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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 5/2556 

วันพฤหสับดีที ่20 มิถุนายน พ.ศ. 2556   
ณ ห้องประชมุคณะเทคโนโลย ี

ผู้มาประชุม : 
1. นายเกษม นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 
2. นายพรเทพ ถนนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
3. นายคณิต วิชิตพันธ์ุ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ กรรมการ 
4. นางสาวกรกช ฮามสุโพธ์ิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
5. นางสาวมัลลิกา บุญม ี หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 
6. นายณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   กรรมการ 
7. นางอารยา อารมณ์ฤทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ 
8. นายรุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
9. นางสาวรัชฎา ต้ังวงค์ไชย กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
10. นายสถิตย์ แก้วบุดตา      เลขานุการคณะเทคโนโลยี  เลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม :   
 - 

ผู้เขา้ร่วมประชุม : 
1. นายสมคิด พลต้ือ หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ 

เริ่มประชุม    20 เวลา 13.30 น. 
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 และครั้งที่ 
พิเศษ 3/2556 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงาน
การประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
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หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 5-16 แก้ไขจาก  
“ผู้มาประชุม : 
1. ผศ.เกษม นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 
2. รศ.พรเทพ ถนนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
3. อ.กรกช ฮามสุโพธ์ิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
4. อ.ณัฐวิโรจน์ ศลิารัตน์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   กรรมการ 
5. ผศ.อารยา อารมณ์ฤทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ 
6. ผศ.รัชฎา ต้ังวงค์ไชย กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
7. นายสถิตย์ แก้วบุดตา      เลขานุการคณะเทคโนโลยี  เลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม :   
1. ผศ.คณิต วิชิตพันธ์ุ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ   ไปราชการต่างประเทศ 
2. ผศ.มัลลิกา บุญม ี หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ลากิจส่วนตัว 
3. รศ.รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา  ไปราชการ” 

/เป็น “ผู้มาประชุม : … 
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เป็น “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” 

หน้าที่ 3  บรรทัดที่ 15 แก้ไขจาก “และแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเพื่อแจ้ง” เป็น 
“และแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อแจ้ง”  

 บรรทัดที่ 20 แก้ไขจาก “ที่ว่างเพื่อใช้เป็นที่พักช่ัวคราวสําหรับแขกของคณะฯ” เป็น “ที่
ว่างเพื่อใช้เป็นที่พักช่ัวคราวสําหรับกิจกรรมของคณะฯ” 

 บรรทัดที่ 40 แก้ไขจาก “/• สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร …” เป็น “/• สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต …” 

หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 6-7 แก้ไขจาก “ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้ดําเนินการเสนอโครงการต่อไป 
และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อประกอบการนําเสนอโครงการในครั้งต่อไป ดังนี้” เป็น “ที่ประชุมพิจารณา
แล้วมีมติ ให้ดําเนินการเสนอโครงการต่อไป และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้” 

หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 20-22 แก้ไขจาก  

 “4.4 การขอรับทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปต่างประเทศ (Thai 
Visiting Scholar) ประจําปี 2556 (รองศาสตราจารย์รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล) 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า รองศาสตราจารย์รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล”  

เป็น “4.4 การขอรับทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปต่างประเทศ (Thai Visiting 
Scholar) ประจําปี 2556 

รองศาสตราจารย์รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล”  
 บรรทัดที่ 24 แก้ไขจาก “ต่างประเทศ งวดที่ 5/2556 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกาวดี แก้ว

กันเนตร)” 
เป็น “ต่างประเทศ งวดที่ 5/2556” 
หน้าที่ 6  บรรทัดที่ 29 แก้ไขจาก “5.1 งบประมาณการปรับปรุงห้องเครื่องมือวิจัยกลาง” เป็น “5.1 

งบประมาณการปรับปรุงห้องว่างบริเวณโรงอาหารเป็นห้องเครื่องมือวิจัยกลาง”  
 บรรทัดที่ 32 แก้ไขจาก “สําหรับการปรับปรุงห้องในอาคารโรงอาหารของคณะฯ” เป็น 

