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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 4/2556 

วันพฤหสับดีที ่16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556   
ณ ห้องประชมุคณะเทคโนโลย ี

ผู้มาประชุม : 
1. นายเกษม นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 
2. นายพรเทพ ถนนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
3. นางสาวกรกช ฮามสุโพธ์ิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
4. นายณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   กรรมการ 
5. นางอารยา อารมณ์ฤทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ 
6. นางสาวรัชฎา ต้ังวงค์ไชย กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
7. นายสถิตย์ แก้วบุดตา      เลขานุการคณะเทคโนโลยี  เลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม :   
1. นายคณิต วิชิตพันธ์ุ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ   ไปราชการต่างประเทศ 
2. นางสาวมัลลิกา บุญม ี หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ลากิจส่วนตัว 
3. นายรุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา  ไปราชการ 
ผู้เขา้ร่วมประชุม : 
1. นายสมคิด พลต้ือ หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ 

เริ่มประชุม    
20 

เวลา 13.30 น. 
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 20-25 แก้ไขจาก  

“สาขาวิชา   จํานวนรับ  จํานวนที่ต้องการ      กรณีลําดับสุดท้าย 
   ตามประกาศ   ส่งให้สัมภาษณ์  คะแนนเท่ากันส่งเพิ่มไม่เกิน 25 

30 

35 

40 

เทคโนโลยีชีวภาพ 20 45 3   
เทคโนโลยีธรณี 15 28 3 
เทคโนโลยีการอาหาร 30 65 3 
เทคโนโลยีการผลิต 20 30 3”  

เป็น   

“สาขาวิชา  จํานวนรับ  จํานวนที่ต้องการ       
   ตามประกาศ   ส่งให้สัมภาษณ์   
เทคโนโลยีชีวภาพ  20 45   
เทคโนโลยีธรณี  15 28  
เทคโนโลยีการอาหาร  20 65  
เทคโนโลยีการผลิต  20  30”  

บรรทดัที ่31 แก้ไขจาก “รองศาสตราจารย ์ดร.ดร.สิงหนาท” เปน็ “รองศาสตราจารย ์ดร.สิงหนาท” 
หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 28-35 แก้ไขจาก “ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และมี

ข้อสังเกตเพิ่มเติมให้มีการปรับปรุงแบบคําร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอก โดยมีลําดับและแนวทางดําเนินการ 
ดังนี้ /(1) งานบริการการ … 
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(1) งานบริการการศึกษา : ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นคําร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอก/ให้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

(2) ภาควิชาฯต้นสังกัด : ให้ความเห็น 
(3) ภาควิชาฯใหม่ : ให้ความเห็น 
(4) คณะกรรมการประจําคณะ : พิจารณาเพื่อมีมติให้ความเห็นชอบ/ไม่ให้ความเห็นชอบ 
(5) คณบดี : ลงนามอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ตามความเห็นของคณะกรรมการประจําคณะ”  

เป็น “ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และมีข้อสังเกตเพิ่มเติมให้มีการปรับปรุงแก้ไขแบบคําร้องให้
กระชับและชัดเจนยิ่งขึ้น” 

หน้าที่ 5  บรรทัดที่ 20 แก้ไขจาก “รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา หารือที่ประชุมเกี่ยวกับที่พัก
โควตาของคณะ” เป็น “รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่พักโควตา
ของคณะ”  

บรรทัดที่ 28-30 แก้ไขจาก “(WIFI) ของคณะฯ ที่ปัจจุบันมีผู้ใชบริการเพิ่มขึ้นแต่ระบบมีความ
เสถียรค่อนข้างน้อย และจุดติดต้ังที่คณะฯมีปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์คอมพิวเตอร์และคณะฯ
อย่างไรบ้าง จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้คณะทวนสอบข้อมูล ปรับปรุงเพื่อให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น”  
เป็น “(WIFI) ของคณะฯ ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นแต่ระบบมีความเสถียรค่อนข้างน้อย และจุดติดต้ังที่
คณะฯ มียังไม่ครอบคลุมชัดเจน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้คณะฯ ทวนสอบข้อมูล ปรับปรุงเพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น” 

