือนกรกฎาคม 2560 พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่น้อยกว่า 3 คน 8 
คณะกรรมการควบคุมคุมงาน ซึ่งต้องด าเนินการจัดหาให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2560 โดย9 
ประสานรายละเอียดกับพัสดุคณะเทคโนโลยี 10 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ 11 

4.2 รับรองผู้ส าเร็จการศึกษา 12 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี น าเสนอว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  13 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 และงานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์การจบ14 
การศึกษาครบถ้วนแล้ว จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา ดังนี้ 15 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 36 คน 16 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 53 คน 17 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จ านวน 24 คน 18 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต จ านวน 17 คน 19 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 20 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง และรับทราบจ านวนนักศึกษาที่ยังไม่21 

ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาและให้งานบริการการศึกษาแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทราบต่อไป 22 

4.3 การจัดกิจกรรมวันนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2560 23 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมทราบ และพิจารณา24 

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ซึ่งจะเปิดภาคการศึกษาต้นใน25 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 26 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบก าหนดวันจัดกิจกรรมวันนัดพบผู้ปกครองนักศึกษา27 
ใหม่ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30-28 
11.30 น. 29 

4.4 การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจ าคณะ30 
เทคโนโลยี 31 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมทราบ และพิจารณา32 
ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น33 
และศิษย์เก่าเกียรติยศ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประจ าทุกปี โดยคณะเทคโนโลยีได้แต่งตั้ง34 
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลดังกล่าวในปีที่ผ่าน ๆ มาแล้วนั้น แต่เพ่ือให้กระบวน35 
การคัดเลือกเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดจึงต้องมีการพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงาน36 
ทุกปี ดังนั้นจึงขอความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางให้กับคณะกรรมการฯ ในการน าไป พิจารณา37 
กระบวนการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ของคณะเทคโนโลยี ประจ าปี 38 
2560 ส าหรับเสนอชื่อต่อไปยังมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามวัน39 
เวลาที่ก าหนดดังนี้ 40 

/กิจกรรม ... 
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กิจกรรม แบบเดิม แบบใหม่ 1 

1. การได้มา/องค์ประกอบ 1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯประธาน 1. ประธานให้ใช้ต าแหน่งแทนบุคคล 2 
   คณะกรรมการคัดเลือก 2. ผู้แทนภาควิชา/สาขาวิชากรรมการ 2. หัวหน้าภาควิชา หรือศิษย์เก่า 3 
  3. หัวหน้าส านักงานคณบดี เลขานุการ 3-4 คงเดิมและให้เพ่ิมคุณอาภร พลเยี่ยม 4 
 4. นายทรงกรด พิมพ์พันธ์กุล ผช.เลขานุการ 5 
2. ระยะเวลาด าเนินการ ตามกรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด คงเดิม 6 
3. กระบวนการคัดเลือก ภาควิชา/สาขาวิชาเสนอชื่อให้คณะกรรมการ คงเดิม 7 
 คัดเลือกและน าเสนอให้คณะกรรมการประจ า 8 
 คณะพิจารณารับรอง 9 
4. อ่ืนๆ รายชื่อศิษย์เก่าท่ีได้รับการเสนอมาแต่ไม่ผ่าน คงเดิม 10 
 เกณฑ์การพิจารณา ขอมอบเชิดชูเกียรติในวัน 11 
 ไหว้คร ู12 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ    13 

4.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 14 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมทราบ และพิจารณาหลักสูตร15 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่ได้ด าเนินการวิพากย์16 
หลักสูตรและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสาร17 
ประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา  18 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ และให้กรรมการประจ าคณะน ากลับไป19 
พิจารณาหากมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้แจ้งผลมายังฝ่ายวิชาการฯ ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เมื่อ20 
ปรับแก้แล้วให้ส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา21 
ตามล าดับขั้นตอนต่อไป 22 

4.6 การขอตรวจสอบระดับคะแนนสอบไล่ วิชา 694 113 DRAWING FOR TECHNOLOGISTS 23 
และวิชา 697 271 FOOD NUTRITION FOR FOOD TECHNOLOGISTS 24 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมทราบ และพิจารณาการขอ25 
ตรวจสอบระดับคะแนนสอบไล่ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ของนักศึกษา จ านวน 2 รายวิชา ดังนี้ 26 

1. นางสาวคณิติน คลังช านาญ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี รายวิชา 694 113 Drawing for 27 
Technologists  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย สมผดุง เป็นอาจารย์ประจ าวิชา คงเกรด28 
เดิม คือ B 29 

2. นางสาวสุชาดา สารวิก สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร รายวิชา 697 271 Food 30 
Nutrition for Food Technologist  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ เป็น31 
อาจารย์ประจ าวิชา เกรดเดิม B เกรดที่เปลี่ยนแปลงเป็น A 32 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 33 
ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 34 

