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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเทคโนโลยี 
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วันพฤหสับดีที ่20 กันยายน พ.ศ. 2555   
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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 ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   กรรมการ 
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    20 เวลา 13.30 น. 

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้ 

ระเบยีบวาระที่  1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 และครัง้ที่  
  พิเศษ 1/2555 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

ครั้งที่ 8/2555 เม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2555 25 
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หน้าที่ 1 บรรทดัที่ 32 แก้ไขจาก “2.1 การสรรหาคณบดคีณะเทคโนโลยี” เป็น “2.1 แนวทางการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน คณะเทคโนโลยี ประจําปีการศึกษา 2555” 

หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 4 แก้ไขจาก “คณะกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒ” เป็น “คณะกรรมการที่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ” 

หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 21 แก้ไขจาก “ปีการศึกษา 2554 จํานวน 7 คน โดยขอแก้ค่าคะแนน I” เป็น 
“ปีการศึกษา 2554 โดยขอแก้ค่าคะแนน I” บรรทัดที่ 30 แก้ไขจาก “ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ
ในหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ” เป็น “ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบองค์ความรู้ที่ต้องนําไป
ดําเนินการ 3 เรื่อง ประกอบด้วย 

1) เทคนิคและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หลักสูตรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

2) การตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
3) การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อรายงาน IQA  

และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ” 
หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 27 แก้ไขจาก “นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์” เป็น “นักศึกษาชั้นปีที่ 

4 ที่มีคุณสมบัติตามประกาศ” 

/หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 36 … 
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หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 36 แก้ไขจาก “จะมอบรถยนต์ใหกับภาควิชาฯ” เป็น “จะมอบรถยนต์ให้กับ
ภาควิชาฯ” 

หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 10-11 แก้ไขจาก “ดําเนินการเองซึ่งอาจรวมกับการฝึกงานเพ่ือให้ได้นักศึกษา/
บัณฑิตที่ดี จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ” เป็น “ดําเนินการเอง จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ” 

ครั้งทีพ่ิเศษ 1/2555 เม่ือวันที่ 30 สิงหาคม 2555 
หน้าที่ 1 บรรทดัที่ 37 แก้ไขจาก “ให้คณะเสนอชื่อศิษย์เก่าของคณะ โดยให้คณะมีกรรมการ” เป็น “ให้

คณะเสนอชื่อศิษย์เก่าของคณะ จํานวน 1 คน โดยให้คณะมีกรรมการ” 
หน้าที่ 2 บรรทดัที่ 1 แก้ไขจาก “ประจําคณะ จํานวน 1 คน และเสนอชือ่ให้” เปน็ “ประจําคณะ และ

เสนอชื่อให้” 

ระเบยีบวาระที่  2 เรื่องสบืเนื่อง 

2.1 แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน คณะเทคโนโลยี ประจําปีการศึกษา 
2555 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า ตามวาระที่ 2.1 แนวทางการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายใน คณะเทคโนโลยี ประจําปีการศึกษา 2555 คราวประชุม ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 16 สงิหาคม 
2555 ที่ประชุมให้คณะแจ้งรายละเอียดข้อมูลวารสาร Q 1-4 (SCImago Journal & Country Rank) และ
จัดทําแบบฟอร์มรายงานข้อมูลที่ชัดเจนให้กับภาควิชาฯ นั้น งานนโยบายและแผนได้จัดส่งวิธีการเข้าค้นหา
ข้อมูลให้ภาควิชาฯแล้ว คงเหลือรายละเอียดข้อมูลวารสาร ซึ่งงานนโยบายและแผนจะได้จัดส่งให้ต่อไป จึงแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  

2.2 ปฏิทินการดาํเนินงาน การจดัทําแผนปฏิบติัราชการ คณะเทคโนโลยี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า ตามวาระที่ 3.3 ปฏิทินการดําเนินงาน การจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คราวประชุม ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 
16 สิงหาคม 2555 ที่ประชุมให้ปรับกําหนดการจัดกิจกรรมสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จากวันที่ 6 กันยายน 2555 เป็นวันที่ 13 กันยายน 2555 นั้น 
เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทําแผน เมื่อได้แผนเรียบร้อยแล้วจึงจะจัดกิจกรรมสัมมนารับฟังความคิดเห็น
ต่อไป จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

