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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 6/2556 

วันพฤหสับดีที ่18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556   
ณ ห้องประชมุคณะเทคโนโลย ี

ผู้มาประชุม : 
1. นายเกษม นันทชัย รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 
2. นายพรเทพ ถนนแก้ว รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
3. นายคณิต วิชิตพันธ์ุ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ กรรมการ 
4. นางสาวกรกช ฮามสุโพธ์ิ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 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 5/2556 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 9 แก้ไขจาก “ได้ประกาศจํานวนและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว” 
เป็น “ได้ประกาศจํานวนและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่าคณะเทคโนโลยีไม่มีผู้สมัคร” 25 

30 

35 

หน้าที่ 10 บรรทัดที่ 15 แก้ไขจาก “ตาเกณฑ์ IQA และ EdPEX” เป็น “ตามเกณฑ์ IQA และ 
EdPEX”  

 บรรทัดที่ 39 แก้ไขจาก “ปริญญาโท เป็นกรณีพิเศษ” เป็น “(ปริญญาโท) สาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร เป็นกรณีพิเศษ” 

หน้าที่ 11 บรรทัดที่ 18-21 แก้ไขจาก  
“  3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 5 คน  

  4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จํานวน 5 คน 
 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จํานวน 5 คน  
 6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต จํานวน 1 คน ” 

เป็น  
“ 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 5 คน  
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จํานวน 5 คน 
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จํานวน 5 คน  
 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต จํานวน 1 คน ” 

/บรรทัดที่ 28-29 … 
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บรรทัดที่ 28-29 แก้ไขจาก “มีมติเห็นชอบให้คงองค์ประกอบ ค่าน้ําหนักที่ใช้เป็นเกณฑ์การคัดเลือก 
และจํานวนรับเข้าศึกษาตามเดิม” เป็น “มีมติเห็นชอบให้ใช้องค์ประกอบ ค่าน้ําหนักที่ใช้เป็นเกณฑ์การ
คัดเลือก และจํานวนรับเข้าศึกษาตามเกณฑ์เดิม”  

หน้าที่ 12 บรรทัดที่ 15-20 แก้ไขจาก “รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า คณะฯ จะรับการ
ตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 ตามตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพภายใน 
(IQA 42 ตัวช้ีวัด) และตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในวันอังคารที่ 2 
กรกฎาคม 2556 โดยในช่วงเช้าเวลา 09.30-10.15 น. ขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการ
นําเสนอข้อมูลผลการดําเนินงานของคณะฯ ณ ห้องประชุมสัมมนา 6218 และรับฟังผลการตรวจประเมินใน
เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา 6227 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ” เป็น “รองคณบดีฝ่ายแผนและ
สารสนเทศแจ้งว่า คณะฯ จะรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 ใน
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556 จึงขอเชิญคณะกรรมการประจําคณะทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการนําเสนอ
ข้อมูลผลการดําเนินงานของคณะฯ เวลา 09.30-10.15 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา 6218 และรับฟังผลการ
ตรวจประเมินในเวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา 6227 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ”  

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องสืบเนื่อง  

2.1 การติดตามระบบการดําเนินการสรุปผล ข้อมูลความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมการ
ฝึกอบรม ประชุม หรือสัมมนา 

เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามวาระที่ 2.2 การติดตามระบบการดําเนินการสรุปผล 
ข้อมูลความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม ประชุม หรือสัมมนา คราวประชุม ครั้งที่ 5/2556 เมื่อ
วันที่ 20 มิถุนายน 2556 ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดทําแบบฟอร์มสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ โดยให้มีการทํา
หนังสือแจ้งให้บุคลากรทราบถึงแนวทางปฏิบัติและมีการกํากับติดตามให้ดําเนินการตามที่กําหนด นั้น ได้
จัดทําขั้นตอน และแบบฟอร์ม ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบและให้ปรับปรุงแบบฟอร์มตามข้อเสนอแนะ ในขั้นตอน
การรายงานให้มีการรายงานคณะกรรมการประจําคณะทุกไตรมาส  

2.2 งบประมาณการปรับปรุงห้องว่างบริเวณโรงอาหารเป็นห้องเครื่องมือวิจัยกลาง 
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามวาระที่ 2.3 งบประมาณการ

