
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี 1 
ครั้งที่  9/2559 2 

วันที่ 15 กันยายน 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. นายพลฤทธิ์ จุลมนต์ รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต กรรมการ 9 
 ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  10 
5. นายสมคิด พลตื้อ              หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี กรรมการและเลขานุการ 11 

ผู้ไม่มาประชุม 12 
1. นางสาวอารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ไปราชการ 13 

ผู้เข้าร่วมประชุม  14 
1. นายคณิต วิชิตพันธุ์ แทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 15 
2. นายพัชร์สุ วรรณขาว หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณ ี16 
3. นายสิงหนาท พวงจันทน์แดง หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 17 
4. นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์ บุคลากร ช านาญการ 18 

เริ่มประชุม:    เวลา 13.30 น. 19 
       ประธานกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 20 

ระเบียบวาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 โดยมีแก้ไขดังนี้ 21 
หน้า 1 บรรทัดที่ 11 แก้ไขจาก “5. นางสาวอารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ” เป็น “5. นางสาวอารยา 22 

เชาว์เรืองฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ” 23 
หน้า 3 วาระท่ี 2.5 บรรทัดที่ 32 แก้ไขจาก “จากการสรุปคะแนนการคัดเลืออย่างเป็น” เป็น “จากการสรุป24 

คะแนนการคัดเลือกอย่างเป็น” 25 
หน้า 5  วาระที่ 3.3 บรรทัดที่ 23 แก้ไขจาก “ก าหนดจัดรหว่างวันที่ 12-15” เป็น “ก าหนดจัดระหว่างวันที่ 12-15” 26 

  บรรทัดที่  25 แก้ไขจาก “ได้แจ้งประชาสัมพัธ์ไปยังภาควิชา/” เป็น “ได้แจ้ง27 
ประชาสัมพันธ์ไปยังภาควิชา/” 28 

  บรรทัดที่ 27 แก้ไขจาก “ที่ประชุมรับทราบและให้ประชาสัมพัธ์ไปยังคณาจารย์” เป็น “ที่29 
ประชุมรับทราบและให้ประชาสัมพันธ์ไปยังคณาจารย์” 30 

หน้า 6 วาระท่ี 4.1 บรรทัดที่ 4 แก้ไขจาก “(ผู้ทรงคุณวิฒิ) ไม่มี” เป็น “(ผู้ทรงคุณวุฒิ) ไม่มี” 31 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่อง 32 

2.1 การปรับโครงสร้างและระบบการบริหาร 33 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว34 

ประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 2.2 การปรับโครงสร้างและระบบการ35 
บริหาร ที่ประชุมเห็นชอบรูปแบบโครงสร้างและระบบการบริหารที่จะน าเสนอให้บุคลากรพิจารณาเลือก 36 
ด้านวิชาการ 3 รูปแบบ และด้านสนับสนุนการบริหาร 3 รูปแบบ นั้น อยู่ระหว่างด าเนินการหาสัดส่วนการ37 
คิดค่าน้ าหนักคะแนน ของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 38 

ที่ประชุมรับทราบ 39 

2.2 การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ ... 
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2.2 การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม2 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 2.7 3 
การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และขอใช้เงินรายได้ 1 % เพ่ือสมทบเข้า4 
กองทุนฯ โดยอยู่ระหว่างการหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากหน่วยงานอ่ืน นั้น ได้รับข้อมูลตัวอย่างจากคณะ5 
แพทยศาสตร์แล้ว โดยจะด าเนินการร่างประกาศจัดตั้งกองทุนฯ และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ 6 
ต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 7 

ที่ประชุมรับทราบ 8 

2.3 โครงการการขับเคลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์: การผลิตเอกสารประกอบการ9 
สอน รุ่น 1/2559 และโครงการการขับเคลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งรองศาสตราจารย์: การผลิต10 
ต ารา รุ่น 1/2559 11 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุม12 
ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 3.3 โครงการขับเคลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วย13 
ศาสตราจารย์: การผลิตเอกสารประกอบการสอน รุ่น 1/2559 และโครงการการขับเคลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งรอง14 
ศาสตราจารย์: การผลิตต ารา รุ่น 1/2559 คณะฯ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังภาควิชา/สาขาวิชาแล้ว นั้น มีผู้แจ้ง15 
ความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 10 คน ประกอบด้วยโครงการขับเคลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วย16 
ศาสตราจารย์ฯ 7 คน และโครงการการขับเคลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ฯ 3 คน จึงแจ้งที่ประชุมทราบ   17 

 ทีป่ระชุมรับทราบ 18 

2.4 การสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 19 
 ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว20 

ประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 4.1 การสรรหาหัวหน้าภาควิชา21 
เทคโนโลยีอาหาร ที่ประชุมเห็นชอบองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาฯ โดยให้เลขานุการ22 
คณะกรรมการประจ าคณะทาบทามอาจารย์นอกภาควิชาที่จะสรรหาหากไม่ขัดข้องให้แจ้งมหาวิทยาลัยเพ่ือ23 
แต่งตั้งต่อไป นั้น ได้ทาบทามแล้วปรากฏว่าได้กรรมการนอกภาควิชาที่จะสรรหา คือ ศาสตราจารย์อลิศรา 24 
เรืองแสง และรองศาสตราจารย์รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล และคณะฯ ได้แจ้งมหาวิทยาลัยเพ่ือแต่งตั้งและ25 
มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว อยู่ระหว่างการด าเนินการสรรหาของคณะกรรมการ จึง26 
แจ้งที่ประชุมทราบ   27 

 ที่ประชุมรับทราบ 28 

2.5 ความต้องการในการรับนักเรียนทุนพระราชทานจากราชอาณาจักรกัมพูชา ปีการศึกษา 29 
2560 30 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม31 
คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 5.1  32 
ความต้องการในการรับนักเรียนทุนพระราชทานจากราชอาณาจักรกัมพูชา ปีการศึกษา 2560 ที่ประชุม33 
เห็นชอบการรับนักเรียนทุนฯ สาขาวิชาละ 1 ทุน โดยมีสัดส่วนการสนับสนุนทุนการศึกษา คณะฯ 75 % 34 
อาจารย์ที่ปรึกษา 25 % และให้ภาควิชาฯ แจ้งผลการพิจารณามายังคณะฯ ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 35 
เพ่ือจะได้แจ้งกองวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายการต่างประเทศต่อไป นั้น คณะฯ ได้แจ้งยืนยันการรับนักเรียนทุน36 
พระราชทานจากราชอาณาจักรกัมพูชา ปีการศึกษา 2560 แล้ว โดยเปิดรับทั้ง 2 สาขาวิชา คือ สาขวิชา37 
เทคโนโลยีการอาหารและสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาละ 1 ทุน รวมเป็น 2 ทุน โดยยืนยันร่วม38 
สนับสนุนแบบ Matching Fund จ านวน 1 ทุน จึงแจ้งที่ประชุมทราบ   39 

 ที่ประชุมรับทราบ 40 

ระเบียบวาระท่ี 3 ... 
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ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้กรรมการประจ าคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 2 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี แจ้งว่า  ในช่วงที่ยังไม่ถึงก าหนดการประชุม3 

คณะกรรมการประจ าคณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความ4 
เห็นชอบโดยการเวียนหนังสือ ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 1 ครั้ง คือ 5 
พิจารณารับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 6 

ปริญญาโท  7 
- สาขาวิชาความปลอดภัยและการจัดการคุณภาพของอาหาร หลักสูตรนานาชาติ จ านวน 1 ราย 8 

คือ Mr. NGUYEN HUU TUONG  9 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 1 ราย คือ นางสาวหทัยภัทร สร้อยอุดม  10 
ปริญญาเอก  11 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จ านวน 1 ราย คือ นางสาววิมล สุขพล า 12 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 1 ราย คือ นางสาวแพรวพรรณ ยุวเดชกุล 13 

 (ท่ี ศธ 0514.16.1.3/ว 1925 ลงวันที่ 8 กันยายน 2559) 14 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 15 

 ที่ประชุมรับทราบ 16 

3.2 แนวทางการปฏิบัติการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ โดย17 
นักศึกษา 18 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมว่าตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้19 
ก าหนดการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา นั้น เพ่ือให้การ20 
ด าเนินงานด้านการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนฯ มีความชัดเจน และด าเนินการใน21 
ทิศทางเดียวกันมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงก าหนดแนวทางการปฏิบัติการประเมินประสิทธิภาพการจัดการ22 
เรียนการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา เป็น 2 ช่วง รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 23 
(1256/2559) เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์โดย24 
นักศึกษา จึงแจ้งที่ประชุมทราบ   25 

ที่ประชุมรับทราบ 26 

3.3 ร่างรายงานคะแนนการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยี ปี27 
การศึกษา 2558 28 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมว่าตามที่คณะด าเนินการตรวจ29 
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 5-20 กันยายน 30 
2559 นั้น การด าเนินการตรวจประเมินส่วนใหญ่เรียบร้อยแล้วจึงขอแจ้งคะแนนการตรวจประเมินเบื้องต้น 31 
หากได้คะแนนการประเมินครบถ้วนจะแจ้งเพ่ือทราบต่อไป ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้ง32 
ที่ประชุมทราบ   33 

