
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 5/2554 

วันพฤหสับดีที ่27 กรกฎาคม พ.ศ.2554 
ณ ห้องประชมุคณะเทคโนโลย ี
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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.วรนุช ศรีเจษฎารักข์ รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ 
8. รศ.ฉลอง บัวผนั กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา    กรรมการ 
9. รศ.ดร.สิรินดา ยุ่นฉลาด กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
10. นายสถิตย์ แก้วบุดตา      เลขานุการคณะเทคโนโลยี  เลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม :  
 - 
ผู้เขา้ร่วมประชุม : 
1. นายสมคิด พลต้ือ หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ 

เริ่มประชุม     เวลา 13.30 น. 
 ประธาน กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 9 แก้ไขจาก “รับรองโครงการรับนักเรียนดี” เป็น “รับรองโครงการรับนักเรียนเรียนดี” 
หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 35-37 แก้ไขจาก “สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ แจ้งว่าได้สรุปและจัดทํา
กําหนดการวันตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 ฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว โดยคณะ
เทคโนโลยี กําหนดในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2554” เป็น “สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ ได้แจ้ง
กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคโนโลยี ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2554” 
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หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 7 แก้ไขจาก “Clostridium acetobutylicum” เป็น “Saccharomyces cerevisiae 
immobilized on corncob”  
หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 4 แก้ไขจาก “คลอบคลุมค่าใช้จ่าย” เป็น “ครอบคลุมค่าใช้จ่าย” บรรทัดที่ 14 และ 16
แก้ไขจาก “Special Project in Biotechnology II” เป็น “Special Problems in Biotechnology II” 
หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 6 แก้ไขจาก “ทําความสะอาดอาดอาคารสถานที่” เป็น “ทําความสะอาดอาคารสถานที่” 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง 
2.1 ระบบและเกณฑ์การประเมินผลการปฏบิัติงาน คณะเทคโนโลย ี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.3 คราวการประชุม ครั้งที่ 4/2554 
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะ
เทคโนโลยี ที่ประชุมมีมติให้คณะฯ ส่งร่างเกณฑ์การประเมินฯ และร่างค่าเป้าหมายของการปฏิบัติงาน ให้
บุคลากรในคณะพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นั้น คณะฯ ได้ดําเนินการแล้ว และขอเสนอร่างเกณฑ์การ
ประเมินฯและร่างค่าเป้าหมายของการปฏิบัติงาน ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังรายละเอียด ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มีมติ 

/1. เห็นชอบร่างเกณฑ์… 
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1. เห็นชอบร่างเกณฑ์การประเมินฯ และร่างค่าเป้าหมายของการปฏิบัติงาน ทั้งสายวิชาการและ

สายสนับสนุน 
2. การคิดค่าน้ําหนักสัดส่วนให้เป็นข้อตกลงระหว่างผู้มอบและผู้รับมอบ 
3. การคิดภาระงานและสมรรถนะของการประเมินฯ ตําแหน่งผู้บริหารให้คิดเป็นสัดส่วน คือ ภาค

วิชาฯ ร้อยละ 60 คณะฯ ร้อยละ 40  
4. เกณฑ์การประเมินด้านการเรียนการสอน ให้ประเมินจากประมวลรายวิชาและแผนการสอน 

หรือใช้ มคอ. 3  
5. ให้คณะฯ ส่งเอกสารประกอบการดําเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรให้ภาควิชาฯ และขึ้นเว็บไซต์

ของคณะฯ 

2.2 การตรวจประเมินคณุภาพภายใน คณะเทคโนโลยี ประจําปีการศึกษา 2553 
ประธานแจ้งว่า ตามที่คณะฯ รับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 

เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2554 นั้น จากผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการ ในประเด็นของการเป็น
หน่วยงานแห่งการเรียนรู้ เห็นควรให้บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรม ประชุม หรือสัมมนา ที่ใช้
งบประมาณ หรือเวลาของทางราชการ หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วให้สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจา
การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแจ้งต้นสังกัดพร้อมกับการรายงานการเดินทางราชการด้วย ทั้งนี้ต้ังแต่เดือน
สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ และให้พิจารณาจัดทําหลักเกณฑ์ประกาศให้
ทราบทั่วกัน 