ปรับปรุงห้องว่างบริเวณโรงอาหารเป็นห้องเครื่องมือวิจัยกลาง คราวประชุม ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 20 
มิถุนายน 2556 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบงบประมาณ โดยให้เร่งรัดดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 
2556 และให้แจ้งความก้าวหน้าในการประชุมครั้งต่อไป นั้น ใคร่ขอแจ้งว่าได้ดําเนินการเปิดซองสอบราคา
แล้ว ในวงเงิน 449,000 บาท และจะมีการติดต้ังเครื่องมือในสถานที่สํารอง (ห้อง B7 อาคาร TE 02) เพื่อ
การตรวจรับในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

2.3 การดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ 
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามวาระที่ 3.8 การเลือกต้ัง

กรรมการสภาคณาจารย์ คราวประชุม ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ผลปรากฏว่าคณะ
เทคโนโลยีไม่มีผู้สมัคร นั้น คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ได้ดําเนินการเลือกตั้ง
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 โดยหน่วยคณะเทคโนโลยี ผู้ได้รับการเลือกต้ังคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รัชฏา ต้ังวงค์ไชย จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

/ระเบียบวาระที่ 3 … 
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ระเบยีบวาระที่  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

3.1 การถอนปริญญาบัตร  
ประธานแจ้งว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกรณีการถอนปริญญาดุษฎีบัณฑิต ของนักศึกษาที่

สําเร็จการศึกษาแล้ว เนื่องจากนักศึกษาได้ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแล้ว แต่ยังไม่มีการตีพิมพ์และ
นักศึกษาได้มีหนังสือสอบถามไปยังวารสารฉบับนั้น ปรากฏว่าไม่รับตีพิมพ์เนื่องจากบทความไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กําหนด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีการถอนปริญญาบัตรดังกล่าว จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.2 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ..........  
ประธานแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 

.......... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และจะเข้าสู่กระบวนการพิจาณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อน
จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรต่อไป จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.3 การปรับโครงสร้างภายในสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี  
ประธานแจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการปรับปรุงส่วนงานในสังกัดสํานักงาน

คณบดี สํานักงานผู้อํานวยการ/หน่วยงานที่เทียบเท่ากองและสํานักงาน โดยแต่ละคณะ/หน่วยงานได้เสนอ
รูปแบบให้มหาวิทยาลัยพิจารณาไปแล้วนั้น ขณะนี้ ยังไม่มีข้อสรุปผลการดําเนินการดังกล่าว โดย
คณะกรรมการกลางระดับมหาวิทยาลัยเพื่อจัดโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในยังอยู่ระหว่างการทวน
สอบและเห็นว่าการแบ่งงานไม่ควรมีการเพิ่มงานมากกว่าที่มีอยู่เดิม จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.4 โครงการ Summer School Series “Geography of Food” 
ประธานแจ้งว่า ตามท่ีได้มีกิจกรรมโครงการ Summer School Series “Geography of 

Food” ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น กับนักศึกษา University of Udine ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี 
และ Zurich University of Applied Science ประเทศสมาพันธรัฐสวิส ณ Zurich University of 
Applied Science ปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา นั้น นักศึกษาได้มีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น การนําเสนอ
ระบบการผลิตอาหารของแต่ละประเทศ การดูงาน เป็นต้น โดยครั้งต่อไปจะมีการจัดกิจกรรมที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2557 และที่ University of Udine ประเทศสาธารณรัฐ
อิตาลี ในปี พ.ศ. 2558 รวมทั้งในระยะต่อไปอาจมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกันด้วย จึงแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.5 เรื่องที่เวียนให้กรรมการคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะฯ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยการเวียน
รับรองผล ซึ่งได้ดําเนินการไปแล้ว และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

1. พิจารณารับรองผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 1 คน คือ นางสาวชุติมา วิทักษบุตร รหัสประจําตัว 
523160108-5 (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว1429 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2556) 

 
 

/2. พิจารณา ...  
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2. พิจารณา 
2.1 รับรองผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาโท สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 2 คน คือ นางสาวหฤทัยรัตน์ กิจเวชเจริญ รหัสประจําตัว 
525160035-0 และนางสาวสุจิตรา พงษ์ประเทศ รหัสประจําตัว 535160034-3  