บรรทัดที่ 36-37 แก้ไขจาก “ในการนี้ขอหารือว่าในการสรรหาคณบดีใหม่ของคณะฯในครั้งนี้ ควร
จะจัดให้มีกิจกรรมให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการสรรหาได้เปิดตัวและแสดงวิสัยทัศน์หรือไม่ จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณา”  
เป็น “ในการนี้ขอหารือว่าในการสรรหาคณบดีใหม่ของคณะฯในครั้งนี้ ควรจะจัดให้มีกิจกรรมให้ผู้ที่ประสงค์
จะเข้าสู่กระบวนการสรรหาได้เปิดตัวและแสดงวิสัยทัศน์ต่อบุคลากร จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา” 

หน้าที่ 6  บรรทัดที่ 2-3 แก้ไขจาก “กระบวนการสรรหา นั้น เห็นควรให้มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์
เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของคณะฯ ได้ต่ืนตัว และใช้วิจารณญาณในการเสนอชื่อต่อไป” เป็น “กระบวนการ
สรรหา นั้น ให้มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของคณะฯ ได้ต่ืนตัว และให้ความสนใจ”  

ระเบยีบวาระที่  2 เรื่องสบืเนื่อง  

2.1 รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.3 การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิการตรวจประเมิน

คุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 คราวประชุม ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 ที่ประชุม
พิจารณาเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 2 รายชื่อ นั้น งานนโยบายและแผนได้ทาบทาม
เบ้ืองต้นแล้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพดี ชัยสุขสันต์ ยินดีรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และได้ทําหนังสือแจ้ง
สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพแล้ว จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
2.2 จุดติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) 

เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามวาระที่ 5.2 จุดติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) 
คราวประชุม ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้คณะทวนสอบข้อมูล 

/ปรับปรุงเพื่อให้บริการ … 
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ปรับปรุงเพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นั้น คณะฯ ได้ทวนสอบจุดติดต้ังแล้ว โดยจะมีการติดต้ังอุปกรณ์
อินเตอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) เพิ่มอีก จํานวน 10 จุด ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์อุปกรณ์และการติดต้ังจากศูนย์
คอมพิวเตอร์แล้ว นอกจากนี้ยังได้ขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์ Switch Hub เพื่อขยายจุดเชื่อมต่ออีก 
จํานวน 3 ชุด ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
2.3 กรอบและแนวทางการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยี  

เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามวาระที่ 5.3 กรอบและแนวทางการดําเนินงานของ
คณะเทคโนโลยี คราวประชุม ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 ที่ประชุมให้มีการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการสรรหาได้เปิดตัวและแสดงวิสัยทัศน์ต่อบุคลากร นั้น คณะ
ได้ส่งบันทึกแจ้งบุคลากรผู้มีสิทธ์ิเสนอชื่อทราบ และแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อแจ้งความ
ประสงค์จะเข้าเสนอแนวคิดและมุมมองการบริหารคณะเทคโนโลยี เพื่อแจ้งตอบรับเป็นลายลักษณ์อักษร
แล้ว จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
2.4 การจัดการที่พักโควตา คณะเทคโนโลยี 

เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามวาระที่ 5.1 การจัดการที่พักโควตา คณะเทคโนโลยี 
คราวประชุม ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ปรับปรุงที่พักโควตา
ของคณะฯ 2 ห้อง ที่ว่างเพื่อใช้เป็นที่พักช่ัวคราวสําหรับกิจกรรมของคณะฯ และสําหรับบุคลากรใหม่ของ
คณะฯ ที่อยู่ระหว่างรอที่พักจากมหาวิทยาลัยตามสิทธ์ิ หรือที่พักอ่ืน นั้น คณะฯ ได้สํารวจข้อมูลเบื้องต้นแล้ว
โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณห้องละ 120,000 บาท จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบยีบวาระที่  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

3.1 เรื่องที่เวียนให้กรรมการคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยการเวียน
รับรองผล ซึ่งได้ดําเนินการไปแล้ว และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ คือ เห็นชอบคุณวุฒิ สาขาวิชาที่จําเป็นต้อง
ปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยี (ที่ ศธ 0514.16.1.1.2/ว ว871 ลงวันที่ 19 เมษายน 
2556) ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.2 จํานวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาต่อ คณะเทคโนโลยี ประจําปีการศึกษา 2556 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามท่ีมีการสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ที่จะเข้า

