
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี 1 
ครั้งที่  7/2559 2 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 3 
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี 4 

ผู้มาประชุม  5 
1. นายพรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 6 
2. นางสาวปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 7 
3. นายณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ กรรมการ 8 
4. นายธัญญา จันทร์ประสพชัย รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต กรรมการ 9 
 ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 10 
5. นางสาวอารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  11 
6. นายสมคิด พลตื้อ              หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี กรรมการและเลขานุการ 12 

ผู้ไม่มาประชุม 13 
- ไม่มี 14 

ผู้เข้าร่วมประชุม  15 
1. นางสาวกรกช ฮามสุโพธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 16 
2. นางสาวจิรวรรณ อภิรักษากร รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  17 
 รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 18 
3. นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์ บุคลากร ช านาญการ 19 

เริ่มประชุม:    เวลา 13.40 น. 20 
       ประธานกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 21 

ระเบียบวาระท่ี  1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โดยมีแก้ไขดังนี้ 22 
หน้า 1 วาระที่ 2.1 บรรทัดที่ 36 แก้ไขจาก “ปฏิบัติในการขอก าหนดก าหนดเป็นอาจารย์ที่มีภาระงานเน้น23 

การสอน ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้” เป็น “ปฏิบัติในการขอก าหนดเป็นอาจารย์ที่มี24 
ภาระงานเน้นการสอน ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้” 25 

หน้า 3 วาระท่ี 3.1 บรรทัดที่ 10 แก้ไขจาก “2). 694772 GEOLOGICAL DISASTER ASSESSMENT” เป็น 26 
“2). วิชา 694772 GEOLOGICAL DISASTER ASSESSMENT” 27 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง 28 

2.1 ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอก าหนดเป็นอาจารย์ที่มีภาระงานเน้นการสอน 29 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว30 

ประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ระเบียบวาระที่ 2.1 ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ31 
ในการขอก าหนดก าหนดเป็นอาจารย์ที่มีภาระงานเน้นการสอน ที่ประชุมรับทราบและให้ตรวจสอบสัดส่วน32 
ภาระงานให้สอดคล้องกับประกาศของมหาวิทยาลัยก่อนประกาศใช้ต่อไป นั้น ได้ตรวจสอบสัดส่วนภาระงาน33 
ให้สอดคล้องกับประกาศของมหาวิทยาลัยแล้ว และได้ประกาศใช้และจัดส่งไปยังภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ เพ่ือ34 
ทราบแล้ว จึงแจ้งที่ประชุมทราบ   35 

 ที่ประชุมรับทราบ 36 

2.2 การปรับโครงสร้างและระบบการบริหาร 37 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว38 

ประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ระเบียบวาระที่ 2.2 การปรับโครงสร้างและระบบการ39 

/บริหาร ซึ่งไดใ้ห้คณะกรรมการ ... 
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บริหาร ซึ่งได้ให้คณะกรรมการประจ าคณะน าไปพิจารณา และหัวหน้าภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ ประธาน1 
หลักสูตรฯ ประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นแล้วนั้น ได้เชิญบุคลากรสายสนับสนุนประชุมเพ่ือให้ข้อคิดเห็น2 
ประกอบการพิจารณาปรับโครงสร้างและแบ่งหน่วยงาน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และบุคลากรสาย3 
วิชาการประชุมเพ่ือให้ข้อคิดเห็นประกอบการพิจารณาปรับโครงสร้างและแบ่งหน่วยงาน  เมื่อวันที่ 4 4 
กรกฎาคม 2559 และอยู่ระหว่างการปรับปรุงตามข้อคิดเห็นต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมทราบ   5 

 ที่ประชุมรับทราบ 6 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 7 

3.1 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษาส าหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาค8 
อาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ปีการศึกษา 2559 9 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการคัดเลือกบุคคล10 
เข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษาส าหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ปี11 
การศึกษา 2559 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 897/2559) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2559 โดยมี12 
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาคณะเทคโนโลยี ประกอบด้วย  13 

1. Ms. Irvia Resti Puyanda เข้าศึกระดับปริญญาโท สาขาความปลอดภัยและการ14 
จัดการคุณภาพอาหาร ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559  15 

