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ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 และครั้งที่ 26 
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ขวัญใจ กนกเมธากุล” 34 

หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 21 และ 23 แก้ไขจาก “KKU Research Journal” เป็น “Asia-Pacific Journal of 35 
Science and Technology”  36 

ครั้งที่ พิเศษ 1/2561 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 37 
หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 8 แก้ไขจาก “มีบุคลากรจ านวน 20 คน” เป็น “มีบุคลากรจ านวน 21 คน” 38 
หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 27 แก้ไขจาก “ไม่ตอบรับเข้าสู่กระบวนการ” เป็น “ไม่ยินดีเข้าสู่กระบวนการ” 39 

/หน้าที่ 4 บรรทัด ... 



ครั้งที่ 6/2561 วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561  หน้าที่ 2/7 
หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 14 แก้ไขจาก “และศาสลาพระราชทานปริญญาบัตร (เดิม)” เป็น “และศาลา1 

พระราชทานปริญญาบัตร (เดิม)”  2 
เพ่ิมเติมข้อความ “3. วิชา 691 247 Product and Packaging Design Principles ให้ด าเนินการแก้เกรด I 3 

ภายในดือนกรกฎาคม 2561” เป็นบรรทัดที่ 39-40 4 
หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 8 แก้ไขจาก “ของนางสาวมานิดา สว่างเนตร” เป็น “ของนางมานิดา สว่างเนตร นอย5 

แบร์ท” บรรทัดที่ 27-28 แก้ไขจาก “ผู้ช่วยศาสตราจสุกานดา วิชิตพันธุ์” เป็น “ผู้ช่วย6 
ศาสตราจารย์สุกานดา วิชิตพันธุ์” 7 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องสืบเนื่อง 8 

2.1 การจัดท าแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว10 

ประชุมครั้งที่ พิเศษ 1/2561 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ระเบียบวาระที่ 4.3 การจัดท าแผนงบประมาณ 11 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น หน่วยนโยบายและแผน ได้สรุปประมาณการ12 
รายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมประมาณการรายรับ จ านวน 68,394,000 บาท ดังรายละเอียด13 
ตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 14 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบวงเงินประมาณการรายรับ โดยให้ปรัปรุงโครงการของ15 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีและสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ก่อนเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 16 

2.2  การปรับโครงสร้างและแบ่งหน่วยงาน คณะเทคโนโลยี 17 
 ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่คณะได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวิชาการ 18 

และด้านการบริหาร (งานบริหารทั่วไป งานสนับสนุนวิชาการ และงานสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ) กับ19 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพ่ือน าข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องมา20 
ใช้ประกอบในการบริหารจัดการคณะนั้น ได้ประชุมหารือร่วมกับบุคลากรสายสนับสนุนงานบริหารทั่วไป เมื่อ21 
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 และงานสนับสนุนวิชาการ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ได้ข้อสรุปน าเสนอที่22 
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ และขอหลักการเพื่อน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 23 

1) ปรับรูปแบบการบริหารงานสารบรรณและธุรการแบบรวมศูนย์ 24 
2) แต่งตั้งต าแหน่งหัวหน้างานต่างๆ เพ่ือให้การบริหารงานมีความคล่องตัว และมีการก ากับติดตาม25 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (งานบริหารทั่วไป คือ นางศิวลี พานเยือง และงานสนับสนุนวิชาการ คือ 26 
นายค าพันธ์ ยะปะตัง) 27 

ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการดังนี้ 28 
- มีนโยบายให้ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ/ธุรการจากสาขาวิชา จ านวน 9 คน มารวมที่ส่วนกลาง29 

คณะ โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จัดเตรียมผู้ประสานงานของสาขาวิชาแล้ว คือ นางสาว30 
ยุวดี ไพศาลพันธุ์ และนางฐิติรัตน์ อินสาลี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร นางพิศมัย ศรีทอง 31 
เป็นผู้ประสานงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 32 
อยู่ระหว่างการจัดหาคนประสานงาน หากสาขาวิชามีการประชุมของสาขาวิชา ให้ขอ33 
บุคลากรจากส่วนกลางไปช่วยจดรายงานการประชุมได้  34 

