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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 8/2556 

วันพฤหสับดีที ่19 กันยายน พ.ศ. 2556   
ณ ห้องประชมุคณะเทคโนโลย ี

ผู้มาประชุม : 
1. นายพรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรัชฎา ต้ังวงค์ไชย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรรมการ 
3. นางสาวกรกช ฮามสุโพธ์ิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ 
4. นายณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ กรรมการ 
5. นางสาวปรีย์กมล กลั่นฤทธิ ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
6. นางสาวมัลลิกา บุญม ี หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 
7. นายสุรชัย สมผดุง รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   กรรมการ 
8. นางอารยา อารมณ์ฤทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ 
9. นายสถิตย์ แก้วบุดตา      เลขานุการคณะเทคโนโลยี  เลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม :   
1. นายรุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา ไปราชการต่างประเทศ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม : 
1. นายสมคิด พลต้ือ หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ 

เริ่มประชุม    
20 

เวลา 13.30 น. 
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 5 แก้ไขจาก “และมีข้อเสนอให้ปรับไขบทคัดย่อและเพิ่มข้อเสนอแนะ” เป็น 
“และมีข้อเสนอให้ปรับแก้ไขบทคัดย่อและเพิ่มข้อเสนอแนะ” บรรทัดที่ 6 แก้ไขจาก “การปรับโครงสร้าง
ภายในสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี” เป็น “การปรับเปลี่ยนการประชุมคณบดีไปเป็นการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย” 
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หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 23 แก้ไขจาก “ระดับดี ให้มีค่าน้ําหนักไม่เกิน 1.0” เป็น “ระดับดีเด่น ให้มีค่า
น้ําหนักไม่เกิน 1.0” 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องสืบเนื่อง  

2.1 การขออนุมัติเปลี่ยนสถานที่ชดใช้ทุนและนับเวลาต่อเนื่อง อ.สิริวัฒน์ จินศิริวานิชย์ 
ประธานแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.3 ขออนุมัติเปลี่ยนสถานที่ชดใช้ทุนและนับเวลาต่อเนื่อง อ.

สิริวัฒน์ จินศิริวานิชย์ คราวประชุม ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมี
ความเห็นให้ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พิจารณาตกลงภาระงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบและที่ดําเนินการยังไม่
เสร็จสิ้นให้เรียบร้อยก่อน เพื่อคณะกรรมการประจําคณะจะได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงสถานที่ชดใช้ทุน
และนับเวลาต่อเนื่องต่อไป นั้น บัดนี้ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้พิจารณาตกลงภาระงานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบ และที่ดําเนินการยังไม่เสร็จสิ้นกับ อ.สิริวัฒน์ จินศิริวานิชย์ เรียบร้อยแล้ว และคณะฯได้แจ้งการ
ขออนุมัติเปลี่ยนสถานที่ชดใช้ทุนและนับเวลาต่อเนื่องให้มหาวิทยาลัยต่อไปแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 
 /2.2 การจัดกิจกรรมงานเกษียณ … 
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2.2 การจัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการคณะเทคโนโลยี ประจําปี 2556 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.5 การจัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ

คณะเทคโนโลยี ประจําปี 2556 คราวประชุม ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ที่ประชุม
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการให้จัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการคณะเทคโนโลยี ประจําปี 2556 
ในวันที่ 27 กันยายน 2556 นั้น เนื่องจากผู้บริหารเดินทางไปราชการต่างประเทศในระหว่างวันที่ 21-27 
กันยายน 2556 คณะฯ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นวันที่ 30 กันยายน 2556  เวลา 09.30-12.00 น. 
ณ ห้อง 6218 และ 6227 จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

2.3 สรุปผลการดําเนินงานวิจัยสถาบัน 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งว่า ตามวาระที่ 3.4 สรุปผลการ