ศึกษาในระบบกลาง (Admission) ไปแล้วนั้น ขอแจ้งข้อมูลสรุปจํานวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาต่อ คณะ
เทคโนโลยี ประจําปีการศึกษา 2556 ทั้งหมด ดังนี้ 

• สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 58 คน 
• สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จํานวน 47 คน 
• สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จํานวน 66 คน 
• สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต จํานวน 27 คน 

และขอแจ้งข้อมูลสรุปการเลือกอันดับการเข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยี ผ่านระบบกลาง (Admission) 
ประจําปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม  

/• สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ …
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• สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ส่วนใหญ่เลือกอันดับ 2 (43.75 %) 
• สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ส่วนใหญ่เลือกอันดับ 2 (40.00 %) 
• สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ส่วนใหญ่เลือกอันดับ 2 (43.14 %) 
• สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ส่วนใหญ่เลือกอันดับ 1 (55.00 %) 

 จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 

3.3 กิจกรรมการต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2556 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ในปีการศึกษา 2556 นี้ คณะกําหนดจัดกิจกรรมการ

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 20 25 และ 28 พฤษภาคม 2556 ดังรายละเอียด 
จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดเก็บตัวชี้วัดของผู้รับผิดชอบ KPI ของคณะ 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า คณะฯ จะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 กิจกรรม

ประกอบด้วย  
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์เจียมจิต แสงสุวรรณ 

เป็นวิทยากร กําหนดจัดวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้อง 
6218 คณะเทคโนโลยี 

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดเก็บตัวช้ีวัดของผู้รับผิดชอบ KPI ของคณะ โดยมีคุณ
ภาวนา กิตติวิมลชัย เป็นวิทยากร กําหนดจัดวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00-
15.00 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี 

จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (อาจารย์วีระ ปิยธีรวงศ์)  
ประธานแจ้งว่า อาจารย์วีระ ปิยธีรวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งประเภทวิชาการ 

ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี ย่ืนเอกสารผลงานเพื่อประกอบการ
พิจารณาขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ โดยวิธี 
ปกติ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ 
1. เห็นชอบในหลักการให้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
2. เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 10 รายชื่อ 

4.2 การเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ศูนย์บริการวิชาการแจ้งแนวทางการเสนอโครงการ

บริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2557 และให้ส่งโครงการไปยังศูนย์บริการวิชาการ ภายในวันที่ 31 
พฤษภาคม 2556 นั้น มีผู้เสนอโครงการ จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการ “การบริการเทคโนโลยีไบโอคลีน
และปุ๋ยน้ําชีวภาพสู่ชุมชนต้นแบบ รุ่นที่ 5” โดยมีรองศาสตราจารย์สิทธิศักด์ิ อุปริวงศ์ เป็นหัวหน้าโครงการ 
รายละเอียดตามแบบเสนอโครงการฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

/ที่ประชมุพิจารณาแล้ว … 
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 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้ดําเนินการเสนอโครงการต่อไป และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
1. การเลือกชุมชนที่จะให้บริการทางวิชาการควรเป็นชุมชนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเลือก

เป็นชุมชนต้นแบบ 
2. การเสนอโครงการในลักษณะโครงการต่อเนื่องควรมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการ

ของโครงการที่ผ่านมา 
4.3 การรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยี 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามท่ีคณะฯ ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้ทุนส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยี โดยให้เริ่มใช้ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556
นั้น ฝ่ายวิชาการและวิจัยได้ร่างประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยี 
ประจําปีการศึกษา 2556 ตามรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการ โดยให้ปรับปรุงคุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิขอรับทุนฯ 
แนวทางการพิจารณาจัดสรรทุน และใบสมัครขอรับทุนฯ ตามท่ีกรรมการประจําคณะเสนอแนะ และประกาศใช้ต่อไป 

4.4 การขอรับทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปต่างประเทศ (Thai Visiting 
Scholar) ประจําปี 2556 

