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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 8/2555 

วันพฤหสับดีที ่16 สิงหาคม พ.ศ. 2555   
ณ ห้องประชมุคณะเทคโนโลย ี

ผู้มาประชุม : 
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. อ.ดร.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   กรรมการ 
6. ผศ.ดร.อารยา อารมณ์ฤทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ 
7. รศ.ดร.รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล คณะกรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
8. ผศ.ดร.รัชฎา ต้ังวงค์ไชย คณะกรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
9. นายสถิตย์ แก้วบุดตา      เลขานุการคณะเทคโนโลยี  เลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม :  
1. ผศ.ดร.เกษม นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี ติดราชการ 
ผู้เขา้ร่วมประชุม : 
1. นายสมคิด พลต้ือ หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ 
เริ่มประชุม    

20 
เวลา 13.30 น. 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งว่าคณบดีติดราชการจึงมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
ประธานแทน และกล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 27 แก้ไขจาก “ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชา” เป็น “ระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท สาขาวิชา” 25 

30 

35 

40 

หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 8 แก้ไขจาก “ต้ังแต่เดือน มีนาคม 2555 ถึง มิถุนายน 2555” เป็น “ต้ังแต่เดือน 
มิถุนายน 2555 ถึง กรกฎาคม 2555” บรรทัดที่ 34 แก้ไขจาก “เครื่อง Freeze dried” เป็น “เครื่อง 
Freeze drier”  

หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 25 แก้ไขจาก “และไม่รับรอง ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 คน” เป็น “และไม่
รับรอง ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 คน เนื่องจากเอกสารรับรองการตีพิมพ์ยังไม่สมบูรณ์” 

ระเบยีบวาระที่  2 เรื่องสบืเนื่อง 
2.1 แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน คณะเทคโนโลยี ประจําปีการศึกษา 

2555 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.6 แนวทางการดําเนินการประกัน

คุณภาพภายใน คณะเทคโนโลยี ประจําปีการศึกษา 2555 คราวประชุม ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 19 
กรกฎาคม 2555 ที่ประชุมให้คณะแจ้งรายละเอียดข้อมูล วารสาร Q 1-4 (SCImago Journal & Country 
Rank) และจัดทําแบบฟอร์มรายงานข้อมูลที่ชัดเจนให้กับภาควิชาฯ นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทํา
ข้อมูล/เอกสารเพื่อแจ้งให้ภาควิชาทราบ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  

 /2.2 การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี … 
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2.2 การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลย ี
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามวาระที่ 2.1 การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี คราว

ประชุม ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ที่ประชุมเห็นชอบองค์ประกอบของคณะกรรมการ
กําหนดกรอบและทิศทางการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีในส่วนของคณะกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกคณะโดยให้ดําเนินการทาบทาม รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการทาบทาม จึงแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบยีบวาระที่  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
3.1 เรื่องที่เวียนให้กรรมการคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้ให้คณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยการเวียนรับรองผล 
ซึ่งได้ดําเนินการไปแล้ว และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้  

1). รับรองผู้สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 จํานวน 1 คน คือ นางปิยะฉัตร วิริยะอําไพวงศ์ 

 (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว1780 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2555) 
ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
3.2 สรุปรายละเอียดการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ คณะ

เทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ 2555 (ไตรมาสที่ 3 เมษายน-มิถุนายน 2555) 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่างานนโยบายและแผน ได้จัดทํารายงานการใช้

จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ คณะเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ 2555 (ไตรมาส 
ที่ 3 เมษายน-มิถุนายน 2555) เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.3 ปฏิทินการดําเนินงาน คณะกรรมการวางแผน คณะเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่าคณะกรรมการวางแผน คณะเทคโนโลยี ได้จัดทํา
ร่างปฏิทินการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556 เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ และให้ปรับกําหนดการจัดกิจกรรมสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) 
แผนปฏิบัติการ ประจําปี 2556 จากวันที่ 6 กันยายน 2555 เป็นวันที่ 13 กันยายน 2555 