ดําเนินงานวิจัยสถาบัน คราวประชุม ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมรับทราบ และมี
ข้อเสนอให้ปรับแก้ไขบทคัดย่อและเพิ่มข้อเสนอแนะ นั้น บัดนี้ ผู้วิจัยได้ปรับแก้บทคัดย่อโดยปรับเปลี่ยน
หัวข้อเรื่องเป็น หัวข้อ “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี รหัส 52 ถึงรหัส 55” และเพิ่มเติมข้อเสนอแนะแล้ว ดังรายละเอียด จึง
แจ้งที่ประชุมทราบ  

ที่ประชุมรับทราบ 

2.4 การพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท ประจําปี 2556 
ประธานแจ้งว่า ตามวาระที่ 2.1 การพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 

ประจําปี 2556 คราวประชุม ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้
เลื่อนวาระการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท ประจําปี 2556 ออกไปก่อน นั้น เพื่อให้การ
ดําเนินการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโทดังกล่าวดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอ
ที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้จัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 
ประจําปี 2556 ดังนี้  

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นางสาวภัทรานิษฐ์ สั้นจันดา 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร นางสาววิลาวัลย์ เสือทอง 

2.5 แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา 
ประธานแจ้งว่า ตามวาระที่ 2.2 แนวปฏิบัติในการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

ระดับบัณฑิตศึกษา คราวประชุม ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้
เลื่อนวาระการพิจารณาแนวปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษาออกไป
ก่อน นั้น เพื่อให้การดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ดังรายละเอียด
ดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะให้ประธานดําเนินการเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงิน 

2.6 การบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ ของคณะเทคโนโลยี 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.6 การบริหารพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ ของคณะ

เทคโนโลยี คราวประชุม ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการบริหารพื้นที่
เชิงพาณิชย์ ในจุดที่ 1 จุดที่ 2 และในจุดที่ 4 นั้น ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมในจุดที่ 1 โดยอาจ
ปรับเพิ่มเป็นบริเวณที่นั่งรับประทานอาหาร หรือเชิงพาณิชย์ และประธานเสนอแนวคิดการผลักดันให้คณะฯ 

/มี Outlet สําหรับ … 
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มี Outlet สําหรับจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของคณะฯ รวมถึงการพิจารณาปรับเปลี่ยนบริเวณพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการก่อสร้างวงเวียน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้หาข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งในประเด็นความเป็นไปได้
ของพื้นที่ เกณฑ์การพิจารณา โดยให้มีกรรมการ ประกอบด้วย 

1. รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ   เป็นประธาน 
2. ผู้แทนภาค/สาขาวิชา    เป็นกรรมการ 
3. เลขานุการคณะเทคโนโลยี   เป็นกรรมการ 
4. หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ระเบยีบวาระที่  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

3.1 เรื่องที่เวียนให้กรรมการคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะฯ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยการเวียน
รับรองผล ซึ่งได้ดําเนินการไปแล้ว และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนสถานที่ชดใช้ทุนและนับเวลาต่อเนื่อง ของนายสิริวัฒน์ 
จินศิริวานิชย์ (ที่ ศธ 0514.16.1.1.2/ว2007 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2556) 

2. พิจารณารับรองการขอรับบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 จํานวน 1 คน คือ Mr. NGUYEN QUANG VINH  

(ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว2075 ลงวันที่ 9 กันยายน 2556) 
3. พิจารณารับรองผลการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  

- ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 วิชา 667 892 สัมมนาทางเทคโนโลยีการอาหาร 2 
จํานวน 2 คน คือ นางสาววรัญญา ไตรคุ้มดัน รหัสประจําตัว 535160042-4 และนางสาวปรีดา
วรรณ ขอช่วยกลาง รหัสประจําตัว 545160006-9 จากค่าคะแนน I เป็น A 

- ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 วิชา 667 899 Thesis จํานวน 1 คน คือ นางสาวปรีดาวรรณ 
ขอช่วยกลาง รหัสประจําตัว 545160006-9 ลงทะเบียน 1 หน่วยกิต ได้ค่าคะแนน S 1 หน่วยกิต 

(ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว2109 ลงวันที่ 12 กันยายน 2556) 
ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.2 สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยี (สิงหาคม-
กันยายน 2556) 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งสรุปการจัดกิจกรรมและการ
ดําเนินงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา ต้ังแต่เดือน สิงหาคม-กันยายน 2556 ดังนี้ 

1. กิจกรรมโครงการน้องใหม่ท่องธรรมะ (ชาติ) ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2556 ณ วัดป่า
เทพเจริญธรรม ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

2. กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 29 ปี วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556 
3. กิจกรรมประเพณีวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์สัมพันธ์ ประจําปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 

29 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2556 
4. กิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีน้องใหม่ประจําปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2556 
5. กิจกรรมงานราตรีน้องใหม่เทคโนโลยี  วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556 เวลา 18.00-22.00 น. 

ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 

/3.3 ขอเลื่อนกําหนดเดินทางไป … 
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3.3 ขอเลื่อนกําหนดเดินทางไปต่างประเทศภายใต้ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทย
ไปต่างประเทศ (Thai Visiting Scholar) ประจําปี 2556 

เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามท่ีรองศาสตราจารย์รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล ได้รับอนุมัติ
รับทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปต่างประเทศ (Thai Visiting Scholar) ประจําปี 2556 ให้
ไปเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและร่วมทําวิจัย ณ Emporia State 
University ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2556 นั้น เนื่องจากมี
ความขัดข้องในการทําวีซ่า บุคคลดังกล่าวจึงขอเลื่อนการเดินทางออกไปเป็น วันที่ 9 กันยายน 2556 ถึง
วันที่ 6 ตุลาคม 2556 ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 การเสนอชื่อบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี 2556 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามที่กองการเจ้าหน้าที่แจ้งการดําเนินการเสนอชื่อ

บุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี 2556 และคณะฯ ได้แจ้งให้ภาควิชาฯและ
สํานักงานคณบดีทราบและพิจารณาแล้ว นั้น ปรากฏว่าไม่มีภาควิชาใดเสนอชื่อบุคลากรเพื่อคัดเลือกดังกล่าว 
มีเพียงสํานักงานคณบดีที่เสนอชื่อเพื่อพิจารณา ในกลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้เสนอชื่อ ดังนี้ 
กลุ่มที่ 2 นายสมคิด พลต้ือ  
กลุ่มที่ 3 นางนภสร สิกขา 
กลุ่มที่ 4 นายธวัชชัย ไชยน้อย 

4.2 ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอก 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า มีนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

อาหาร จํานวน 1 คน คือ นายสุเมธ เพียยุระ ขออนุมัติลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยต่อภาคการศึกษา โดยขอ
ชําระเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท ต่อภาคการศึกษา ตลอด 3 ปีการศึกษา ซึ่งงบประมาณดังกล่าว
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการวิจัย โดยภาควิชาไม่ต้องรับภาระส่วนเกินใดๆ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยได้ 1 ปีการศึกษา 

4.3 การขอรับการประเมินการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง เป็น 
ศาสตราจารย์ ของ รองศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง/เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ 
อาจารย์จิรวรรณ อภิรักษากร 

ประธานแจ้งว่า รองศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง และอาจารย์จิรวรรณ อภิรักษากร  
สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้ย่ืนเอกสารเพื่อขอรับการประเมินการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็น ศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามลําดับ ทั้งนี้ คณะฯ ได้
ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่จะขอรับการประเมินฯ ได้ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้แต่งต้ังกรรมการประเมินผลการ
สอน ดังนี้  

 รองศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง 
1. กรรมการภายในคณะ ประกอบด้วย 

1) รองศาสตราจารย์ลักขณา เหล่าไพบูลย์  
2) รองศาสตราจารย์เพียงตา สาตรักษ์ และสํารองคือ รองศาสตราจารย์เกรียงศักด์ิ ศรีสุข 

/2. กรรมการภายนอกคณะ... 
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2. กรรมการภายนอกคณะ รองศาสตราจารย์พัชรี หอวิจิตร ภาควิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสํารองคือ รองศาสตราจารย์วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ 
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