2. Mrs. Van Le Thi Thuy เข้าศึกระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีธรณี ภาคการศึกษา16 
ต้น ปีการศึกษา 2559 17 

3. Mr. Maurits Karindahang เข้าศึกระดับปริญญาโท สาขาความปลอดภัยและการ18 
จัดการคุณภาพอาหาร ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 19 

4. Ms. Thwe Moe Phyu เข้าศึกระดับปริญญาโท สาขาความปลอดภัยและการจัดการ20 
คุณภาพอาหาร ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559  21 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ   22 
 ที่ประชุมรับทราบ 23 

3.2 ก าหนดการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  24 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี แจ้งก าหนดการจัดงานเกษียณอายุราชการ 25 

ส าหรับบุคลากรคณะเทคโนโลยี ในปีงบประมาณ 2559 โดยคณะฯ ก าหนดจัดในวันที่ 22 กันยายน 2559 26 
เวลา 09.30-13.00 น. ณ ห้องเฟ่ืองฟ้า อาคาร TE 06 มผีู้เกษียณอายุราชการ จ านวน 7 คน ดังต่อไปนี้ 27 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินิจ ยังมี   สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีธรณี 28 
2. รองศาสตราจารย์ลัดดา วรรณขาว  สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีธรณี 29 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หล้า อาจวิชัย  สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีธรณี 30 
4. รองศาสตราจารย์สิงหนาท พวงจันทน์แดง สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 31 
5. นายทองมา พรมทองม ี   สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 32 
6. นางราตรี พรมทองม ี    สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 33 
7. นายวิเชียร เต็งกิตติไพศาล   สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 34 

จึงแจ้งที่ประชุมทราบ   35 
ที่ประชุมรับทราบ 36 

3.3 สรุปผลการเรียนของนักศึกษานานาชาติ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 37 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบถึงการสรุปผลการเรียนของ38 

นักศึกษานานาชาติ คณะเทคโนโลยี ที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 56-57-58 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 39 
จึงแจ้งที่ประชุมทราบ   40 

 ที่ประชุมรับทราบ 41 
/3.4 Tentative schedule ... 
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3.4 Tentative schedule for student exchange from Gadjah Mada University, 1 
Indonesia & from Yamaguchi University, Japan 2 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบก าหนดการของนักศึกษา3 
นานาชาติที่จะมาแลกเปลี่ยนยังคณะฯ ในโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศระหว่างเดือนสิงหาคม 4 
ถึงเดือนกันยายน 2559 โดยมีนักศึกษาจาก Gadjah  Mada University, Indonesia ในระหว่างวันที่ 6 5 
สิงหาคม ถึงวันที่ 6 กันยายน 2559 และ Yamaguchi University, Japan ในระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 6 
2559 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2559 ตามก าหนดการจะมีการเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เยี่ยมชม7 
ห้องปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยี ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ   8 

 ที่ประชุมรับทราบ 9 

3.5 ก าหนดการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2559 10 

หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับก าหนดการจัดกิจกรรม11 
ต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยก าหนดวัน เวลาและสถานที่ ดังนี้ 12 

1. กิจกรรมวันนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 ระหว่าง13 
เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องเฟ่ืองฟ้า ชั้น 1 อาคาร TE 06 14 

2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 ระหว่าง15 
เวลา 12.45-16.30 น. ณ ห้องสัมมนา 2 (6227) ชั้น 2 อาคาร TE 06 16 

3. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 17 
ระหว่างเวลา 08.30-11.30 น. ณ ห้องเฟ่ืองฟ้า ชั้น 1 อาคาร TE 06 18 

จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 19 
 ที่ประชุมรับทราบ 20 

3.6 ปฏิทินการจัดการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจ าปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยี 21 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับปฏิทินการจัด22 

การศึกษา ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 โดยก าหนดเปิดภาคการศึกษาในวันจันทร์ที่ 8 23 
สิงหาคม 2559 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ   24 

 ที่ประชุมรับทราบ 25 

3.7 กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ26 
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 27 
ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ28 

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) เพ่ือสร้าง29 
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การบริการสิชาการ การพัฒนานิสิต/นักศึกษา การประกัน30 
คุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการ นั้น ในปี พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับ31 
เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมโครงการความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถาบันทั้ง 2 สถาบัน32 
ดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องเฟ่ืองฟ้า ชั้น 1 อาคาร TE 06 โดยมีหัวข้อการ33 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ 34 

