
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 3/2555 

วันพฤหสับดีที ่8 มีนาคม พ.ศ. 2555   
ณ ห้องประชมุคณะเทคโนโลย ี

ผู้มาประชุม : 5 
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15 

1. รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ 
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.ดร.รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล คณะกรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
8. นายสถิตย์ แก้วบุดตา      เลขานุการคณะเทคโนโลยี  เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม :  
1. ผศ.ดร.เกษม นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี ติดราชการ 
2. รศ.ฉลอง บัวผนั คณะกรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา    ลาพักผ่อน 

ผู้เขา้ร่วมประชุม : 
1. นายสมคิด พลต้ือ หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ 

เริ่มประชุม    
20 

เวลา 13.30 น. 
  ประธาน แจ้งว่าคณบดีติดราชการจึงมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานแทน และกล่าวเปิด
การประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 16 แก้ไขจาก “เลขานุการคณะเทคโนลีรับไป” เป็น “เลขานุการคณะเทคโนโลยีรับ
ไป” และย้ายวาระที่ 3.8 ไปเป็นวาระ ที่ 5.2 บรรทัดที่ 17 แก้ไขจาก “หลักสูตรการศึกษา คณะเทคโนโลยี” 
เป็น “การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา ตามเกณฑ์ TQF คณะเทคโนโลยี” บรรทัดที่ 19 แก้ไขจาก “ฝ่าย
วิชาการ กําลังดําเนินการจัดพิมพ์ หากแล้วเสร็จคณะฯ จะจัดส่งให้คณาจารย์ทราบ” เป็น “ฝ่ายวิชาการของ
มหาวิทยาลัย กําลังดําเนินการจัดพิมพ์ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ หากแล้วเสร็จคณะฯ จะจัดส่งให้
ภาควิชาทราบ” 

25 

30 

35 

หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 17 แก้ไขจาก “อยู่ในระหว่างอันดับที่ 1-10 ของชั้นเรียน” เป็น “อยู่ใน 10 % แรก
ของชั้นเรียน” บรรทัดที่ 29 แก้ไขจาก “ตามท่ีนายอนุชิต พันธุรักษ์” เป็น “ตามที่นายอณุชิต พันธุรักษ์” 
บรรทัดที่ 32-33 ตัด “ด้วยวิธีการผ่าตัดดวงตาทั้งสองข้าง จึงไม่สามารถอ่านหนังสือได้ในสองเดือน” ออก 

หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 17 แก้ไขจาก “หัวหน้าภาควิชเทคโนโลยีอาหาร” เป็น “หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยี
อาหาร” 

ระเบยีบวาระที่  2 เรื่องสบืเนื่อง 
2.1 การพิจารณาทวนสอบขั้นตอนการพิจารณารายงานความก้าวหน้าการไปปฏิบัติงาน

เพื่อเพิ่มพนูความรู้ทางวชิาการ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามวาระที่ 2.1 การรายงานความก้าวหน้าการไป

ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ระยะที่ 1 (รศ.วรนุช ศรีเจษฎารักข์) คราวประชุม ครั้งที่ 2/2555 

/เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์...
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เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ประชุมให้ฝ่ายวิชาการพิจารณาทวนสอบขั้นตอนการพิจารณารายงาน
ความก้าวหน้าการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ เพื่อเสนอที่ประชุม นั้น อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ คาดว่าจะนําเสนอได้ในคราวต่อไป จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
2.2 รายชื่อผู้ทรงคณุวุฒิการตรวจประเมนิคณุภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.6 รายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการ

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 คราวประชุม ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2555 ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 4 รายชื่อ นั้น งานนโยบายและแผนได้
ทาบทามเบื้องต้นแล้ว และศาสตราจารย์ วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด ยินดีรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และได้ทําหนังสือ
แจ้งสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพแล้ว จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
2.3 ขอใช้เงินทุนสาํรองสะสม งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.4 ขอใช้เงินทุนสํารองสะสม 

งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คราวประชุม ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพนัธ์ 
2555 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขอใช้เงินทุนสํารองสะสม กลางปี งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 จํานวน 2 รายการ นั้น คณะฯ ได้จัดทํารายรายละเอียดประกอบการขอใช้เงินทุนสํารองสะสม 
กลางปี งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แจ้งไปเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
2.4 การเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ถังบาํบัดน้าํเสีย  
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามวาระที่ 5.1 การขนย้ายครุภัณฑ์ คราวประชุม ครั้งที่ 

2/2555 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ประชุมมีมติให้คณะดําเนินการต่อไป นั้น เนื่องจากการขนย้ายมี
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก และเพื่อไม่ให้ต้องขนย้ายและเสียค่าใช้จ่ายหลายครั้ง เห็นควรพิจารณาดําเนินการเพื่อ
ขายทอดตลาด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้คณะรับไปดําเนินการขายทอดตลาดต่อไป 
ระเบยีบวาระที่  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

3.1 ทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ปีการศึกษา 2555 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ประชาสัมพันธ์ทุน
สนับสนุนการศึกษาสําหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ปีการศึกษา 
2555 และพิจารณาแล้วเห็นว่าหากคณะดําเนินการได้จะเป็นการเพิ่มตัวช้ีวัดของคณะด้วย ดังรายละเอียด จึง
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ และเห็นควรดําเนินการในภาพรวมของคณะ และให้ฝ่ายแผนฯ รับไป
พิจารณาดําเนินการประชุมหารือเกี่ยวกับประเด็นนี้อีกครั้ง 

