
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 7/2554 

วันพฤหสับดีที ่22 กันยายน 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. ผศ.ดร.มัลลิกา บุญม ี หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 
5. ผศ.สุรชัย สมผดุง  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   กรรมการ 
6. รศ.ดร.สิงหนาท พวงจันทน์แดง หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ 
7. รศ.ฉลอง บัวผนั คณะกรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา    กรรมการ 
8. รศ.ดร.สิรินดา ยุ่นฉลาด คณะกรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
9. นายสถิตย์ แก้วบุดตา      เลขานุการคณะเทคโนโลยี  เลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม :  
1. อ.ดร.กรกช ฮามสุโพธ์ิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ลาพักผ่อน 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม : 
1. นายสมคิด พลตื้อ หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ 

เริ่มประชุม     เวลา 13.30 น. 
 ประธาน กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 3 แก้ไขจาก “มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับกับผู้บริหารจาก College” เป็น “มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กับผู้บริหารจาก College” 25 

30 

35 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง 
2.1 การแต่งตั้งกรรมการประเมินการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 

เลขานุการคณะเทคโนโลยี แจ้งว่า ตามวาระที่ 4.5 คราวการประชุม ครั้งที่ 5/2554 เมื่อ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2554 เรื่อง การขอรับการประเมินการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 
เป็นศาสตราจารย์ ของ รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท พวงจันทน์แดง ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบใน
หลักการ โดยให้แต่งต้ังกรรมการประเมินการสอน และกรรมการภายนอก ประธานรับจะทาบทาม รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธ์ิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และแจ้งให้กรรมการประจําคณะพิจารณา
รับรองต่อไป นั้น รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธ์ิ ได้ตอบรับเป็นกรรมการดังกล่าวแล้ว จึงเสนอให้
ที่ประชุมทราบและพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองและให้แต่งต้ังกรรมการต่อไป  

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
3.1 เรื่องที่เวียนให้กรรมการคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 

เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนเพื่อให้ที่
ประชุม ให้ความเห็นชอบโดยการเวียนรับรองผล ซึ่งได้ดําเนินการไปแล้ว และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้  

/1. รับรองผู้สําเร็จการศึกษา… 
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1. รับรองผู้สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 จํานวน 1 คน คือ นางสาวสุกัลยา คชสวัสด์ิ (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว
2110 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2554) 

2. รับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาตรี แก้ค่าคะแนน I วิชา 
664 465 SPECIAL PROJECTS IN GEOTECHNOLOGY จํานวน 2 คน จากเดิม I เป็น B = 2 คน 
(ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 2214 ลงวันที่ 5 กันยายน 2554) 

3. รับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท จํานวน 4 คน 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ วิชา 662 899 THESIS จํานวน 2 คน S (2 หน่วยกิต) = 1 คน และ 

S (3 หน่วยกิต) = 1 คน 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี วิชา 664 899 THESIS จํานวน 1 คน S (3 หน่วยกิต) = 1 คน 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร วิชา 664 899 THESIS จํานวน 1 คน S (1 หน่วยกิต) = 1 คน 

(ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 2244 ลงวันที่ 8 กันยายน 2554) 
4. รับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ วิชา 662 999 THESIS จํานวน 1 คน S (1 หน่วยกิต) = 1 คน (ที่ ศธ 
0514.16.1.3/ว 2321 ลงวันที่ 15 กันยายน 2554)  

ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 

3.2 รายงานสรุปผลการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553 ภาควิชา
และสํานักงานคณบดี 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่าตามที่คณะฯ ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 ของภาควิชาและสํานักงานคณบดี เมื่อเดือนมิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา นั้น 
คณะกรรมการตรวจประเมินได้สรุปผลการตรวจเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.3 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม ปีการศึกษา 2553 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่าตามที่คณะฯ รับตรวจประเมินคุณภาพภายนอก

