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

ผู้เขา้ร่วมประชุม : 
1. นายสมคิด พลต้ือ        หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ 

เริ่มประชุม    20 เวลา 13.30 น. 
  ประธาน กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 12 แก้ไขจาก “ผศ.ดร.อารยา อารมฤทธิ์” เป็น “ผศ.ดร.อารยา อารมณ์ฤทธ์ิ” 
หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 4 แก้ไขจาก “ประจําปี 2554 นั้น เนื่องจากมีความคลาดเลื่อนในการจัดกลุ่มเพื่อเสนอชื่อ
บุคคล โดยต้องเสนอชื่อบุคคลเป็น” เป็น “ประจําปี 2554 นั้น คณะฯ ได้เสนอชื่อบุคคลเป็น”  
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หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 6-7 แก้ไขจาก “มีข้อเสนอแนะให้จัดมุมภาษาอังกฤษบริเวณหน้าห้องงานบริการ
การศึกษา” เป็น “มีข้อเสนอแนะให้ย้ายมุมภาษาอังกฤษมาบริเวณหน้าห้องเรียน” บรรทัดที่ 32 แก้ไขจาก 
“ได้ร่วมบริจาคนํ้าด่ืม จําวน 100 โหล และภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ร่วมบริจาค จําวน 100 โหล” เป็น “ได้
ร่วมบริจาคนํ้าด่ืม จํานวน 100 โหล และภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ร่วมบริจาค จํานวน 100 โหล” 
หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 30 แก้ไขจาก “จํานวน 3 คน และสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จํานวน 1 คน” เป็น “จํานวน 
4 คน” บรรทัดที่ 35 แก้ไขจาก “ภาคการศึกษาที่ 1-2/2554” เป็น “ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2/2554” 
หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 12 และ 23-24 แก้ไขจาก “คณะคณะเทคโนโลยี” เป็น “คณะเทคโนโลยี” 
หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 25-28 แก้ไขจาก “การเตรียมบุคคลเข้าให้ข้อมูลกรณีกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในขอให้คณะจัดบุคคลเข้าสัมภาษณ์ คณะควรมีการสรุปข้อมูลผลการดําเนินการให้ผู้ที่จะเข้าให้ข้อมูล
รับทราบในเบื้องต้นที่ตรงกัน  เพื่อจะได้ทําความเข้าใจในการให้ข้อมูลที่เป็นไปในทางเดียวกัน” เป็น “การ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะควรเก็บข้อมูลจากผู้เข้าสัมภาษณ์เป็นข้อมูลประกอบการดําเนินการให้ผู้ที่
จะเข้าให้ข้อมูลรับทราบในเบื้องต้นที่ตรงกัน เพื่อจะได้ทําความเข้าใจในการให้ข้อมูลที่เป็นไปในทางเดียวกัน”  

 

 

/ระเบียบวาระที่  2... 
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ระเบยีบวาระที่  2 เรื่องสบืเนื่อง 

2.1 แนวทางในการจัดการสอบประจําภาค 
ประธานแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.7 คราวประชุม ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้การคุมสอบเป็นหน้าที่ของอาจารย์ทุกท่าน โดยให้ฝ่ายวิชาการรับไปดําเนินการหา
แนวทางที่เหมาะสม และให้ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทุกท่านทราบ นั้น ฝ่ายวิชาการได้ดําเนินการเรียบร้อย
แล้ว ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติมโดยให้หาแนวทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจนกรณีที่อาจารย์ผู้คุมสอบไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย หรือกรณีไม่ส่งข้อสอบ/ส่งล่าช้ากว่า
กําหนด 

2.2 การรายงานความก้าวหน้าการลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (ผศ.
ดร.วิชัย ลีลาวัชรมาศ) 

สืบเนื่องจากวาระที่ 2.2 คราวประชุม ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ที่ประชุม
ให้เร่งรัดให้ดําเนินการรายงานความก้าวหน้าฯ ระยะที่เหลือ และติดตามความก้าวหน้าของบทความวิจัยเรื่อง
ที่ 2-4 นั้น ประธานแจ้งว่าผศ.ดร.วิชัย ลีลาวัชรมาศ ขอขยายเวลารายงานผลงานการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ให้ขยายเวลาการส่งผลงานการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการได้ตามท่ีขอ คือ 

1. ส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ 3 เรื่อง และตํารา บทที่ 1-3 ภายในเดือน ธันวาคม 2554  
2. ส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ 3 เรื่อง และตํารา บทที่ 4-7 ภายในเดือน มกราคม 2555  
3. ส่งตํารา บทที่ 8-10 ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2555 

