
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 3/2554 

วันพฤหสับดีที ่21 เมษายน พ.ศ.2554 
ณ ห้องประชมุคณะเทคโนโลย ี
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1. ผศ.ดร.เกษม นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.คณิต วิชิตพันธ์ุ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ   กรรมการ 
3. อ.ดร.ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ ์ แทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 
4. ผศ.สุรชัย สมผดุง  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   กรรมการ 
5. รศ.ดร.สิงหนาท พวงจันทน์แดง หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ    
6. รศ.ฉลอง บัวผนั คณะกรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
7. รศ.ดร.สิรินดา ยุ่นฉลาด คณะกรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
8. นายสถิตย์ แก้วบุดตา      เลขานุการคณะเทคโนโลยี  เลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม :  
1. รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ติดราชการ 
2. อ.ดร.กรกช ฮามสุโพธ์ิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ไปราชการต่างประเทศ 
ผู้เขา้ร่วมประชุม : 
1. นายสมคิด พลต้ือ หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ 

เริ่มประชุม     เวลา 09.00 น. 
 ประธาน กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2554 และครั้งที่ 
พิเศษ 2/2554 เมื่อวันที่ ที่ 15 มีนาคม 2554 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมี
การแก้ไข ดังนี้ 

ครั้งที่ 2/2554 
หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 11 แก้ไขจาก “สิ้นสุดการับสมัคร” เป็น “สิ้นสุดการรับสมัคร” 25 
หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 3 แก้ไขจาก “มหาวิทยาลัยขอแก่น” เป็น “มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  
หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 4 ตัด “จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา” ออก 

ครั้งที่ พิเศษ 2/2554 
หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 5-6 แก้ไขจาก “และกันไว้บริหารวงเงินงบประมาณสําหรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการส่วนกลางของคณะ ไม่เกิน ร้อยละ 0.05 ของฐานเงินเดือน” เป็น “และร้อยละ 0.05 ของฐาน
เงินเดือน กันไว้สําหรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยการพิจารณาของคณบดี” 
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35 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง จํานวน 1 เรื่อง 

2.1 การปรับเปลี่ยนจํานวนรบันกัศึกษาเขา้ศึกษาในระดับปรญิญาตรี (สาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร) 

เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามวาระที่ 2.1 คราวประชุม ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 
10 มีนาคม 2554 เรื่อง การปรับเปลี่ยนจํานวนรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (สาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร) ซึ่งที่ประชุมให้ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร จัดทํารายละเอียดโครงการให้ที่ประชุม
พิจารณาต่อไป นั้น ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้จัดทําโครงการเสนอตามมติที่ประชุมแล้ว และเสนอ

/เพิ่มเติมว่าการ… 
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เพิ่มเติมว่าการดําเนินโครงการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ดัง
รายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการโดยมีเง่ือนไขประกอบ ดังนี้ 
1. การดําเนินโครงการไม่เป็นเหตุให้ต้องของบประมาณเพิ่ม 
2. ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารรับผิดชอบการชี้แจงกับมหาวิทยาลัย และเพิ่มข้อมูลความ

ต้องการของตลาดแรงงานในโครงการ 
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3. การบริหารจัดการต้องไม่กระทบกับการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาอื่น 

และเมื่อดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลแลว้ให้เสนอตามขั้นตอนต่อไป 

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ จํานวน 3 เรื่อง 

3.1 เรื่องที่เวียนให้กรรมการคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง จํานวน 6 เรื่อง 
เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนเพื่อให้ที่ประชุมฯ ให้ความ
เห็นชอบโดยการเวียนรับรองผล ซึ่งได้ดําเนินการไปแล้ว และที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรื่องที่เวียน จํานวน 7 
เรื่อง  

1. รับรองผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2553 แก้ค่าคะแนน I วิชา 
662 491 SEMINAR จํานวน 5 คน จากเดิม I เป็น B = 1 คน C+ = 1 คน C = 1 คน D+ = 1 คน 
และ F = 1 คน (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว597 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2554) 

2. รับรองผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก 
จํานวน 1 คน คือ นางวรรณี สมัปปิโต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และปริญญาโท จํานวน 1 คน 
คือ นายสุบิน ศรีวิชัย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว640 ลงวันที่ 16 มีนาคม 
2554) 

3. รับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาตรี วิชา 664 205 
PETROLOGY จํานวน 30 คน A = 2 คน B+ = 5 คน B = 4 คน C+ = 8 คน C = 9 คน D+ = 1 
คน และ D = 1 คน วิชา 664 378 GEOLOGY OF MINERAL DEPOSITS จํานวน 18 คน A = 18 
คน ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก วิชา 664 992 DOCTORAL SEMINAR II จํานวน 1 คน S AU 
= 1 คน วิชา 664 993 DOCTORAL SEMINAR III จํานวน 1 คน S = 1 คน วิชา 664 994 
DOCTORAL SEMINAR IV จํานวน 1 คน S = 1 คน แก้ค่าคะแนน I ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญา
เอก วิชา 667 753 SENSORY EVALUATION IN FOOD RESEARCH จํานวน 1 คน จากเดิม I 
เป็น A = 1 คน และปริญญาโท วิชา 667 753 SENSORY EVALUATION IN FOOD RESEARCH 
จํานวน 5 คน จากเดิม I เป็น A = 5 คน (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว679 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2554) 

4. รับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาตรี วิชา 661 323 
QUALITY ASSURANCE จํานวน 24 คน A = 3 คน B+ = 4 คน B = 3 คน C+ = 2 คน C = 7 คน 
D+ = 2 คน D = 1 คน และ F = 2 คน วิชา 667 381 QUALITY ASSURANCE จํานวน 98 คน A 
= 10 คน B+ = 21 คน B = 21 คน C+ = 16 คน C = 14 คน D+ = 8 คน D = 7 คน และ F = 1 
คน (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว700 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2554) 

5. รับรองผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาตรี จํานวน 45 คน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ภาคพิเศษ) จํานวน 1 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จํานวน 23 
คน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 3 คน และ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จํานวน 18 คน 
รับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาตรี วิชา 664 373 
COAL GEOLOGY จํานวน 4 คน A = 4 คน นักศึกษาโอนย้ายมหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน คือ 

/นางสาวชณัฐดา… 
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นางสาวชณัฐดา น้ําสา ช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ย้ายไป สาขาวิชาธรณีวิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนางสาววาริน ษัฏเสน ช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
ย้ายไป สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว
797 ลงวันที่ 1 เมษายน 2554) 

6. รับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาตรี แก้ค่าคะแนน I วิชา 
661 492 SPECIAL PROJECTS IN PRODUCTION TECHNOLOGY จํานวน 16 คน จากเดิม I 
เป็น A = 16 คน (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว817 ลงวันที่ 5 เมษายน 2554) 
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7. รับรองผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท 
จํานวน 1 คน คือ นางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคํา สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (ที่ ศธ 
0514.16.1.3/ว831 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554)   

ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 

3.2 การจัดกิจกรรมสัมมนาประจําปี คณะเทคโนโลยี ปี 2554 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า คณะกําหนดจัดกิจกรรมสัมมนาบุคลากรประจําปี 2554 

ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 โดยกําหนดเป็น 2 ช่วงกิจกรรม คือ วันที่ 28 
เมษายน 2554 เวลา 08.30-16.30 น. เป็นการสร้างความเข้าใจในระบบประเมินใหม่ตามประกาศ ก.บ.ม. 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2554 และวันที่ 28 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 เป็นการ
สัมมนาที่จังหวัดจันทบุรี ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
3.3 สรุปรายละเอียดการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ คณะเทคโนโลยี 

ประจําปีงบประมาณ 2554 (2 ไตรมาส ตุลาคม 2553-มีนาคม 2554) 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่างานนโยบายและแผน ได้จัดทํารายงานการใช้

จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ คณะเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ 2554 ถึง
ไตรมาส ที่ 2 (ตุลาคม 2553-มีนาคม 2554) เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ และมีความเห็นเสนอในคราวต่อไปให้แจกแจงรายรับจริงว่ามาจาก
แหล่งใด จํานวนเท่าใด  

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน 4 เรื่อง 

4.1 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลยี 
ประธานแจ้งว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคลมหาวิทยาลัย ได้ออกประกาศ ก.บ.ม. 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 
เมษายน 2554 และมีประเด็นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่ต้องเสนอเพื่อให้ที่ประชุม
พิจารณาดังนี้  

1) การมอบหมายให้ทําหน้าที่ประเมินการปฏิบัติราชการ  
2) องค์ประกอบของคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
3) ปฏิทินกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากร คณะเทคโนโลยี 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ในแต่ละประเด็นดังนี้ 
1. การมอบหมายให้ทําหน้าที่ประเมินการปฏิบัติราชการ ให้คณบดีมอบหมายให้หัวหน้า

