
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี 1 
ครั้งที่  8/2559 2 

วันที่ 18 สิงหาคม 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 กรรมการ 11 
6. นายสมคิด พลตื้อ              หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี กรรมการและเลขานุการ 12 

ผู้ไม่มาประชุม 13 
- ไม่มี 14 

ผู้เข้าร่วมประชุม  15 
1. นางสาวกรกช ฮามสุโพธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 16 

เริ่มประชุม:    เวลา 13.30 น. 17 
       ประธานกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 18 

ระเบียบวาระท่ี  1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 และครั้ง19 
ที่ พิเศษ 3/2559 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 โดยมีแก้ไขดังนี้ 20 

ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559  21 
หน้า 2 วาระท่ี 3.1 บรรทัดที่ 22 แก้ไขจาก “ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ” เป็น “ดังรายละเอียด22 

ตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ” 23 
วาระท่ี 3.3 บรรทัดที่ 39 แก้ไขจาก “ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ” เป็น “ดังรายละเอียด24 

ตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ” 25 
หน้า 3 วาระที่ 3.4 บรรทัดที่ 8 แก้ไขจาก “ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ” เป็น “ดังรายละเอียด26 

ตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ” 27 
วาระท่ี 3.6 บรรทัดที่ 24 แก้ไขจาก “ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ” เป็น “ดังรายละเอียด28 

ตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ” 29 
หน้า 4 วาระที่ 4.1 บรรทัดที่ 24 แก้ไขจาก “ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา” เป็น “ดัง30 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา” 31 
วาระท่ี 4.2 บรรทัดที่ 27 และ 30 แก้ไขจาก “คณะกรรมการ” เป็น “คณะอนุกรรมการ” 32 

หน้า 5 วาระที่ 4.3 บรรทัดที่ 11-12 แก้ไขจาก “ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา” เป็น “ดัง33 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา” 34 

วาระที่ 4.4 บรรทัดที่ 20 แก้ไขจาก “ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา” เป็น “ดัง35 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา” 36 

 วาระที่ 4.5 บรรทัดที่ 26 แก้ไขจาก “พนักงานมหาวิทยาลัย (ดิม)” เป็น “พนักงานมหาวิทยาลัย 37 
(เดิม)” 38 

/หน้า 6 วาระท่ี 4.7 ... 
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หน้า 6 วาระที่ 4.7 บรรทัดที่ 18 แก้ไขจาก “ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา” เป็น “ดัง1 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา” 2 

วาระที่ 4.8 บรรทัดที่ 29 แก้ไขจาก “ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา” เป็น “ดัง3 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา” 4 

วาระที่ 4.9 บรรทัดที่ 37 แก้ไขจาก “ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา” เป็น “ดัง5 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา” 6 

หน้า 7 วาระที่ 4.10 บรรทัดที่ 9 แก้ไขจาก “ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา” เป็น “ดัง7 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา” 8 

วาระที่ 4.11 บรรทัดที่ 15 แก้ไขจาก “ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา” เป็น “ดัง9 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา” 10 

วาระที่ 4.12 บรรทัดที่ 25 แก้ไขจาก “ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา” เป็น “ดัง11 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา” 12 

วาระที่ 4.13 บรรทัดที่ 30 แก้ไขจาก “ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา” เป็น “ดัง13 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา” 14 

หน้า 8 วาระที่ 4.16 บรรทัดที่ 22 แก้ไขจาก “ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา” เป็น “ดัง15 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา” 16 

ครั้งที่ พิเศษ 3/2559 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 17 
หน้า 1 บรรทัดที่ 3 แก้ไขจาก “วันที่ 5 สิหาคม 2559” เป็น “วันที่ 5 สิงหาคม 2559” 18 
หน้า 2 วาระท่ี 4.1.2 บรรทัดที่ 13 แก้ไขจาก “พ.อ.ท.ชัชรินทร์ นวลศรี” เป็น “พ.อ.ท.ชัชวินทร์ นวลศรี” 19 
หน้า 3 วาระที่ 4.4 บรรทัดที่ 10 แก้ไขจาก “เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเป็นกรณีพิเศษ” เป็น 20 

“เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากได้รับทุนโครงการพัฒนา21 
นักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาเอก ปีงบประมาณ 2559” 22 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่อง 23 

2.1 ปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 24 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุม25 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ระเบียบวาระท่ี 4.13 26 
ปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยมี27 
การปรับแก้ให้เหมาะสมกับระยะเวลาด าเนินการต่อไป นั้น ขอปรับล าดับที่ 8 มาเป็นล าดับที่ 5 และปรับแก้28 
เป็นระหว่างวันที่ 12-16 กันยายน 2559 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ   29 