 ที่ประชุมรับทราบ 34 

3.4 การจัดงานเกษียณอายุราชการของภาควิชา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  35 
3.4.1 หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี แจ้งว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีบุคลากร36 

เกษียณอายุราชการ 3 คน และภาคฯ ได้จัดกิจกรรมเกษียณอายุราชการส าหรับผู้เกษียณทั้ง 3 คน แล้วเมื่อ37 
วันที่ 10 กันยายน 2559 โดยจัดกิจกรรม 2 ช่วงเวลา คือ กิจกรรมกลางวันจัดที่ห้องเฟ่ืองฟ้า อาคาร TE 06 38 
กิจกรรมกลางคืนจัดที่วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 39 

3.4.2 หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ... 
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3.4.2  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร แจ้งว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีบุคลากร1 
เกษียณอายุราชการ 4 คน และภาคฯ ก าหนดจัดกิจกรรมเกษียณอายุราชการส าหรับผู้เกษียณทั้ง 4 คน ใน2 
วันที่ 17 กันยายน 2559 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเฟ่ืองฟ้า อาคาร TE 06 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ   3 

 ที่ประชุมรับทราบ 4 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 5 

4.1 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร 6 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมทราบ และพิจารณาว่าตามที่7 

คณาจารย์ของภาควิชาเทคโนโลยีธรณี เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 3 คน นั้น 8 
มีผลกระทบต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตร ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี จึงขอเปลี่ยนแปลง9 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตร ประกอบด้วย  10 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี เปลี่ยนแปลงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์11 
วินิจ ยังมี เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์ และจากผู้ช่วยศาสตราจารย์หล้า 12 
อาจวิชัย เป็น นางสาวกฤติกา ตระกูลงาม 13 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี เปลี่ยนแปลงจาก รองศาสตราจารย์14 
ลัดดา วรรณขาว เป็น รองศาสตราจารย์เพียงตา สาตรักษ์ 15 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี เปลี่ยนแปลงจาก รองศาสตราจารย์16 
ลัดดา วรรณขาว เป็น รองศาสตราจารย์เพียงตา สาตรักษ์ 17 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 18 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง   19 

4.2 รับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 20 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี น าเสนอว่า มีผู้ขอส าเร็จการศึกษา และงานบริการ21 

การศึกษาได้ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์การจบการศึกษาครบถ้วนแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 22 
ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2558 จ านวน 6 คน 23 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 24 
1. นางสาวจันทร์จิรา จันทาสีกา 25 
2. นางสาวจุฑารัตน์ โลเด 26 
3. นายสุกฤษฏ์ บุพพไชย 27 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 28 
1. นายวันเฉลิม เกียรติผดุงพงศ์ 29 
2. นางสาววณิชยา ทองเลิศ 30 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 31 
1. นางสาวสุกันยา แก้ววิเศษ 32 

ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 จ านวน 6 คน 33 
ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 34 

1. นางสาวอรวรรณ ดีสุทธิ์ 35 
2. นายพงษ์เทพ อริยเจริญวงศ์ 36 

ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 37 
1. นางสาวสุภัทรษร ทับศร ี38 

ปริญญาโท สาขาวิชาความปลอดภัยและการจัดการคุณภาพของอาหาร หลักสูตรนานาชาติ 39 

1. Mr. NGUYEN MINH ... 
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1. Mr. NGUYEN MINH DOI 1 
ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม หลักสูตรนานาชาติ 2 

1. Ms. NGUYEN DAN VAN 3 
2. Mr. NGUYEN QUANG VINH 4 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 5 

4.3 รายงานความก้าวหน้าการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ระยะที่ 4 ของ6 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ 7 

ประธาน น าเสนอว่าตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ ได้รับอนุมัติให้ไป8 
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ มีก าหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 9 
2559 และได้ส่งรายงานความก้าวหน้าฯ ระยะที่ 3 คราวประชุมครั้งที่พิเศษ 3/2559 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 10 
2559 นั้น บัดนี้ บุคคลดังกล่าวได้รายงานความก้าวหน้าการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 11 
ระยะที่ 4 (เดือนมิถุนายน 2559 ถึงเดือนสิงหาคม 2559) โดยได้ส่งผลงานต ารา เรื่อง คุณสมบัติเชิงหน้าที่12 
ของโปรตีนในผลิตภัณฑ์อาหาร จ านวน 2 เล่ม และรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 13 
เป็นต้นไป ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 14 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง และให้ส่งรายงานจ านวน 1 เล่ม ไปยัง15 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป 16 

4.4 ขอความเห็นชอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 17 
ต าแหน่งอาจารย์ 18 