1. การบริหารจัดการหลักสูตร 35 
2. โครงสร้างการบริหารจัดการ 36 

จึงแจ้งที่ประชุมทราบ     37 
 ที่ประชุมรับทราบ 38 

/3.8 กิจกรรมโครงการ TE HAPPY ... 
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3.8 กิจกรรมโครงการ TE HAPPY TE แห่งความสุข ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2559 1 
ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่า คณะฯ ก าหนดจัดกิจกรรมโครงการ TE HAPPY TE แห่ง2 

ความสุข ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2559 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง3 
เฟ่ืองฟ้า อาคาร TE 06 เพ่ือให้ผู้บริหารพบบุคลากร สรุปผลการด าเนินงานของคณะในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา 4 
เล่าสู่กันฟัง: สรุปการด าเนินงาน/การเปลี่ยนแปลงของคณะ/มหาวิทยาลัย สรุปการด าเนินงาน/สาระส าคัญ5 
ของฝ่ายต่างๆ และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่าง ๆ และเสนอข้อคิดเห็น ปัญหา 6 
ข้อเสนอแนะ อุปสรรค ในการท างาน จึงแจ้งที่ประชุมทราบ   7 

 ที่ประชุมรับทราบ 8 

3.9 การคัดเลือกผู้เข้าประกอบการโรงอาหาร คณะเทคโนโลยี ประจ าปี 2559  9 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้ เข้า10 

ประกอบการโรงอาหาร คณะเทคโนโลยี ประจ าปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ด าเนินการคัดเลือก11 
เรียบร้อยแล้ว ผลการคัดเลือกอย่างไม่เป็นทางการปรากฏว่าได้ผู้เข้าประกอบการรายใหม่ทั้ง 3 ร้าน จึงแจ้งที่12 
ประชุมทราบ   13 

 ที่ประชุมรับทราบ 14 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 15 

4.1 การคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัล “ศรีมอดินแดง” ประจ าปี 16 
2559 17 

 ประธานฯ น าเสนอท่ีประชุมทราบ และพิจารณาว่ากองการเจ้าหน้าที่ขอให้คณะฯ พิจารณา18 
คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับพระราชทานรางวัล “ศรีมอดินแดง” ประจ าปี 2559 และคณะฯ ได้แจ้งให้19 
ภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ พิจารณาเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 20 
953/2555) มายังคณะฯ เพ่ือน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน21 
เสนอต่อไปนั้น สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ได้เสนอชื่อ ศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง สังกัดภาควิชา22 
เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้าร่วมการคัดเลือกบุคลเพ่ือเข้ารับพระราชทานรางวัล 23 
“ศรีมอดินแดง” ประจ าปี 2559 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 24 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง   25 

4.2 การประเมินผลการสอนของรองศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์ อุปริวงศ์ 26 
ประธานฯ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ และพิจารณาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ27 

ประเมินผลการสอนของรองศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์ อุปริวงศ์ รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0514.16.2/394 28 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 29 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้เสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ30 
ประเมินผลการสอน ดังนี้  31 

1. กรรมการภายในคณะ ประกอบด้วย 32 
 คณาจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 33 

1. รองศาสตราจารย์ลักขณา เหล่าไพบูลย์ และส ารอง คือ ศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง และ รอง34 
ศาสตราจารย์พรเทพ ถนนแก้ว ตามล าดับ 35 

 คณาจารย์สาขาอ่ืนภายในคณะเทคโนโลยี 36 
1. รองศาสตราจารย์สิงหนาท พวงจันทน์แดง สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร และส ารอง คือ รอง37 

ศาสตราจารย์ศรัญญา พรหมโคตร์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีธรณี และ รองศาสตราจารย์เพียงตา 38 
สาตรักษ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีธรณี ตามล าดับ 39 

/2. กรรมการภายนอกคณะ ... 
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2. กรรมการภายนอกคณะ รองศาสตราจารย์กันยรัตน์ โลหะสุต สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะ1 
วิศวกรรมศาสตร์  และส ารอง คือ รองศาสตราจารย์ รัชพล สันติวรากร สังกัดภาควิชา2 
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 