3.4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามท่ี ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่นออกประกาศ

ฉบับที่ 4/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยและ
ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกองการเจ้าหน้าที่ได้จัดประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการ
ดําเนินการตามประกาศดังกล่าว โดยมีสาระพอสรุปได้ คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ในรอบการประเมินที่ 1/2556 จะดําเนินการตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับ
ข้าราชการ คือ มีการประเมินโดยใช้รอบการประเมินฯ เพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ปีละ 2 ครั้ง คือ 1 เมษายน 
และ 1 ตุลาคม จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

/3.5 กําหนดการจัดงานเกษียณ… 
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3.5 กําหนดการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจําปี 2555 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามท่ีคณะเทคโนโลยี ได้แจ้งกําหนดจะจัดงาน

เกษียณอายุราชการให้แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการประจําปี 2555 ประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ศิริวรรณ เนติวรานนท์ นายเสริม สีดาน้อย และนายประเทือง พระโคตร ในวันที่ 14 กันยายน 2555 นั้น เพื่อ
ความพร้อมและความเหมาะสมในการดําเนินการคณะจึงขอเลื่อนการจัดงานไปเป็นวันที่ 21 กันยายน 2555 
จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 การรับรองการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.6 แนวทางการดําเนินการประกัน

คุณภาพภายใน คณะเทคโนโลยี ประจําปีการศึกษา 2555 คราวประชุม ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 19 
กรกฎาคม 2555 ที่ประชุมให้คณะจัดทําแบบฟอร์มรับรองการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
สําหรับให้หัวหน้าโครงการวิจัย รวบรวมจากผู้ใช้ประโยชน์ นั้น ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้จัดทําแบบฟอร์ม
รับรองการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้กรรมการประจําคณะนํากลับไปพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อฝ่ายวิชาการและวิจัย จะได้ปรับใช้ต่อไป 

4.2 ขออนุมัติแก้ค่าคะแนน I วิชา 662 495 Special Problems in Biotechnology II 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 

เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ขอรับรองผลการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้รับค่าคะแนน I วิชา 662 495 Special Problems in Biotechnology II 
ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 โดยขอแก้ค่าคะแนน I เป็น B+ จํานวน 4 คน คือ นายธนาดุล เพ็งมี
ศรี นายอัยพฤกษ์ ม่วงประยูร นางสาวณัฐยาพร หนันต๊ะ และนายธีรยุทธ คุณาวงษ์กฤต จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบและรับรอง 

4.3 แผนการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2555 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า เพื่อให้การดําเนินการด้านประกันคุณภาพภายในคณะ

เทคโนโลยี ประจําปีการศึกษา 2555 องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ตัวช้ีวัดที่ 7.2 การพัฒนา
คณะ/หน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อย คณะทํางานด้านการจัดการความรู้ 
คณะเทคโนโลยี ได้จัดทําร่างแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2555 ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบองค์ความรู้ที่ต้องนําไปดําเนินการ 3 เรื่อง ประกอบด้วย 
1) เทคนิคและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หลักสูตร

วิทยาสตร์และเทคโนโลยี 
2) การตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
3) การบริหารจัการข้อมูลเพื่อรายงาน IQA  
และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ 
1) ให้ปรับเป้าหมาย/ตัวช้ีวัดและงบประมาณในแต่ละโครงการ/กิจกรรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
2) ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อน KM และมีกลไกในการดําเนินการที่ชัดเจน 

 
 

/4.4 การดําเนินการด้านวิจัย … 
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4.4 การดําเนินการด้านวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายด้านการวิจัยสถาบันโดย

กําหนดให้แต่ละคณะ/หน่วยงานมีผลงานวิจัยสถาบันอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง และกําหนดให้คณะ/หน่วยงาน
แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานด้านการวิจัยสถาบันเพื่อวางระบบกําหนดกลไกตลอดจนสนับสนุนให้การ
ดําเนินการด้านวิจัยสถาบันของคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานวิจัยสถาบัน คณะ
เทคโนโลยี ประกอบด้วย 

