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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. ผศ.ดร.อารยา อารมณ์ฤทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ 
8. รศ.ดร.รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล คณะกรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
9. ผศ.ดร.รัชฎา ต้ังวงค์ไชย คณะกรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
10. นายสถิตย์ แก้วบุดตา      เลขานุการคณะเทคโนโลยี  เลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม :  
 - 
ผู้เขา้ร่วมประชุม : 
1. นายสมคิด พลต้ือ หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ 
เริ่มประชุม    20 เวลา 13.30 น. 
  ประธาน กล่าวเปิดการประชุม แนะนําคณะกรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา คน
ใหม่ คือ ผศ.ดร.รัชฎา ต้ังวงค์ไชย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ที่ประชุมพิจารณา
แล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 34-40 แก้ไขเป็น “หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 17 แก้ไขจาก “5.2 การคุมสอบ การส่ง
ข้อสอบ และการรับรองเกรด” เป็น “5.2 การรับรองผลการศึกษา”” บรรทัดที่ 18 แก้ไขจาก “การ
ดําเนินการด้านการรับรองเกรด” เป็น “การดําเนินการด้านการรับรองผลการศึกษา”” 
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หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 1-3 แก้ไขเป็น “ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้การรับรองผลการศึกษา
ต้องผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมของภาค/สาขาวิชา ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
พิจารณา และต้องทําบันทึกส่งโดยระบุรายละเอียดที่นําส่งด้วย” 

หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 17 แก้ไขจาก “1. อัตลักษณ์ของผู้เรียน ให้ใช้ตามของมหาวิทยาลัย”  
เป็น “1. อัตลักษณ์ของผู้เรียน ให้ใช้ตามของมหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตพร้อมทํางาน (READY TO 

WORK)”  
บรรทัดที่ 21-24 แก้ไขจาก “และให้สํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษา เพื่อเลือก

เอกลักษณ์ของคณะอย่างใดอย่างหนึ่งในประเด็นที่กําหนด หรือเสนอข้อมูลอ่ืนๆ ซึ่งจากการสํารวจความ
คิดเห็นของบุคลากรแล้ว ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ ข้อ 2.1 และอยู่ระหว่างดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของ
นักศึกษา จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ” เป็น “และให้สํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษา เพื่อเลือก
เอกลักษณ์ของคณะอย่างใดอย่างหนึ่งในประเด็นที่กําหนด หรือเสนอข้อมูลอ่ืนๆ นั้น การสํารวจความคิดเห็น
ของบุคลากรเสร็จแล้ว ส่วนการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาอยู่ระหว่างดําเนินการ จึงแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ”  

 
/หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 15... 
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หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 15-19 แก้ไขจาก “ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. ไม่อนุมัติให้จ่ายค่าธรรมเนียมในส่วนของภาควิชา 8,000 บาท/ภาคการศึกษา 
2. ให้ดําเนินการตามประกาศ และมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ โดยให้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 40,000 บาท/ภาคการศึกษา รวม 6 ภาคการศึกษา รวมเป็น
เงิน 240,000 บาท”  5 
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เป็น “ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้ดําเนินการตามประกาศคณะเทคโนโลยี ฉบับที่ 10/2549 
และมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คราวประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 โดยให้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 40,000 บาท/ภาคการศึกษา รวม 6 ภาคการศึกษา รวมเป็นเงิน 240,000 บาท” 

ระเบยีบวาระที่  2 เรื่องสบืเนื่อง 
2.1 สรุปรายละเอยีดการใชเ้งินงบประมาณแผน่ดินและงบประมาณเงนิรายได้ คณะ

เทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ 2555 (ไตรมาสที่ 2 มกราคม-มีนาคม 2555) 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า ตามวาระที่ 3.4 สรุปรายละเอียดการใช้เงิน

งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ คณะเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ 2555 (ไตรมาสที่ 2 
มกราคม-มีนาคม 2555) คราวประชุม ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ที่ประชุมรับทราบ และมี
ข้อเสนอให้ตรวจสอบข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง นั้น ฝ่ายแผนและสารสนเทศ ได้ตรวจสอบข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง
เรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
2.2 โครงการรับนักเรียนเรียนดี โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2555 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.5 โครงการรับนักเรียนเรียนดี โดยวิธี

พิเศษ ปีการศึกษา 2555 คราวประชุม ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้
รับเข้าศึกษาจํานวนสาขาวิชาละ 10 คน และใช้เกณฑ์การพิจารณาเดิมของปีการศึกษา 2554 หรือ ผ่านการ
สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2555 นั้น จํานวนผู้สมัครนับถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 มีจํานวน 4 คน แยกเป็นสมัคร
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จํานวน 3 คน และเทคโนโลยีการอาหาร จํานวน 1 คน จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
2.3 การขอย้ายคณะเรียนของนายสุเมธ พิมพ์สราญ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งว่าตามวาระที่ 4.3 การขอย้ายคณะเรียนของนายสุเมธ 