จาก สมศ. รอบที่สาม เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2554 นั้น จากผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการ 
คณะเทคโนโลยีได้คะแนนที่ยังไม่ได้แจ้งเป็นทางการ ประมาณ 4.47 หากผลการตรวจมีความชัดเจนจะแจ้งให้
ทราบต่อไป จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ 
ประธาน แจ้งว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายด้านการจ้างลูกจ้างชั่วคราวว่าการปรับ

เงินเดือนตามนโยบายของรัฐบาลนั้น จะต้องใช้งบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด จึงขอให้ภาควิชาวาง
แผนการบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.5 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยี 
ประธาน แจ้งว่าเพื ่อให้แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยี มีความสอดคล้องกับแผนของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนโยบายของรัฐบาลใหม่ เห็นควรที่จะดําเนินการทวนสอบนโยบายและยุทธศาสตร์
การดําเนินการของคณะ โดยกําหนดจัดให้มีประชุมบุคลากรของคณะเพื่อรับทราบแนวทางการดําเนินการและ
ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในวันที่ 7 ตุลาคม 2554 จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

/3.6 สรุปผลการจัดกิจกรรม… 
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3.6 สรุปผลการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยี 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งว่าฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรมทางวิชาการ การให้

ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 26 
สิงหาคม 2554 เวลา 13.30-14.30 น. โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างจิตสํานึกให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมของ
คณะ และบทบาทของนักศึกษาต่อการประกันคุณภาพ ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.7 การจัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ปี 2554  
เลขานุการคณะเทคโนโลยี ขอเรียนเชิญกรรมการประจําคณะทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม

งานเกษียณอายุราชการประจําปี พ.ศ.2554 ซึ่งจัดให้กับ รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสุข และรศ.มนตรี บุญเสนอ 
ผู้เกษียณอายุราชการของคณะ ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 6218 และ 6227 
ช้ัน 2 อาคาร TE 06 จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.8 ผลการประกวดตั้งชื่อถนนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา แจ้งว่าตามที่มหาวิทยาลัยจัดการประกวดตั้งชื่อ

ถนนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 สาย นั้น ผลการประกวดเสร็จสิ้นแล้ว มีบุคลากรสังกัดคณะเป็นผู้ได้รับรางวัล
ชนะเลิศและชมเชยในการประกวด โดยรางวัลชนะเลิศสายที่ 7 คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สิรินดา ยุ่นฉลาด 
ในชื่อ “แก่นร่มเกล้า” ผลโหวต 26 % จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะ

เทคโนโลยี 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งว่าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี และภาควิชาเทคโนโลยี

อาหาร เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้พิจารณาก่อน
เสนอฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นพิจารณาต่อไป โดยฝ่ายวิชาการของคณะได้ตรวจสอบตามแบบ
ตรวจสอบการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ประเภท: หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2554) ดังรายละเอียด จึงเสนอ
ที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ 
1) เห็นชอบในหลักการของร่างหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี และมีข้อเสนอแนะเพื่อนําไปพิจารณา

ปรับปรุงแก้ไข คือ  
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ให้ตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุงตามที่ฝ่ายวิชาการของคณะตรวจสอบ 

แก้ไข ตามแบบตรวจสอบการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 
• หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้ตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุงตามรูปแบบ ตามท่ีฝ่ายวิชาการของ

คณะตรวจสอบ แก้ไข ปรับงบประมาณให้สอดคล้อง เพิ่มเอกสาร
การเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม-หลักสูตรปรับปรุง 

และหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้วให้เสนอฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นพิจารณาต่อไป  
2) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ให้คณะกรรมการประจําคณะนําทั้งสองหลักสูตรกลับไปพิจารณา 

และเสนอแนะกลับมายังฝ่ายวิชาการภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554 เพื่อสรุปแจ้งให้
ภาควิชาแก้ไข ปรับปรุง ก่อนเสนอฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นพิจารณาต่อไป  