“สําหรับการปรับปรุงห้องว่างบริเวณโรงอาหารของคณะฯ” 
หน้าที่ 7  บรรทัดที่ 1 แก้ไขจาก “5.2 การสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม” เป็น 

“5.1 การดําเนินการสรุปผล ข้อมูลความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม”  

/บรรทัดที่ 5 แก้ไขจาก … 
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 บรรทัดที่ 5 แก้ไขจาก “เดินทางราชการ นั้น ขอหารือการดําเนินการดังกล่าวในปัจจุบัน” 
เป็น “ขอเสนอที่ประชุมทบทวนกระบวนการดําเนินการดังกล่าว” 

 บรรทัดที่ 6 แก้ไขจาก “ที่ประชุมพิจารณาแล้วปัจจุบันยังคงดําเนินการ” เป็น “ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว มีมติให้เลขานุการคณะฯ ทบทวนกระบวนการนําองค์ความรู้มาเผยแพร่ต่อไป” 

ครั้งที่ พิเศษ 3/2556 

หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 5-16 แก้ไขจาก  
“ผู้มาประชุม : 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม นนัทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์พรเทพ ถนนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต วิชิตพันธ์ุ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ   กรรมการ 
4. อาจารย์กรกช ฮามสุโพธ์ิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา บุญม ี หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 
6. อาจารย์ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา อารมณ์ฤทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย์รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
9. นายสถิตย์ แก้วบุดตา      เลขานุการคณะเทคโนโลยี  เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม :  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชฎา ต้ังวงค์ไชย กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา ลาป่วย 
เป็น “ผู้มาประชุม : 
1. นายเกษม นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 
2. นายพรเทพ ถนนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
3. นายคณิต วิชิตพันธ์ุ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ   กรรมการ 
4. นางสาวกรกช ฮามสุโพธ์ิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
5. นางสาวมัลลิกา บุญม ี หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 
6. นายณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   กรรมการ 
7. นางอารยา อารมณ์ฤทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ 
8. นายรุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
9. นายสถิตย์ แก้วบุดตา      เลขานุการคณะเทคโนโลยี  เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม :  
1. นางสาวรัชฎา ต้ังวงค์ไชย กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา ลาป่วย 

 บรรทัดที่ 35 แก้ไขจาก “และให้คณะฯ ทําบันทึกขอให้ภาคฯ” เป็น “และให้คณะฯ ทํา
บันทึกขอให้ภาควิชาฯ” 

หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 13 แก้ไขจาก “บัดนี้ได้แต่งต้ังคณะกรรมการเรียร้อยแล้ว” เป็น “บัดนี้ได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว” 

 บรรทัดที่ 24 แก้ไขจาก “3.1 มหาวิทยาลัยวิจัย ระยะที่ 2” เป็น “3.1 การสนับสนุน
งบประมาณโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย ระยะที่ 2” 

 บรรทัดที่ 28-29 แก้ไขจาก “มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนเงินเพิ่มให้กองทุนวิจัยแต่ละคณะ ๆ 
ละ 500,000 บาท และ 1,000,000 บาท สําหรับกองทุนวิจัยวิทยาเขตหนองคายที่ต้ังขึ้นใหม่ จึงแจ้งให้ที่

/ประชุมทราบ” เป็น … 
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ประชุมทราบ” เป็น “มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนเงินเพิ่มให้กองทุนวิจัยแต่ละคณะ ๆ ละ 500,000 บาท จึง
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ” 

บรรทัดที่ 31 แก้ไขจาก  
“3.2 การแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับ Yamaguchi University 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า โครงการ Asian Core Program (ACP) จะมี

กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยทาง Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่นจะส่งนักศึกษา
แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยทุกปี โดยในปีการศึกษา 2556 นี้ จะมีนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาแลกเปลี่ยนมาที่คณะจํานวน 2 คน ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 
2556 และขณะนี้ยังไม่ได้ระบุสาขาวิชา และจะมีนักศึกษาของคณะไปแลกเปลี่ยนที่ Yamaguchi 
University จํานวน 2 คน เช่นกัน จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ”  