2.3 การขอรับการประเมนิการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง  
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ อาจารย์ ดร.ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.10 การขอรับการประเมินการสอน เพื่อ

ประกอบการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ อาจารย์ ดร.ปรีย์กมล กลั่นฤทธ์ิ คราว
ประชุม ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้
แต่งต้ังกรรมการประเมินการสอน โดยกรรมการภายนอกคณะ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา ธีระกุล
พิศุทธ์ิ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และสํารอง คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา มิลินทวิสมัย 
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ นั้น จากการทาบทามแล้ว รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธ์ิ รับ
เป็นกรรมการประเมินการสอน จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

/2.4 การจัดกิจกรรม KM QS … 
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2.4 การจัดกิจกรรม KM QS World Ranking    
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า ตามวาระที่ 5.5 การจัดกิจกรรม KM QS World 

Ranking คราวประชุม ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ที่ประชุมรับทราบการที่คณะจะจัด
กิจกรรม KM QS World Ranking ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. 
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น การจัดกิจกรรมจริงได้จัดขึ้นในวันที่ 6 กันยายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 
6227 คณะเทคโนโลยี ผลการจัดกิจกรรมได้ประเด็นที่คณะเทคโนโลยีและคณะวิศวกรรมศาสตร์จะ
ดําเนินการร่วมกัน 3 ประเด็น คือ 

1. การใช้เครื่องมือวิจัยร่วมกันระหว่าง 2 คณะ 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ความช่วยเหลือด้านระบบสารสนเทศแก่คณะเทคโนโลยี 
3. การจัดประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกันระหว่าง 2 คณะ 

จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบยีบวาระที่  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
3.1 เรื่องที่เวียนให้กรรมการคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้ให้คณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยการเวียนรับรองผล 
ซึ่งได้ดําเนินการไปแล้ว และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้  

1. รับรองผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี แก้ค่าคะแนน I วิชา 664 262 Field Work I ภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา 2554 จํานวน 21 คน A = 1 คน B+ = 8 คน   B = 4 คน C+ = 8 คน  และ แก้
ค่าคะแนน I วิชา 664 364 Field Work II ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 จํานวน 29 คน 
A = 5 คน B+ = 12 คน   B = 8 คน C+ = 3 คน C = 1 คน 

(ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว1929 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2555) 
2.  รับรองผลการศึกษา  

2.1 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 แก้ค่าคะแนน I ระดับปริญญาตรี วิชา 664 465 Special 
Projects in Geotechnology ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 จํานวน 6 คน โดยขอแก้ค่าคะแนน I 
จํานวน 1 คน คือ นางสาวสุภัทฑิภา เกรียงไกรชล แก้ค่าคะแนน I เป็น B   

2.2 รับรองผลการศึกษา วิชา 662 899 THESIS ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 จํานวน 1 คน คือ นางสาวปิยวรรณ บัวใหญ่ 
ลงทะเบียน 1 หน่วยกิต ผ่าน 1 หน่วยกิต  

3.  ขออนุมัติเปิดรายวิชาเปลี่ยนแปลงใหม่ จํานวน 3 วิชา 
1) 662 343 ปฏิบัติการเทคโนโลยีของเอนไซม์ 
2) 662 361 เทคนิคการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
3) 662 362 ปฏิบัติการเทคนิคการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

4.  รับรองผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 จํานวน 6 ราย  
1) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 5 ราย 
2) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จํานวน 1 ราย 

(ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว2147 ลงวันที่ 11 กันยายน 2555)  
ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

/3.2 การกลับเข้ามาปฏิบัติงาน … 
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3.2 การกลับเข้ามาปฏิบัติงานของนักเรียนทุนกระทรวงวิทย์ ฯ (ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ) 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพแจ้งว่า นายอภิลักษณ์ สลักคํา นักเรียนทุนรัฐบาล

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี) ซึ่งศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Chemical Engineering and 
Analytical Science ณ The University of Manchester ประเทศอังกฤษ ว่าจะเดินทางกลับมาเพื่อเข้า
ปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี ประมาณต้นเดือนตุลาคม 2555 และขอหารือ
เกี่ยวกับที่พักของนักเรียนทุนด้วย จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ และให้หาข้อมูลประกอบการขอที่พักโควตาเพื่อประกอบการพิจารณา
คราวต่อไป และประธานเสนอให้ดําเนินการขอที่พักสําหรับนักเรียนทุนหลังจากบรรจุและแต่งต้ังแล้ว  