พิมพ์สราญ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คราวประชุม ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 19 
เมษายน 2555 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ฝ่ายวิชาการทวนสอบขั้นตอนการดําเนินการขอย้าย
คณะเรียน นั้น ฝ่ายวิชาการฯ อยู่ระหว่างดําเนินการเพื่อทวนสอบกระบวนการดําเนินการดังกล่าว จึงแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบยีบวาระที่  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

3.1 เรื่องที่เวียนให้กรรมการคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้ให้คณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยการเวียนรับรองผล 
ซึ่งได้ดําเนินการไปแล้ว และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้  

/1. รับรองผลการศึกษา ภาค... 
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1. รับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 แก้ค่าคะแนน I ระดับปริญญาตรี วิชา 
661 492 Special Projects in Production Technology จํานวน 1 ราย (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว
926 ลงวันที่ 26 เมษายน 2555) 

2. รับรองการเสนอชื่อผู้แทนหน่วยงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสวัสดิการ มข. คือ นาย
สมคิด พลต้ือ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งบุคลากร ชํานาญการ (ที่ ศธ 
0514.16.1.1.2/ว964 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2555) 

3. รับรองการเสนอผู้แทนอาจารย์และผู้แทนข้าราชการเพื่อเลือกเป็นกรรมการจรรยาบรรณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 
1. กรรมการตามข้อ 15.1 (5) จาํนวน 1 คน คอื รองศาสตราจารย์มาลินี เหล่าไพบูลย์ สังกัด

ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
2. กรรมการตามข้อ 15.1 (6) จํานวน 1 คน คือ นายสถิตย์ แก้วบุดตา สังกัดสํานักงานคณบดี คณะ

เทคโนโลยี 
(ที่ ศธ 0514.16.1.1.2/ว1014 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2555) 

4. รับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาตรี  
1). วิชา 662 221 Basic Biotechnology (Sec.01) จํานวน 36 คน A = 12 คน B+ = 10 คน   

B = 6 คน C+ = 7 คน F = 1 คน  
2). วิชา 664 255 Introduction to Nanotechnology (Sec.01,02,03,04,05,06,07,08) จาํนวน 

587 คน A = 405 คน B+ = 49 คน B = 33 คน C+ = 35 คน C = 14 คน D+ = 6 คน D = 
28 คน   F = 8 คน I = 1 คน และ W = 3 คน  

3). วิชา 667 485 Introduction to Food Preservation (Sec.01,02,03,04,05,06,07,08) 
จํานวน 700 คน A = 267 คน B+ = 265 คน B = 128 คน C+ = 21 คน C = 1 คน F = 5 
คน I = 9 คน W = 1 คน และ S = 3 คน  

(ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว1025 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2555) 

3.2 โครงการอบรมกลุ่มผู้นํานักศึกษา คณะเทคโนโลยี เรื่อง จิตปัญญาศึกษา: การเรียนรู้
ด้วยใจอย่างใคร่ครวญสู่การเปลี่ยนแปลงต่อการทํางานเป็นทีม 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาแจ้งว่า ฝ่ายพัฒนานักศึกษากําหนดจัดกิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง จิตตปัญญาศึกษา: การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญสู่การเปลี่ยนแปลงต่อการทํางานเป็นทีม 
สําหรับกรรมการสโมสรนักศึกษา และกลุ่มผู้นําเชียร์ ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2555 ดังรายละเอียด จึงแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
3.3 ผลการแข่งขัน AAPG IBA 2012 ระหว่างประเทศ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณีแจ้งว่า ตามที่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จํานวน 5 

คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน เดินทางไปร่วมแข่งขัน AAPG IBA 2012 ระหว่างประเทศ ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 19-25 เมษายน 2555 นั้น บัดนี้ การแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่านักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ได้อันดับที่ 2 และได้รับเงินรางวัล 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้
ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
3.4 การส่งรายชื่อเครื่องมือวิจัยเพื่อจัดซื้อเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนงบประมาณการ

จัดต้ังศูนย์เครื่องมือวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อจัดระบบเครื่องมือวิจัยให้สามารถใช้งานร่วมกันของคณะ

/ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิ… 
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ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด และสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากลได้ โดยคณะ 
ได้แจ้งรายละเอียดให้ภาควิชาพิจารณาไปแล้ว นั้น ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี แจ้งจะรับการเสนอ
รายชื่อเครื่องมือวิจัยเพื่อจัดซื้อเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ และให้ตรวจสอบรายละเอียดที่ภาควิชาฯ เสนอมาครั้งก่อน แล้วให้เสนอ
รายช่ือเครื่องมือให้ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ต่อไป 