2.2 รับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ วิชา 662 998 Thesis จํานวน 1 คน คือ นายสนธยา ขําต๊ิบ รหัสประจําตัว 
527160008-7 ลงทะเบียน 5 หน่วยกิต ได้ค่าคะแนน S 5 หน่วยกิต  

(ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว1439 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556) 
3. พิจารณา 

3.1 รับรองผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
เทคโนโลยีธรณี จํานวน 1 คน คือ นายปริญญา ภูสมนึก รหัสประจําตัว 483160107-3  

3.2 รับรองการขอเทียบโอนรายวิชา ของนักศึกษาที่ย้ายคณะเรียนจากสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะ
วิทยาศาสตร์ เป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี คือ นางสาววราภรณ์ อาชะวะบูล 
รหัสประจําตัว 553160209-1 จํานวน 10 วิชา 

(ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว1522 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2556) 
4. พิจารณา 

4.1 รับรองการขอเทียบโอนรายวิชา ของนักศึกษาที่ย้ายคณะเรียนจากสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะ
วิทยาศาสตร์ เป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี คือ นางสาววราภรณ์ อาชะวะบูล 
รหัสประจําตัว 553160209-1 จํานวน 4 วิชา 

4.2 รับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต จํานวน 1 วิชา คือ แก้ค่าคะแนน I วิชา 661 322 Management of 
Information & Communication Systems จํานวน 1 คน  คือ นายเจษฎา ศรีเทพ รหัส
ประจําตัว 533160079-7 ได้ค่าคะแนน D  

 (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว1581 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556) 
ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.6 การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัด
อุดรธานี 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร แจ้งสรุปการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี แทนคณบดีคณะ
เทคโนโลยี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งสาระของการประชุมเป็นการให้ความรู้และอภิปราย
แสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วยบุคลากรทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบเกี่ยวกับ
การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ดังรายละเอียด
เอกสารที่แนบ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.7 สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยี (มิถุนายน-
กรกฎาคม 2556) 

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งสรุปการจัดกิจกรรมและการ
ดําเนินงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา ต้ังแต่เดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2556 ดังนี้ 

/1. โครงการ ไหว้พระ … 
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1. โครงการ ไหว้พระ สร้างสิริมงคล ฝึกฝนจิตอาสาสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ในวันอาทิตย์ที่ 24 
มิถุนายน 2556 เวลา 08.30-16.30 น.  

2. กิจกรรมกีฬาน้องใหม่ ประจําปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 6-13 กรกฎาคม 2556 ณ สนามกีฬา
กลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

3. โครงการนักศึกษาพบผู้บริหาร วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2556 
4. การสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556 

เวลา 14.00-20.30 น. และ วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00-18.30 น. 
5. กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 

2556 เวลา 18.30 -21.00 น. 
6. ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 26 ของคณะ (รหัส 50) มอบโต๊ะหินอ่อนให้กับคณะ 

จํานวน 5 ชุด รวมมูลค่า 10,000 บาท 
ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.8 รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า ตามที่คณะฯ รับการตรวจ

ประเมินการประกันคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556 นั้น ขอ
แจ้งผลการตรวจประเมินเบื้องต้น หากคณะฯได้รับผลการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการแล้วจะแจ้งให้
ทราบต่อไป ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ  

ที่ประชุมรับทราบ 

3.9 การแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-ออสเตรเลีย 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แจ้งว่า ตามท่ีได้เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การ

ต้อนรับ H.E. James เอกอัคราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจําประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 
ในการเยี่ยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนในการหาแนวทางร่วมกันในการขยายความร่วมมือทาง
การศึกษาและการวิจัยกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเน้นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการทําวิจัยร่วม ซึ่ง
ทางเครือรัฐออสเตรเลียยินดีและสนับสนุน จึงเห็นว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ทางคณะฯ จะมีกิจกรรมในครั้งนี้ได้ 
เช่น การฝึกภาคสนามของภาควิชาเทคโนโลยีธรณี จึงแจ้งที่ประชุมทราบ  

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 การขอใช้เงินอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติใน
ต่างประเทศ งวดที่ 6/2556 

เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัญญา พรหมโคตร์ ขอใช้เงิน
อุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 6/2556 เพื่อเสนอ
ผลงานแบบปากเปล่า เรื่อง “Dynamic Correlation Function of Monodispersed Colloid” และ
“Dynamics of Suspended Sediments Related to Fine Particles in Lower Mekong River” ใน
การประชุมวิชาการนานาชาติ 2013 2  International Conference on Mechanics and Control 
Engineering (ICMCE 2013)

nd

 ณ เมืองปักก่ิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 
2556 ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้ขอใช้เงินอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ต่อไป 

/4.2 การพิจารณาทุนส่งเสรมิ … 
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4.2 การพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท ประจําปี 2556 
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามที่คณะฯ ประกาศรับสมัคร

ทุนส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยี ประจําปีการศึกษา 2556 ต้ังแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 
2556 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2556 และให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณารายชื่อผู้สมควรได้รับทุน
โดยจัดลําดับความสําคัญ ไม่เกิน 2 ช่ือ เสนอต่อประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย เพื่อพิจารณา
คัดเลือกผู้ที่ ไ ด้รับทุน ก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น 
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนแล้ว คือ  

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นางสาวภัทรานิษฐ์ สั้นจันดา  
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร นางสาววิลาวัลย์ เสือทอง  

ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ข้อมูลที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอยังไม่เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ของประกาศฯ จึงขอให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา แจ้งมติการพิจารณาของที่
ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพิ่มเติม ผ่านภาควิชาฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการประจําคณะฯคราวต่อไป 

4.3 การพิจารณาทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Yamaguchi University ประจําปี 2556 
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามที่คณะฯ ประกาศรับสมัคร

ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ณ Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น ประจําปี 2556 ระหว่าง
วันที่ 2-12 กรกฎาคม 2556 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 นั้น
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้คัดเลือกแล้วเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก คือ  

1. พันจ่ าอากาศโทชัช วินทร์  นวลศรี  นักศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขา วิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ 

2. นางสาวปทุมพร โสตถิรัตนพันธ์ุ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร 

และอันดับสํารองคือ นางสาวขวัญฤดี วชิรัตนพงษ์เมธี นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยี
อาหาร ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ 

4.4 แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา 
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.10 การดําเนินการ

เกี่ยวกับการสอบวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ คราวประชุม ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ที่
ประชุมมีมติให้ฝ่ายวิชาการฯ พิจารณาปรับปรุงแนวปฏิบัติทุกขั้นตอนให้เหมาะสม และองค์ประกอบของ
คณะกรรมการสอบต่างๆ ให้มีผู้แทนของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือผู้แทนกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ เข้ามาร่วมเป็นกรรมการด้วย เมื่อปรับปรุงแล้วให้เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ
ก่อนเสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาต่อไป นั้น ฝ่ายวิชาการฯ ได้ปรับปรุงรายละเอียดขั้นตอนและ
แนวปฏิบัติแล้ว ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้แก้ไขปรับปรุงตามที่เสนอแนะ และเวียนคณะกรรมการประจํา
คณะพิจารณาอีกครั้งก่อนประกาศใช้ต่อไป 

4.5 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ (ประเด็นด้านกิจกรรมการวิจัย) 
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามท่ีคณะฯ ได้ประกาศใช้

หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน (องค์ประกอบที่ 1) ของบุคลากรตําแหน่งวิชาการ สังกัดคณะ

/วิจัย ในหมายเหตุ … 
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เทคโนโลยี และให้ใช้บังคับต้ังแต่การประเมินรอบที่ 2/2556 เป็นต้นไป นั้น ในประเด็นด้านกิจกรรมการ
วิจัย ในหมายเหตุ 2) จํานวนเงินทุนวิจัย ให้นับเฉพาะทุนสนับสนุนการทําวิจัย ไม่รวมถึงทุนสนับสนุน
นักศึกษา นั้น มีคณาจารย์ขอหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงประเด็นดังกล่าว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ใช้หลักเกณฑ์เดิม  

4.6 ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอก 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า มีนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

จํานวน 1 คน คือ นางสาวบุษยฉัฏฐ์ รุ่งรัตนกสิน (ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2556 ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร) ขออนุมัติลดหย่อนค่าธรรมเนียม
วิจัยต่อภาคการศึกษา โดยขอชําระเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท ต่อภาคการศึกษา ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1-
2/2556 ซึ่งงบประมาณดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการวิจัย โดยภาควิชาไม่ต้องรับภาระส่วนเกินใดๆ จึง
เสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยได้ตามท่ีขอ 