รองศาสตราจารย์รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล มีความประสงค์จะสมัครขอรับทุนสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปต่างประเทศ (Thai Visiting Scholar) ประจําปี 2556 เพื่อเป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและร่วมทําวิจัย ณ Emporia State University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ดังรายละเอียด จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการให้ขอรับทุนสนับสนุนฯ ต่อไป  
4.5 การขอใช้เงินอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติใน

ต่างประเทศ งวดที่ 5/2556 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกาวดี แก้วกันเนตร ขอใช้เงิน

อุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 5/2556 เพื่อเสนอ
ผลงานแบบปากเปล่า เรื่อง “Nile Red, an Alternative Fluorescence Method for Quantification 
of Neutral Lipids in Microalgae” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ World Academy of Science, 
Engineering and Technology Conference & Workshops ณ กรุงปารีส ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2556 ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้ขอใช้เงินอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ต่อไป 

4.6 การรับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 วิชา 661 424 Total 
Quality Management 

เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า งานบริการการศึกษาได้รับผลการศึกษา ภาคการศึกษา
ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 วิชา 661 424 Total Quality Management จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
เพื่อขออนุมัติรับรองผลการศึกษา จํานวน 1 คน ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบและรับรอง 
4.7 แผนการจัดการสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ คณะเทคโนโลยี ประจําปีการศึกษา 2555-2556 

เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ในการดําเนินการด้านการบริหารจัดการสารสนเทศของ
คณะเทคโนโลยี นั้น คณะทํางานด้านการบริหารจัดการสารสนเทศคณะเทคโนโลยี ได้มีการดําเนินการจัดทํา

/รายละเอียดข้อมูลสาร… 
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4.8 การเปลี่ยนแปลงผลการศึกษาวิชา 667 485 Introduction to Food Preservation 
ประจําการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า มีนักศึกษา จํานวน 1 ราย ย่ืนคําร้องขอตรวจสอบ
ค่าคะแนนวิชา 667 485 Introduction to Food Preservation ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 
โดยมี รองศาสตราจารย์วรนุช ศรีเจษฎารักข์ เป็นอาจารย์ผู้ประสานรายวิชา เมื่อมีการตรวจสอบแล้วมีการ
ปรับเปลี่ยนค่าคะแนน จาก B เป็น A ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 
4.9 การรับรองผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 

เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
การอาหาร ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 จํานวน 6 คน และงานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบค่า
คะแนน และเกณฑ์การจบการศึกษาครบถ้วนแล้ว ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง 
ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ 

5.1 งบประมาณการปรบัปรุงห้องว่างบรเิวณโรงอาหารเป็นห้องเครื่องมือวิจัยกลาง  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามที่ที่ประชุมให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

จากฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อสมทบกับงบประมาณจากเงินกองทุนวิจัยคณะเทคโนโลยี 
สําหรับการปรับปรุงห้องว่างบริเวณโรงอาหารของคณะฯ เพื่อติดต้ังเครื่องมือวิจัยกลาง (เครื่อง Freeze dry) 
นั้น ได้รับแจ้งจากฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ว่าดําเนินการพิจารณาเป็นปีต่อปี และปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ได้จัดสรรงบประมาณหมดแล้ว จึงขอใช้งบประมาณจากเงินกองทุนวิจัยคณะเทคโนโลยีที่ได้รับ
อนุมัติให้ใช้ก่อน จึงแจ้งที่ประชุมทราบ  

ที่ประชุมรับทราบ 
5.2 การดําเนินการสรุปผล ข้อมูลความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม ประชุม หรือสัมมนา 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา หารือที่ประชุมตามมติที่ประชุมกรรมการประจําคณะ ให้มี
การสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม ประชุม หรือสัมมนา ที่ใช้งบประมาณ หรือ
เวลาของทางราชการ หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อแจ้งต้นสังกัดพร้อมกับการรายงานการ
เดินทางราชการ นั้น ขอเสนอที่ประชุมทบทวนกระบวนการดําเนินการดังกล่าว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เลขานุการคณะฯ ทบทวนกระบวนการนําองค์ความรู้มา
เผยแพร่ต่อไป 

เลิกประชุม  เวลา 16.55 น. 

                      (นายสถิตย์ แก้วบุดตา) 
                    เลขานุการคณะเทคโนโลย ี
                       เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
นายสมคิด พลต้ือ 
ผู้จดรายงานการประชุม 