- การบริหารด้านเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้แบบฟอร์ม การขอความเห็นชอบ การให้ความเห็น 35 
การเวียนเอกสาร การอนุมัติเอกสารต่างๆ ควรใช้ระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ36 
ให้มากขึ้น โดยหนังสือโต้ตอบไม่ต้องจัดพิมพ์ใหม่ ให้เสนอความเห็นในต้นฉบับเพ่ือลด37 
ขั้นตอน ส่งกลับมาส่วนกลางเพ่ือด าเนินการต่อไป รวมทั้งสแกนเอกสารส่งให้ผู้เกี่ยวข้อง  38 

- งานสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ มีแนวคิดจะจัดการซื้อสารเคมีรวมกัน โดยจัดท า39 
ระบบออนไลน์ 40 

/ระเบียบวาระที่ 3 ... 



ครั้งที่ 6/2561 วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561  หน้าที่ 3/7 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้กรรมการคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 2 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ า3 

คณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยการเวียน4 
หนังสือ ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว จ านวน 1 ครั้ง และคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ คือ 5 

1. บันทึกข้อความ ลับ ที่ ศธ 0514.16.1.3.1/ว 1278 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 6 
1) พิจารณารับรองผลการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ วิชา 692898 7 

THESIS ราย Mr.RAKSMEY THIN ลงทะเบียน 3 หน่วยกิต ได้เกรด S = 3 หน่วยกิต และ8 
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร วิชา 697992 FOOD TECHNOLOGY 9 
SEMINAR 2 ราย นางสาวศุกฤชชญา เหมะธุลิน จาก S เป็น B+ 10 

2) พิจารณารับรองผู้ ส า เร็ จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชา11 
เทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 1 ราย คือ นายอัยพฤกษ์ ม่วงประยูร 12 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 13 
ที่ประชุมรับทราบ 14 

3.2 แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับการปรับปรุงแบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการคณะ16 

เทคโนโลยี เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพ จ านวน 9 ยุทธศาสตร์ การประกัน17 
คุณภาพภายใน 6 องค์ประกอบ โดยให้เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 18 

ที่ประชุมรับทราบ 19 

3.3 ความร่วมมือกับ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น 20 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้เดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ 21 

College of Life Sciences, Department of Applied Chemistry, Ritsumeikan University (RU) , 22 
ประเทศญี่ปุ่น โดยใช้งบประมาณเจรจาธุรกิจ ฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 23 
11-14 มิถุนายน 32561 นั้น ผลการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ทาง College of Life Sciences, 24 
Department of Applied Chemistry, Ritsumeikan University สน ใ จ จั ดท า โ ป ร แ กร ม  Research 25 
Student Exchange (RSE) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้ MOU ระหว่าง Ritsumeikan University 26 
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งทาง Ritsumeikan University ได้ส่งร่าง RSE ให้คณะได้พิจารณาและ27 
น าเสนอเพ่ือประกอบการลงนามความร่วมมือในอนาคตต่อไป และจะน าเสนอความก้าวหน้าให้ทราบต่อไป 28 

 ที่ประชุมรับทราบ 29 

3.4 ความกา้วหน้าการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยี 30 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบความก้าวหน้าการ31 

จัดตั้งชมรมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี ที่ได้มีการพูดคุยกันในกลุ่มศิษย์เก่า โดยมีการประชุมแล้วสองครั้ง และจะ32 
ประชุมอีกครั้งในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 และศิษย์เก่าประสงคจ์ะมาร่วมกิจกรรมในวันสถาปนาคณะ ในวันที่ 33 
26-27 สิงหาคม 2561 โดยมีรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้ประสานและต้อนรับ 34 

ที่ประชุมรับทราบ 35 

3.5 กิจกรรมวันนัดพบผู้ปกครอง คณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 36 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้แจ้งการจัดกิจกรรมวันนัดพบ37 

ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี โดยก าหนดจัดในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 และจะ38 
จัดท าค าสั่งคณะเทคโนโลยี แต่งตั้งคณะกรรมการ และมอบหมายงานแก่ผู้รับผิดชอบงานในแต่ละด้านต่อไป 39 

ที่ประชุมรับทราบ 40 
/ระเบียบวาระท่ี 4 ... 



