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ครั้งที่ 9/2561 วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561  หน้าที่ 2/10 
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ครั้งที่ 9/2561 วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561  หน้าที่ 3/10 
เรื่อง การคัดเลือกพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน1 
มหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ นั้น คณะได้แต่งตั้ง2 
คณะกรรมการฯ ตามค าสั่งคณะเทคโนโลยี ที่ 157/2561 สั่ง ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 และคณะ3 
กรรมการฯ ได้ด าเนินการคัดเลือกพนักงานราชการเพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ 4 
ต าแหน่งช่างเทคนิค ตามข้อ 8.2 ของประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 
ฉบับที่ 4/2561 โดยประกาศให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นความประสงค์เข้าคัดเลือกพนักงานราชการเพ่ือแต่งตั้งเป็น6 
พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ต าแหน่งช่างเทคนิค ภายในวันที่ 14 กันยายน 2561 และส่งเอกสาร7 
ประกอบการคัดเลือกภายในที่ 17 กันยายน 2561 ก่อนเวลา 12.00 น. และก าหนดคัดเลือกโดยวิธีการ8 
พิจารณาจากเอกสาร และสัมภาษณ์ในวันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. ปรากฏว่าผู้มีสิทธิ์ยื่นความ9 
ประสงค์เข้าคัดเลือกฯ 3 คน และผ่านการคัดเลือกฯ ทั้ง 3 คน จึงแจ้งที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความ10 
เห็นชอบผลการคัดเลือกพนักงานราชการเพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ต าแหน่งช่าง11 
เทคนิค เพ่ือรายงานผลการคัดเลือกต่อมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 12 

ที่ประชุมรับทราบและมีมติเห็นชอบในหลักการ 13 

2.2 การคัดเลือกต าแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เลขประจ า14 
ต าแหน่ง 5530 15 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม16 
คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 2.4 17 
การคัดเลือกต าแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เลขประจ าต าแหน่ง 5530 ตามที่18 
คณะได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ และแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือประกาศรับสมัครต่อไปแล้ว นั้น 19 
มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 โดยล่าสุดมี20 
ผู้สมัครในระบบแล้ว จ านวน 2 คน จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 21 

ที่ประชุมรับทราบ 22 

2.3 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมแสดงวิสัยทัศน์ผู้ เสนอตัวเข้าสู่23 
กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในนามกรรมการสภาพนักงาน25 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุม26 
ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 2.5 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด27 
กิจกรรมแสดงวิสัยทัศน์ผู้เสนอตัวเข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น สภา28 
พนักงานฯ จัดกิจกรรมแล้วในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงละคร คณะศิลปกรรม29 
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในการเสนอชื่อของสภาพนักงานฯ โดยเสนอชื่อด้วยวิธีดิจิทัล (Digital) 30 
ผลปรากฏว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 2 ชื่อ คือ 31 

1. ศาสตราจารย์ ศุภชัย ปทุมนากุล 32 
2. ศาสตราจารย์ อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร 33 

จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 34 
 ที่ประชุมรับทราบ 35 

2.4 การขอใช้เงินรายได้คณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเบิกจ่ายโครงการมอบ36 
ทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2561 37 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการ38 
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 39 
4.1 การขอใช้เงินรายได้คณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเบิกจ่ายโครงการมอบทุนการศึกษาคณะ40 

/เทคโนโลยี ... 

https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/wp-content/uploads/2018/08/2164-61.pdf
https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/wp-content/uploads/2018/08/2164-61.pdf
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เทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2561 ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้ด าเนินการต่อไป นั้น คณะกรรมการฯ ได้1 
ด าเนินการสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครเข้ารับทุนแล้ว จ านวน 65 คน จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 2 

 ที่ประชุมรับทราบ  3 

2.5 การขอรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ภาคการศึกษาต้น 4 
ปีการศึกษา 2561 เป็นกรณีพิเศษ 5 