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
3.1 เรื่องที่เวียนให้กรรมการคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง จํานวน 9 เรื่อง 

เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนเพื่อให้ที่
ประชุมฯ ให้ความเห็นชอบโดยการเวียนรับรองผล ซึ่งได้ดําเนินการไปแล้ว และที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรื่องที่
เวียนรับรอง ดังนี้  

1. รับรองการเทียบโอนรายวิชา และค่าคะแนนของรายวิชา นายยุทธนา นาคคํา นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขวิชาเทคโนโลยีธรณี จํานวน 1 รายวิชา 1 หน่วยกิต คือ วิชา 315 181 ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 1427 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2554) 

2. รับรองผู้สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 จํานวน 3 คน  
ปริญญาเอก นางปิยะวดี สราภิรมย์  
ปริญญาโท นางสาวยุวเรศ เพ็งเจริญ และนางสาวนัฐพร ชํานิป่า  
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 จํานวน 1 คน  
ปริญญาโท นางสาวอรวรรณ ดีสุทธ์ิ  
(ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว1536 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2554) 

3. รับรองการเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตําแหน่งว่าง 
จํานวน 1 รายชื่อ คือ ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ิ คูวัฒนาชัย ผู้อํานวยการโครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (ที่ ศธ 0514.16.1.1.2/ว 1554 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2554) 

/4. รับรองการพิจารณา… 
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4. รับรองการพิจารณาคัดเลือก นายคมกฤช ปิติฤกษ์ คุณวุฒิ Ph.D. (Industrial & Systems 
Engineering) จาก Auburn University เข้าบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยี (ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต) (ที่ ศธ 0514.16.1.2/ว
1562 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2554)  

5. รับรองผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 10 คน (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว1606 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2554) 

6. รับรองผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต จํานวน 1 คน ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 จํานวน 1 คน นางสาวนิรุบล สาริมา (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว1717 
ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2554) 

ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 

3.2 การจัดโครงการ/กิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยี (มิถุนายน 2554 ถึง 
กรกฎาคม 2554) 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งสรุปการจัดกิจกรรมและการดําเนินงานฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา ต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2554-กรกฎาคม 2554 จํานวน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย 

1. กิจกรรมเชียร์และรับน้องใหม่คณะเทคโนโลยี สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ได้จัด
กิจกรรมเชียร์และรับน้องใหม่ขึ้นในระหว่างวันที่ 3-17 มิถุนายน 2554 

2. กิจกรรมพิธีไหว้ครู  
    2.1 ระดับมหาวิทยาลัย จัดขึ้นใน วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2554 โดยคณะฯ ได้รับ

รางวัล ประกอบด้วย 
- รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีความประพฤติดี ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ประจําปี 2554 คือนายกฤษดา ชินคํา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
- นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นระดับปริญญาตรี นายปรัชญ์ บุญญศาสตร์พันธ์ุ ช้ันปีที่ 4  รหัส 

513160070-3 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี  เกรดเฉลี่ย 3.96 
- คณะเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทรางวัลอัตราผู้บริจาคโลหิตสูงสุด ของ

โครงการ "มอบของขวัญแด่ชีวิตด้วยการบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน" 
    2.2 ระดับคณะ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2554 โดยมีกิจกรรมมอบวุฒิบัตร

ให้กับนักศึกษาเรียนดี และนักกิจกรรมนักศึกษา 
3. กิจกรรมกีฬาน้องใหม่ สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา

น้องใหม่ ประจําปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 1-9 กรกฎาคม 2554 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
4. กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2554 เพื่อเป็นการสร้างขวัญ

และกําลังใจในการศึกษาต่อไป จัดในวันพุธที่  13 กรกฎาคม  2554 เวลา 18.00 -21.00 น. และเป็นปีแรกที่
จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญร่วมกันทุกภาควิชา 