ครั้งที่ 6/2561 วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561  หน้าที่ 4/7 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 1 

4.1 การรับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 2 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี น าเสนอว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา3 

ตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 และงานสนับสนุนวิชาการได้ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์4 
การจบการศึกษาครบถ้วนแล้ว จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา ดังนี้ 5 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต จ านวน 21 คน เกียรตินิยมอันดับสอง จ านวน 2 คน 6 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 50 คน เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง 7 

จ านวน 1 คน เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จ านวน 1 คน และเกียรตินิยมอันดับสอง จ านวน 8 
14 คน 9 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 39 คน เกียรตินิยมอันดับสอง จ านวน 2 คน 10 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จ านวน 36 คน เกียรตินิยมอันดับสอง จ านวน 13 คน 11 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 12 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง และรับทราบจ านวนนักศึกษาที่ยังไม่13 

ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาและให้งานสนับสนุนวิชาการแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทราบต่อไป  14 

4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ/ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 15 
คณะเทคโนโลยี 16 

ประธาน น าเสนอว่าเพ่ือให้การกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานของบุคลากร 17 
สังกัดคณะเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรให้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ตาม18 
ข้อ 10 วรรคหนึ่ง (2) ของประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่7/2558) เรื่อง หลักเกณฑ์และ19 
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย และประกาศ 20 
ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ21 
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีองค์ประกอบของกรรมการที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่22 
ประชุม คือ 23 

1. ผู้แทนจากกรรมการประจ าคณะ จ านวน 3 คน 24 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส่วนงาน จ านวน 1 คน 25 

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 26 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 27 
1. ผู้แทนจากกรรมการประจ าคณะจ านวน 3 คน 28 

1.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 29 
1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุศรา สุระโคตร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณ ี30 

ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา 31 
1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 32 

2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส่วนงาน จ านวน 1 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัธน์ เรืองแสง 33 
และอันดับส ารองคือ รองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ 34 

4.3 ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็น ศาสตราจารย์ (รองศาสตราจารย์ลักขณา เหล่าไพบูลย์) 35 
ประธาน น าเสนอที่ประชุมพิจารณาว่า รองศาสตราจารย์ลักขณา เหล่าไพบูลย์ พนักงาน36 

มหาวิทยาลัย ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มีความ37 
ประสงค์จะขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็น  ศาสตราจารย์ โดยวิธี ปกติ (วิธีที่  2) สาขาวิชา38 
เทคโนโลยีชีวภาพ และได้ส่งเอกสารและผลงานมาเพ่ือประกอบการพิจารณา โดยมีผลการประเมินผลการ39 

/สอนเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ ... 



ครั้งที่ 6/2561 วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561  หน้าที่ 5/7 
สอนเป็นผู้มคีวามเชี่ยวชาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 1 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 2 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ 3 
1. เห็นชอบในหลักการให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็น ศาสตราจารย์ โดยมี4 

ข้อสังเกต/เสนอแนะ คือ ภาระงานย้อนหลัง 3 ปี ข้อ 3.2-3.5 ควรจะตัดภาระงานปี 5 
2545-2548 ออกหรือไม่ 6 

2. เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง 7 
ศาสตราจารย์ โดยวิธี ปกติ (วิธีที่ 2) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 11 รายชื่อ8 
และให้พิจารณาจัดล าดับใหม่ โดยที่ประชุมได้เสนอเพ่ิมเติม 1 รายชื่อ เป็นล าดับที่ 1 9 

4.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 10 
ประธาน น าเสนอที่ประชุมพิจารณาว่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี11 

การผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่เทียบกับ12 
หลักสูตรของ Universitas Gadjah Mada ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุม13 
พิจารณา 14 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรฯ ตรวจสอบและปรับแก้ ดังนี้ 15 
1. รูปแบบของหลักสูตรที่เก่ียวข้อง 16 
2. จัดท าค าบรรยายรายวิชาเฉพาะหลักหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี17 