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ6 
ประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 4.6 การขอรับบุคคล7 
เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นกรณีพิเศษ 8 
ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบหลักการ และให้ด าเนินการตามกระบวนการรับนักศึกษาให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 9 
17 สิงหาคม 2561 เพ่ือให้ทันภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 นั้น ปรากฏว่าไม่สามารถด าเนินการได้10 
ทันตามก าหนด ส าหรับการด าเนินการให้รายงานตัวเข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 11 
หรือไม่นั้นขอให้มีการประชุมของสาขาวิชาฯ อีกครั้ง จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 12 

ที่ประชุมรับทราบ 13 

2.6 การปรับโครงสร้างและแบ่งหน่วยงาน คณะเทคโนโลยี 14 
 ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว15 

ประชุมครั้งที่ พิเศษ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ระเบียบวาระที่ 2.2 การปรับโครงสร้างและแบ่ง16 
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยี นั้น ได้ประชุมหารือร่วมกันกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตแล้ว โดยให้ นาง17 
นภสร สิกขา ปฏิบัติงานหน่วยบริการการศึกษา งานสนับสนุนวิชาการ กองบริหารงานคณะเทคโนโลยี ตั้งแต่18 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยให้มีผู้ประสานงานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการ19 
ผลิต และเรียนรู้งานกับนางนภสร สิกขา จนสิ้นสุดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 20 

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต แจ้งที่ประชุมว่าจะปฏิบัติตามโครงสร้างใหม่ โดย21 
ให้นางนภสร สิกขา มาปฏิบัติงานที่ส่วนกลางและจะปรับวิธีการท างาน และขอให้สาขาฯ อ่ืนปรับตามและชัดเจนด้วย 22 

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี แจ้งที่ประชุมว่าสาขาฯ ไม่มีผลกระทบ ทั้งเรื่องของโต๊ะ23 
คอมพิวเตอร์ เนื่องจากเครื่องส ารองและพ้ืนที่จัดเก็บสามารถรองรับแล้ว 24 

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แจ้งที่ประชุมทราบว่าสาขาวิชาฯ จะประชุมบุคลากร25 
สาขาวิชาฯ ในวันที่ 27 กันยายน 2561 26 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบการปรับโครงสร้างและแบ่งหน่วยงาน กรณีของสาขาวิชา27 
เทคโนโลยีการอาหาร เป็นการปรับวิธีการโดยใช้เงินรายได้ของสาขาฯ จ้างบุคลากรมาปฏิบัติงาน คือ นาง28 
พิสมัย ศรีทอง และอยากให้สาขาอ่ืนลองปรับวิธีการปฎิบัติงานด้วย และจะเริ่มทดลองปฎิบัติงานตามที่29 
เปลี่ยนแปลงตั้งแตต่้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 30 

ที่ประชุมรับทราบ 31 

วาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 32 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้กรรมการคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 33 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ า34 

คณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยการเวียน35 
หนังสือ ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว จ านวน 3 ครั้ง และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ คือ 36 

1. บันทึกข้อความ ลับ ที่ ศธ 0514.16.1.3.2/ว 1893 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 37 
พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักศึกษานานาชาติ ระหว่าง38 
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 39 

/2. บันทึกข้อความ ลับ ... 
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2. บันทึกข้อความ ลับ ที่ ศธ 0514.16.1.1.2/ว 1935 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 1 

พิจารณาให้ความเห็นชอบการการก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอต าแหน่งทาง2 
วิชาการและการเทียบเคียงสาขาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 และรับรองเหตุผลความ3 
จ าเป็นและประสงค์จะก าหนดสาขาวิชาเพ่ิมเติมส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง4 
วิชาการท่ีแตกต่างไปจาก ก.พ.อ. ก าหนด 5 

3. บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 1958 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 6 
พิจารณารับรองการขอเทียบโอนรายวิชา ระดับปริญญาตรี (เพ่ิมเติม) ประจ าภาคการศึกษา7 
ต้น ปีการศึกษา 2561 8 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 9 
ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิให้จัดท าแบบการพิจารณารับรองให้10 

เป็นรูปแบบเดียวกัน 11 

3.2 ร่างรายงานคะแนนผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยี ปี12 
การศึกษา 2560 13 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบร่างรายงานคะแนนผลการตรวจประเมิน14 
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2560 ที่คณะกรรมการได้ตรวจประเมินฯ 15 
เรียบร้อย ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 16 