อาจารย์จิรวรรณ อภิรักษากร 
1. กรรมการภายในคณะ ประกอบด้วย 

1) รองศาสตราจารย์พัฒนา เหล่าไพบูลย์ และสํารองคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต วิชิตพันธ์ุ 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชฎา ต้ังวงค์ไชย 

2. กรรมการภายนอกคณะ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ดาดวง ภาควิชาชีวเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ และสํารอง คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภา มิลินทวิสมัย ภาควิชาชีวเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปว10 
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ีณา พงษ์ดนตรี ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาความครบถ้วนของคุณสมบัติ
บุคคลและเอกสาร ส่วนคุณภาพของเอกสารเป็นบทบาทของกรรมการประเมินผลการสอน 

4.4 แผนพัฒนาบุคลากรภาควิชาเทคโนโลยีธรณี 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี มีผู้เกษียณอายุราชการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 2 คน และปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 1 คน ภาควิชาฯ จึงเสนอ
ข้อมูลแผนพัฒนาบุคลากรประกอบการขออัตรากําลังทดแทนการเกษียณอายุราชการ ดังรายละเอียด 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการ และให้นําเสนอข้อมูลเหตุผลและความจําเป็น
ในการขออัตรากําลังทดแทนการเกษียณอายุราชการ โดยให้ภาควิชาฯ จัดทําเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ
ดําเนินการต่อไป และให้รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศพิจารณาการขออัตราภาพรวมทั้งคณะฯต่อไป 

4.5 หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า งานนโยบายและแผนได้จัดทํารายละเอียดข้อมูล

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งานจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยี 
ประจําปีงบประมาณ 2557 ซึ่งคณะฯ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น เป็นเงิน 2,505,700 บาท โดยขอใช้เกณฑ์ FTES 
100 % เป็นเกณฑ์การจัดสรร จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาสรุปการจัดสรร ดังนี้ 

      1. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  ได้รับจัดสรรเป็นเงิน 764,000.- บาท 
 2. ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร  ได้รับจัดสรรเป็นเงิน 725,300.- บาท 
 3. ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี  ได้รับจัดสรรเป็นเงิน 547,400.- บาท 
 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ได้รับจัดสรรเป็นเงิน 218,400.- บาท 
 5. สํานักงานคณบดี   ได้รับจัดสรรเป็นเงิน 250,600.- บาท 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการให้ใช้เกณฑ์ FTES 100 % เป็นเกณฑ์การ

จัดสรร และให้ภาค/สาขาวิชาตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา หากมีข้อทักท้วงให้แจ้ง
คณะฯ ภายในวันที่ 26 กันยายน 2556 

4.6 การขอเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษา ของนายวรายุทธ ศิริภักด์ิ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์แจ้งว่า นายวรายุทธ ศิริภักด์ิ นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ช้ันปีที่ 3 ย่ืนคําร้องขอเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษา จากหลักสูตร 
ปี พ.ศ. 2552 เป็นหลักสูตร ปี พ.ศ. 2555 เนื่องจากรหัสรายวิชาและรายละเอียดของรายวิชาทั้ง 2 หลักสูตร 
แตกต่างกันและยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่เปิดสอนของหลักสูตร ปี พ.ศ. 2552 เพื่อให้สามารถ
สําเร็จการศึกษาได้ตามเวลาที่กําหนด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

/ที่ประชุมพิจารณาแล้ว … 
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 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการให้เปลี่ยนหลักสูตรการศึกษา และให้
นักศึกษายื่นใบคําร้องใหม่โดยปรับช่ือเรื่องให้เหมาะสม และแนบเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดของวิชาที่
นักศึกษาลงทะเบียนในหลักสูตรเดิมเพิ่มเติม และรายวิชาที่จะลงทะเบียนเพื่อเทียบเคียงกันในหลักสูตรใหม่  

4.7 รับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 และ
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 

เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า งานบริการการศึกษาได้รับผลการศึกษาภาคการศึกษา
ปลาย ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 และภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 จากภาควิชาเพื่อ
ขออนุมัติรับรองผลการศึกษา ดังนี้ 