และขอให้ส่งข้อมูล/เอกสารผลการดําเนินการที่ดําเนินการถึงปัจจุบันให้คณะเพื่อเป็นข้อมูลด้วย  

ระเบยีบวาระที่  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

3.1 เรื่องที่เวียนให้กรรมการคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 
 ในช่วงที่ยังไม่ถึงกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้ให้

คณะกรรมการประจําคณะ ให้ความเห็นชอบโดยการเวียนรับรองผล ซึ่งได้ดําเนินการไปแล้ว และที่ประชุมมี
มติเห็นชอบ ดังนี้  

1. รับรองเปิดรายวิชาเปลี่ยนแปลงใหม่ วิชา 662 495 Special Problems in Biotechnology II 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 2552 
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2554) 

2. รับรองขอรับบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท กรณีพิเศษ จํานวน 1 คน (นางสาว
อโนทัย นิลคํา) และรับรองขอรับบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ตลอดปี จํานวน 2 
คน (นางสาวศิริภัทรากร โฮมหงษ์ และนางสาวทิพย์สุคนธ์ อังกาพย์) (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 2585 
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2554) 

3. รับรองผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี แก้ค่าคะแนน I ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554  
- วิชา 667 311 Food Chemistry จํานวน 46 คน จากเดิม I เป็น A = 12 คน B+ = 2 คน B = 14 

คน C+ = 6 คน C = 4 คน D+ = 7 คน และ Audit = 1 คน  
- วิชา 667 381 Quality Assurance จํานวน 44 คน จากเดิม I เป็น A = 6 คน B+ = 15 คน B = 18 

คน C+ = 3 คน C = 1 คน และ D+ = 1 คน  

/- วิชา 667 482 Food Quality... 
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- วิชา 667 482 Food Quality Assurance จํานวน 49 คน จากเดิม I เป็น A = 5 คน B+ = 14 คน 
B = 13 คน C+ = 11 คน และ C = 6 คน  

- วิชา 667 491 Seminar จํานวน 18 คน จากเดิม I เป็น A = 16 คน B+ = 2 คน 
(ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 2608 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2554) 

4. รับรองผู้สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554  
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จํานวน 2 คน คือ นายสุชาติ สุตมิตร และนางสาวสรญา ธิมาชัย  
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 2 คน คือ นางสาวกฤษณา ตลับกลาง และนางสาววรัญญา 

สุวรรณสิงห์ 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จํานวน 1 คน คือ นางสาวเพ็ญลดา บุญสงกา  
(ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 2645 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2554) 
5. รับรองผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554  
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จํานวน 3 คน คือ นางสาวอมรรัตน์ ภูบานเช้า นางสาวอมรรัตน์ 

สุวรรณคม และนางสาวสุชิรา ประทุมวัน  
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 6 คน คือ นายสมพร บุญนาค นางสาวมธุรส ผาบจันดา 

นางสาวพิชชากร บุญเสริฐ นางสาวจิราทร ราชชมภู นางสาวสมฤดี คําภักดี และนายธันวา จิตรโภคา 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จํานวน 4 คน คือ นางสาวอรพรรณ คําภาษี นายไพรวัลย์ อุปถัมภ์ นายพร

ชัย แฉ่งสูงเนิน และนางสาววชิราภรณ์ แดนลาดแก้ว  
(ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 2652 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2554) 
6. รับรองขอเทียบเท่ารายวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 2 รายวิชา  
- วิชา 662 201 Elementary Engineering Principles กับ วิชา 662 201 Elementary 

Engineering Principles  เนื่องจากเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชา  
- วิชา 662 321 Biotechnology I กับ วิชา 662 221 Principles of Biotechnology เนื่องจาก

เปลี่ยนรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชา 
(ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 2675 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554) 
7. รับรองผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 

2554 จํานวน 1 คน คือ นายณรงค์วิท แสงชมภู และขอเทียบโอนรายวิชา 2 รายวิชา ของนาย
อภิรมย์ ภูแป้ง นักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต  

(ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 2761 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554) 
จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  

3.2 สรุปรายละเอียดการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ คณะ
เทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ 2554 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่างานนโยบายและแผน ได้จัดทํารายงานการใช้
จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ คณะเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ 2554 
เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  
 
 

