
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 6/2555 

วันพุธที ่20 มิถุนายน พ.ศ. 2555   
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. อ.ดร.กรกช ฮามสุโพธ์ิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
5. ผศ.ดร.มัลลิกา บุญม ี หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 
6. อ.ดร.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน ์ รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   กรรมการ 
 แทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี    
7. ผศ.ดร.อารยา อารมณ์ฤทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ 
8. รศ.ดร.รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
9. ผศ.ดร.รัชฎา ต้ังวงค์ไชย กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
10. นายสถิตย์ แก้วบุดตา      เลขานุการคณะเทคโนโลยี  เลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม :  
 - 
ผู้เขา้ร่วมประชุม : 
1. นายสมคิด พลต้ือ หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ 
เริ่มประชุม    เวลา 13.30 น. 
  ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 30-31 แก้ไขจาก “ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ย้ายคณะ เพื่อไป
ศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ และให้ฝ่ายวิชาการทวนสอบขั้นตอนการ
ดําเนินการขอย้ายคณะเรียน” เป็น “ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ฝ่ายวิชาการทวนสอบขั้นตอน
การดําเนินการขอย้ายคณะเรียน” 
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หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 17 แก้ไขจาก “Intro. to Nanotechnology”เป็น “Introduction to 
Nanotechnology” บรรทัดที่ 20 แก้ไขจาก “Intro. to Food Preservation”เป็น “Introduction to Food 
Preservation”  

หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 5 แก้ไขจาก “และปรับเอาการเขียนเอกสารคําสอน” เป็น “และปรับย้ายการ
เขียนเอกสารคําสอน” บรรทัดที่ 16 แก้ไขจาก “เพื่อให้การขอกําหนดตําแหน่งพนักงาน” เป็น “ขออนุมัติ
กําหนดตําแหน่งพนักงาน” บรรทัดที่ 27-28 แก้ไขจาก “เห็นชอบให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาปรับแก้ แล้วจัดทํา
ร่างประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรในประเด็นต่างๆ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาต่อไป” 
เป็น “เห็นชอบหลักการให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาปรับแก้จํานวนเงินทุนการศึกษา จาก 8,000 บาท เป็น 
10,000 บาท” 

หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 39 แก้ไขจาก “Intro. to Food Preservation”เป็น “Introduction to Food 
Preservation”  

/ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง... 



ครั้งท่ี 6/2555 หน้าท่ี 2/6 

 

ระเบยีบวาระที่  2 เรื่องสบืเนื่อง 

2.1 เกณฑ์การใหทุ้นการศึกษา คณะเทคโนโลยี 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.5 เกณฑ์การให้ทุนการศึกษา คณะ

เทคโนโลยี คราวประชุม ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ
หลักการให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาปรับแก้จํานวนเงินทุนการศึกษา จาก 8,000 บาท เป็น 10,000 บาท และ 
12,000 บาท นั้น ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้เสนอประกาศเพื่อลงนามเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามประกาศ
คณะเทคโนโลยี (ฉบับที่ 10/2555) เรื่อง การจัดสรรและรับทุนพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยี ประจําปี
การศึกษา 2555 จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
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ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบยีบวาระที่  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
3.1 เรื่องที่เวียนให้กรรมการคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้ให้คณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยการเวียนรับรองผล 
ซึ่งได้ดําเนินการไปแล้ว และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้  

1. การเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2556 โครงการ หลักการและเทคนิค
พื้นฐานทางจุลชีววิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุล โดย อาจารย์ ดร.ปรีย์กมล กลั่นฤทธ์ิ เป็นผู้เสนอ
โครงการ (ที่ ศธ 0514.16.1.1.5/ว 1154 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555) 

2. 2.1) รับรองผู้สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 จํานวน 4 คน 
ประกอบด้วย 

ปริญญาโท 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 2 คน 

1. นางสาวกรกต สุนทรกุล 
2. นางยวุฒิศักด์ิ คุณุ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จํานวน 1 คน 
1. นายรัฐสรณ์ ดุลยเภรี 25 
ปริญญาเอก 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จํานวน 1 คน 
1. นายสมยศ ตันติวงศ์วาณิช 

