
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 4/2554 

วันพฤหสับดีที ่9 มิถุนายน พ.ศ.2554 
ณ ห้องประชมุคณะเทคโนโลย ี

ผู้มาประชุม : 5 
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1. ผศ.ดร.เกษม นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
3. ผศ.ดร.คณิต วิชิตพันธ์ุ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ   กรรมการ 
4. อ.ดร.กรกช ฮามสุโพธ์ิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
5. ผศ.ดร.มัลลิกา บุญม ี หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 
6. ผศ.สุรชัย สมผดุง  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   กรรมการ 
7. รศ.ดร.สิงหนาท พวงจันทน์แดง หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ    
8. รศ.ดร.สิรินดา ยุ่นฉลาด คณะกรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
9. นายสถิตย์ แก้วบุดตา      เลขานุการคณะเทคโนโลยี  เลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม :  
1. รศ.ฉลอง บัวผนั คณะกรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา ไปราชการ 
ผู้เขา้ร่วมประชุม : 
1. นายสมคิด พลต้ือ หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ 

เริ่มประชุม     เวลา 13.30 น. 
 ประธาน กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 24 แก้ไขจาก “ระดับัณฑิตศึกษา” เป็น “ระดับบัณฑิตศึกษา” 
หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 36 แก้ไขจาก “ในถังปฏิกรชีวภาพ” เป็น “ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ”  
หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 13-14 แก้ไขจาก “มีมติเห็นว่าเป็นการกําหนดไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว หากจะเปลี่ยนแปลง
ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลง ในปีการศึกษา 2555 ต่อไป” เป็น “มีมติให้คงไว้ตามเดิมเพราะเป็นการกําหนดไว้ก่อน
ล่วงหน้าแล้ว” 
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30 

35 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม่มี 

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ จํานวน 5 เรื่อง 
3.1 เรื่องที่เวียนให้กรรมการคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง จํานวน 9 เรื่อง 
เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนเพื่อให้ที่

ประชุมฯ ให้ความเห็นชอบโดยการเวียนรับรองผล ซึ่งได้ดําเนินการไปแล้ว และที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรื่องที่
เวียน จํานวน 9 เรื่อง  

1. รับรองผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต จํานวน 16 คน และนักศึกษาขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอก คือ นายอภิรมย์ ภูแป้ง 
รหัสประจําตัว 533160077-1 เปลี่ยนจาก สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี เป็น สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิต (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 954 ลงวันที่ 26 เมษายน 2554) 

/2. รับรองปฏิทินกิจกรรมการ …  
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2. รับรองปฏิทินกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากร คณะเทคโนโลยี (ที่ ศธ 
0514.16.1.1.2/ว 958 ลงวันที่ 28 เมษายน 2554) 

3. รับรองผู้สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 
จํานวน 1 คน คือ นางสาวกนกภัทร งานว่องไว รหัสประจําตัว 515160032-5 สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว973 ลงวันที่ 28 เมษายน 2554) 

4. รับรองผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 จํานวน 8 คน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จํานวน 6 คน และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 2 คน (ที่ ศธ 
0514.16.1.3/ว1035 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2554) 

5. รับรองโครงการรับนักเรียนเรียนดี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยี โดยวิธีพิเศษ 
ประจําปีการศึกษา 2554 รอบ 2 (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว1057 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2554)  

6. รับรองการเสนอชื่อข้าราชการเพื่อเลือกเป็นกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
คือ นางสาวขวัญเรือน หาญกล้า ตําแหน่ง เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ (ที่ ศธ 0514.16.1.1.2/ว 
1084 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554) 

7. รับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาตรี วิชา 664 255 
Intro. to Nanotechnology จํานวน 571 คน A = 402 คน B+ = 70 คน B = 33 คน C+ = 21 คน 
C = 4 คน D+ = 3 คน D = 7 คน F = 18 คน I = 2 คน และ W = 11 คน วิชา 667 485 Intro. to 
Food Preservation จํานวน 794 คน A = 277 คน B+ = 141 คน B = 145 คน C+ = 116 คน C 
= 77 คน D+ = 20 คน D = 7 คน F = 10 คน และ W = 1 คน (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว1094 ลง
วันที่ 18 พฤษภาคม 2554) 

8. รับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก วิชา 662 
899 THESIS จํานวน 1 คน คือ นางสาวอรวรรณ ดีสุทธ์ิ เกรด = S จํานวน 1 หน่วย (ที่ ศธ 
0514.16.1.3/ว1161 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2554) 

9. รับรองผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 จํานวน 4 คน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 2 คน และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จํานวน 2 คน (ที่ ศธ 
0514.16.1.3/ว1241 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2554) 

ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 

3.2 คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการประจําคณะเห็นชอบองค์ประกอบ

คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของคณะเทคโนโลยี นั้น คณะฯ ได้เสนอให้
มหาวิทยาลัยแต่งต้ังเรียบร้อยแล้ว ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 2565/2554 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 
2554 ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
3.3 กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคโนโลยี ประจําปีการศึกษา 2553 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่า สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ ได้แจ้ง
กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคโนโลยี ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2554 ดัง
รายละเอียด จึงขอเชิญกรรมการประจําคณะเข้าร่วมในวันดังกล่าวด้วย สําหรับรายงานการประเมินตนเอง
ของคณะอยู่ระหว่างดําเนินการจัดทํา จึงจะขอใช้วิธีเวียนเพื่อพิจารณาภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2554 และ

/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก… 
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคือ  ศาสตราจารย์  ดร . วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด  สังกัดภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ  

3.4 การจัดโครงการ/กิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยี (เมษายน-พฤษภาคม 2554) 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งสรุปการจัดกิจกรรมและการดําเนินงานฝ่ายพัฒนา

นักศึกษา ต้ังแต่เดือนเมษายน 2554-พฤษภาคม 2554 จํานวน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย 

            1. โครงการการอบรมเชงิปฏิบติัการเรื่อง  จิตตปัญญาศึกษา  : การเรียนรู้ด้วยใจอยา่ง
ใครค่รวญสู่การเปลี่ยนแปลงต่อการทํางานเป็นทีม  

จัดในระหว่างวันที่ 30 เมษายน-1 พฤษภาคม 2554 มีผู้เข้าอบรมวันที่ 30 เมษายน 2554 
จํานวน 22 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยี และผู้นําเชียร์น้องใหม่ 
ประจําปีการศึกษา 2554 วิทยากร คือ ดร.อริยพร คุโรดะ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ คณะศึกษาศาสตร์ ผศ.ทพญ.
ดร.สุวดี เอื้ออรัญโชติ คณะทันตแพทยศาสตร์ และพญ.วนาพร วัฒนกูล กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาล
ศูนย์ขอนแก่น 

               2. โครงการอบรมผู้นาํและพี่เลี้ยงน้องใหม่ ประจําปีการศกึษา 2554  
- จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 และวันเสาร์ที่ 14 

พฤษภาคม 2554 โดยคณะเทคโนโลยีส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมจํานวน 24 คน 
- จัดโดยคณะเทคโนโลยี สําหรับผู้ที่ไม่ได้ผ่านการอบรมของมหาวิทยาลัยเนื่องจากติดภารกิจ

ฝึกงาน โดยจัดอบรมในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554  

               3. รางวัลเชิดชูเกียรติความประพฤติดี ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ประจําปี 2554  

นักศึกษาคณะเทคโนโลยี ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติดังกล่าว 1 คน คือ 
นายกฤษดา ชินคํา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
               4. ผลการประกวดด้านการบรจิาคโลหิตคลังเลือดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทอัตราผู้บริจาคโลหิตสูงสุด (ยูนิต/จํานวน
นักศึกษาทั้งหมด) 
               5. สรุปผลนักศึกษาถูกลงโทษวนิัยนักศึกษา 

สรุปนักศึกษาถูกลงโทษวินัยนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553 (มกราคม- ธันวาคม 2553) 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2551 และตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่ 1597/2551)  ลงวันที่ 17 กันยายน 2551 เรื่องเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา นั้น ใน
ส่วนคณะเทคโนโลยี ไม่มีนักศึกษาถูกลงโทษทางวินัยแต่อย่างใด 
จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 
3.5 รายงานความก้าวหน้าการจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 
รองคณบดีฝ ่ายวิชาการและวิจ ัยแจ้งว่า ตามที่ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กําหนดให้ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2555 ต้องดําเนินการจัดทําหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และให้ส่งฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใน

/เดือนสิงหาคม 2554 นั้น… 
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เดือนสิงหาคม 2554 นั้น หลักสูตรต่างๆ อยู่ระหว่างดําเนินการคาดว่าจะเสร็จตามกําหนดก่อนส่งฝ่ายวิชาการ 
จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นชอบให้ภาค/สาขาวิชา ส่งรายละเอียดของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.2 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรที่ภาค/สาขาวิชาได้เสนอแต่งต้ัง ให้
คณะฯ เพื่อเสนอกรรมการประจําคณะพิจารณา ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2554  

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน 11 เรื่อง 
4.1 รายงานความก้าวหน้าการลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการระยะที่ 2 (รศ.