1) คณบดีคณะเทคโนโลยี  เป็นประธานกรรมการ 
2) หัวหน้าภาควิชา/สาขาหรือผู้แทน เป็นกรรมการ 
3) เลขานุการคณะเทคโนโลยี  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

4.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลย ี
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 2565/2554 ลงวันที่ 

20 พฤษภาคม 2555 แต่งต้ังให้รองศาสตราจารย์ฉลอง บัวผัน กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
เป็นกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สังกัดคณะเทคโนโลยี นั้น เนื่องจาก
รองศาสตราจารย์ฉลอง บัวผัน ครบวาระการเป็นกรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา ต้ังแต่วันที่ 2 
พฤษภาคม 2555 เพื่อให้การดําเนินการของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ 
ดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณา กรรมการประจําคณะจาก
คณาจารย์ประจํา เพื่อแต่งต้ังแทนรองศาสตราจารย์ฉลอง บัวผัน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้เสนอชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา ต้ังวงค์ไชย 
กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา เพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการแทน ต้ังแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 

4.6 พิจาณาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยและการจัดการ
คุณภาพของอาหาร (หลักสตูรนานาชาติ)  

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหารแจ้งว่า ภาควิชาฯได้จัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาความปลอดภัยและการจัดการคุณภาพอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) โดยได้ดําเนินการตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และหากหลักสูตรได้รับอนุมัติให้ดําเนินการคาดว่าจะเริ่มรับนักศึกษาได้ในปี
การศึกษา 2556 ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการ โดยให้กรรมการประจําคณะพิจารณาเสนอ
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เพื่อฝ่ายวิชาการและวิจัยรวบรวมส่งภาควิชาฯ พิจารณา
เพิ่มเติม ก่อนเสนอให้ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อไป 

4.7 ขออนุมัติจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหนา้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
หัวหน้ าภาควิชา เทคโนโลยีอาหารแจ้ ง ว่ า  ตามที่ มหาวิทยาลัย ไ ด้ออกระเบียบ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2555 และประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 397/2555) เรื่อง ขั้นตอนการขออนุมัติจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบ
ก้าวหน้า นั้น ภาควิชาฯมีนโยบายที่จะรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีคุณสมบัติตามประกาศเข้าศึกษาได้ ดัง
รายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการ และให้ภาควิชาฯแก้ไขคําผิดให้ถูกต้องก่อน
เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองของมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนต่อไป 

 
 /4.8 แบบประเมินคณุภาพการ… 
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4.8 แบบประเมินคุณภาพการเรยีนการสอนโดยนักศึกษา คณะเทคโนโลย ี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.6 แนวทางการดําเนินการประกัน

คุณภาพภายใน คณะเทคโนโลยี ประจําปีการศึกษา 2555 คราวประชุม ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 19 
กรกฎาคม 2555 ที่ประชุมให้มีการประเมินผลการเรียนการสอนเองแทนการประเมินผ่านเว็บไซต์ โดยคณะ
จัดทําแบบประเมินกลางและร่วมกับภาควิชาฯในการจัดเก็บแบบประเมิน นั้น ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้จัดทํา
แบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอนโดยนักศึกษา คณะเทคโนโลยี เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบในหลักการ โดยให้ประเมินเป็นภาพรวมรายวิชา และ
ให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 

1) ช่ืออาจารย์ ให้แก้ไขเป็น“ช่ืออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา” 
2) เพิ่มคําช้ีแจงว่าการประเมินจะไม่มีผลกระทบต่อผลการเรียนของนักศึกษา 
3) ปรับแก้ระดับการประเมินเป็น 1 = น้อยมาก 2 = น้อย 
4) ในส่วนผลการประเมินให้ใช้คําว่า “ประเมินรายวิชา” แทน “อาจารย์ผู้สอน” 
5) คําถามข้อ 8 ปรับแก้เป็น “ความพึงพอใจโดยรวม” 