2.2) การเทียบโอนรายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
จํานวน 2 คน คือ นางสาวบุปผาชาติ กันสา และนายเตชวัต บุญประคอง 30 

35 

2.3) รับรองผลการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 
แก้ค่าคะแนน I วิชา 667 962 Selected Topics in Food Research จํานวน 1 คน คือ นายวรพงศ์ คลัง
บุญครอง จากเดิม I เป็น A (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว1196 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555) 

3. การเทียบโอนรายวิชา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ปีการศึกษา 2555 คือ นาย
กิตติวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว1263 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555) 

4. การเทียบโอนรายวิชา ระดับปริญญาตรี จํานวน 3 คน ปีการศึกษา 2555  
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นางสาวตวิษา เวียงวะลัย และนายณัฐพล พลศรีเมือง 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร นางสาววณิชยา ทองเลิศ  

(ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว1263 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555) 

/5. 5.1) รับรองผู้สําเร็จ... 
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5. 5.1) รับรองผู้สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 4 คน ประกอบด้วย 

ปริญญาโท 
1. นางสาวตริตาภรณ์ จันทร์เทศ 
ปริญญาเอก 
1. นายจักรกฤช ศรีละออ 
2. นางสาวสุรีย์วัลย์ สิทธิจันดา 
3. นางสาวอรุณศรี ฝางคํา 

5.2) การเทียบโอนรายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คือ นาย
ทรงกลด ประเสริฐทรง 

6. การเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2556 โครงการ การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนเพื่อประเมินศักยภาพในการอุปโภคและบริโภคพ้ืนที่ตําบลบ้านกง 
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา พรหมโคตร์ เป็นผู้เสนอ
โครงการ(ที่ ศธ 0514.16.1.1.5/ว 1312 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2555) 

3.2 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2555 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2555 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับ
ที่ 397/2555) เรื่อง ขั้นตอนการขออนุมัติจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ดังรายละเอียด จึงแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.3 หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารจัดการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า เพื่อให้การจัดการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 791/2555) เรื่อง 
หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังรายละเอียด จึงแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
3.4 สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยี (มีนาคม 

2555 ถึง มิถุนายน 2555) 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งสรุปการจัดกิจกรรมและการดําเนินงานฝ่ายพัฒนา

นักศึกษา ต้ังแต่เดือน มีนาคม 2555 ถึง มิถุนายน  2555 จํานวน 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 
1. โครงการอบรมผู้นํานักศึกษา 

1). โครงการอบรมกลุ่มผู้นํานักศึกษา คณะเทคโนโลยี เรื่อง จิตตปัญญาศึกษา : การเรียนรู้ด้วยใจ
อย่ า ง ใคร่ ค รวญสู่ ก าร เปลี่ ยนแปลงต่ อการทํ า ง าน เ ป็นที ม  ในระหว่ า ง วันที่  24 -25 
พฤษภาคม 2555    

2). โครงการสัมมนาผู้นําเชียร์นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2555    
2. ฝ่ายกิจกรรมเชียร์รับน้องใหม่ สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมเชียร์รับน้องใหม่ โดยมีบุคลากรคณะ

เทคโนโลยี กํากับ ดูแลการดําเนินกิจกรรม จํานวน 7 ครั้ง  

/3. กองกิจการนักศึกษา… 
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3. กองกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมวันไหว้ครู และการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ โดยมีนักศึกษาคณะ 
ได้รับรางวัลนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น จํานวน 1 คน และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงาน
ภายนอก จํานวน 10 คน  

ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 

3.5 การตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า ตามท่ีคณะดําเนินการด้านการประกันคุณภาพ

ภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 นั้น คณะจะรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน ประจําปี
การศึกษา 2554 ตามตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพภายใน (IQA 42 ตัวช้ีวัด) วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2555 และ
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2555 ดัง
รายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.6 การดําเนินการ Consortium ด้าน Agro based Engineering and Technology  
ประธานแจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เป็นเจ้าภาพประชุมประธานสมาคม

สภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับประธานของประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย ได้เห็นชอบ
ให้มีการดําเนินการ Consortium ด้าน Agro based Engineering and Technology ร่วมกัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมด้านอุตสาหกรรมเกษตร การแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
อาจารย์ และนักวิจัย โดยในเดือนตุลาคม 2555 นี้ จะมีการนัดประชุมการจัดต้ัง Consortium อย่างเป็น
ทางการที่มหาวิทยาลัย Bogor ประเทศอินโดนีเซีย และจะประกาศปฏิญญาโบกอร์ว่าด้วยความร่วมมือ
ดังกล่าว จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  

3.7 แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามท่ีได้เป็นกรรมการตรวจประเมินการประกัน

คุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีประเด็นที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติ
โครงการ จึงเสนอแบบฟอร์มตัวอย่างที่น่าจะทําให้สามารถนํามาปรับใช้ได้ ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ และให้ฝ่ายแผนและสารสนเทศ พิจารณาปรับแก้ให้สอดคล้องกับการ
ดําเนินการของคณะต่อไป 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 การขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอก 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า มีนักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 5 คน ขออนุมัติ

ลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยต่อภาคการศึกษา ซึ่งงบประมาณดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการวิจัย โดย
ภาควิชาไม่ต้องรับภาระส่วนเกินใดๆ ประกอบด้วย 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
(1) นายวรพงศ์ คลังบุญครอง ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท ภาคการศึกษาที่1/2554 ถึง2/2556 
(2) นางสาวชญาน์นันท์ ธรรมนิชานนท์ ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 2/2553 ถึง 

1/2556 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
(3) นางสาวสุชีรา เหล่าเจริญ ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 40,000 บาท ภาคการศึกษาที่1/2554-2/2556 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 

/(4) นางสาวกฤติกา … 
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(4) นางสาวกฤติกา ตระกูลงาม ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 1/2555 
(5) นางสาววิมล สุขพลํา ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 1/2555-2/2557 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้ ลําดับที่ (1)-(4) ลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยได้ตามท่ี

ขอ และลําดับที่ (5) เห็นชอบให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัย ภาคการศึกษาที่ 1/2555-2/2555 

4.2 ขอเปลี่ยนแปลงการชําระค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอก 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามที่นางสาววรัญญา สุวรรณสิงห์ นักศึกษาระดับ

ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับอนุมัติให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัย โดยชําระเป็นจํานวนเงิน 
20,000 บาท ในภาคการศึกษาที่ 2/2554 นั้น เนื่องจากนักศึกษาดังกล่าวได้รับทุนโครงการกาญจนาภิเษก 
(คปก) รุ่นที่ 13 จึงขอเปลี่ยนแปลงการชําระค่าธรรมเนียมวิจัย เป็นจํานวนเงิน 40,000 บาท ต้ังแต่ภาค
การศึกษาที่ 2/2554 ถึง 1/2557 ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 

4.3 การขออนุมัติจัดสรรอัตราพนักงานราชการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า ตามท่ีมีลูกจ้างประจําของคณะจะเกษียณอายุ

ราชการในสิ้นปีงบประมาณ 2555 จํานวน 2 คน จึงขออนุมัติกําหนดตําแหน่งพนักงานราชการเพื่อทดแทน
อัตราที่จะเกษียณดังกล่าว ประกอบด้วย ตําแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา และตําแหน่งพนักงานห้อง
ปฏิบัติงาน 1 อัตรา ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 

4.4 รายวิชาที่นักศึกษาต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.00 หรือไม่ตํ่ากว่า 
C ทุกรายวิชา สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิต 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ได้เสนอขอปรับเพิ่ม
รายวิชาชีพบังคับของสาขาวิชาฯ ที่นักศึกษาต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.00 หรือไม่ตํ่ากว่า 
C ทุกรายวิชา ในหลักสูตรใหม่ จํานวน 5 รายวิชา ประกอบด้วย 