ดร.พัฒนา เหล่าไพบูลย์ และ รศ.ดร.ลักขณา เหล่าไพบูลย์) 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามท่ี รศ.ดร.พัฒนา เหล่าไพบูลย์ และ รศ.ดร.ลักขณา 

เหล่าไพบูลย์ ได้รับอนุมัติให้ลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ มีกําหนด 6 เดือน ต้ังแต่วันที่ 10 
ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2554 นั้น บัดนี้ ครบกําหนดเวลาการส่งรายงานความก้าวหน้า ระยะที่ 2 
และทั้งสองท่านได้รายงานความก้าวหน้าฯ ตามท่ีได้รับอนุมัติ โดย รศ.ดร.พัฒนา เหล่าไพบูลย์ ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระยะที่ 2 เป็น  

1. การค้นคว้าเอกสารต่างๆ เพิ่มเติมที่เป็นปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย เรื่อง การผลิต
เอทานอลจากน้ําคั้นข้าวฟ่างหวานโดยการตรึงเซลล์ 

2. เขียน manuscript เรื่อง Ethanol production from sweet sorghum juice in 
repeated-batch fermentation by Saccharomyces cerevisiae immobilized on 
corncob 

โดยที่ภาควิชาฯพิจารณาเบื้องต้นแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรอง  

4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เสนอหลักสูตรให้

พิจารณาก่อนเสนอฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นพิจารณาต่อไป โดยงานบริการการศึกษาของคณะ
ได้ตรวจสอบตามแบบตรวจสอบการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ประเภท: หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2554) 
ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการของร่างหลักสูตรดังกล่าว และมีข้อเสนอแนะ
เพื่อนําไปพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรคือ รายวิชาภาษาอังกฤษที่จัดสอนโดยภาควิชาฯ ขอให้พิจารณาทบทวน
ความเหมาะสมอีกครั้ง รวมทั้งขอให้ตรวจสอบรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม 

4.3 แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรคณะเทคโนโลยี 
ประธานแจ้งว่า กองการเจ้าหน้าที่ ได้แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2554 ในช่วงเปลี่ยนผ่านของระบบ คือ  
ข้าราชการ  
1) ภาระงานตามข้อกําหนดการปฏิบัติงานด้านปริมาณ คุณภาพ และสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 -30 เมษายน 2554  
2) ใช้แบบรายงานผลและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 

1/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคลากรของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 
35 

3) การประเมินใช้ตาม ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2554 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 21 มีนาคม 2554 ได้แก่ ประเมินโดยผู้บังคับบัญชาแล้วนําผลคะแนนจัดกลุ่ม

/เป็นคะแนนผลการประเมิน… 



ครั้งท่ี 4/2554_หน้าท่ี 5/7 

 

เป็นคะแนนผลการประเมิน 5 ระดับ รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน และส่งผลการประเมินให้
คณะกรรมการกลั่นกรองของคณะฯ พิจารณา  

พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว  
1) ภาระงานตามข้อกําหนดการจ้าง ด้านปริมาณ คุณภาพ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

ตามประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคลากรของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 
10 กุมภาพันธ์ 2553ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 -30 เมษายน 2554  

5 

10 

2) ใช้แบบรายงานผลและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 
1/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคลากรของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 

3) การประเมินใช้ตาม ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2554 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 21 มีนาคม 2554 ได้แก่ ประเมินโดยผู้บังคับบัญชาแล้วนําผลคะแนนจัดกลุ่ม
เป็นคะแนนผลการประเมิน 5 ระดับ รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน และส่งผลการประเมินให้
คณะกรรมการกลั่นกรองของคณะฯ พิจารณา  

ลูกจ้างประจําและพนักงานราชการ  
ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง และสํานักงาน ก.พ. กําหนด  15 

20 

25 

30 

35 

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้คณะฯ ส่งร่างแบบประเมินฯ ให้บุคลากรพิจารณาเพื่อ

ดําเนินการต่อไป 

4.4 การเทียบโอนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

อาหาร จํานวน 2 คน คือ นางสาวกนกภรณ์ บํารุงภักดี รหัสประจําตัว 545160020-5 และนายธงทอง วิมล
ธรรม รหัสประจําตัว 545160024-7 ย่ืนคําร้องขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา สําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต คือ วิชา 667 722 
ADVANCED FOOD MICROBIOLOGY และงานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบเงื่อนไข และหลักเกณฑ์เกณฑ์
การเทียบโอนรายวิชาครบถ้วนแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง 

4.5 ขออนุมัติรับรองรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า มีผู้สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

เทคโนโลยีการอาหาร ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2553 จํานวน 7 คน และงานบริการการศึกษาได้
ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์การจบการศึกษาครบถ้วนแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง 

4.6 การยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อจัดต้ังกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เสนอโครงการจัดต้ังกลุ่ม

วิจัย คือ กลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากชีวมวล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดย
จุลินทรีย์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง เป็นหัวหน้านักวิจัย และตามข้อ 6.2 ของประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 566/2549 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติใน
การจัดต้ังกลุ่มวิจัย/ศูนย์วิจัย ให้เสนอข้อเสนอโครงการจัดต้ังกลุ่มวิจัย ที่ผ่านกรรมการประจําคณะฯ ไปยังฝ่าย
วิจัยภายในเดือนมิถุนายน นั้น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 

/4.7 ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียม… 
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4.7 ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอก 
เลขานุการคณะเทคโนโลยี แจ้งว่า มีนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาเทคโนโลยีการ

อาหาร จํานวน 6 คน ขออนุมัติลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยต่อภาคการศึกษา ตลอดหลักสูตร ซึ่งงบประมาณ
ดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการวิจัย โดยภาควิชาไม่ต้องรับภาระส่วนเกินใดๆ ประกอบด้วย  

1) นายตรี วาทกิจ ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 52,500 บาท  
2) นางสาวกวินชญา สายแก้ว ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท 
3) นางสาวขวัญฤดี วชิรัตนพงษ์เมธี ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท 
4) นางสาวกีรดา แก้วจุมพล ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท 
5) นายการัณย์ พรหมเทพ ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท 
6) นางสาวศริสา ทวีแสง ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 52,500 บาท  

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบและรับรอง 

4.8 การรับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 แก้ค่าคะแนน I วิชา 662 
495 Special Problems in Biotechnology II 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ขอรับรองผลการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้รับค่าคะแนน I วิชา 662 495 Special Problems in Biotechnology II 
ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2553 โดยขอแก้ค่าคะแนน I จํานวน 18 คน เป็น A = 2 คน B+ =5 คน B = 
5 คน และ C+ = 6 คน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบและรับรอง 

4.9 การเทียบเคียงรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้ปรับปรุงหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และมีการเปลี่ยแปลงรหัสรายวิชา จึงขอเทียบเคียง
รายวิชา จํานวน 9 วิชา โดยเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2553 และ 2554 ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรองรายวิชาที่ขอเทียบเคียง และให้ประกาศเป็น
รายวิชาที่นักศึกษาต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.00 หรือไม่ตํ่ากว่า C ทุกรายวิชา 

4.10 การแต่งตั้งกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 
ประธานแจ้งว่า ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2691/2554 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 

2554 อนุมัติให้รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท พวงจันทน์แดง ลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ ต้ังแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2554 นั้น เพื่อให้การสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และประกอบกับ ข้อ 12 วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การสรรหาหัวหน้า
ภาควิชา พ.ศ. 2550 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะ
เทคโนโลยี ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ คือ 
1. คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นประธานกรรมการ 
2. กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจําในภาควิชาอื่นของคณะ เป็นกรรมการ 

  (รองศาสตราจารย์ฉลอง บัวผนั) 
3. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นกรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิต วิชิตพันธ์ุ เป็นกรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล เป็นกรรมการ 

/4.11 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว… 
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4.11 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งคนงาน (ดูแลทําความสะอาดอาคารสถานที่ของคณะ
เทคโนโลยี) 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามที่คณะได้จ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที่เป็น

แบบรายเดือน เพื่อดูแลทําความสะอาดสถานที่ของคณะ นั้น เพื่อให้การดําเนินการจ้างบุคคลเพื่อเป็นผู้ดูแล
ทําความสะอาดอาคารสถานที่ของคณะ ให้ถูกต้องตามระเบียบ จึงขออนุมัติหลักการเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือนสําหรับดูแลทําความสะอาดอาคารสถานที่ของคณะ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้จ้างลูกจ้างชั่วคราวแบบรายเดือน และให้จัดทํา
รายละเอียดข้อมูลแจ้งภาควิชาฯทราบ 

ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ  
- ไม่มี 

เลิกประชุม   เวลา 16.45 น. 

                     (นายสถิตย์ แก้วบุดตา) 
                    เลขานุการคณะเทคโนโลย ี
                       เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
นายสมคิด พลต้ือ 
ผู้จดรายงานการประชุม 