ประธาน น าเสนอว่าตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 686/2559 ลงวันที่ 24 19 
พฤษภาคม 2559 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัด20 
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปฏิบัติงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 21 
ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ฉบับที่ 1317/2559 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ22 
การคัดเลือกฯ และก าหนดคัดเลือกในวันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชา23 
เทคโนโลยีอาหาร และค าสั่งคณะเทคโนโลยี ที่ 75/2559 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการ24 
คัดเลือกฯ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน25 
มหาวิทยาลัยต าแหน่งอาจารย์ ตามก าหนดดังกล่าวแล้ว เห็นว่านายภาราดร งามดี เป็นบุคคลที่มีความรู้26 
ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่ง เห็นควรรับเข้าบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง27 
อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยี (ปฏิบัติงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร) และตามข้อ 8.4 ของประกาศ28 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7/2559) ให้ส่วนงานเสนอ29 
คณะกรรมการประจ าส่วนงานให้ความเห็นชอบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุม30 
พิจารณา 31 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง  32 

4.5 การจัดท างบประมาณ โดยคิดค่าเสื่อมราคา 33 
ประธาน น าเสนอว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีแนวนโยบายการจัดท างบประมาณประจ าปี34 

โดยการใช้หลักการคิดค่าเสื่อมราคาในการจัดท างบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป เพ่ือให้การ35 
ด าเนินการของคณะฯ สอดคล้องกับการด าเนินการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา36 
การใช้หลักการคิดค่าเสื่อมราคาในการจัดท างบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ของคณะฯ  37 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบหลักการการจัดท างบประมาณโดยการใช้หลักการคิดค่า38 
เสื่อมราคาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีมติ เห็นชอบให้รอข้อมูลการคิดสัดส่วนร้อยละของ39 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือคณะฯ จะได้ด าเนินการให้สอดคล้องต่อไป  40 

4.6 การรับรองผลการศึกษา... 

http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/ViewDocFile100.php?DOC_ID=934558
http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/ViewDocFile100.php?DOC_ID=934558
http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/ViewDocFile100.php?DOC_ID=1001292
http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/ViewDocFile100.php?DOC_ID=1001292
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4.6 การรับรองผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 1 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมทราบ และพิจารณาว่า งาน2 

บริการการศึกษาได้รับผลการศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร เพ่ือขออนุมัติรับรองผลการศึกษา ใน3 
รายวิชา 667998 DISSERTATION ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 จ านวน 2 ราย คือ นายวรพงศ์ คลัง4 
บุญครอง ลงทะเบียน 2 หน่วยกิต ได้เกรด S 2 หน่วยกิต และนายไตรภพ พาหอม ลงทะเบียน 8 หน่วยกิต 5 
ไดเ้กรด S 8 หน่วยกิต ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 6 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 7 

4.7 ประมาณการค่าใช้จ่ายการท าความสะอาดอาคารสถานที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 8 
2560 9 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ น าเสนอว่า ฝ่ายแผนฯ ได้สรุปผลการด าเนินการด้าน10 
การดูแลท าความสะอาดอาคารสถานที่ของคณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 และขอความ11 
เห็นชอบหลักการในการด าเนินการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้หลักการด าเนินการเช่นเดียวกับ 12 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 13 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการ โดยมีสัดส่วนรับผิดชอบ ดังนี้ 14 
1. คณะฯ 55 % 15 
2. ภาควิชาฯ ละ 10 % รวมเป็น 30 % 16 
3. สาขาวิชาฯ 5 % 17 
4. ศูนย์วิจัยฯ ละ 5 % รวมเป็น 10 % 18 

4.8 การประเมินผลการสอนของรองศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์ อุปริวงศ์ 19 
ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ และพิจารณาว่าตามทีร่องศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์ อุปริ20 

วงศ์ ได้ขอประเมินผลการสอนเพ่ือประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นต าแหน่งศาสตราจารย์ 21 
และคณะฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของรองศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์ อุปริวงศ์ แล้วนั้น  22 
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนได้ประชุมพิจารณาประเมินผลการสอนแล้วเม่ือวันที่ 15 กันยายน 2559 23 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี ปรากฏว่าผลการประเมินฯ อยู่ในระดับช านาญพิเศษ ซึ่งผู้ที่จะ24 
ประเมินฯ ประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นต าแหน่งศาสตราจารย์ นั้น ผลการประเมินการ25 
สอนต้องอยู่ในระดับเชี่ยวชาญ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนแจ้งให้รองศาสตราจารย์26 
สิทธิศักดิ์ อุปริวงศ์ ทราบต่อไป 27 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แจ้งรองศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์ อุปริวงศ์ ทราบต่อไป 28 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  29 
- ไมมี่ 30 

เลิกประชุมเวลา 15.35  น. 31 
(นายสมคิด พลตื้อ) 32 

             หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี 33 
         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 34 