และให้คณะฯ ด าเนินการทาบทามบุคคลข้างต้นเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนต่อไป 4 

4.3  รายงานความก้าวหน้าการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ระยะที่ 2 ของ5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ  6 

หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี น าเสนอว่าตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ 7 
ถาวรชินสมบัติ ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ มีก าหนด 1 ปี  ตั้งแต่วันที่ 1 8 
กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 นั้น บัดนี้ บุคคลดังกล่าวได้รายงานความก้าวหน้าการไป9 
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ระยะที่ 2 (เดือนธันวาคม 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559) โดย10 
การเขียนต ารา เรื่อง คุณสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนในผลิตภัณฑ์อาหาร บทที่ 3  บทที่ 5 และบทที่ 6 ดัง11 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 12 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง และให้คณะติดตามการรายงาน13 
ความก้าวหน้าการไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ระยะที่ 3 ต่อไปด้วย 14 

4.4 การขอย้ายคณะเรียน 15 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการขอย้าย16 

คณะเรียน ตามใบค าร้องขอย้ายคณะเรียน ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ของนาย กิฏิวรรษ สัจจลักษณ์ รหัส17 
ประจ าตัว 583160081-5 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มีความประสงค์ขอย้ายจาก18 
คณะเทคโนโลยี ไปศึกษาท่ี คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 โดยมีคุณสมบัติ19 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุม20 
พิจารณา 21 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ย้ายคณะเรียนได้ 22 

4.5 ขออนุมัติหลักการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และขอ23 
ใช้เงินรายได้ 1 % เพื่อสมทบเข้ากองทุนฯ 24 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ น าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเนื่องจาก25 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ เปลี่ ยนสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  ตามพระชาบัญญัติ26 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 พนักงานมหาวิทยาลัย (เดิม) และบุคลากรที่เปลี่ยนสถานะเป็นพนักงาน27 
มหาวิทยาลัย จะได้รับการคุ้มครองจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ดังนั้น การสนับสนุนด้านสวัสดิการ28 
ต่างๆ ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีเป็นอีกหนึ่งการสนับสนุนเป็นเพ่ือขวัญและก าลังใจในการท างานของ29 
บุคลากร ตลอดจนค่าชดเชยต่างๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย อันเนื่องมาจาก 30 
“การพ้นสภาพ” หน่วยงานต้องจ่าย “ค่าชดเชย” ให้แก่พนักงานหรือลูกจ้าง นั้น ในการด าเนินการดังกล่าว31 
รวมทั้งการจัดสวัสดิการเพ่ิมเติมส าหรับบุคลากร มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณสนับสนุนจ านวนหนึ่ง จึง32 
เห็นควรจะมีการตั้งกองทุนสวัสดิการ คณะเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนด้านสวัสดิการต่างๆ ตลอดจนค่าชดเชย33 
ให้บุคลากรของคณะต่อไป จึเสนอที่ประชุมพิจารณาการตั้งกองทุนสวัสดิการ คณะเทคโนโลยี และขอใช้เงิน34 
รายได้คณะเทคโนโลยี 1% เข้าสมทบกองทุนฯ โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 35 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการให้ตั้งกองทุนสวัสดิการ คณะเทคโนโลยี 36 
และใช้เงินรายได้คณะเทคโนโลยี 1% เข้าสมทบกองทุนฯ โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 37 

4.6 การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 38 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอต่อที่ประชุมว่าจะมีการตรวจประเมิน39 

คุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 โดยวิธีสุ่มตรวจ ซึ่งคณะเทคโนโลยีมีหลักสูตร 4 หลักสูตร40 

/ที่จะถูกสุ่มตรวจ ... 
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ที่จะถูกสุ่มตรวจ คือ 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 2. หลักสูตรปรัชญา1 
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยและ2 
การจัดการคุณภาพอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี3 
การอาหาร และฝ่ายวิชาการฯได้จัดท าแบบฟอร์มโดยจะใส่ข้อมูลกลางไว้ให้ และขอให้ภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ/4 
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับการศึกษากรอกเพ่ิมเติมข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร โดยจะให้แล้วเสร็จ5 
ภายในสิ้นเดือนกันยายน 2559 และขอให้ที่ประชุมพิจารณาองค์ประกอบของกรรมการประเมินคุณภาพ6 
ภายในระดับหลักสูตร เพ่ือการแต่งตั้งต่อไป จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 7 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบองค์ประกอบของกรรมการฯ ซึ่งเป็นผู้ผ่านการอบรม8 
และข้ึนบัญชีในทะเบียนของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 9 