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้ผู้รับผิดชอบ (นางรังรอง ศรีสวัสดิ์) ปรับแก้คะแนน17 
ให้ถูกต้องต่อไป 18 

3.3 แจ้งเรื่องบิดาของบุคลากรคณะเทคโนโลยี เสียชีวิต 19 
ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บิดาของ ศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง เสียชีวิตเมื่อ20 

วันที่ 19 กันยายน 2561 โดยมีก าหนดการเบื้องต้น คือ วันที่ 19-20 กันยายน 2561 เวลา 19.00 น. สวด21 
พระอภิธรรม ณ ศาลา 1 วัดนาควิชัย ต าบลตลาด อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ในการนี้ 22 
คณะเทคโนโลยี ร่วมเป็นเจ้าภาพการสวดพระอภิธรรม ในวันที่ 20 กันยายน 2561 และมีรถตู้คณะบริการ 23 
โดยออกเดินทางเวลา 17.00 น. ณ หน้าอาคาร TE06 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 24 

ที่ประชุมรับทราบ 25 

3.4 การประเมินผลการสอนของบุคลากรสายวิชาการ 26 
ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประเมินผลการสอนของบุคลากรสายวิชาการเพ่ือ27 

ประกอบขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ นั้น กรณีสอนหลายวิชาซึ่งแต่ละวิชามีผู้สอนร่วมกันหลายคนให้28 
จัดท าเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอนการสอน ตามหัวข้อในรายวิชาที่ตนมีภาระงานสอนมากที่สุด29 
หรือรายวิชาที่ตนมีความรับผิดชอบในการสอนมากท่ีสุด โดยเรียบเรียงเนื้อหาเป็นเอกสารประกอบการสอน/30 
เอกสารค าสอนการสอน ส่วนหัวข้ออ่ืนๆ ที่เหลือให้จัดท าเอกสารสรุปสาระส าคัญของเนื้อหาที่สอนพอสังเขป 31 
ให้ครบทุกหัวข้อที่สอนโดยไม่ต้องจัดท าเป็นเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอนการสอนที่สมบูรณ์ 32 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 33 

ที่ประชุมรับทราบ 34 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 35 

4.1 ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอก ของ นางสาวภัทราลักษณ์ ส่งเสริม 36 
ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา การขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญา37 

เอก ของนางสาวภัทราลักษณ์ ส่งเสริม รหัสนักศึกษา 607160004-3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา38 
เทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และได้รับ39 

/ทุนส่งเสริมการศึกษา ... 

https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/wp-content/uploads/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99/%E0%B8%81.%E0%B8%9E.%E0%B8%AD.-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2-2561.pdf
https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/wp-content/uploads/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99/%E0%B8%81.%E0%B8%9E.%E0%B8%AD.-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2-2561.pdf
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ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจ าปี 2560 ขอลดหย่อนโดยช าระค่าธรรมเนียม1 
วิจัยระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 ถึงภาค2 
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 ซึ่งงบประมาณดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการวิจัย โดยสาขาวิชาฯ ไม่3 
ต้องรับภาระส่วนเกินใดๆ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 4 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมได้ตามที่ขอตั้งแต่ ภาค5 
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 ถึงภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 6 

4.2 การรับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 7 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี น าเสนอว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชา8 

เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 และงานสนับสนุนวิชาการได้ตรวจสอบค่าคะแนน 9 
และเกณฑ์การจบการศึกษาครบถ้วนแล้ว จ านวน 2 ราย จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 10 

ระดับปริญญาโท 11 
1. นางสาวมาริกา งามศิริสมสกุล รหัสประจ าตัว 595160011-1  12 
ระดับปริญญาเอก 13 
1. นางสาวปาริชาด วาดเจียม     รหัสประจ าตัว 557160006-4  14 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 15 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 16 

4.3 ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 17 
ผู้อ านวยการกองบริหารคณะเทคโนโลยี น าเสนอที่ประชุม พิจารณาว่ามีพนักงาน18 

มหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีความประสงค์จะขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 19 
และได้ส่งเอกสารและผลงานมาเพื่อประกอบการพิจารณา จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา คือ 20 

1. ศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง ขอก าหนดต าแหน่ง เป็น ศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 21 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 22 

2. รองศาสตราจารย์ผกาวดี แก้วกันเนตร ขอก าหนดต าแหน่ง เป็น ศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ 23 
(วิธีที่ 1) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีผลการประเมินผลการสอน (ประเมินผลการสอน24 
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561) เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์25 
และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 26 

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 27 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ 28 
1. ศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง 29 

เห็นชอบให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 30 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการ 31 
จ านวน 5 รายชื่อ 32 

2. รองศาสตราจารย์ผกาวดี แก้วกันเนตร 33 

1) เห็นชอบให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ (วิธีที่ 1) 34 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาผลงานทาง35 
วิชาการจ านวน 10 รายชื่อ โดยเรียงล าดับใหม่ตามที่ประชุมเสนอแนะ 36 

2) ให้คณะตรวจสอบลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ผลงานแต่ง เรียบ37 
เรียงต ารา และหนังสือ 38 

/3) มีข้อเสนอแนะให้ ... 
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3) มีข้อเสนอแนะให้รองศาสตราจารย์ผกาวดี แก้วกันเนตร ปรับแก้แบบค าขอรับการ1 

พิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 2 
(แบบ ก.พ.อ. 03) 3 
3.1) ให้ตรวจสอบความถูกต้อง แบบ ก.พ.อ 03 4 
3.2) ข้อ 3 ภาระงานย้อนหลัง 3 ปี ให้ปรับแก้เป็นภาระงานของปีการศึกษา 2558-2560 5 
3.3) ข้อ 3.2 งานวิจัย ล าดับที่ 3 เลยก าหนดเวลาด าเนินการแล้ว ขอให้ตรวจสอบ 6 
3.4) ข้อ 3.3.3.2 การใช้ค าควรเป็นรูปแบบเดียวกัน เช่น จะใช้ค าว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 

หรือ ค าว่า Reviewer 8 

4.4 การลงนามข้อตกลงทางวิชาการและวิจัยกับ Ritzumeikan University ประเทศญี่ปุ่น 9 
 ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ว่าตามที่คณะได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับ 10 

Ritzumeikan University ประเทศญี่ปุ่น เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในการท าวิจัย นั้น เพ่ือให้เกิดความ11 
ร่วมมือกันที่ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงมีความเห็นร่วมกันที่จะมีข้อตกลงทางวิชาการและวิจัยร่วมกัน ดังรายละเอียด12 
ตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 13 

ที่ประชุมมีมติและพิจารณาเห็นชอบในการหลักการ 14 

4.5 การคัดเลือกบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทสนับสนุน 15 
 ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาตามที่คณะเทคโนโลยี ได้รับจัดสรรกรอบอัตรา16 

พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจ าต าแหน่ง  17 
5633 จ านวน 1 ต าแหน่ง และต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขประจ าต าแหน่ง 1857 (ปฏิบัติงานที่สาขาวิชา18 
เทคโนโลยีธรณี) ได้ว่างลงเนื่องจากนางสาววิมล สุขพล า เป็นผู้ครองต าแหน่งดังกล่าวได้ย้ายไปด ารงต าแหน่ง19 
อาจารย์ เลขประจ าแหน่ง 5531 ดังนั้น คณะฯ จึงมีกรอบอัตราก าลังต าแหน่งประเภทสนับสนุน รวม 2 20 
ต าแหน่ง และตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 5/256121 
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคลากรภายในมาหวิทยาลัย เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน22 
มหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561 ข้อ 6 ในการคัดเลือกบุคลากรให้ส่วนงานก าหนดสัดส่วน23 
เพ่ือคัดเลือกบุคลากรได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของอัตราที่ได้รับจัดสรรหรือกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 24 
ต าแหน่งประเภทสนับสนุนที่มีอยู่ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 25 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 26 

ที่ประชุมมีมติและพิจารณาเห็นชอบในการรับสมัครฯ จ านวน 1 อัตรา ต าแหน่งเจ้าหน้าที่27 
บริหารงานทั่วไป เลขประจ าต าแหน่ง 5633 28 