/3) ให้ฝ่ายวิชาการของคณะ… 
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3) ให้ฝ่ายวิชาการของคณะตรวจสอบการปรับเปลี่ยนตัวเลขรหัสวิชา ตัวที่ 2 ของหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2555 แล้วแจ้งภาควิชาทราบและดําเนินการต่อไป  

4.2 การรับรองผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 
2553 

เลขานุการคณะเทคโนโลยี แจ้งว่างานบริการการศึกษาได้รับผลการศึกษาวิชา 664 262 การ
ฝึกภาคสนาม 1 ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 และ วิชา 664 364 การฝึกภาคสนาม 2 
ประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 จากภาควิชาเทคโนโลยีธรณี เพื่อขออนุมัติรับรองผล
การศึกษา ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบและรับรอง 

4.3 ขอขยายเวลาการแก้ค่าคะแนน I วิชา 664 465 Special Project in Geotechnology 
ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งว่าตามที่นายปริญญา ภูสมนึก นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ได้รับค่าคะแนน I วิชา 664 465 Special Project in Geotechnology ประจํา
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 และต้องแก้ค่าคะแนน I ภายในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 
นั้น เนื่องจากได้รับอุบัติเหตุแขนขวาหัก (ได้รับการผ่าตัดใส่เหล็ก) และยังไม่ติดสมบูรณ์ จึงไม่สามารถเก็บ
ข้อมูลภาคสนามได้ในขณะนี้ จึงขอขยายเวลาการแก้ค่าคะแนน I ดังกล่าว ออกไปอีก 1 ภาคการศึกษา จึง
เสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ขยายเวลาการแก้ค่าคะแนน I ออกไปเป็นภายในภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 

4.4 การจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที่ คณะเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ 2555 
เลขานุการคณะเทคโนโลยี แจ้งสรุปผลการดําเนินการ การดูแลทําความสะอาดอาคาร

สถานที่ของคณะเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ 2554 ดังรายละเอียด และขอความเห็นชอบหลักการ 
เกี่ยวกับการจ้างเหมาทําความสะอาด คณะเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2555 โดยใช้แนวปฏิบัติการดําเนินการ
จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนสําหรับดูแลทําความสะอาดอาคารสถานที่ของคณะ ตามมติที่ประชุมกรรมการ
ประจําคณะ คราวประชุมครั้ง ที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 จํานวน 8 คน และสัดส่วนงบประมาณ
การใช้จ่าย และการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานย่อยเช่นเดียวกับ ปีงบประมาณ 2554 จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ  

4.5 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตําแหน่งคนงาน (ดูแลทําความสะอาดอาคารสถานที่ของ
คณะเทคโนโลยี) 

เลขานุการคณะเทคโนโลยี แจ้งว่าตามมติที่ประชุมกรรมการประจําคณะ คราวประชุมครั้ง ที่ 
4/2554 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 เห็นชอบให้จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนสําหรับดูแลทําความสะอาด
อาคารสถานที่ของคณะ จํานวน 8 คน นั้น เพื่อให้การดําเนินการจ้างดําเนินได้ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม
ข้อกําหนดของมหาวิทยาลัย จึงขอความเห็นชอบหลักการการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนดังกล่าว จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ  
1) เห็นชอบหลักการให้จ้างลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน สําหรับดูแลทําความสะอาดอาคาร

สถานที่ของคณะ จํานวน 8 คน 
2) ให้ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกเดือน 

/4.6 รายงานความก้าวหน้าการ… 
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4.6 รายงานความก้าวหน้าการลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการระยะที่ 1 (ผศ.
ดร.วิชัย ลีลาวัชรมาศ) 

เลขานุการคณะเทคโนโลยี แจ้งว่าตามที่ ผศ.ดร.วิชัย ลีลาวัชรมาศ ได้รับอนุมัติให้ไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ มีกําหนด 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2554 นั้น บัดนี้ บุคคลดังกล่าวได้รายงานความก้าวหน้าฯ ระยะที่ 1 จัดเตรียมและส่งบทความวิจัย เรื่องที่ 1, 
2, 3 และ 4 เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ตามที่ได้รับอนุมัติ โดยที่ภาควิชาพิจารณาเบื้องต้นแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรอง และ 
1) เร่งรัดให้ดําเนินการรายงานความก้าวหน้าฯ ระยะที่เหลือ 
2) ติดตามความก้าวหน้าของบทความวิจัยเรื่องที่ 2-4 ได้ดําเนินการอยู่ในขั้นตอนใด หาก