 ที่ประชุมรับทราบและให้เสนอเอกสาร/ข้อมูลให้บุคลากรทราบและพิจารณารายละเอียด30 
ก่อน รวมทั้งการเสนอความเห็นกรณีท่ีไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 31 

2.2 การปรับโครงสร้างและระบบการบริหาร 32 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว33 

ประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 2.2 การปรับโครงสร้างและระบบการ34 
บริหาร ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงตามข้อคิดเห็น นั้น เห็นควรน าเสนอข้อมูล/รูปแบบให้บุคลากรพิจารณา35 
เลือกรูปแบบโครงสร้างและระบบการบริหารที่เหมาสมต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมพิจารณา   36 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรูปแบบโครงสร้างและระบบการบริหารที่จะน าเสนอ37 
ให้บุคลากรพิจารณาเลือก ดังนี้ 38 

ด้านวิชาการ 3 รูปแบบ 39 
(1) รูปแบบที่ 2 40 

/(2) รูปแบบที่ 3  ... 
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(2) รูปแบบที่ 3 1 
(3) รูปแบบที่ 4 (เสนอเพ่ิมใหม่ให้รวมเป็นสาขาวิชาเดียว) 2 

ด้านสนับสนุนการบริหาร 3 รูปแบบ 3 
(1) รูปแบบที่ 3 4 
(2) รูปแบบที่ 5 5 
(3) รูปแบบที่ 6 6 

โดยผู้มีสิทธิ์ออกเสียงและสัดส่วนการคิดค่าน้ าหนักในแต่ละด้าน ประธานรับไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้ง 7 

2.3 ก าหนดการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 8 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากร 9 

ประธานคณะกรรมการด าเนินงาน แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 10 
คราวประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 3.2 ก าหนดการจัดงาน11 
เกษียณอายุราชการ ส าหรับบุคลากรคณะเทคโนโลยี ในปีงบประมาณ 2559 โดยได้แจ้งก าหนดการจัดงานฯ 12 
ในวันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 09.30-13.00 น. ณ ห้องเฟ่ืองฟ้า อาคาร TE 06 มีผู้เกษียณอายุราชการ 13 
จ านวน 7 คน นั้น ได้ประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมเห็นชอบรูปแบบการ14 
จัดคล้ายกับปีที่ผ่านมา และก าหนดผู้แทนในการกล่าวแสดงมุทิตาจิตเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วยผู้แทนคณะ 15 
ผู้แทนภาคฯ ที่มีผู้เกษียณอายุราชการ และผู้เกษียณอายุราชการกล่าวแสดงความรู้สึก จึงแจ้งที่ประชุมทราบ   16 

 ที่ประชุมรับทราบและให้รับข้อมูลส าหรับจัดท าหนังสือมุทิตาจิตถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2559 17 
แล้วจัดท าร่างเพ่ือส่งโรงพิมพ์ต่อไป 18 

2.4 Tentative schedule for student exchange from Gadjah Mada University, 19 
Indonesia & from Yamaguchi University, Japan 20 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุม21 
คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 3.4 22 
Tentative schedule for student exchange from Gadjah Mada University, Indonesia & from 23 
Yamaguchi University, Japan ได้แจ้งโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง24 
เดือนกันยายน 2559 นั้น นักศึกษาจาก Gadjah  Mada University, Indonesia ไดเ้ดินทางมาแล้ว จ านวน 25 
6 คน เป็นชาย 2 คน และหญิง 4 คน จึงแจ้งที่ประชุมทราบ   26 

ที่ประชุมรับทราบ 27 

2.5 การคัดเลือกผู้เข้าประกอบการโรงอาหาร คณะเทคโนโลยี ประจ าปี 2559 28 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุ ม29 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 3.930 
การคัดเลือกผู้เข้าประกอบการโรงอาหาร คณะเทคโนโลยี ประจ าปี 2559 โดยได้แจ้งผลการคัดเลือกอย่างไม่31 
เป็นทางการปรากฏว่าได้ผู้เข้าประกอบการรายใหม่ทั้ง 3 ร้าน นั้น จากการสรุปคะแนนการคัดเลือกอย่างเป็น32 
ทางการปรากฏว่าได้ผู้เข้าประกอบการรายใหม่ 2 ร้าน คือร้านน้ าและร้านข้าวราดแกง ส่วนร้านก๋วยเตี๋ยว33 
เป็นร้านเดิม จึงแจ้งที่ประชุมทราบ   34 