เป็น  “3.2 การแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับ Yamaguchi University 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น ได้จัด

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในปีการศึกษา 2556 นี้ Yamaguchi 
University จะส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิตศึกษามาที่คณะเทคโนโลยี จํานวน 2 คน ระหว่างวันที่ 
22 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2556 และทาง Yamaguchi University ยินดีรับนักศึกษาของ
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ Yamaguchi 
University จํานวน 2 คน เช่นกัน จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ” 
หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 3-5 แก้ไขจาก “รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า จะมีนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนาม จํานวน 40 คน มาเยี่ยมชมคณะเป็นเวลา 2 วัน โดยจะมี
กิจกรรมการพูดคุยของนักศึกษากับทุกสาขาวิชา และอยู่ระหว่างการประสานงานรายละเอียดกําหนดการที่
ชัดเจน จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ” เป็น “รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า จะมีนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีจาก Can Tho University ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จํานวน 40 คน มาเยี่ยมชมคณะฯ 
เป็นเวลา 2 วัน โดยจะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกับนักศึกษาของคณะเทคโนโลยี
ทุกสาขาวิชา ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการประสานงานเพื่อขอทราบรายละเอียดกําหนดการที่ชัดเจนจาก Can 
Tho University จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ” 

หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 10-11 แก้ไขจาก “ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ปรับปรุงแบบตรวจสอบฯ 
โดยให้ผ่านประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและหัวหน้าภาควิชาฯ” เป็น “ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ
ให้ปรับปรุงแบบตรวจสอบฯ โดยให้เพิ่มการเห็นชอบจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและหัวหน้า
ภาควิชาฯ” 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องสืบเนื่อง  

2.1 ขอยกเลิกทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ เพื่อการสอนและหรือวิจัย 
(International Visiting Scholar) ประจําปี 2556 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณีแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.5 การขอรับทุนสนับสนุน Visiting 
Scholar สําหรับชาวต่างประเทศ คราวประชุม ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ที่ประชุม
พิจารณาเห็นชอบให้เชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ คือ Mr. Mark E Everett จากประเทศ
แคนาดา เพื่อสอนในรายวิชา 664 491 Exploration Geophysics นั้น เนื่องจากมีเหตุขัดข้องบางประการ

/จึงใคร่ขอยกเลิกทุน … 
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จึงใคร่ขอยกเลิกทุนสนับสนุนดังกล่าว และได้ทําหนังสือขอยกเลิกการรับทุนไปยังมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
2.2 การติดตามระบบการดําเนินการสรุปผล ข้อมูลความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมการ

ฝึกอบรม ประชุม หรือสัมมนา 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามวาระที่ 5.2 การดําเนินการสรุปผล ข้อมูลความรู้ที่ได้รับ

จากการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม ประชุม หรือสัมมนา  คราวประชุม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 
2556 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้เลขานุการคณะฯ ทบทวนกระบวนการนําองค์ความรู้มาเผยแพร่ต่อไป 
นั้น ใคร่ขอหารือรูปแบบในการดําเนินการให้เกิดความชัดเจน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้จัดทําแบบฟอร์มสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ โดยให้มีการทํา
หนังสือแจ้งใหบุ้คลากรทราบถึงแนวทางปฏิบัติและมีการกาํกับติดตามให้ดําเนินการตามที่กําหนด  

2.3 งบประมาณการปรับปรุงห้องว่างบริเวณโรงอาหารเป็นห้องเครื่องมือวิจัยกลาง 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.5 ขออนุมัติปรับปรุงห้องเครื่องมือ