4.9 รับรองผลการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2555 

เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ขอรับรองผลการศึกษาของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท วิชา 662 899 THESIS ประจําภาคต้น ปีการศกึษา 2555 จาํนวน 1 คน 
คือ นางสาวพชญา จันทร์อุทิศ ลงทะเบียน จํานวน 2 หน่วยกิต ได้ค่าคะแนน S จํานวน 2 หน่วยกิต จึงเสนอ
ที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง 

4.10 การขอรับการประเมินการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง  
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ อาจารย์ ดร.ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ 
ประธานแจ้งว่า อาจารย์ ดร.ปรีย์กมล กลั่นฤทธ์ิ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้ย่ืน

เอกสารเพื่อขอรับการประเมินการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ทั้งนี้ คณะฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่จะขอรับการประเมินฯ ได้ จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้แต่งต้ังกรรมการประเมินการสอนดังนี้  
1. กรรมการภายในคณะ ประกอบด้วย 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกานดา วิชิตพันธ์ุ 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ 

2. กรรมการภายนอกคณะ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธ์ิ ภาควิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ และสํารอง คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา มิลินทวิสมัย ภาควิชา
ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ  
5.1 การเสนอชื่อบคุลากรเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาํปี 2555 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามท่ีกองการเจ้าหน้าที่แจ้งการดําเนินการเสนอชื่อ

บุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี 2555 และคณะฯได้แจ้งให้ภาควิชาทราบและ
พิจารณาแล้ว นั้น ปรากฏว่าไม่มีภาควิชาใดเสนอชื่อบุคลากรเพื่อคัดเลือกดังกล่าว จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

/หากภาควิชาใดประสงค์จะ … 
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หากภาควิชาใดประสงค์จะเสนอชื่อบุคลากรเพื่อคัดเลือกฯ ขอให้ดําเนินการเสนอมายังคณะภายในวันที่ 24 
สิงหาคม 2555 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมรับทราบ 
5.2 การรับบริจาครถยนต์จากศษิย์เก่า    
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี แจ้งว่าคุณสุรัตน์ โชคเฉลิม ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยี

ธรณี จะมอบรถยนต์ให้กับภาควิชาฯ ในวันที่ 3 กันยายน 2555 จํานวน 2 คัน ประกอบด้วยรถ Toyota 
hilux Tiger และ Sport rider จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
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ที่ประชุมรับทราบ 
5.3 การดําเนินการเก่ียวกับสหกจิศึกษา    
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร สอบถามฝ่ายวิชาการเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ว่าดําเนินการ

อยู่ขั้นตอนใดแล้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งว่ามหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ 5 ล้านบาท ใน
ลักษณะหน่วยงานในกํากับ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทําคู่มือ แผนปฏิบัติการ และกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาใน
ภาพรวม ในส่วนของคณะกําลังหาข้อมูลประกอบการจัดทําคู่มือ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
5.4 การจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป    
กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา แจ้งว่าตามที่ได้เข้าร่วมประชุมกับสํานักวิชา

ศึกษาทั่วไปแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้อํานวยการสํานักฯแจ้งว่าเมื่อเริ่มเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) วิชาศึกษาทั่วไปอาจกลับมาให้คณะรับผิดชอบดําเนินการเอง จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
5.5 การจัดกิจกรรม KM QS World Ranking    
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่าคณะจะจัดกิจกรรม KM QS World Ranking 

ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง 6227 จึงขอเชิญกรรมการ
ประจําคณะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

 
เลิกประชุม  เวลา 16.55 น. 
                      (นายสถิตย์ แก้วบุดตา) 
                    เลขานุการคณะเทคโนโลย ี
                       เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
นายสมคิด พลต้ือ 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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