3.3 ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา โครงการ The 1st 
Techno English Camp 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามที่คณะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) สําหรับการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาและบุคลากร นั้น ในปีการศึกษา 2555  ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา โครงการ The 1st Techno English Camp ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 
2555 ณ พันล้าน บูติก รีสอร์ท จังหวัดหนองคาย โดยเน้นรูปแบบกิจกรรมให้นักศึกษาฝึกพูดภาษาอังกฤษ
โดยมีชาวต่างประเทศเป็นวิทยากร ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.4 การจัดสัมมนาผู้บริหารเกี่ยวกับการคลังและพัสดุ 
ประธานแจ้งว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน จัดสัมมนาผู้บริหาร

ระดับสูง เกี่ยวกับการคลังและพัสดุ โดยเน้นการจัดการเงินยืมทดรองจ่าย ซึ่งปัจจุบันยังมีเงินยืมที่ยังไม่มีการ
คืนเงินตามกําหนดค่อนข้างมาก โดยมหาวิทยาลัยจะเข้มงวดในการอนุมัติเงินยืม หากมีจํานวนมากต้องมี
แผนการใช้เงินประกอบและให้ยืมเป็นงวดตามช่วงระยะเวลาดําเนินการรวมทั้งมีนโยบายเกี่ยวกับบัตรเครดิต
ราชการมาใช้แทนเงินสด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.5 กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ประจําปี 2555 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามท่ีคณะเทคโนโลยี ได้แจ้งกําหนดจะจัดงาน

เกษียณอายุราชการให้แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการประจําปี 2555 ประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ศิริวรรณ เนติวรานนท์ นายเสริม สีดาน้อย และนายประเทือง พระโคตร ในวันที่ 21 กันยายน 2555 นั้น 
เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร วรพุทธพร ขอลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2555 คณะฯ
จึงจัดกิจกรรมร่วมกับผู้เกษียณด้วย ณ ห้อง 6218 และ 6227 จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 การพิจารณาสาขาวิชาที่จําเป็นสําหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ของคณะเทคโนโลยี 
ร อ ง คณบดี ฝ่ า ย แ ผนแล ะส า ร สน เ ทศแ จ้ ง ว่ า  ฝ่ า ย แ ผนและพัฒน าบุ ค ล า ก ร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งการจัดต้ังกองทุน 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน และเพื่อให้การพิจารณาจัดสรรทุนให้แก่อาจารย์ใหม่ที่เป็นบุคคลภายนอกไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศในระดับปริญญาโท-เอก ในสาขาวิชาที่จําเป็นและเป็นที่ต้องการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน
อนาคต จึงขอให้คณะพิจารณารายชื่อสาขาวิชา พร้อมเหตุผลความจําเป็นประกอบ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

/ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ… 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ กําหนดให้สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นสาขาวิชาที่จําเป็นในส่วนของคณะ และให้สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ให้รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กําหนด ส่งให้คณะภายในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 

4.2 การขอปรับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอน 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพแจ้งว่า ได้มีการประชุมร่วมกันของหัวหน้าภาควิชา

เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ หลังจากได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์
ใหม่ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2554 มาระยะหนึ่งแล้ว เห็นควรมีการ
พิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้ฝ่ายวิชาการและวิจัยรับไปพิจารณาปรับปรุง
รายละเอียดประเด็นการประเมินและค่าน้ําหนักขั้นตํ่า 

4.3 สรุปผลการดําเนนิการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2555 และร่าง
แผนปฏิบัติราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2556 คณะเทคโนโลย ี

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า ฝ่ายแผนและสารสนเทศได้สรุปผลการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 คณะเทคโนโลยี โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดําเนินการแล้ว 53 โครงการ จาก 67 โครงการ 
ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ และให้กรรมการประจําคณะนํากลับไปพิจารณา หากมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้เสนอในการประชุมคราวถัดไป สําหรับในร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 คณะเทคโนโลยี มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดเน้น/เป้าประสงค์ คือ การขับเคลื่อน เพื่อให้
สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยเน้น  

• การแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
• การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร โดยมีกิจกรรมเชิงรุกด้านการประชาสัมพันธ์ 