วิจัยกลาง คราวประชุม ครั้งที่ พิเศษ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการ
โดยใช้งบประมาณจากเงินกองทุนวิจัยคณะเทคโนโลยี ในวงเงิน ไม่เกิน 500,000 บาท นั้น คณะกรรมการ
จัดทําแบบแปลนการก่อสร้างและปรับปรุงห้องเครื่องมือวิจัยกลาง คณะเทคโนโลยี ได้พิจารณาแบบแปลน
การก่อสร้างและปรับปรุงฯ ตามมาตรฐานแล้ว ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 722,000 บาท ซึ่งเกินกว่าที่ได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอีก 220,000 บาท 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ 
1. เห็นชอบงบประมาณเพิ่มเติมอีก 220,000 บาท 
2. ให้เร่งรัดดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2556 
3. ให้แจ้งความก้าวหน้าในการประชุมครั้งต่อไป 

2.4 การแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับ Yamaguchi University 
รองคณบดี ฝ่ าย วิชาการและวิ จั ยแจ้ ง ว่ า  ตามโครงการแลก เปลี่ ยนนั กศึ กษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Yamaguchi University ในปีการศึกษา 2556 Yamaguchi University ยินดีรับ
นักศึกษา ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาเทคโนโลยีการอาหาร สาขา
ละ 1 คน เข้าร่วมโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ Yamaguchi University จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ฝ่ายวิชาการจัดทําประกาศเพื่อรับสมัครทุนต่อไป และ
เสนอแนะให้มีการของรับการสนับสนุนเงินทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในภาพรวมคณะฯ ด้วย 

2.5 การบริหารอัตรากําลัง 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหารแจ้งว่า เพื่อให้การดําเนินการด้านอัตรากําลังของคณะฯ 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้คณะฯจัดทําแผนอัตรากําลังในภาพรวมให้ชัดเจน และเมื่อมีการพิจารณา
ขออนุมัติอัตรากําลังของคณะฯ ขอให้นําแผนดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาด้วย จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบหลักการ 

/ระเบียบวาระที่ 3 … 
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ระเบยีบวาระที่  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

3.1 เรื่องที่เวียนให้กรรมการคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะฯ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยการเวียน
รับรองผล ซึ่งได้ดําเนินการไปแล้ว และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

1. รับรองผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก 
จํานวน 2 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 1 คน คือ นางสาวนวลจันทร์ ข้องสาย รหัส
ประจําตัว 527160003-7 และสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จํานวน 1 คน คือ นางสาวหทัยกาญจน์ 
กกแก้ว รหัสประจําตัว 517160007-8 และระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร จํานวน 1 คน คือ นางสาวทิพย์สุดา เทพภูเขียว รหัสประจําตัว 535160007-6 (ที่ ศธ 
0514.16.1.3/ว1272 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2556) 

2. รับรองการขอโอนรายวิชา ของนักศึกษาที่เปลี่ยนสาขาวิชาเอก เป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จํานวน 
2 คน คือ  

1) นายสุบรรณ์ วงษ์มาเกษ รหัสประจําตัว 553160079-9  
2) นายกฤติพงศ์ ไสยเลิศ รหัสประจําตัว 553160103-8 

(ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว1328 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2556) 
3. รับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาตรี จํานวน 1 วิชา คือ 

แก้ค่าคะแนน I วิชา 664 465 โครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีธรณี จํานวน 1 คน  คือ นายปริญญา 
ภูสมนึก รหัสประจําตัว 483160107-3 ได้ค่าคะแนน A (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว1337 ลงวันที่ 13 
มิถุนายน 2556) 

ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 

3.2 สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยี (มีนาคม-มิถุนายน
2556) 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งสรุปการจัดกิจกรรมและการดําเนินงานฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา ต้ังแต่เดือน มีนาคม-มิถุนายน 2556 ดังนี้ 

1. โครงการจิตตปัญญาศึกษา : การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญสู่การเปลี่ยนแปลงต่อการทํางานเป็น
ทีม ในระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2556 

2. กิจกรรมนักศึกษาพบผู้บริหาร วันที่ 4 มิถุนายน 2556 
3. พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ในพิธีวันไหว้ครูมหาวิทยาลัย วัน

พฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 
4. จัดพิธีไหว้ครู และมีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับนักศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 
5. กิจกรรม ประเพณีร้องเพลงเชียร์ประจําคณะฯ ในระหว่างวันที่ 11-22 มิถุนายน 2556 จัดทั้งหมด 

จํานวน 6 ครั้ง 
ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนะให้มีประกาศเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่ได้รับรางวัลในเว็บไซต์
ของคณะฯ 

 
 

/3.3 รายงานการใช้เงิน … 
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3.3 รายงานการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ คณะเทคโนโลยี 
ประจําปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555-เมษายน 2556) 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่างานนโยบายและแผน ได้จัดทํารายงานการใช้
จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ คณะเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ 2556  
(ตุลาคม 2555-เมษายน 2556) เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.4 การลงนาม Memorandum of Acceptance and Agreement (MOA) for New 
Membership of: ASEAN UNIVERSITIES CONSORTUIM ON FOOD & AGRO-
BASED ENGINEERING AND TECHNOLOGY EDUCATION 
ประธานแจ้งว่า ตามที่ได้แจ้งการมีความร่วมมือด้าน Agro-base Engineering and 

Technology ระหว่างสมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทย ร่วมกับสมาคมสภาวิชาการ
อุตสาหกรรมเกษตรของประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย และมีการลงนามในปฏิญญา ASEAN 
UNIVERSITIES CONSORTUIM ON FOOD & AGRO-BASED ENGINEERING AND TECHNOLOGY 
EDUCATION (Bogor Declaration) แล้ว นั้น บัดนี้ได้มีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในระดับ
มหาวิทยาลัย (Memorandum of Acceptance and Agreement (MOA) for New Membership) 
โดยคณะวิชาที่เป็นสมาชิกทั้ง 3 ประเทศ เพื่อดําเนินกิจกรรมให้บรรลุตามกรอบปฏิญญาที่กําหนดไว้ โดย
คณบดีคณะเทคโนโลยี ในนามคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมลงนามใน MOA ครั้งนี้แล้วเมื่อ
วันที่ 14 มิถุนายน 2556 ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.5 การเป็นประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬารักบี ้ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 

ประธานแจ้งว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่นแต่งต้ังคณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นประธาน
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 
มอดินแดงเกมส์ ระหว่างวันที่ 14-22 มกราคม 2557 ซึ่งส่งผลผูกพันกับผู้บริหารชุดใหม่และเจ้าหน้าที่ของ
คณะฯ ที่จะต้องรับผิดชอบการดําเนินการตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ ขณะนี้ได้ดําเนินการขออนุมัติ
งบประมาณเพื่อใช้ดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล ในวงเงิน 615,000 บาท แล้ว จึงแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.6 การจัดต้ัง Sensory Network  
ประธานแจ้งว่า นักวิชาการด้าน Sensory ได้มีการรวมกลุ่มและจัดต้ัง Sensory Network 

ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่การใช้ Sensory ในด้านเทคโนโลยีอาหาร และทางกลุ่มได้มีการจัดกิจกรรม 
Sensory Forum ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกําหนดจัดกิจกรรมประชุมครั้งที่ 2 ที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเดือนมีนาคม 2557 และคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเป็นเจ้าภาพ 
ทั้งนี้การดําเนินการจัดกิจกรรม ประธานจะขอรับอาสาเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการจัดกิจกรรมในนามคณะฯ 
โดยจะของบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีการเก็บค่าลงทะเบียน จึงแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

/3.7 การจัดกิจกรรมอบรม … 
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3.7 การจัดกิจกรรมอบรมระยะสั้นด้านธรณีวิทยา และธรณีฟิสิกส์ 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี แจ้งว่าภาควิชาฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมระยะสั้นในด้าน

ธรณีวิทยา และธรณีฟิสิกส์ ให้กับบุคลากรจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว จํานวน 4 คน ระหว่างวันที่ 17-28 มิถุนายน 2556 จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.8 การดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการ

สภาคณาจารย์ กําหนดรับสมัครเลือกต้ัง ระหว่างวันที่ 5-12 มิถุนายน 2556 นั้น คณะกรรมการดําเนินการ
เลือกต้ังฯ ได้ประกาศจํานวนและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่าคณะเทคโนโลยีไม่มี
ผู้สมัคร ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.9 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามที่ได้เข้าประชุมคณบดี แทนคณบดีนั้น มี

ประเด็นเกี่ยวกับการพิจารณาทบทวนการปรับเปลี่ยนรอบเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากปีการศึกษาไปเป็นการใช้ตามปีงบประมาณ โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้
ตรวจสอบรายละเอียดการดําเนินการอีกครั้ง รายละเอียดคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป จึงแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.10 กิจกรรมการรับ-ส่ง มอบงานผู้บริหารคณะเทคโนโลยีชุดใหม่  
ประธานแจ้งว่า ตามที่ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 

6 กรกฎาคม 2556 นั้น คณะฯกําหนดจะจัดกิจกรรมการรับ-ส่ง มอบงานผู้บริหารคณะเทคโนโลยีชุดใหม่ ใน
วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี จึงใคร่ขอเรียนเชิญกรรมการประจํา
คณะฯ ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 การทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบปกติ พ.ศ.2551 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า บัณฑิตวิทยาลัย แจ้งขอให้คณะฯ พิจารณาทบทวน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระบบปกติ พ.ศ.2551 ของหลักสูตรต่างๆ ในคณะฯ โดยอาจ
พิจารณาจากค่าใช้จ่ายจริงตามความจําเป็นของหลักสูตร โดยอยู่บนพื้นฐานที่ผู้เรียนสามารถจ่ายได้ จึงเสนอ
ที่ประชุมพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติคงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระบบปกติ 
ตามเดิม 

4.2 การขอเทียบโอนรายวิชา และค่าคะแนนของรายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า มีนักศึกษาระดับ ปริญญาโท จํานวน 3 คน ได้ย่ืน

คําร้องขอเทียบโอนรายวิชา และค่าคะแนนของรายวิชา เนื่องจากเป็นรายวิชาที่เคยศึกษามาโดยโอนเข้าใน
สาชาวิชาเดิม ประกอบด้วย 

/1. นางสาวสุภัทรษร … 
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1. นางสาวสุภัทรษร ทับศรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ ย่ืนคําร้องขอเทียบโอนรายวิชา และค่าคะแนนของรายวิชา จํานวน 
7 วิชา 

2. นางสาวยลดา สาเสน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยี
การอาหาร ย่ืนคําร้องขอเทียบโอนรายวิชา และค่าคะแนนของรายวิชา จํานวน 4 วิชา 

3. นางสาวนิธิรัศม์ ปานชาลี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร ย่ืนคําร้องขอเทียบโอนรายวิชา และค่าคะแนนของรายวิชา 
จํานวน 4 วิชา 

ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรองรายวิชาที่ขอเทียบโอน 

4.3 ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอก 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า มีนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

จํานวน 5 คน ขออนุมัติลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยต่อภาคการศึกษา ซึ่งงบประมาณดังกล่าวครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายในการวิจัย โดยภาควิชาไม่ต้องรับภาระส่วนเกินใดๆ ประกอบด้วย 

(1) นายกิติพงษ์ เวชกามา ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 1-2/2556 
(2) นางสาวปาริชาด วาดเจียม (ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 

2556 ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร) ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 20,000 
บาท ภาคการศึกษาที่ 1-2/2556 

(3) นางสาวนิภาพัศน์ ภูเกิดพิมพ์ ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 1-2/2556 
(4) นางสาวปาริชาติ ผลานิสงค์ (ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 

2556 ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร) ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 20,000 
บาท ภาคการศึกษาที่ 1-2/2556 

(5) นางสาวอรวรรณ ดีสุทธ์ิ ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 1-2/2556 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยได้ตามท่ีขอ 