4.6 ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี ภาค29 
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 30 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่คณะได้ประกาศรับสมัครรับทุนส่งเสริม31 
การศึกษาส าหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2561 นั้น 32 
นักศึกษาที่เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 ที่สมัครรับทุนฯ ผ่านความ33 
เห็นชอบและรับรองจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในสาขาวิชาฯ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตาม34 
เอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 35 

ที่ประชุมมีมติและพิจารณาเห็นชอบ ดังนี้ 36 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 2 คน 37 

1. นางสาวชลิดา แดงบุสดี ได้รับทุนประเภทที่ 4 38 
2. นางสาวนพรัตน์ ต้อยน้อย ได้รับทุนประเภทที่ 4 39 

/สาขาวิชาเทคโนโลยี ... 
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 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 2 คน 1 

1. นายธนาศักดิ์ สีหะวงษ์ ได้รับทุนประเภทที่ 4 2 
2. นายพันศักดิ์ ส่งเสริม ได้รับทุนประเภทที่ 4 3 
กรณีนางสาวอัจฉริยา นาทันตอง คุณสมบัติผ่านเกณฑ์ แต่ทุนประเภทที่ 4 สาขาวิชา4 

เทคโนโลยีการอาหารได้รับการจัดสรรครบจ านวนแล้ว ขอให้สาขาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารน ากลับไป5 
พิจารณาประเภททุนใหม ่และให้แจ้งกลับมายังคณะภายในสิ้นเดือนกันยายน 2561 6 

4.7 การสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 7 
ประธาน น าเสนอที่ประชุมว่าตามที่รองศาสตราจารย์วรนุช ศรีเจษฎารักข์ ได้ปฏิบัติหน้าที่8 

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 และแจ้งความประสงค์จะช่วยปฏิบัติ9 
หน้าที่ดังกล่าวเป็นเวลา 4 เดือน นั้น เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการ10 
อาหาร คณะเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกองค์ประกอบของ11 
คณะกรรมการเพ่ือด าเนินการให้ได้มาซึ่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ตามข้อ 4 ของประกาศคณะ12 
เทคโนโลยี ฉบับที่ 8/2561 และประกาศคณะเทคโนโลยี ฉบับที่ 25/2561 เรื่อง แก้ไขประกาศคณะเทคโนโลยี 13 
ฉบับที่ 8/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และการพ้นจากต าแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชา คณะเทคโนโลยี 14 
ซึ่งสาขาวิชาฯ ได้เสนอชื่ออาจารย์นอกสาขาวิชาฯ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาฯ 15 
แล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 16 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบองค์ประกอบคณะกรรมการการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา17 
เทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี ดังนี้ 18 

1. คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นประธานกรรมการ 19 
2. รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร เป็นกรรมการ 20 
3. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นกรรมการ 21 
4. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี เป็นกรรมการ 22 
5. รองศาสตราจารย์รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล เป็นกรรมการ 23 
  (ส ารอง รองศาสตราจารย์พัฒนา เหล่าไพบูลย์)  24 
6. ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี เป็นเลขานุการ 25 

และเห็นชอบร่างปฏิทินการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร โดยให้ปรับแก้ 26 
ดังนี้ 27 

1. เลื่อนวันเสนอชื่อ กลั่นกรองรายชื่อและทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรด ารง28 
ต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาฯ และวันตอบรับเข้าสู่กระบวนการฯ ส่งแผนและวิสัยทัศน์29 
การบริหารสาขาวิชาฯ ให้สอดคล้องกับก าหนดการ 30 

2. ก าหนดวันเสนอแผนและวิสัยทัศน์การบริหารสาขาวิชาฯ ต่อคณะกรรมการฯ เป็นวันที่ 31 
24 ตุลาคม 2561 32 

3. ก าหนดวันเสนอชื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา เป็นวันที่ 25 33 
ตุลาคม 2561 34 

4.8 ร่าง “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ….../2561) เรื่อง กองทุนวิจัยคณะเทคโนโลยี 35 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 36 

 ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณาว่า  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ37 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนวิจัยในระดับคณะ พ.ศ. 2561 ในการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพ38 
ของบุคลากร นักศึกษาของคณะ และเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่มีความร่วมมือกับคณะ 39 
ในด้านการวิจัยและพัฒนา ความเป็นเลิศทางวิชาการ การแข่งขันทางวิชาการ คุณภาพบัณฑิต และความ40 

/เป็นสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ... 