/3.3 กําหนดการประชุมคณะ... 
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3.3 กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ประจําปี พ.ศ. 2555 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามท่ีคณะฯ ได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะในวันพฤหัสบดีที่สามของเดือน นั้น ในปี พ.ศ. 2555 ได้จัดทําร่างกําหนดการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ โดยมีเดือนมีนาคม และตุลาคม ที่กําหนดเป็นวันพฤหัสบดีที่หนึ่งของเดือน 
เพื่อให้สอดคล้องกับการรับรองผลการศึกษาของแต่ละภาคการศึกษา ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 
3.4 สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยี (สิงหาคม 2554 

ถึง พฤศจิกายน 2554) 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งสรุปการจัดกิจกรรมและการดําเนินงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา ต้ังแต่เดือน
สิงหาคม 2554 ถึง พฤศจกิายน 2554 ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชมุทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.5  ผลการตรวจประเมินคุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) รอบที่ 3 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่าตามที่คณะฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายนอกจาก สมศ. รอบที่สาม เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2554 นั้น จากผลการตรวจประเมินของ
คณะกรรมการ คณะเทคโนโลยีได้คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินตัวบ่งชี้พันธกิจหลัก 11 ตัวบ่งช้ี 4.50 ระดับ
คุณภาพ ดี และผลการประเมินตัวบ่งช้ีรวม 4.37 ระดับคุณภาพ ดี ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ และให้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน 

3.6 ค่าใช้จ่ายการดูแลทําความสะอาดอาคารสถานที่ของคณะเทคโนโลยี ประจําปี
งบประมาณ 2555 

เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.7 คราวประชุม ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 
22 กันยายน 2554 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบสัดส่วนงบประมาณการใช้จ่าย และการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของแต่
ละหน่วยงานย่อย ในการดูแลทําความสะอาดอาคารสถานที่ของคณะเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ 2555 
คณะได้สรุปจํานวนเงินตามสัดส่วนที่แต่ละหน่วยงานย่อยต้องรับผิดชอบ ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบยีบวาระที่  4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 ขออนุมัติแก้ค่าคะแนน วิชา 667 311 Food Chemistry ภาคการศึกษาต้น ปี

การศึกษา 2554 
ประธานแจ้งว่า ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้ส่งเรื่องเพื่อขออนุมัติแก้ค่าคะแนน วิชา 667 

311 Food Chemistry ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2554 เนื่องจากอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาได้ทวน
สอบผลการให้ค่าคะแนนใหม่อีกครั้งปรากฏว่าการให้ค่าคะแนนของนางสาวศุภรดา เรืองบุญ รหัสประจําตัว 
523160049-5 (ลําดับที่ 20) คลาดเคลื่อนเนื่องจากได้คะแนน ร้อยละ 65.5 จึงได้ปรับค่าคะแนนใหม่จาก D+ 
เป็น C+ ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเหน็ชอบและรับรอง  

4.2 ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (นายพลฤทธิ์ จุลมนต์) 
ประธานแจ้งว่า นายพลฤทธิ์ จุลมนต์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน ตําแหน่งอาจารย์ ย่ืน

เอกสารผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการ
จัดการอุตสาหกรรม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  

/ที่ประชุมพิจารณาแล้ว… 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ 

1. เห็นชอบในหลักการให้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และให้
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม 

1) แบบ ก.พ.อ.03 ให้ตรวจสอบภาระงาน (จํานวนชั่วโมงสอน/สัปดาห์) และเขียน
เรียงลําดับตามภาค/ปีการศึกษา (6 ภาคการศึกษาล่าสุดย้อนหลัง) 

2) เอกสารผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ ให้ระบุลําดับหัวข้อในหน้าปก/หน้าแรก
ของเอกสาร ให้ตรงกับลําดับหัวข้อในแบบ ก.พ.อ.03 

2. เห็นชอบผลการประเมินการสอน 
3. เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 

4.3 ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอก 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า มีนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

จํานวน 3 คน ขออนุมัติลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยต่อภาคการศึกษา ซึ่งงบประมาณดังกล่าวครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายในการวิจัย โดยภาควิชาไม่ต้องรับภาระส่วนเกินใดๆ  

(1) นางสาวพนิดา รัตนพลที ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 1/2554 
ถึง 2/2557 

(2) นางสาวจุฑารัตน์ สิงหะบุตร ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 
1/2553 ถึง 2/2556 

(3) นางสาววรัญญา สุวรรณสิงห์ ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 
2/2554 ถึง 1/2557 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ ลําดับที่ (3) ลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัย 1 ภาค