1. กรรมการจากภายนอกคณะ 10 
2. กรรมการภายในคณะนอกสาขาวิชา 2 คน 11 

และมีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมหลักสูตรในการตรวจประเมินอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 12 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 13 

4.7 ขอแก้ค่าคะแนนวิชา 694 209 SEDIMENTOLOGY  14 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอต่อที่ประชุมว่ามีนักศึกษาขอตรวจสอบ15 

ค่าคะแนนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 จ านวน 4 รายวิชา และมี 1 รายวิชา คือ วิชา 694 209  16 
Sedimentology ที่อาจารย์ประจ าวิชาตรวจสอบแล้วกรณีนางสาวนงนภัส นิติอมร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 17 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มีการเปลี่ยนแปลงค่าคะแนนเนื่องจากอาจารย์ประจ าวิชากรอกคะแนนผิด โดยขอ18 
แก้ค่าคะแนนจาก B เป็น B+ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 19 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง และมีข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบค่าคะแนน20 
ของนักศึกษาคนอ่ืนๆ ด้วย 21 

4.8 การขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอก 22 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  น าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการขอเปลี่ยน23 

สาขาวิชาเอกของนางสาวอินทิพร สุวรรณศร รหัสประจ าตัว 583160198-4 นักศึกษาคณะเทคโนโลยี 24 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 1 มีความประสงค์ขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอก เป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีการ25 
อาหาร ตามใบค าร้องทั่วไป ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการวิชาการได้ประชุมพิจารณาแล้ว26 
สามารถย้ายสาขาวิชาได้ตามประกาศคณะเทคโนโลยี ลงวันที่วันที่ 27 พฤษภาคม 2528 เรื่อง การเปลี่ยน27 
วิชาเอกของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี เนื่องจากประกาศคณะเทคโนโลยี (ฉบับที่ 19/2558) ลงวันที่ 29 28 
กันยายน 2558 เรื่อง การเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี ใช้กับนักศึกษา29 
รหัสขึ้นต้นด้วย 59 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 30 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนสาขาวิชาเอกได้ 31 

4.9 การขอคืนสภาพนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 32 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการขอคืน33 

สภาพนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต กรณีนายเจษฎา ศรีเทพ ซึ่งได้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อ34 
วันที่ 28 มกราคม 2559 เนื่องจากไม่ช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือขึ้นหรือต่อทะเบียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัย35 
ก าหนด โดยได้ยื่นค าร้องขอคืนสภาพนักศึกษาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เพ่ือเข้าศึกษาในภาคการศึกษา36 
ต้น ปีการศึกษา 2559 เพ่ือด าเนินการการให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 829/2549) 37 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 38 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 39 

/ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ... 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ขอคืนสภาพนักศึกษาได้ และมีข้อเสนอแนะให้1 
สาขาวิชาฯ เชิญผู้ปกครองมาปรึกษาและให้ค าแนะน า และให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลการเรียนอย่างใกล้ชิด 2 

4.10 รับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 3 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี น าเสนอว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 และงานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์การจบ5 
การศึกษาครบถ้วนแล้ว จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา ดังนี้ 6 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 29 คน 7 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 53 คน 8 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จ านวน 27 คน 9 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต จ านวน 23 คน 10 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 11 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 12 

4.11 รายงานการใช้จ่ายเงิน ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะเทคโนโลยี ประจ าปี13 
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2559) 14 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารายงานการใช้จ่ายเงิน15 

ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะเทคโนโลยี งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ไตรมาสที่ 3 16 
(เมษายน-มิถุนายน 2559) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึง17 
เสนอที่ประชุมพิจารณา 18 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้ตรวจสอบความถูกต้อง และแจ้งไป19 
ยังภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ ทราบ และเร่งรัดการใช้เงินภายในก าหนด และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมกรณีมี20 
กิจกรรมของนักศึกษาขอให้ภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเนื่องจากได้จัดสรร21 
งบประมาณให้แล้ว 22 