ครั้งที่ 9/2561 วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561  หน้าที่ 9/10 
เป็นสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรให้ออกประกาศตั้งกองทุนวิจัยคณะ1 
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 2 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ โดยให้แก้ไข ดังนี้  3 
1) หน้าที ่2 บรรทัดที่ 2 ตัดข้อความ “ท าวิทยานิพนธ์” ออก 4 
2) หน้าที่ 3 ข้อ 11 บรรทัดที่ 2 แก้ไขจาก “ต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของรายได้เข้ากองทุนของ5 

รอบปีที่ผ่านมา” เป็น “ต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินกองทุน” 6 

4.9 องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 
ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณาว่า เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ8 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนวิจัยในระดับคณะ พ.ศ. 2561 ข้อ 4 และ ข้อ 7 และให้การบริหาร9 
จัดการกองทุนวิจัยคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและ10 
บรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับการประกาศตั้งกองทุนวิจัยคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เห็นควร11 
ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยประจ าคณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเสนอที่12 
ประชุมพิจารณา 13 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการให้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน14 
วิจัยประจ าคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 15 

1. คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นประธานกรรมการ 16 
2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นรองประธานกรรมการ 17 
3. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เป็นกรรมการ 18 
4. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี เป็นกรรมการ 19 
5. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นกรรมการ 20 
6. นายอาทิตย์ อภิโชติธนกุล เป็นกรรมการ 21 
7. ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี เป็นกรรมการและเลขานุการ 22 

4.10 การเสนอชื่อบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกรางวัลการพัฒนานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์23 
คิดค้นดีเด่น ส าหรับบุคลากรประเภทวิชาการ 24 
ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อบุคลากรผู้25 

สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2561 ประเภทรางวัล 26 
การพัฒนานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น ส าหรับบุคลากรประเภทวิชาการ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์27 
จิรวรรณ อภิรักษากร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏิบัติงาน28 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวภาพ เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยลัยขอนแก่น ประจ าปี29 
งบประมาณ 2561 ประเภทรางวัล การพัฒนานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์คิดค้นดี เด่น ส าหรับบุคลากร30 
ประเภทวิชาการ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์จากงานวิจัย ดังรายละเอียด31 
ตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 32 

 ที่ประชุมรับทราบ เนื่องจากระยะเวลาในการให้สาขาวิชาฯ/หลักสูตรพิจารณาส่งข้อมูลยัง33 
ไมค่รบก าหนด จึงให้เวียนรับรองเม่ือครบก าหนดแล้ว 34 

4.11 ขอความร่วมมือการทูลเกล้าฯ ถวายของในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ 35 
ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณาว่าส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ขอ36 

ความร่วมมือจากคณะ/หน่วยงานที่จะทูลเกล้าฯ ถวายของในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ โดยให้แจ้ง37 
ความประสงค์พร้อมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งของที่จะน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายและรายนามผู้ที่จะ38 
ทูลเกล้าฯ ถวาย เพ่ือแจ้งให้กับทางส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผู้ประสานงานกับส านักพระราชวัง 39 
ภายในวันที่ 21 กันยายน 2561 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 40 

/ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ... 
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  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการให้มีการทูลเกล้าฯ ถวายของในวันพิธี1 
พระราชทานปริญญาบัตรฯ โดยทาบทาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวรรณ อภิรักษากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์2 
จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร แซ่เอียว เพื่อพิจารณาผลงานที่จะทูลเกล้าฯ ถวายของ3 
ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ต่อไป 4 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 5 

- ไม่มี 6 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 7 

(นายสมคิด พลตื้อ) 8 
                        ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี 9 
         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 10 

นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์ 11 
นางนฤมล พิมพ์พงษ์ต้อน 12 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 13 