การศึกษา คือภาคการศึกษาที่ 2/2554 และลําดับที่ (1)-(2) ให้ทบทวน/ตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายอีกครั้งก่อน
เสนอขอให้พิจารณาลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัย ต่อไป  

4.4 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
ประธานแจ้งว่า คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ แจ้งกําหนดการสรรหาคณบดี

คณะนิติศาสตร์ และขอให้คณะฯ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เสนอชื่อผู้
สมควรได้รับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ จํานวน ไม่เกิน 2 ช่ือ ภายในวันที่ 16 
พฤศจิกายน-30 ธันวาคม 2554 ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่เสนอชื่อผู้ใด  

4.5 แผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ 2555-2558 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่าตามที่คณะฯ ได้จัดประชุมบุคลากรเพื่อระดม

ความคิดเห็นในร่างแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ 2555-2558 เมื่อวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2554 นั้น ฝ่ายแผนฯได้ดําเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและได้จัดทําร่างโครงการ 
รายละเอียดตัวช้ีวัด และผู้รับผิดชอบ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้กรรมการประจําคณะนํากลับไปพิจารณาและแจ้ง
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ฝ่ายแผนฯ ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 

4.6 โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยของคณะ (Publication clinic) 
ประธานแจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กําหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรเป็น

มหาวิทยาลัยวิจัย โดยกําหนดเป้าหมายที่จะเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 

/ของเอเชีย และ… 
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ของเอเชีย และ อันดับ 1 ใน 400 ของโลก เพื่อให้สามารถดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย มหาวิทยาลัยจึง
สนับสนุนให้เร่งดําเนินการเพิ่มการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติที่มี Impact Factor เพิ่มมากขึ้น และเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวของ
มหาวิทยาลัย คณะฯ จึงมีนโยบายและแนวทางการส่งเสริมให้บุคลากรของคณะได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยมากขึ้น 
โดยกําหนดให้มีโครงการส่งเสริมการตีพิมพ์บทความวิจัยของคณะ (Publication clinic) ขึ้น ดังรายละเอียด 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ 

4.7 การรับรองผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี แก้ค่าคะแนน I วิชา 661 491 สัมมนา 
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554  

ประธานแจ้งว่า สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ขอรับรองผลการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ที่ได้รับค่าคะแนน I วิชา 661 491 สัมมนา ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 โดยขอ
แก้ค่าคะแนน I จํานวน 18 คน เป็น A = 16 คน และ B+ = 2 คน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบและรับรอง 

4.8 การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ตําแหน่งระดับชํานาญงานพเิศษ/ระดบั
ชํานาญการพิเศษ 

เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า มีข้าราชการสังกัด สํานักงานคณบดี จํานวน 3 ราย เสนอ
เอกสารผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหน่งระดับสูงขึ้น ประกอบด้วย  

ขอวิธีปกต ิ
1. นางศิวลี พานเยือง ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ (ดํารงตําแหน่ง

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2542) ขอกําหนดตําแหน่งเป็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ชํานาญการพิเศษ 

20 

2. นางนภสร สิกขา ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชํานาญงาน (ดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่ 25 
เมษายน 2544) ขอกําหนดตําแหน่งเป็น ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชํานาญงานพิเศษ 

ขอวิธีพิเศษ 
3. นางศรีสวรรค์ ใจลึก ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ (ดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่ 1 

กุมภาพันธ์ 2548) ขอกําหนดตําแหน่งเป็น นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการพิเศษ  
25 

30 

35 

ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอให้คณะกรรมการ

ประจําคณะพิจารณา ประกอบด้วย 
1. คณบดีคณะเทคโนโลยี  เป็นประธานอนุกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นอนุกรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ  เป็นอนุกรรมการ 
4. เลขานุการคณะเทคโนโลยี  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ประเมินองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัด ความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็น ของตําแหน่งผู้ขอกําหนดตําแหน่งสูงขึ้น ตามข้อ 14.2.2 ของประกาศ ก.บ.ม. 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 6/2554) ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เพื่อเสนอคณะกรรมการประจาํคณะ
พิจารณาต่อไป 
 
 

/4.9 การขอเทยีบโอนรายวิชา… 
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4.9 การขอเทียบโอนรายวิชา  
ประธานแจ้งว่า นางสาวอโนทัย นิลคํา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชา

เทคโนโลยีการอาหาร ได้ย่ืนคําร้องขอเทียบโอนรายวิชา และค่าคะแนนของรายวิชา เนื่องจากเป็นรายวิชาที่
เคยศึกษามาโดยโอนเข้าในสาชาวิชาเดิม ประกอบด้วย 

1. วิชา 667 734 ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 3 หน่วยกิต เกรดที่ได้ B  
2. วิชา 667 735 การพัฒนากระบวนการและการควบคุม 3 หน่วยกิต เกรดที่ได้ B  

ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรองรายวิชาที่ขอเทียบโอน 

ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ 

5.1 การขนขยะ ของเสียทางลิฟต์ 
กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา ขอปรึกษาที่ประชุมเกี่ยวกับการใช้ลิฟต์ในการ

ขนถุงขยะ/การขนของควรจะดําเนินการด้วยการจัดเก็บให้ถูกสุขลักษณะก่อนการขนขึ้นลงลิฟต์ จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณา 
      ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้มีการกําชับให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง และควรมีการทําความสะอาด/ฆ่า
เช้ือห้องโดยสารลิฟต์เป็นประจํา 

5.2 การจัดให้มีแสงสว่างบริเวณถนนระหว่างอาคาร TE 02 ถึงสี่แยกโรงอาหารคณะ 
กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา ขอปรึกษาที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดให้มีแสง

สว่างบริเวณถนน/ทางเดินระหว่างอาคาร TE 02 ถึงสี่แยกโรงอาหารคณะ เพื่อให้มีความปลอดภัยสําหรับ
นักศึกษาที่ใช้สัญจรในเวลากลางคืน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้เลขานุการคณะรับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 

5.3 การจัดเตรียมอุปกรณ์ในห้องเรียน 
กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ 

สื่อการเรียนการสอนประจําห้องเรียนที่พร้อมใช้ได้ทันทีสําหรับทุกห้อง จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมติ ให้เลขานุการคณะรับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 

5.4 การเข้าออกบริเวณลานจอดรถของคณะ 
กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดให้เพิ่มไฟฟ้าแสง

สว่างบริเวณลานจอดรถของคณะ และช่องทางเข้า-ออกของรถจักรยานยนต์ค่อนข้างแคบ จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา 
      ที่ประชุมพิจารณาแล้วมติ ให้เลขานุการคณะรับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 

5.5 การแต่งกายของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ขอปรึกษาที่ประชุมเกี่ยวกับการแต่งกายของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา เนื่องจากไม่มีระเบียบที่กําหนดเรื่องการแต่งกายเหมือนกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณา 
      ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติ ให้ประชาสัมพันธ์ให้แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับสถานที่ 

5.6 การร่วมกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามท่ีคณะฯ ได้มีการร่วมกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบ

อุทกภัย โดยเบ้ืองต้นคณะฯและภาควิชาเทคโนโลยีอาหารได้ร่วมบริจาคน้ําด่ืม เพื่อร่วมช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย ไปแล้วนั้น คณะฯ ได้มีกิจกรรมช่วยเหลือเพิ่มเติม ดังนี้ 

/1. บริจาคนํ้าด่ืมเพิ่ม… 



ครั้งท่ี 9/2554 หน้าท่ี 8/8 

 

1. บริจาคนํ้าด่ืมเพิ่มอีก 65 โหล 
2. บริจาคสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้งที่ได้รับบริจาคมาจากบุคลากรของคณะฯ 
3. บุคลากรของคณะฯ ออกพื้นที่ไปบริจาคนํ้าด่ืม อาหารแห้งในพื้นที่นําท่วมจังหวัด

ขอนแก่น 1 ครั้ง 
4. บริจาคเงินที่ได้รับบริจาคมาจากบุคลากรของคณะฯ จํานวน 6,000 บาท ให้ทาง

มหาวิทยาลัย 
5 

10 

15 

5. สนับสนุนการผลิตน้ําไบโอคลีน จากโครงการบริการวิชาการเทคโนโลยีไบโอคลีนและปุ๋ย
ชีวภาพสู่ชุมชน ของ รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักด์ิ อุปริวงศ์ เพื่อช่วยบําบัดน้ําเสีย 
จํานวน 3,320 ลิตร และกําลังผลิตเพื่อบริจาคเพิ่มอีก จํานวน 6,000 ลิตร จึงแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

 
เลิกประชุม  เวลา 17.35 น. 

                      (นายสถิตย์ แก้วบุดตา) 
                    เลขานุการคณะเทคโนโลย ี
                        เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 

นายสมคิด พลต้ือ 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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