4.4 ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (อาจารย์ขนิษฐา หมู่โสภิญ) 
ประธานแจ้งว่า อาจารย์ขนิษฐา หมู่โสภิญ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง

วิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี ย่ืนเอกสารผลงานเพื่อ
ประกอบการพิจารณาขอกํ าหนดตํ าแหน่ งทางวิชาการเป็น  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  สาขา วิชา 
เทคโนโลยีชีวภาพ โดยวิธี ปกติ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ 
1. เห็นชอบผลการประเมินการสอน 
2. เห็นชอบในหลักการให้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
3. เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 10 รายชื่อ 

4.5 แนวทางกํากับติดตามคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย สกอ. 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

มีแนวทางในการกํากับติดตามคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 2 แนวทาง คือ 1) การติดตาม
ตรวจสอบผ่านระบบ CHE QA Online และ 2) การตรวจเยี่ยมพื้นที่ “กรณีมีผลการดําเนินงานองค์ประกอบ

/ที่ 2 การผลิตบัณฑิต … 
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ที่ 2 การผลิตบัณฑิต และองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย มีผลการดําเนินงานในระดับพอใช้ลงมา” เพื่อให้การ
ดําเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการถูกกํากับ
ติดตามการดําเนินการอย่างถูกต้อง จึงขอให้พิจารณาเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานในส่วนของคณะฯ จึง
เสนอที่ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1. ในการจัดทํารายงาน การรวบรวมเอกสารด้านประกันคุณภาพ ควรมีคณะกรรมการทําการ

ตรวจสอบการดําเนินการเพื่อให้เกิดความชัดเจนถูกต้องตามเกณฑ์ที่กําหนด 
2. ควรมีการกํากับติดตามการดําเนินการโดยนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ

พิจารณาอย่างต่อเนื่อง 

4.6 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 ตามเกณฑ์ IQA และ EdPEX  
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า ตามที่คณะฯ ดําเนินการด้านการประกัน

คุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 นั้น คณะจะรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน 
ประจําปีการศึกษา 2555 ตามตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพภายใน (IQA 42 ตัวช้ีวัด) และตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556 และได้จัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 ตามเกณฑ์ IQA และ EdPEX เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียด จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงข้อมูลด้านโครงสร้าง
การบริหารของคณะฯ ให้ถูกต้อง 

4.7 ขอพิจารณาจัดสรรอัตราใหม่ 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหารแจ้งว่า ภาควิชาฯ ได้เปิดหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรความ

ปลอดภัยและการจัดการคุณภาพของอาหาร (หลักสูตรระดับปริญญาโท นานาชาติ) โดยจะรับนักศึกษาในภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 จากการวิเคราะห์อัตรากําลังของภาควิชาฯ ยังขาดบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาดังกล่าว อีกทั้งเพื่อความเข้มแข็งของหลักสูตร จึงเสนอขอจัดสรรอัตรากําลงัใหม ่ตําแหนง่
อาจารย์ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน เพื่อมาช่วยสนับสนุนด้านการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริการวิชาการ ทั้งระดับคณะฯ และมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจาณาแล้ว เห็นชอบหลักการให้ขอจัดสรรอัตรากําลังใหม่ โดยให้ปรับปรุงเหตุผล
ความจําเป็นที่ชัดเจนครบถ้วน  

4.8 นักศึกษาขอโอนย้ายคณะเรียน (นางสาววราภรณ์ อาชะวะบูล คณะวิทยาศาสตร์) 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า นางสาววราภรณ์ อาชะวะบูล นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ย่ืนคําร้องขอโอนย้ายคณะเรียน จากสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มาเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี และได้ดําเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 โดยนักศึกษาได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะที่กําลังศึกษาแล้ว ยังเหลือขั้นตอนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะที่จะขอย้ายเข้าศึกษา โดยฝ่ายวิชาการฯ ได้เสนอให้ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี พิจารณาเป็นเบื้องต้นแล้ว 
และภาควิชาฯ เห็นชอบรับย้ายเข้าศึกษาที่ภาควิชาฯ ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 

4.9 ขออนุมัติเปิดรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรณีพิเศษ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มีความประสงค์จะรับ 

นางสาวสุพัตรา สุภาวงศ์ เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาเทคดนโลยีการอาหาร 

/เป็นกรณีพิเศษ … 
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เป็นกรณีพิเศษ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 ทั้งนี้ตรวจสอบแล้วนักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษทุกประการ ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง 

4.10 รับรองผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยี

การอาหาร ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 จํานวน 1 คน คือ นางสาวมาศวาจา ชูรัตน์ และงาน
บริการการศึกษาได้ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์การจบการศึกษาครบถ้วนแล้ว ดังรายละเอียด จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง 

4.11 การรับนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาใน
พระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ (สอวน.) ประจําปีการศึกษา 2557 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ แจ้งขอให้คณะฯ 

พิจารณาจํานวนรับนักเรียนที่สอบผ่านค่ายมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) 
โดยวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในแต่ละสาขาวิชาของคณะฯ ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบจํานวนรับ ดังนี้ 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 5 คน  
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จํานวน 5 คน 
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จํานวน 5 คน  
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต จํานวน 1 คน  

4.12 ขอข้อมูลการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ประจําปี
การศึกษา 2557 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ แจ้งการจะ

ดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2557 
และขอให้คณะฯ พิจารณาตรวจสอบแก้ไของค์ประกอบ ค่าน้ําหนักที่ใช้เป็นเกณฑ์การคัดเลือก จํานวนรับเข้า
ศึกษา และข้อมูลที่จําเป็นเกี่ยวกับหลักสูตร จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ใช้องค์ประกอบ ค่าน้ําหนักที่ใช้เป็นเกณฑ์การ
คัดเลือก และจํานวนรับเข้าศึกษาตามเกณฑ์เดิม  

4.13 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกเป็นกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) 
ประธานแจ้งว่า กองการเจ้าหน้าที่แจ้งการออกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 

การบริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2556 และขอให้คณะฯ 
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เสนอชื่อบุคลากรและผู้ดํารงตําแหน่ง ตามข้อ 
6.1.1(5) แห่ งข้อ บังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ว่ า ด้วย  การบริหารข้ าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2556 เพื่อเลือกเป็นกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้เสนอชื่อ ดังนี้ 

/1. บุคคลผู้ดํารงตําแหน่งวิชาการ … 



ครั้งท่ี 5/2556 วันพฤหัสบดีท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 หน้าที่ 12/12 

 

1. บุคคลผู้ดํารงตําแหน่งวิชาการ ซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่า ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน 
2 คน คือ 

(1) นายสัญญา ร้อยสมมุติ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาสรีรวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ 

(2) นายชัยชาญ วงศ์สามัญ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะ
เกษตรศาสตร์ 
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2. บุคลากรผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ตํ่า
กว่าตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 2 คน คือ 

(1) นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เช่ียวชาญ สังกัด 
สํานักงานอธิการบดี 

(2) นางสาว รองรัตน์ วิโรจน์เพชร ตําแหน่ง นิติกร ชํานาญการพิเศษ สังกัด กองการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานอธิการบดี 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ 

5.1 กําหนดการตรวจประเมนิการประกันคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555  
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า คณะฯ จะรับการตรวจประเมินการประกัน

คุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556 จึงขอเชิญคณะกรรมการ
ประจําคณะทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการนําเสนอข้อมูลผลการดําเนินงานของคณะฯ เวลา 09.30-10.15 น.ณ 
ห้องประชุมสัมมนา 6218 และรับฟังผลการตรวจประเมินในเวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา 6227 
จึงแจ้งที่ประชุมทราบ  

ที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุม  เวลา 17.30 น. 

                      (นายสถิตย์ แก้วบุดตา) 
                    เลขานุการคณะเทคโนโลย ี
                       เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
นายสมคิด พลต้ือ 
ผู้จดรายงานการประชุม 
 