ส่งตีพิมพ์แล้วให้แนบเอกสารประกอบด้วย 

4.7 การคุมสอบ คณะเทคโนโลยี 
ประธาน แจ้งว่าจากการดําเนินการด้านการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา โดยเฉพาะ

การจัดสอบกลางภาคและปลายภาค พบว่ามีการดําเนินการที่ยังไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติของการคุมสอบที่
ชัดเจน ตลอดจนมีการให้บุคลากรสายสนับสนุนเป็นกรรมการคุมสอบมากขึ้น ซึ่งยังเห็นว่าควรเป็นบทบาท
ของอาจารย์ผู้สอน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้การคุมสอบเป็นหน้าที่ของอาจารย์ทุกท่าน โดยให้
ฝ่ายวิชาการรับไปดําเนินการหาแนวทางที่เหมาะสม และให้ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทุกท่านทราบ  

4.8 การปรับสัดส่วนในการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admission) 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งว่าสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ แจ้งเรื่อง การปรับ

สัดส่วนในการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admission) ในปีการศึกษา 2556 โดย
ขอให้คณะฯ พิจารณาว่าจะปรับสัดส่วนและองค์ประกอบในการรับบุคคลเข้าศึกษาหรือไม่ จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้คงสัดส่วนและองค์ประกอบเดิม  

4.9 การรับนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ แจ้งเรื่อง การรับ
นักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2555 โดยกระทรวงมหาดไทย ขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมรับนักศึกษาชาวไทย
ที่นับถือศาสนาอิสลามฯ เป็นกรณีพิเศษ จึงขอให้คณะฯ พิจารณาการรับนักศึกษาตามโครงการดังกล่าว 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้รับนักศึกษาสาขาวิชา ละ 1 คน 
4.10 การขอรับการประเมินการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง เป็น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ นายพลฤทธิ์ จุลมนต์ 
ประธานแจ้งว่า นายพลฤทธิ์ จุลมนต์ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยี ปฏิบัติงานที่

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ได้ย่ืนเอกสารเพื่อขอรับการประเมินการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทั้งนี้ คณะฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วอยู่ใน
เกณฑ์ที่จะขอรับการประเมินฯ ได้ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

/ที่ประชุมพิจารณาแล้วมี… 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้แต่งต้ังกรรมการประเมินการสอน
ดังนี้  

1. กรรมการภายในคณะ ประกอบด้วย 
1) รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา เหล่าไพบูลย์ 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท พวงจันทน์แดง 5 

10 

15 

20 

25 

2. กรรมการภายนอกคณะ รองศาสตราจารย์สุคนธ์ อาจฤทธ์ิ และสํารอง คือ 
1) รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  

4.11 การเสนอชื่อบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี 2554 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอให้คณะหน่วยงานเสนอชื่อ

บุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี 2554 ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้เสนอชื่อ ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 

1.1 ตําแหน่งประเภท วิชาการ ให้คณบดีเป็นผู้เสนอชื่อ 
1.2 ตําแหน่งประเภท บริหาร เลขานุการคณะเทคโนโลยี 
1.3 ตําแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์ 
1.4 ตําแหน่งประเภท ทั่วไป นายปัญญา แสนชัย 

กลุ่มที่ 3  ลูกจ้างประจํา  นางบุญยนต์ เตยภูเขียว 
 

ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ  
- ไม่มี 

เลิกประชุม   เวลา 16.20 น. 

                     (นายสถิตย์ แก้วบุดตา) 
                    เลขานุการคณะเทคโนโลย ี
                       เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
นายสมคิด พลตื้อ 
ผู้จดรายงานการประชุม 