4.7 ขอแก้เกรดวิชา 697 271 FOOD NUTRITION FOR FOOD TECHNOLOGISTS 35 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองเกรดรายวิชา 36 

697 271 Food Nutrition for Food Technologist นางสาวสุชาดา สารวิก รหัส 583160260-5 ขอ37 
อนุมัติแก้เกรดจาก B เป็น A เนื่องจากได้ขอตรวจสอบค่าคะแนนแล้วมีแก้ไข ดังรายละเอียดตามเอกสาร38 
ประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 39 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 40 

/4.8 การแต่งตั้งคณะกรรมการ ... 
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4.8 การแต่งตั งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ/ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 1 

คณะเทคโนโลยี 2 
ประธาน น าเสนอว่าเพ่ือให้การกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานของบุคลากร 3 

สังกัดคณะเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรให้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองตามข้อ 4 
10 วรรคหนึ่ง (2) ของประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่7/2558) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ5 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย และประกาศ ก.บ.ม. 6 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ7 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีองค์ประกอบของกรรมการที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่8 
ประชุม คือ 9 

1. ผู้แทนจากกรรมการประจ าคณะ จ านวน 3 คน 10 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส่วนงาน จ านวน 1 คน 11 

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 12 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 13 
1. ผู้แทนจากกรรมการประจ าคณะจ านวน 3 คน 14 

1.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 15 
1.2 นางสาวมานิดา สว่างเนตร 16 

รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 17 
ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา 18 

1.3 นางสาวจินตนา ศรีผุย 19 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร  20 
ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา 21 

2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส่วนงาน จ านวน 1 คน คือ รองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ 22 
และอันดับส ารองคือ 1. รองศาสตราจารย์สุพรรณี อ้ึงปัญสัตวงศ์ 2. รองศาสตราจารย์23 
ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช 24 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 25 

5.1 การจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์คณะเทคโนโลยี ประจ าปี พ.ศ. 2560 26 
ประธานน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2560 27 

ซึ่งในส่วนคณะวิทยาศาสตร์ก าหนดจัดงานในวันที่ 17-19 สิงหาคม 2560 และคณะเทคโนโลยี ก าหนดจัดใน28 
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ29 
ดุลยเดชบรมนาถบพิตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของคณะ30 
เทคโนโลยี ทั้งด้านวิชาการและวิจัย ตลอดจนหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นที่รู้จักของนักเรียน นักศึกษา 31 
อาจารย์แนะแนวจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และบุคคลทั่วไป และจะของดการเรียนการสอนในวันที่ 17 32 
สิงหาคม 2560 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 33 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบโดยขอความร่วมมือจากคณาจารย์ให้งดการเรียนการ34 
สอนในวันที่ 17 สิงหาคม 2560  35 

5.2 โครงการ Pilot plant ด้านอาหาร 36 
ประธาน ขอปรึกษาหารือที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายด้าน Pilot plant โดยมีด้าน37 

อาหารด้วยและก าหนดอยู่ในอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภาย38 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และพ้ืนที่คณะในส่วนโรงประลองได้ปรับปรุงส าหรับให้บริการในด้านการบริการ39 

/วิชาการด้าน packaging ... 
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วิชาการด้าน packaging ส าหรับให้บริการ SMEs ซึ่งหากอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์สร้างเสร็จ มหาวิทยาลัย1 
อาจจะย้ายเครื่องมือในด้าน packaging ไปรวมกันที่อุทยานวิทยาศาสตร์ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา  2 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ โดยใช้พ้ืนที่โรงประลองเป็นห้องปฏิบัติการ3 
และอาคารปฏิบัติการของภาควิชาเทคโนโลยีอาหารอาจสนับสนุนครุภัณฑ์ด้าน Drying โดยการเคลื่อนย้าย4 
เครื่องมือบางตัวไปไว้ชั้น 2 และขอข้อมูลเพิ่มเติมด้านบริหารจัดการ 5 

5.3 การพัฒนาและจัดการด้านเบเกอรี่ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี 6 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ น าเสนอท่ีประชุมเกี่ยวกับการจัดการ7 

สถานที่ด้านห้องเบเกอรี่ ว่าคณะควรจะด าเนินการเพ่ือให้เป็นที่ดึงดูดลูกค้าให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงเสนอท่ีประชุม8 
พิจารณา ประธานแจ้งเพ่ิมเติมว่าคณะอยู่ระหว่างด าเนินการเพ่ือปรับปรุงบริเวณด้านทิศเหนือของห้อง9 
ดังกล่าวเป็น OUTLET และคาดว่าจะปรับปรุงให้สอดคล้องกัน จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 10 

ที่ประชุมรับทราบ 11 

เลิกประชุมเวลา 15.40 น. 12 

(นายสมคิด พลตื้อ) 13 
             หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี 14 

         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 15 
นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์  16 
ผู้จดรายงานการประชุม 17 