โดยให้ฝ่ายวิชาการและวิจัยรับไปพิจารณาเพื่อดําเนินกิจกรรมต่อไป 

4.4 รับรองผลการศึกษา ระดับบณัฑิตศึกษา ปริญญาเอก วิชา 662 997 THESIS ภาค
การศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2555 

เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ขอรับรองผลการศึกษาของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก วิชา 662 997 THESIS ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2555 จํานวน 1 
คน คือ นางสาวณัฐพร ภูมิภักด์ิ ลงทะเบียน จํานวน 1 หน่วยกิต ได้ค่าคะแนน S จํานวน 1 หน่วยกิต จึงเสนอ
ที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง 

4.5 ประกาศรับสมคัรทนุส่งเสริมการศึกษาระดบัปริญญาโท คณะเทคโนโลยี 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.3 แนวทางการสนับสนุนทุนระดับ

บัณฑิตศึกษาจากเงินกองทุนวิจัยคณะ คราวประชุม ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ทีป่ระชมุมี
มติเห็นชอบในหลักการ นั้น บัดนี้ ฝ่ายวิชาการและวิจัยได้ร่างประกาศดังกล่าวแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ โดยให้ตัดข้อ 1.2 และ ข้อ 5.3 ออก และให้กรรมการ
ประจําคณะนํากลับไปพิจารณา หากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้เสนอมายังฝ่ายวิชาการและวิจัย ภายในหนึ่ง
สัปดาห์ เพื่อจะดําเนินการประกาศใช้ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 ต่อไป 

 
 /4.6 เสนอชื่อบุคคลผู้ดํารงตําแหน่ง… 
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4.6 เสนอชื่อบคุคลผู้ดํารงตาํแหน่งวิชาการเพือ่เลือกเป็นกรรมการบริหารงานบคุคล ประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  

ประธานแจ้งว่า กองการเจ้าหน้าที ่ มีบันทึกแจ้งว่ารองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข 
กรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ผู้แทนบุคลากรจากผู้ดํารงตําแหน่งวิชาการ ได้รับ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 จึงมีผลให้พ้น
จากการเป็นกรรมการ ก.บ.ม. และขอให้คณะฯ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
เสนอชื่อบุคลากรและผู้ดํารงตําแหน่ง ตามข้อ 5.1.1(6) ของข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การ
บริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550 เพื่อเลือกเป็นกรรมการ
บริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์สัญญา ร้อยสมมุติ สังกัด
คณะแพทยศาสตร์  

4.7 เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งผูอ้ํานวยการสํานักวิทยบริการ 
(สํานักหอสมดุและทรพัยากรการเรียนรู้) 

ประธานแจ้งว่า คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและ
ทรัพยากรการเรียนรู้) ขอให้คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย์ พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ
พิจารณาให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเหน็ชอบให้เสนอชื่อ นางสุดใจ ธนไพศาล สังกัดสํานักวิทยบริการ 

ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ  

5.1 การรายงานผลการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณีแจ้งขอให้คณะพิจารณาแนวทางการติดตามผลการเรียนของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษา โดยมีการแจ้งผลการเรียนของนักศึกษาให้อาจารย์ที่
ปรึกษาได้รับทราบความก้าวหน้าด้านการเรียนของนักศึกษา เพื่อให้การช่วยเหลือ ส่งเสริมให้สําเร็จการศึกษา
ตามกําหนด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมรับทราบ และให้ฝ่ายวิชาการและวิจัยพิจารณาดําเนินการปรับปรุงการติดตามผล
การเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกันทุกสาขาวิชา 

5.2 การรับการตรวจประเมนิการประกันคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 ตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพือ่การดําเนินการที่เป็นเลศิ (EdPEx)    

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า ตามท่ีคณะรับการตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 ตามตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพภายใน (IQA 42 ตัวช้ีวัด) เมื่อวันที่ 
6 กรกฎาคม 2555 ไปแล้วนั้น คณะจะรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน ประจําปีการศกึษา 2554 
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2555 จึงแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ และขอเชิญกรรมการประจําคณะเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว 

ที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุม  เวลา 16.50 น. 
                      (นายสถิตย์ แก้วบุดตา) 
                    เลขานุการคณะเทคโนโลย ี
                       เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
นายสมคิด พลต้ือ 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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