 ที่ประชุมรับทราบ 35 

2.6 การประเมินการสอนของรองศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์ อุปริวงศ์ 36 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม37 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 4.2 38 
การประเมินผลการสอนของรองศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์ อุปริวงศ์ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้เสนอชื่อ39 
เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน นั้น ได้ทาบทามแล้วปรากฏว่ามีผู้รับเป็นคณะอนุกรรมการ40 

ประเมินผลการสอนประกอบด้วย ... 
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ประเมินผลการสอนประกอบด้วย รองศาสตราจารย์กันยรัตน์ โลหะสุต รองศาสตราจารย์พรเทพ ถนนแก้ว 1 
และรองศาสตราจารย์ศรัญญา พรหมโคตร์ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 2 

ที่ประชุมรับทราบและมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้คณะมีบัญชีรายชื่อเพ่ือพิจารณาคัดเลือก3 
เสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 4 

2.7 การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และขอใช้เงินรายได้ 1 5 
% เพื่อสมทบเข้ากองทุนฯ 6 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม7 
คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 4.5 8 
ขออนุมัติหลักการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และขอใช้เงินรายได้ 1 % 9 
เพ่ือสมทบเข้ากองทุนฯ ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบในหลักการให้ตั้งกองทุนสวัสดิการ คณะเทคโนโลยี และ10 
ใช้เงินรายได้คณะเทคโนโลยี 1% เข้าสมทบกองทุนฯ โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น อยู่ระหว่าง11 
การหาข้อมูลเพ่ิมเติมส าหรับด าเนินการร่างประกาศจัดตั้งกองทุนฯ และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ 12 
จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 13 

ที่ประชุมรับทราบ 14 

2.8 ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา บุญมี) 15 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม16 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ระเบียบวาระท่ี 4.14 17 
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา บุญมี) ที่ประชุม18 
พิจารณาเห็นชอบในหลักการให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์ และเห็นชอบรายชื่อ19 
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ จ านวน 10 รายชื่อ 20 
นั้น คณะฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อแล้วมีรายชื่อที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิของ สกอ. 5 รายชื่อ และอีก 5 21 
รายชื่อไม่มีรายชื่อที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิของ สกอ. คณะฯ ได้ด าเนินการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง22 
ทางวิชาการฯ แล้ว โดยระบุรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่มีรายชื่อที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิของ สกอ. เป็น23 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒินอกบัญชี จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 24 

ที่ประชุมรับทราบ 25 

2.9 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 26 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากร 27 

แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 28 
21 กรกฎาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 4.16 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 29 
ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบในหลักการโดยเริ่มใช้ในรอบการประเมินที่ 1/2560 นั้น เนื่องจากได้เลยก าหนด30 
เริ่มรอบการประเมินที่ 1/2560 มาระยะหนึ่งแล้ว ขอหารือว่าจะยังคงใช้รอบการประเมินที่ 1/2560 หรือจะ31 
เลื่อนไปเริ่มใช้รอบการประเมินที่ 2/2560 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 32 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เลื่อนไปเริ่มใช้รอบการประเมินที่ 2/2560 และ33 
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 34 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 35 

3.1 โครงการทุนสนับสนุนการผลิตต ารา พ.ศ.2559 36 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับโครงการทุนสนับสนุน37 

การผลิตต ารา พ.ศ.2559 ของฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร โดยส านักนวัตกรรมการเรียนการสอนได้จัดท า38 

โครงการทุนสนับสนุนการ ... 
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โครงการทุนสนับสนุนการผลิตต ารา เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตต าราที่มีคุณภาพ รวมถึงการ1 
ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีต าราที่มีคุณภาพ โดยมีโครงการสนับสนุนแบ่งออกเป็น 2 โครงการ ดังนี้  2 

1. ทุนสนับสนุนการผลิตต าราใหม่ พ.ศ.2559 ทุนละ 50,000 บาท สนับสนุนไม่น้อยกว่า  3 
40 ทุน ประกอบด้วย ประเภทที่ 1 ต าราที่อยู่ระหว่างการเขียน หรือเรียบเรียง และ4 
ประเภทที่ 2 ต าราที่จัดท าเนื้อหาสมบูรณ์พร้อมส าหรับการจัดพิมพ์ 5 

2. ทุนสนับสนุนการปรับปรุงต าราเพ่ือการจัดพิมพ์ พ.ศ.2559 ทุนละ 25,000 บาท 6 
สนับสนุนไม่น้อยกว่า 10 ทุน 7 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 8 
 ที่ประชุมรับทราบ 9 

3.2 ก าหนดการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา คณะเทคโนโลยี ประจ าปี 10 
2559 11 

หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี แจ้งก าหนดการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส12 
ครบรอบวันสถาปนา คณะเทคโนโลยี ประจ าปี 2559 โดยก าหนดจัดในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 13 
07.30-09.30 น. ณ ห้องเฟ่ืองฟ้า อาคาร TE 06 ประกอบด้วยกิจกรรมท าบุญเลี้ยงพระ ตักบาตรข้าวสาร 14 
อาหารแห้ง แก่พระสงฆ์ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ   15 

ที่ประชุมรับทราบ 16 

3.3 โครงการการขับเคลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์: การผลิตเอกสารประกอบการ17 
สอน รุ่น 1/2559 และโครงการการขับเคลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งรองศาสตราจารย์: การผลิต18 
ต ารา รุ่น 1/2559 19 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ ว่าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 20 
จัดโครงการขับเคลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์: การผลิตเอกสารประกอบการสอน รุ่น 1/2559 21 
และโครงการการขับเคลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งรองศาสตราจารย์: การผลิตต ารา รุ่น 1/2559 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ22 
ของบุคลากรสายผู้สอนให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและการเรียนการสอน ก าหนดจัดระหว่างวันที่ 12-15 23 
กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมมุจลินทร์ ชั้น 6 อาคารพิมล กลกิจ และนาข่าบุรี  รีสอร์ท จังหวัดอุดรธานี 24 
โดยให้คณะฯ พิจารณาคณาจารย์เข้าร่วมหลักสูตรละ 2 คน และคณะฯ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังภาควิชา/25 
สาขาวิชาแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ   26 

 ที่ประชุมรับทราบและให้ประชาสัมพันธ์ไปยังคณาจารย์ทาง e-mail อีกทางหนึ่งด้วย 27 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 28 

4.1 การสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 29 
 ประธาน น าเสนอที่ประชุมทราบ และพิจารณาว่าตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 30 

6606/2557 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2557 แต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์สิงหนาท พวงจันทน์แดง ด ารงต าแหน่ง31 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2561 นั้น บุคคล32 
ดังกล่าวจะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เพ่ือให้การสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 33 
คณะเทคโนโลยี  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประกอบกับ ข้อ 12.  วรรคสอง ของข้อบังคับ34 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาหัวหน้าภาควิชา  พ.ศ. 2550 จึงต้องมีกรรมการสรรหาหัวหน้า35 
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี โดยองค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วย 36 

1. คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 37 
2. กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ าจากภาควิชาอ่ืน กรรมการ 38 
3. หัวหน้าภาควิชาอ่ืน กรรมการ 39 
4. อาจารย์นอกภาควิชาที่จะสรรหา (เทคโนโลยีอาหาร) 2 คน กรรมการ 40 

/และภาควิชาเทคโนโลยี ... 
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และภาควิชาเทคโนโลยีอาหารได้เสนอชื่ออาจารย์นอกภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร จ านวน 4 คน แล้ว จึงเสนอ1 
เพ่ือพิจารณากรรมการจากองค์ประกอบข้างต้น 2 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ดังนี้  3 
1. กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ าจากภาควิชาอ่ืน (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ไม่มี เนื่องจาก 4 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ สังกัดภาคฯ อาหาร 5 
2. หัวหน้าภาควิชาอ่ืน ได้แก่ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี และส ารอง คือหัวหน้าภาควิชา6 

เทคโนโลยีชีวภาพ 7 
3. อาจารย์นอกภาควิชาที่จะสรรหา(เทคโนโลยีอาหาร) จ านวน 2 คน ได้แก่ 8 

1) ศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง 9 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลฤทธิ์ จุลมนต์ 10 

  และส ารอง คือ 11 
1) รองศาสตราจารย์รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล 12 
2) รองศาสตราจารย์พัฒนา เหล่าไพบูลย์ 13 

และให้เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะทาบทาม หากไม่ขัดข้องให้แจ้งมหาวิทยาลัยเพ่ือแต่งตั้งต่อไป 14 
หากขัดข้องให้ทาบทามล าดับถัดไปเพ่ือแจ้งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป   15 

4.2 โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2559 16 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ น าเสนอว่า ตามท่ีคณะฯ ด าเนินการ17 

จัดสรรทุนส าหรับนักศึกษาเป็นประจ าทุกปี นั้น เนื่องจากระบบบริหารตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฉบับ18 
ใหม่ การใช้เงินรายได้มีความเข้มงวดขึ้น ต้องขออนุมัติมหาวิทยาลัยก่อนที่จะเบิกจ่าย ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 19 
จึงจัดท าโครงการมอบทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2559 แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุน20 
ทรัพย์ในระดับปริญญาตรี โดยมีงบประมาณ 330,000 บาท เป็นทุนพัฒนานักศึกษาจ านวน 300,000 บาท 21 
และทุนนักศึกษายอดเยี่ยม จ านวน 30,000 บาท เพ่ือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมก่อนเสนอขออนุมัติต่อ22 
มหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 23 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ  24 