ภาควิชาทําหน้าที่ประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด รองคณบดีประเมิน

/การปฏิบัติราชการ… 
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การปฏิบัติราชการของข้าราชการในฝ่ายที่รับผิดชอบ และเลขานุการคณะประเมินการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดสํานักงานคณบดี โดยจัดทําเป็นคําสั่งมอบหมาย
ต่อไป 

2. องค์ประกอบคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประกอบด้วย 

 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

(1) คณบดีคณะเทคโนโลยี    เป็นประธานกรรมการ 
(2) ผู้แทนจากคณะกรรมการประจาคณะ  เป็นกรรมการ 

(2.1) รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 
(2.2) หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี 
(2.3) คณะกรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา  

รองศาสตราจารย์ฉลอง บัวผัน 
(3) เลขานุการคณะเทคโนโลยี    เป็นเลขานุการ 

3. ปฏิทินกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากร คณะเทคโนโลยี 
ให้ฝ่ายเลขาร่างกําหนดปฏิทินกิจกรรมการประเมินฯ ตามกรอบเวลาและกิจกรรมที่

กําหนดไว้ตามประกาศของมหาวิทยาลัย และเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อขอความเห็นชอบโดยวิธี
เวียนต่อไป 

4.2 การเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปีงบประมาณ 2555 
ประธานแจ้งว่า ศูนย์บริการวิชาการแจ้งกําหนดการเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

ประจําปีงบประมาณ 2555 โดยให้เสนอโครงการผ่านคณะกรรมการประจําคณะไปยังศูนย์บริการวิชาการ 
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2554 นั้น มีผู้เสนอโครงการ จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการการบริการ
เทคโนโลยีไบโอคลีนและปุ๋ยน้ําชีวภาพสู่ชุมชนต้นแบบ รุ่นที่ 3 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ อุปริ
วงศ์ เป็นหัวหน้าโครงการ โดยของบประมาณ เป็นเงิน 165,000 บาท ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเหน็ชอบ  

4.3 ขออนุมัติรับรองรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2553 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า มีผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําภาคปลาย 

ปีการศึกษา 2553 จํานวน 7 คน ประกอบด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 3 คน สาขาวิชา
เทคโนโลยีธรณี จํานวน 1 คน และสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จํานวน 3 คน และงานบริการการศึกษาได้
ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์การจบการศึกษาครบถ้วนแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง 

4.4 ขอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาตามโครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกรณีพิเศษ 

เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกาวดี แก้วกันเนตร ได้รับทุน
วิจัยตามโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ 2554 จํานวน 2 ทุน และมี 1 ทุน ที่
ตกค้างจากปีงบประมาณ 2553 คือ คลัสเตอร์วิจัยน้ํามันเชื้อเพลิงชีวภาพ ลําดับที่ 10 โครงการการ
เพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กในถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบท่อให้แสงขนาดใหญ่เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบ
โอดีเซล ที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายวิจัยให้ดําเนินการให้มีนักศึกษารับทุนให้เสร็จสิ้นภายใน 25 เมษายน 2554 จึง
ขอรับนัก ศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา เข้ ารับทุนการศึกษาตามโครงการมหาวิทยาลัยแห่ งชา ติ 

/มหาวิทยาลัยขอน… 
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกรณีพิเศษ คือ นางสาวดลพร ภูมิประสิทธ์ิ ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  

ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ  

5.1 เกณฑ์คะแนน O-NET ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2554  

5 

10 

15 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหารเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามเอกสารระเบียบการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
เกณฑ์คะแนน O-NET ในส่วนของคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่มีกําหนดไว้เว้นแต่ของคณะ
เทคโนโลยี ที่กําหนดเกณฑ์ขั้นตํ่าแต่ละวิชา (%) ไว้ คือ 01-03=30, 04=35, 05=30 และเกรงว่าการกําหนด
ดังกล่าวจะทําให้โอกาสของนักเรียนที่จะได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะมีน้อยลง ดังรายละเอียด จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้คงไว้ตามเดิมเพราะเป็นการกําหนดไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว 

เลิกประชุม   เวลา 11.50 น. 

                     (นายสถิตย์ แก้วบุดตา) 
                    เลขานุการคณะเทคโนโลย ี
                       เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
นายสมคิด พลต้ือ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 