4.7 รับรองผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยี

การอาหาร ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 จํานวน 1 คน คือ นางปฏิมากร พะสุวรรณ และงานบริการ
การศึกษาได้ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์การจบการศึกษาครบถ้วนแล้ว ดังรายละเอียด จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง 

4.8 รับรองผลการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556  
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า งานบริการการศึกษาได้รับผลการศึกษาระดับปริญญาโท 

วิชา 667 899 Thesis ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อขอ
อนุมัติรับรองผลการศึกษา จํานวน 1 คน คือ นายจิรายุ มุสิกา ลงทะเบียน 1 หน่วยกิต ได้ค่าคะแนน S = 1 
หน่วยกิต ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบและรับรอง 

4.9 โครงการปรับปรุงห้องบรรยายรวม คณะเทคโนโลยี อาคาร TE 06 
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า ตามที่คณะฯได้รับอนุมัติ

งบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (เงินทุนสํารองสะสม) เพื่อใช้ในการปรับปรุง
ห้องบรรยายรวมในวงเงินก่อสร้าง 3,593,900 บาท นั้น เมื่อดําเนินการจัดทําแบบก่อสร้างเรียบร้อยแล้วกลับ
มีค่าใช้จ่าย จํานวน 4,630,247.67 บาท ซึ่งเกินวงเงินไปทั้งสิ้น 1,108,347.67 บาท เพื่อให้การปรับปรุง
ดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอหลักการ เพื่อขอใช้งบประมาณเพิ่มเติมจากเงินรายได้โครงการหมวด
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของคณะฯ ที่ยังไม่ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มาดําเนินการก่อน ดัง
รายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการ โดยให้ใช้เงินจากโครงการปรับปรุงพื้นที่จอด
รถยนต์ TE 03 จํานวน 383,800 บาท โครงการปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์ TE 04 จํานวน 240,000 บาท
และโครงการปรับปรุงโรงอาหาร จํานวน 381,300 บาท มาใช้ดําเนินการก่อน โดยมีข้อเสนอแนะ ให้
พิจารณาปรับลดรายการดําเนินการที่ไม่จําเป็นออกก่อนตลอดจนความเหมาะสมเรื่องระบบปรับอากาศ  

4.10 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหน่ง เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ อาจารย์ สิริวัฒน์ จินศิริวานิชย์ 
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หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพแจ้งว่า เพื่อให้การประเมินผลการสอน ของอาจารย์ 
สิริวัฒน์ จินศิริวานิชย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สําหรับประกอบการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดําเนินการได้ทันตามกําหนดเวลาเมื่อบุคคลดังกล่าวเส
ประเมินผลการสอน ภาควิชาฯ จึงขอเสนอให้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลการ
ประชุมพิจารณา 

นอเอกสารเพื่อ
สอน จึงเสนอที่/วิชาการ เป็น … 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้แต่งต้ังกรรมการประเมินผลการสอนดังนี้  
1. กรรมการภายในคณะฯ ประกอบด้วย 

1) รองศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง 
2) รองศาสตราจารย์รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล  
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชฎา ต้ังวงค์ไชย 

2. กรรมการภายนอกคณะฯ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์พิสิฎฐ์ เจริญสุดใจ สังกัดภาควิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ 

5.1 การเขา้ร่วมกิจกรรมส่วนรวมของบุคลากรคณะเทคโนโลยี  
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ขอหารือที่ประชุมว่า ตามท่ีคณะฯ มีการ

จัดกิจกรรมส่วนรวมต่างๆ นั้น จะมีบุคลากรบางส่วนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม จึงขอเสนอให้มีการแจ้งข้อมูล
การเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากรของคณะฯ และใช้ข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย เพื่อเป็น
การกระตุ้นเตือนให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เลขานุการคณะเทคโนโลยีรับไปดําเนินการ 

เลิกประชุม  เวลา 17.40 น. 

                      (นายสถิตย์ แก้วบุดตา) 
                    เลขานุการคณะเทคโนโลย ี
                       เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
นายสมคิด พลต้ือ 
ผู้จดรายงานการประชุม 