4.12 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนนักศึกษายอดเยี่ยม คณะเทคโนโลยี  23 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการ24 

ขอเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนนักศึกษายอดเยี่ยม ซึ่งข้อมูลสถิติการขอรับทุนตั้งแต่ปี 2554-2558 25 
มีนักศึกษาสมัครขอรับทุนมากขึ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับทุนทั่วถึงยิ่งขึ้นจึงเสนอเพ่ือพิจารณา26 
หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนโดยขอประกาศรับสมัครพร้อมกับทุนพัฒนานักศึกษาและปรับเปลี่ยนจ านวน27 
เงินทุน เป็น 7,500 บาท ต่อทุน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 28 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ ใช้หลักเกณฑ์เดิม และให้กระจายทุนไปทุก29 
สาขาวิชา และจ านวนเงินทุนให้กรรมการพัฒนานักศึกษาพิจารณาน าเสนอต่อไป 30 

4.13 ปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 31 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ น าเสนอที่ประชุมที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา32 

ปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 33 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 34 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยมีการปรับแก้ให้เหมาะสมกับ35 
ระยะเวลาด าเนินการต่อไป 36 

4.14 ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา บุญมี) 37 
ประธานฯ น าเสนอที่ประชุมว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา บุญมี พนักงานมหาวิทยาลัย 38 

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี ยื่นเอกสารผลงานเพ่ือ39 

/ประกอบการพิจารณา ... 
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ประกอบการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ 1 
โดยวิธีปกติ ซึ่งได้ผ่านประเมินการสอนจากคณะอนุกรรมการฯ บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความช านาญพิเศษ ใน2 
การสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดและเสนอผลงานทางวิชาการ 3 
ต ารา เรื่อง หลักการพื้นฐานของวิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ จ านวน 1 เล่ม และผลงานวิจัยจ านวน 5 4 
เรื่อง จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา  5 

1. ขอความเห็นชอบในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์ 6 
2. ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนด7 

ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 8 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ 9 
1. เห็นชอบในหลักการให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์  10 
2. เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ ง 11 

รองศาสตราจารย์ จ านวน 10 รายชื่อ 12 

4.15 การจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์คณะเทคโนโลยี ประจ าปี 2559 13 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาการจัดงานสัปดาห์14 

วันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2559 ซึ่งในส่วนคณะวิทยาศาสตร์ก าหนดจัดงานในวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 15 
และในส่วนของคณะเทคโนโลยี ก าหนดจัดในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2559 และจะของดการเรียนการสอนใน16 
วันที่ 17 สิงหาคม 2559 โดยรูปแบบการจัดงานเป็นแบบจัดนิทรรศการผลงานวิจัย องค์ความรู้ด้าน 17 
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีธรณี เทคโนโลยีการอาหาร และเทคโนโลยีการผลิต โดยคณะฯ สนับสนุน18 
งบประมาณในการจัดนิทรรศการหน่วยงาน/โครงการ ละ 4,500 บาท ซึ่งจะแจ้งไปยังภาควิชาฯ เพ่ือแสดง19 
ความจ านงในการจัดแสดงนิทรรศการในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ต่อไป จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 20 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ 21 

4.16 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 22 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากร น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างเกณฑ์การประเมินผลการ23 

ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยกรอบที่น าเสนอประกอบด้วยองค์ประกอบที่ 1 กิจกรรมที่จะ24 
ประเมินประกอบด้วยภาระงานหลัก งานรอง งานพัฒนา งานอ่ืนๆ ซึ่งการประเมินจะต้องมีการมอบหมายให้25 
ชัดเจน และทุกงานต้องมีการประเมินความพึงพอใจ องค์ประกอบที่ 2 สัดส่วน หรือน้ าหนักของผู้ประเมินมี26 
มากกว่า 1 คน โดยจะเริ่มใช้ในรอบการประเมินที่ 1/2560 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึง27 
เสนอที่ประชุมพิจารณา 28 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ 29 

เลิกประชุมเวลา 18.00  น. 30 
 31 

(นายสมคิด พลตื้อ) 32 
             หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี 33 

         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 34 
นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์  35 
ผู้จดรายงานการประชุม 36 