3.2 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า ฝ่ายแผนฯของมหาวิทยาลัย ได้แจ้งงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 แล้ว โดยคณะได้รับงบประมาณ 6,312,700 บาท แบ่งเป็นงาน จัด
การศึกษาสาขาเทคโนโลยี 6,150,500 บาท และงาน สนับสนุนการศึกษาสาขาเทคโนโลยี 162,200 บาท จึง
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ และขอใช้เกณฑ์ FTES ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้พิจารณาคราวหน้า 

ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบ 
/3.3 งบประมาณครุภัณฑ์วิจัย…
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3.3 งบประมาณครุภัณฑ์วิจัย 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อ

ครุภัณฑ์วิจัยราคาแพง โดยพิจารณาการใช้ร่วมกันของคณะต่างๆ ที่มีลักษณะงานวิจัยที่ใกล้เคียงกัน และคณะ
จะแจ้งรายละเอียดให้ภาควิชาพิจารณา เพื่อแจ้งฝ่ายวิจัยต่อไป จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบยีบวาระที่  4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 การรับรองผลการศึกษาประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 
ประธานแจ้งว่า งานบริการการศึกษาได้รับผลการศึกษาจากภาควิชาฯ เพื่อขออนุมัติรับรอง

ผลการศึกษา ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ระดับปริญญาตรี  จํานวน 70 วิชา       2) ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 43 วิชา 
(1) เทคโนโลยีการผลิต 15 วิชา (1) เทคโนโลยชีีวภาพ  21 วิชา  
(2) เทคโนโลยีชีวภาพ 22 วิชา (2) เทคโนโลยธีรณี       5 วิชา 
(3) เทคโนโลยธีรณี 19 วิชา (ยังไม่ส่ง 4 วิชา) (3) เทคโนโลยอีาหาร  17 วิชา 
(4) เทคโนโลยอีาหาร 14 วิชา 

และรับรองแก้เกรด I ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 5 วิชา รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้าย 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเหน็ชอบและรับรอง  

4.2 การกําหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะ  
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่าสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ มีหนังสือ

แจ้งขอความอนุเคราะห์ให้คณะพิจารณาอัตลักษณ์ของผู้เรียนและเอกลักษณ์ของคณะ โดยให้แจ้งยืนยันใน
แบบยืนยันข้อมูลอัตลักษณ์ของผู ้เร ียนและเอกลักษณ์ของคณะ ภายในวันที ่ 19 มีนาคม 2555 ดัง
รายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. อัตลักษณ์ของผู้เรียน ให้ใช้ตามของมหาวิทยาลัย 
2. เอกลักษณ์ของคณะ กําหนดไว้ 2 ด้าน คือ 

2.1) บูรณาการความรู้สู่การวิจัย 
2.2) คณะแห่งสุขภาวะ 

และให้สํารวจความคิดเห็นของบุคลากร เพื่อเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในประเด็นที่กําหนด หรือเสนอข้อมูลอ่ืนๆ 
ก่อนสรุปจากเสียงข้างมาก เพื่อแจ้งสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพต่อไป 

4.3 ขอขยายจาํนวนนักศึกษาในการใหค้ําปรกึษาวิทยานพินธเ์ป็นกรณีพเิศษ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร เสนอขอขยายจํานวน

นักศึกษาในการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา ต้ังวงค์ไชย เป็นกรณีพิเศษ จากที่
มหาวิทยาลัยกําหนด เป็น 5 คน ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้ฝ่ายวิชาการฯ รับไปพิจารณาจัดทําแบบฟอร์ม
การตรวจสอบคุณสมบัติ ตามข้อ 4 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 67/2548) ต่อไป 
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4.4 การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางไปแข่งขัน AAPG IBA 2012 ระหวา่ง
ประเทศ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณีแจ้งว่า นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จํานวน 5 คน 
และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน จะเดินทางไปแข่งขัน AAPG IBA 2012 ระหว่างประเทศ ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 19-25 เมษายน 2555 และมีค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรับผิดชอบ ประมาณ 
57,300 บาท ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยคณะและภาควิชา ในสัดส่วน
ร้อยละ 50: 50 และเห็นควรให้คณะมีแผนการสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงของคณะต่อไป 

ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ 
5.1 การออกใบรับรองแพทย์กรณีไม่สามารถเข้าสอบได้ 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แจ้งว่ากรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบได้ตามตาราง

สอบเนื่องจากการเจ็บป่วย และดําเนินการขอสอบในภายหลัง การให้สอบได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดง
ด้วย นั้น ภาควิชาฯ ขอหารือที่ประชุมว่าควรเป็นใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของทางราชการ หรือ
เอกชน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ฝ่ายวิชาการรับไปศึกษาระเบียบและทวนสอบกับฝ่ายวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

5.2 การรับรองเกรด 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งว่าเพื่อให้การดําเนินการด้านการรับรองเกรด เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย ควรมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้การรับรองเกรดต้องผ่านความเห็นชอบของที่ประชุม

ของภาค/สาขาวิชา ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา และต้องทําบันทึกส่งโดยระบุ
รายละเอียดที่นําส่งด้วย 
 
เลิกประชุม  เวลา 16.40 น. 

                      (นายสถิตย์ แก้วบุดตา) 
                    เลขานุการคณะเทคโนโลย ี
                        เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 

นายสมคิด พลต้ือ 
ผู้จดรายงานการประชุม 


	ระเบียบวาระที่  1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้