1. วิชา 691 252 การจัดการเทคโนโลยีและการดําเนินงาน  3 หน่วยกิต 
2. วิชา 691 322 การวิเคราะห์ค่าเหมาะสมของระบบ  3 หน่วยกิต 
3. วิชา 691 345 กระบวนการทางอุตสาหกรรม  3 หน่วยกิต 
4. วิชา 691 355 การวัดและการปรับปรุงงาน   3 หน่วยกิต 
5. วิชา 691 455 เทคนิคเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ   2 หน่วยกิต 

เพื่อให้มีรายวิชาครอบคลุมทักษะพื้นฐานที่จําเป็นในการประกอบอาชีพ ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้ดําเนินการบรรจุในหลักสูตรใหม่ต่อไป 

4.5 ขอใช้เงินอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า มีคณาจารย์ของคณะจํานวน 3 คน ประกอบด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา เหล่าไพบูลย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา เหล่าไพบูลย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
สามารถ มูลอามาตย์ ขอใช้เงินอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติใน
ต่างประเทศ เพื่อเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ 15th International Biotechnology 
Symposium and Exhibition (IBS-2012) ณ เมือง Daegu ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่16-21 
กันยายน 2555 ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้ขอใช้เงินอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ต่อไป 

/4.6 การสนับสนุนทุนการ… 
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4.6 การสนับสนนุทุนการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2556 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่าง

ประเทศ แจ้งว่าได้ดําเนินการโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน
และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (ทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรับบุคลากรจากประเทศเพื่อนบ้านเดิม) และขอ
ความอนุเคราะห์สํารวจความประสงค์ในการให้การสนับสนุนทุนบางส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย แบบ 
Matching Fund ในปีงบประมาณ 2556 ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการให้การสนับสนุนทุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
สนับสนุนค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว (แบบเหมาจ่าย) ของผู้รับทุนระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีธรณี และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาละ 1 คน โดยคณะมีส่วน
กําหนดคุณสมบัติและคัดเลือกผู้รับทุน 

4.7 ขออนุมัติแก้คา่คะแนน I วิชา 664 465 Special Projects in Geotechnology 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศกึษา 2554 

เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี ขอรับรองผลการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้รับค่าคะแนน I วิชา 664 465 Special Projects in Geotechnology 
ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 จํานวน 6 คน โดยขอแก้ค่าคะแนน I จํานวน 1 คน คือ นายชาติชาย 
ดาวเฉลิมวงศ์ แก้ค่าคะแนน I เป็น B จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบและรับรอง 

ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ 

5.1 การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลย ี
ประธานแจ้งว่า ตามท่ีคณบดีจะดํารงตําแหน่งครบวาระในเดือนกรกฎาคม 2556 นั้น เพื่อให้

การสรรหาคณบดีคนใหม่ ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีข้อมูลประกอบการดําเนินการสรรหาคณบดีที่
สอดคล้องกับทิศทางการดําเนินการของคณะในอนาคต จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการ
กําหนดกรอบและทิศทางการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยี องค์ประกอบของคณะกรรมการจะประกอบด้วย
ผู้แทนจาก คณะกรรมการประจําคณะ และมีเลขานุการคณะเทคโนโลยี เป็นกรรมการและเลขานุการ จึงเสนอ
ที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ และให้ดําเนินการเสนอองค์ประกอบของคณะกรรมการ
เข้าพิจารณาในคราวต่อไป 

5.2 ผลการประเมนิ QS Asian Ranking  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามที่ QS Asian Ranking มีการจัดอันดับของ

มหาวิทยาลัยในทวีปเอเชีย นั้น QS Asian Ranking ได้ประกาศผลการจัดอันดับ ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จัดอยู่ในมหาวิทยาลัยอันดับที่ 7 ของประเทศ ในขณะที่อันดับของเอเชียมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในอันดับที่ 
171 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  
เลิกประชุม  เวลา 16.30 น. 
                      (นายสถิตย์ แก้วบุดตา) 
                    เลขานุการคณะเทคโนโลย ี
                        เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
นายสมคิด พลต้ือ 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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