4.3 รับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 25 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี น าเสนอว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  26 

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 และงานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบค่า27 
คะแนน และเกณฑ์การจบการศึกษาครบถ้วนแล้ว จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา ดังนี้ 28 

1. นายพชร ปทุมบาล 29 
2. นายฆนากร อิสรพงศ์ 30 
3. นายกฤติพงศ์ ไสยเลิศ 31 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 32 

4.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยคณะเทคโนโลยี 33 
ประธาน น าเสนอว่า ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1649/2557 ลงวันที่ 18 มีนาคม 34 

2557 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยคณะเทคโนโลยี นั้น เนื่องจากคณะกรรมการฯ ครบวาระใน35 
วันที่ 13 มีนาคม 2559 เพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนวิจัยคณะเทคโนโลยี ด าเนินงานด้วยความเรียบร้อย 36 
จึงเห็นควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยคณะเทคโนโลยี จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา  37 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อเพ่ือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน38 
วิจัยคณะเทคโนโลยี ดังนี้ 39 

1. คณบดีคณะเทคโนโลยี   เป็นประธานกรรมการ 40 

/2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชร์ส ุ... 
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชร์สุ วรรณขาว  เป็นกรรมการ 1 
3. ศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง   เป็นกรรมการ 2 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ เป็นกรรมการ 3 
5. อาจารย์อนาลยา หนานสายออ   เป็นกรรมการ 4 
6. นางนภสร สิกขา    เป็นกรรมการ 5 
7. นายสมคิด พลตื้อ    เป็นกรรมการและเลขานุการ 6 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 7 

5.1 ความต้องการในการรับนักเรียนทุนพระราชทานจากราชอาณาจักรกัมพูชา ปีการศึกษา 8 
2560 9 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบ ว่าฝ่ายการต่างประเทศ โดย10 
กองวิเทศสัมพันธ์ แจ้งการรับนักเรียนทุนพระราชทานจากราชอาณาจักรกัมพูชา ปีการศึกษา 2560 ภายใต้11 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษาตามแนวพระราชด าริของ12 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกองวิเทศสัมพันธ์ ได้สอบถามความต้องการในการรับ13 
นักเรียนทุนฯ ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งการสนับสนุนทุนการศึกษาบางส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย เพ่ือน า14 
ข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะท างานทุนพระราชทานต่อไป โดยให้คณะฯ แจ้งผลการพิจารณาภายในวันที่ 25 15 
สิงหาคม 2559 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  16 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการรับนักเรียนทุนฯ สาขาวิชาละ 1 ทุน โดยมีสัดส่วน17 
การสนับสนุนทุนการศึกษา คณะฯ 75 % อาจารย์ที่ปรึกษา 25 % และให้ภาควิชาฯ แจ้งผลการพิจารณา18 
มายังคณะฯ ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เพ่ือจะได้แจ้งกองวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายการต่างประเทศต่อไป 19 

5.2 การเสนอชี่อศิษย์เก่าให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจ าปี พ.ศ.20 
2559 21 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ น าเสนอว่า สมาคมศิษย์เก่า 22 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น23 
ประจ าปี พ.ศ. 2559 เพ่ือเสนอชื่อเข้ารับโล่เกียรติยศ โดยสมาคมศิษย์เก่าฯ จะคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ใน24 
ประกาศสมาคมศิษย์เก่าฯ ฉบับที่ 3/2559 และคณะฯ ได้พิจารณาเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกศิษย์เก่าเกียรติยศ 25 
จ านวน 2 ด้าน ประกอบด้วย 26 

1. ด้านวิจัย ได้แก่ ศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง 27 
2. ด้านวิชาชีพ ได้แก่ นายสมเกียรติ วงศ์ประเสริฐ 28 

จึงแจ้งที่ประชุมทราบ   29 
ที่ประชุมรับทราบ 30 

5.3 กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 31 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในปีการศึกษา 2559 กิจกรรม32 

ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ได้ปรับรูปแบบโดยไม่ให้มีการใช้เสียงดังในลักษณะการตะคอกกับรุ่นน้อง 33 
และได้เลื่อนก าหนดการจัดกิจกรรมเป็นเริ่มหลังจากสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 34 

ที่ประชุมรับทราบ 35 

เลิกประชุมเวลา 15.55  น. 36 
(นายสมคิด พลตื้อ) 37 

             หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี 38 
         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 39 