3.5 กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ในปีการศึกษา 2555 นี้ คณะกําหนดจัดกิจกรรมการ

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 21, 22, และ 27 พฤษภาคม 2555 ดังรายละเอียด 
จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
3.6 การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ โครงการบริหารพัฒนาแหล่งน้ําและเมืองใน

ภูมิภาค 
ประธานแจ้งว่า ในวันนี้ เวลาประมาณ 09.00 น. ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยี และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สมาพันธ์สหกรณ์เพื่อการพัฒนาสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือเผยแพร่
วิชาการความรู้ทางด้านต่างๆ จากคณะเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยี และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
สู่ภาคสังคมการเกษตรและสังคมอื่นๆ อย่างยั่งยืน โดยที่เกี่ยวข้องกับคณะเทคโนโลยี และคณะเกษตรศาสตร์ 
คือ การดําเนินโครงการบริหารพัฒนาแหล่งน้ําและเมืองในภูมิภาค เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และ
เสริมสร้างชุมชนภาคการเกษตรในการผลิตพืชอาหารและพลังงาน และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทาง
การเกษตร จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 การคัดเลือกกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี 
ประธานแจ้งว่า ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2402/2555 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 

2555 อนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชัย สมผดุง ลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี ต้ังแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 นั้น เพื่อให้การสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และประกอบกับ ข้อ 12 วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การสรรหา
หัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2550 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะ
เทคโนโลยี ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ คือ 
1. คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นประธานกรรมการ 
2. กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจําในภาควิชาอื่นของคณะ เป็นกรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา ต้ังวงค์ไชย) 
3. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นกรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิต วิชิตพันธ์ุ เป็นกรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา อารมณ์ฤทธ์ิ เป็นกรรมการ 

4.2 การขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ของอาจารย์นุศรา สุระโคตร 
ประธานแจ้งว่า นางนุศรา สุระโคตร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง

อาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีธรณี มีความประสงค์จะขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทาง

/วิชาการ (เขียนเอกสาร… 
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วิชาการ (เขียนเอกสารคําสอน วิชา 664 102 วิทยาศาสตร์โลก และทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์) มี
กําหนดเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 และได้ตรวจสอบคุณสมบัติ
เบ้ืองต้นแล้ว มีคุณสมบัติที่จะขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนฯ ได้ ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ และให้ปรับแก้ข้อความโดยตัดข้อความ 
“และเตรียมเอกสารเพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ” ออก และปรับย้ายการเขียนเอกสารคําสอนวิชา 
664 102 วิทยาศาสตร์โลก ขึ้นก่อนทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  

4.3 ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอก 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า มีนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

จํานวน 1 คน คือ นางสาวนัฐพร ชํานิป่า ขออนุมัติลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยต่อภาคการศึกษา โดยขอชําระ
เป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2554 ถึง 2/2556 ซึ่งงบประมาณดังกล่าวครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายในการวิจัย โดยภาควิชาไม่ต้องรับภาระส่วนเกินใดๆ  

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยต่อภาคการศึกษา ต้ังแต่

ภาคการศึกษาที่ 1/2554 ถึง 2/2554 

4.4 การขออนุมัติกําหนดอัตราใหม่ ปี 2555 รอบที่ 2 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่า ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย

สายผู้สอน ตําแหน่งอาจารย์ เพื่อบรรจุนายอภิลักษณ์ สลักคํา นักเรียนทุนรัฐบาล(กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา 
Chemical Engineering and Analytical Science จาก The University of Manchester ประมาณเดือน
ตุลาคม 2555 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 

4.5 เกณฑ์การใหทุ้นการศึกษา คณะเทคโนโลยี 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาแจ้งว่า เพื่อให้การจัดสรรทุนจากเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ให้กับนักศึกษาที่เรียนดีหรือด้านอื่นด้วย นอกเหนือจากการพิจารณาจัดสรรให้เฉพาะนักศึกษาที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาจึงเสนอหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา คณะเทคโนโลยี เสนอให้คณะกรรมการ
ประจําคณะพิจารณา ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบหลักการให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาปรับแก้จํานวนเงิน
ทุนการศึกษา จาก 8,000 บาท เป็น 10,000 บาท 

4.6 การเสนอโครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดาํริ ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า สํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเสนอโครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดําริ เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในวงเงินโครงการละ ไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
โดยให้เสนอโครงการผ่านคณะกรรมการประจําคณะไปยังสํานักงานโครงการฯ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2555 
นั้น มีผู้เสนอโครงการ จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารและการบรรจุภัณฑ์ ในพื้นที่ต้นแบบ ตําบลบ้านผือ อําเภอหนองเรือ และตําบลนํ้าอ้อม 
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร วรพุทธพร เป็นหัวหน้าโครงการ และ
ของบประมาณ เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้ดําเนินการเสนอโครงการต่อไป 