การผลิต 18 
3. ตรวจสอบข้อมูล กฎ ระเบียบ กับฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย กรณีนี้เป็นหลักสูตร19 

ปรับปรุงหรือไม่ 20 

4.5 ผลการคัดเลือกต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง 5530 21 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี น าเสนอที่ประชุมทราบว่า  ตามประกาศ22 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1059/2561 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ23 
คัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยี ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ า24 
ต าแหน่ง 5530 มีผู้สมัครจ านวน 2 ราย และท าการคัดเลือกในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 นั้น ผลปรากฏว่า ไม่25 
มีผู้ผ่านการคัดเลือก เนื่องจาก ผู้สมัครล าดับที่ 1 คะแนนสอบในแต่ละส่วนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และผู้สมัคร26 
หมายเลข 2 ไม่มาเข้ารับการคัดเลือก และตามข้อ 8.4 ของประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ า27 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7/2559) ให้ส่วนงานเสนอคณะกรรมการประจ าส่วนงานให้ความ28 
เห็นชอบผลการคัดเลือก ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 29 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 30 

4.6 การโอนย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย 31 
ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการขอโอนย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย รายผู้ช่วย32 

ศาสตราจารย์วิชัย เสริมผล สังกัคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 33 
ประสงค์โอนย้ายมาที่คณะเทคโนโลยี ซึ่งได้ผ่านที่ประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพแล้ว ดังรายละเอียดตาม34 
เอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 35 

ที่ประชุมแล้ว มีมตเิห็นชอบในหลักการ 2 แนวทาง คือ 36 
1. หากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย เสริมผล หรือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 37 

วิทยาเขตหนองคาย ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการขอโอนย้ายมาสังกัดคณะเทคโนโลยี ก่อนการ38 
ด าเนินการของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว39 

/ประชุมครั้งที่ 6/2561 ... 



ครั้งที่ 6/2561 วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561  หน้าที่ 6/7 
ประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ให้คณะด าเนินการเรื่องการตัดโอนอัตรา1 
ตามระเบียบขั้นตอนของทางราชการต่อไป หรือ 2 

2. หากยังไม่มีการด าเนินการเกี่ยวกับการขอโอนย้ายฯ ใดๆ มาก่อน ให้น าเรื่องการขอโอนย้ายของ3 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย เสริมผล กลับไปพิจารณาขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสาขาวิชา4 
เทคโนโลยีชีวภาพอีกครั้ง แล้วน าเสนอเรื่องการขอโอนย้ายฯ เข้าพิจารณาในการประชุม5 
คณะกรรมการประจ าคณะคราวต่อไป 6 

4.7 ชื่อภาษาอังกฤษ สาขาวิชา คณะเทคโนโลยี 7 
ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาว่า ตามข้อ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 

ฉบับที่ 741/2561 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในคณะ9 
เทคโนโลยี ให้การบริหารวิชาการแบ่งเป็นสาขาวิชา นั้น การก าหนดชื่อเรียกสาขาวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่ง10 
ในระดับมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศ รวมทั้งการศึกษาข้อมูลจากส่วนงานต่างๆ พบว่าใช้ชื่อ11 
เรียกหลากหลาย เพ่ือให้การเรียกชื่อสาขาวิชาเป็นภาษาอังกฤษของคณะเป็นไปอย่างถูกต้อง เผยแพร่ให้12 
หน่วยงานภายนอกรับทราบอย่างเป็นทางการ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุม13 
พิจารณา 14 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ใช้ชื่อเรียกสาขาวิชาเป็นภาษาอังกฤษของคณะ คือ15 
“Department of ……..” และให้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร แจ้งสาขาวิชาและหลักสูตรทราบ16 
ต่อไป  17 

4.8 ขอเปลี่ยนระดับการศึกษา จากระดับปริญญาเอก เป็นระดับปริญญาโท 18 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาว่า ตามที่ศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง 19 

มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนระดับการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รายนางสาวนพรัตน์ ต้อยน้อย 20 
จากระดับปริญญาเอก เป็น ระดับปริญญาโท และการเปลี่ยนระดับการศึกษาสามารถด าเนินการได้โดยความ21 
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมกรบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะ ดังรายละเอียด22 
ตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 23 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ตรวจสอบข้อมูลการด าเนินการกรณีนี้กับบัณฑิตวิทยาลัย24 
เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือการด าเนินการที่ถูกต้องครบถ้วนต่อไป 25 

4.9 การรับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 26 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา27 

รับรองผลการศึกษาราย Mr.RAKSMEY THIN นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ วิชา 28 
692898 THESIS  29 

- ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ลงทะเบียน 2 หน่วยกิต ได้เกรด S 2 หน่วยกิต 30 
- ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2560 ลงทะเบียน 18 หน่วยกิต ได้เกรด S 18 หน่วยกิต 31 

(เปลี่ยนประเภทการลงทะเบียน) 32 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 33 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง  34 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 35 

5.1 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมแสดงวิสัยทัศน์ ผู้ เสนอตัวเข้าสู่36 
กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 37 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในนามกรรมการสภาพนักงาน38 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งที่ประชุมเพ่ือเชิญชวนเข้าฟังการแสดงวิสัยทัศน์ผู้เสนอตัวเข้าสู่กระบวนการสรร39 

/หาอธิการบดีมหาวิทยาลัย ... 



ครั้งที่ 6/2561 วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561  หน้าที่ 7/7 
หาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงละคร คณะ1 
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จงึแจ้งที่ประชุมทราบ 2 

 ที่ประชุมรับทราบ 3 

5.2 การด าเนินการก าจัดสารเคมี 4 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจ ากัดของเสียที่ใช้5 

ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยที่มีการใช้สารเคมีอันตรายต่างๆ โดยแจ้งให้ให้สาขาวิชาต่างๆ  6 
ส ารวจและแจ้งชนิดสารเคมีที่จะก าจัด โดยขอให้ระบุ/แยกชนิดของสารเคมีเพ่ือจะลดค่าใช้จ่าย และแจ้งมาที่7 
คณะภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เพื่อด าเนินการต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 8 

 ที่ประชุมรับทราบ 9 

5.3 การยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ESPReL-KKU) 10 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่าตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมี11 

นโยบายส่งเสริมและให้ความส าคัญทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และรองรับมาตรฐานการ12 
ยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการการใช้สารเคมี และคณะได้รับการรับรองบางห้องแล้วนั้น ขอแจ้ง 13 
สาขาวิชาให้ข้อมูลห้องปฏิบัติการที่จะเข้าสู่การยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เพ่ือด าเนินการโดย14 
ประสานกับฝ่ายวิจัยต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 15 

ที่ประชุมรับทราบและเสนอให้ห้องปฏิบัติการธรณีเคมี เข้ารับการรับรองต่อไป 16 

5.4 กิจกรรมจัดอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ E-Learning KKU  17 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบและเชิญชวนบุคลากรสายวิชาการเข้ารับการ18 

อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ E-Learning KKU ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 19 
09.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 2 โดยได้แจ้งประชาสัมพันธ์ และขอให้ตอบรับภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 20 
2561 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 21 

ที่ประชุมรับทราบ 22 

5.5 การขอบคุณผู้บริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 23 
ประธาน กล่าวค าขอบคุณต่อ นางสาวจินตนา ศรีผุย รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยี24 

การอาหาร ในนามผู้บริหารคณะ ที่ได้ช่วยงานด้านการบริหารสาขาวิชาด้วยดีตลอดมา โดยมรีองศาสตราจารย์25 
วรนุช ศรีเจษฎารักข์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ตั้งแต่วันที่ 1 26 
กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 27 

ที่ประชุมรับทราบ   28 

เลิกประชุมเวลา 17.15  น. 29 
 (นายสมคิด พลตื้อ) 30 

                        ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี 31 
         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 32 
นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์  33 
ผู้จดรายงานการประชุม 34 