 5. โครงการติวน้องใหม่ก่อนสอบกลางภาค ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ได้จัด
โครงการติวน้องใหม่ก่อนสอบกลางภาค ขึ้น ในระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2554 เวลา 17.30-20.30 น. 
ณ ห้องเรียน 1202-3 อาคาร TE 01 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และแนะนําแนวข้อสอบให้กับนักศึกษา
ใหม่ช้ันปีที่ 1 เช่น วิชาคณิตศาสตร์ แคลคูลัส ฟิสิกส์ เคมี  
จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ที่ประชุมรับทราบ 

/3.3 สรุปผลการจัดกิจกรรม… 
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3.3 สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาแจ้งว่า คณะกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ได้สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี 
ปีการศึกษา 2552-2553 ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.4 การจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ของคณะเทคโนโลยี 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า คณะได้กําหนดจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ประจําปี 2554 ขึ้นในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2554 เวลา 08.30-16.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
แนะนําประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของคณะแก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมคือ ภาควิชาฯ ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี การจัดกิจกรรมเน้นการ
นําเสนอข้อมูลและองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชา ผลงานวิจัย และกิจกรรมแนะนําคณะ 
จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.5 การจัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ปี 2554  
เลขานุการคณะเทคโนโลยี แจ้งกําหนดการจัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการประจําปี 

พ.ศ.2554 ให้กับ รศ.ดร.เกรียงศักด์ิ ศรีสุข และรศ.มนตรี บุญเสนอ ผู้เกษียณอายุราชการของคณะเทคโนโลยี 
โดยกําหนดจัดในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554 ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.6 ประมาณการรายรับ-ประมาณการรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 
2555 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งข้อมูลประมาณการรายรับ-ประมาณการรายจ่าย 
งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2555 และมหาวิทยาลัยขอให้จัดทํารายละเอียดโครงการตามความ
ต้องการ/ความจําเป็น ตามแบบในเอกสารประกอบหมายเลข 7 ดังรายละเอียด ดังนั้น จึงขอให้ภาควิชาจัดทํา
รายละเอียดโครงการตามแบบดังกล่าว จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบและให้ปรับการเขียนรายงานให้สอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง 

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 การปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี และสาขาวิชาเทคโนโลยี

การอาหาร 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี และภาควิชาเทคโนโลยี

อาหารเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรให้พิจารณาก่อนเสนอฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นพิจารณาต่อไป 
โดยงานบริการการศึกษาของคณะได้ตรวจสอบตามแบบตรวจสอบการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 
ประเภท: หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2554) ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการของร่างหลักสูตรดังกล่าว และคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ มีข้อเสนอแนะเพื่อนําไปพิจารณาปรับปรุงเอกสารหลักสูตร คือ  

1. ให้ทวนสอบการเขียนคําให้ถูกต้องตามศัพท์บัญญัติ 
2. ควรมีการจัดทําข้อสรุปแนวคิดการปรับปรุงเอกสารหลักสูตร 
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ให้ปรับเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษ จาก 9 หน่วยกิต เป็น 12 หน่วย

กิต และปรับเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาต้องผ่านคอมพิวเตอร์ 

/และให้เวียนคณะกรรมการ… 
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และให้เวียนคณะกรรมการประจําคณะเพื่อทราบก่อนเสนอฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นพิจารณา
ต่อไป  

4.2 การใช้เงินกองทุนวิจัยคณะ เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามท่ีคณะมีกองทุนวิจัยและปัจจุบันมีกองทุนสะสม

ประมาณหนึ่งล้านบาทเศษ นั้น เพื่อให้การบริหารเงินกองทุนดังกล่าวในการสนับสนุนนักวิจัยใหม่ของคณะ
สําหรับเป็นทุนในการวิจัย จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการให้สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ไม่เกิน 50,000 
บาท ต่อโครงการ และให้จัดทําประกาศหลักเกณฑ์ต่อไป  

4.3 ขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของ นางสาววรนุช ศรีเจษฎารักข์ 
ประธานแจ้งว่า นางสาววรนุช ศรีเจษฎารักข์ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชา

เทคโนโลยีอาหาร มีความประสงค์จะขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 และได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว มีคุณสมบัติที่จะขอไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนฯ ได้ ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการและให้แก้ไขวิธีการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนฯ 
จากเขียนเอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคโนโลยีคาร์โบไฮเดรต และบรรจุภัณฑ์อาหาร เป็น เขียนเอกสาร
คําสอน เรื่อง เทคโนโลยีคาร์โบไฮเดรต และบรรจุภัณฑ์อาหาร 

4.4 ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอก  
เลขานุการคณะเทคโนโลยี แจ้งว่า มีนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาเทคโนโลยีการ

อาหาร จํานวน 6 คน และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 1 คน ขออนุมัติลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยต่อ
ภาคการศึกษา ตลอดหลักสูตร ซึ่งงบประมาณดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการวิจัย โดยภาควิชาไม่ต้อง
รับภาระส่วนเกินใดๆ  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
2) นางสาวณัฐธิดา กาบคํา ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท  
3) นางสาวหทัยกาญจน์ กกแก้ว ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 52,500 บาท 
4) นางสาวปทุมพร โสตถิรัตนพันธุ์ ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 70,000 บาท 25 
5) นางพนอจิต นิติสุข ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท 
6) นางพรพรรณ พัวไพบูลย์ ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 52,500 บาท 
7) นางปฏิมากร พะสุวรรณ ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 52,500 บาท  

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
1) นายไชยวัฒน์ นพเก้า ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท  30 

35 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยต่อภาคการศึกษา ตลอด

หลักสูตร (6 ภาคการศึกษา) 

4.5 การขอรับการประเมินการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง เป็น
ศาสตราจารย์ ของ รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท พวงจันทน์แดง 

ประธานแจ้งว่า นายสิงหนาท พวงจันทน์แดง ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชา
เทคโนโลยีอาหาร ได้ย่ืนเอกสารเพื่อขอรับการประเมินการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
เป็นศาสตราจารย์ ทั้งนี้ คณะฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่จะขอรับการประเมินฯ ได้ จึง
เสนอที่ประชุมพิจารณา 

/ที่ประชุมพิจารณาแล้ว… 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้แต่งต้ังกรรมการประเมินการสอน
ดังนี้  

1. กรรมการภายใน ประกอบด้วย 
(1) รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา เหล่าไพบูลย์ 
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.บวรศักด์ิ ลีนานนท์ 5 

10 

15 

20 

25 

2. กรรมการภายนอก ประธานรับจะทาบทาม รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธ์ิ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์เพื่อพิจารณาผู้เหมาะสม และแจ้งให้กรรมการประจําคณะพิจารณารับรองต่อไป 

และให้ภาควิชาฯ แจ้งผู้ขอพิจารณาดําเนินการจัดทําเอกสารให้สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฉบับที่ 1191/2549 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2549 และมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
ครั้งที่ 1/2552  

4.6 แผนการรับนักศึกษา ปี 2555-2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า ตามท่ีคณะฯได้ส่งแผนหลักสูตรและเป้าหมายการ

รับนักศึกษาปี พ.ศ. 2555-2559 และมหาวิทยาลัยให้ทุกคณะทบทวน/ปรับปรุงแผนหลักสูตรและเป้าหมาย
การรับนักศึกษาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและตามผลการ
ประมาณการสัดส่วนจํานวนนักศึกษาทั้งหมด พ.ศ.2559 ในระดับปริญญาตรี: ระดับบัณฑิตศึกษา (65:35) จึง
เสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 
1. ให้คงจํานวนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
2. ให้ฝ่ายแผนฯ ทดลองกําหนดตัวเลขจํานวนรับระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาให้ได้สัดส่วนที่

ใกล้เคียง 65:35 และเชิญหัวหน้าภาควิชา กรรมการบริหารหลักสูตรร่วมพิจารณาก่อนเสนอ
กองแผนงานต่อไป 

ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ  
- ไม่มี 

เลิกประชุม   เวลา 16.45 น. 

                     (นายสถิตย์ แก้วบุดตา) 
                    เลขานุการคณะเทคโนโลย ี
                       เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
นายสมคิด พลต้ือ 
ผู้จดรายงานการประชุม 