/4.7 การรับบุคคลเข้าศึกษา… 
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4.7 การรับบคุคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา 2555 
เป็นกรณีพเิศษ 

เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี แจ้งขอรับนักศึกษา เข้าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 เป็นกรณีพิเศษ จํานวน 1 คน คือ 
นายทรงกลด ประเสริฐทรง และงานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีคุณสมบัติตามระเบียบและ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 

4.8 ขออนุมัติแก้คา่คะแนน I วิชา 667 992 สมัมนา 2 ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 
2554 

เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามที่นายอณุชิต พันธุรักษ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับค่าคะแนน I วิชา 667 992 สัมมนา II ประจําภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา 2554 และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการแก้ค่าคะแนน I ออกไปเป็นภายในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี
การศึกษา 2554 นั้น บัดนี้ ได้รับผลการแก้ค่าคะแนน I วิชา 667 992 สัมมนา II ประจําภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา 2554 จากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร เพื่อขออนุมัติรับรองการแก้ค่าคะแนน I ดังรายละเอียด จึง
เสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง 

4.9 การขอรับทุนสนับสนุนภายใต้โครงการใหทุ้นสนับสนนุอาจารยผ์ู้เชี่ยวชาญชาว
ต่างประเทศเพื่อการสอนและการวิจัย ฯ ประจําปีงบประมาณ 2555 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 
2307/2554 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2554 เรื่อง ทุนสนับสนุน Visiting Scholar สําหรับชาวต่างประเทศ ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2555 นั้น เนื่องจากมีความประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนภายใต้โครงการให้
ทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อการสอนและการวิจัย ฯ ประจําปีงบประมาณ 2555 จึง
เสนอแบบขอรับทุนสนับสนุน ฯ ดังกล่าว ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 

4.10 ขออนุมัติเปิดรายวิชาเปลี่ยนแปลงใหม่ วิชา 662 491 สัมมนา 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพแจ้งว่า ภาควิชาฯ มีความประสงค์ขออนุมัติเปิดรายวิชา

เปลี่ยนแปลงใหม่ วิชา 662 491 สัมมนา โดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชา เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อม
ในการเรียนวิชานี้มากขึ้น โดยเริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 

4.11 รับรองผู้สาํเรจ็การศึกษา ระดับปรญิญาตรี ปีการศึกษา 2554 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า มีผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 จํานวน 1 คน คือ นายชัยทัต เชื้อไพบูลย์ และงาน
บริการการศึกษาได้ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์การจบการศกึษาครบถ้วนแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง 

4.12 ขออนุมัติแก้คา่คะแนน I ภาคการศึกษาฤดูร้อน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 
2554 วิชา 667 485 Intro. to Food Preservation 

เลขานุการคณะเทคโนโลยี แจ้งว่า ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ขออนุมัติแก้ค่าคะแนน I วิชา 
667 485 Introduction to Food Preservation ประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 จํานวน 

/9 คน จากค่าคะแนน I … 
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9 คน จากค่าคะแนน I เป็น A= 1 คน B+ = 2 คน B = 5 คน และ F = 1 คน ดังรายละเอียด จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบและรับรอง 

ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ 
5.1 การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในระดบัปริญญาตรี ปกีารศึกษา 

2555 
5 

10 

15 

20 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามท่ีมีการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 นั้น ใน
เบ้ืองต้นมีจํานวนผู้เข้าสัมภาษณ์ น้อยกว่าจํานวนที่เรียกสัมภาษณ์พอสมควร จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ และใหฝ้่ายวิชาการหาข้อมูล จํานวนผูส้มัครในแต่ละสาขาวิชา และการ
แข่งขันเพิ่มเติม 

5.2 การประเมินการสอน  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามท่ีมีการเสนอเอกสารประกอบการประเมินการ

สอนของบุคลากรสายผู้สอนของคณะ มีบางรายที่การดําเนินการค่อนข้างล่าช้า ซึ่งต้องมีการดําเนินการให้
กระชับ เช่น การกําหนดขั้นตอน/กําหนดเวลาการประเมิน เพื่อให้สามารถดําเนินการขั้นตอนอื่นได้ทันตาม
กําหนด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  

เลิกประชุม  เวลา 16.45 น. 
                      (นายสถิตย์ แก้วบุดตา) 
                    เลขานุการคณะเทคโนโลย ี
                        เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
นายสมคิด พลต้ือ 
ผู้จดรายงานการประชุม 


	ระเบียบวาระที่  1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้