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
1. วิชา 664 262 Field Work I ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 แก้ค่าคะแนน I 

จํานวน 24 คน ได้ค่าคะแนน A = 1 คน B+ = 10 คน B = 9 คน และ C = 4 คน 
2. วิชา 664 465 Special Projects in Geotechnology ภาคการศึกษาปลาย ปี

การศึกษา 2555 แก้ค่าคะแนน I จํานวน 5 คน ได้ค่าคะแนน B = 3 คน และ F = 2 คน 
3. วิชา 664 364 Field Work II ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 แก้ค่าคะแนน I 

จํานวน 22 คน ได้ค่าคะแนน A = 3 คน B+ = 5 คน B = 10 คน และ C+ = 4 คน 
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
1. วิชา 662 899 Thesis ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 จํานวน 1 คน คือ 

นางสาวณัฐปภัสร์ ผาจันทร์ ลงทะเบียน 1 หน่วยกิต ได้ค่าคะแนน S = 1 หน่วยกิต  
ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบและรับรอง 

4.8 การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า นายทรงกรด พิมพ์พันธ์ุกุล ข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ชํานาญการ (ดํารงตําแหน่ง
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2546) ขอกําหนดตําแหน่งเป็น นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ ดังรายละเอียด จึง
เสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรอง เพื่อเสนอ
ให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณา ประกอบด้วย 

1. คณบดีคณะเทคโนโลยี   เป็นประธานอนุกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ  เป็นอนุกรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นอนุกรรมการ 
4. เลขานุการคณะเทคโนโลยี   เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  

โดยให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ประเมินองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัด ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็น ของตําแหน่งผู้ขอกําหนดตําแหน่งสูงขึ้น ตามข้อ 14.2.2 ของ
ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 6/2554) ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เพื่อเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาต่อไป 

4.9 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะเทคโนโลยี 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีแจ้งว่า เพื่อให้มีการประสานงาน การสื่อสาร

ด้านการวิจัยระหว่างคณะฯ กับภาควิชาฯ จึงเห็นควรให้มีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยของคณะฯ และ
เสนอร่างอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

/ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ … 



ครั้งที่ 8/2556 วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 หน้าที่ 7/7 

 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการให้มีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยของ
คณะฯ และปรับเปลี่ยนหน้าที่ของคณะกรรมการตามร่างที่เสนอให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  

4.10 การจัดทําระบบทะเบียนงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยี 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีแจ้งว่า เพื่อให้มีการจัดการข้อมูลด้านการวิจัย

และบริการวิชาการสําหรับการดําเนินการประกอบการตรวจประเมิน หรือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ด้านอื่นๆ เห็นควรมีการรวบรวม จัดหมวดหมู่และลงทะเบียนข้อมูลในภาพรวมของคณะฯ ซึ่งคณะฯ จะได้ส่ง
ข้อมูลให้กับภาค/สาขาวิชาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดได้ด้วย 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ  
4.11 การคัดเลือกกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี 

ประธานแจ้งว่า ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3524/2555 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 
2555 แต่งตั้งให้อาจารย์ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ ดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี ต้ังแต่วันที่ 1 
กรกฎาคม 2555 นั้น บุคคลดังกล่าวขอลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ ต้ังแต่วันที่ 16 กันยายน 2556 
เนื่องจากได้รับอนุมัติให้ดํารงตําแหน่งรองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี เพื่อให้การสรรหา
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประกอบกับ ข้อ 12 วรรคสอง 
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2550 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
กรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ คือ 
1. คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร เป็นกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต วิชิตพันธ์ุ เป็นกรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์สิงหนาท พวงจันทน์แดง เป็นกรรมการ 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ 
5.1 การผลักดันใหน้้ําดื่มของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร เปน็น้ําดื่มระดับมหาวิทยาลัย  

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ขอหารือที่ประชุมว่า ตามท่ีภาควิชาฯได้ดําเนินการผลิต
น้ําด่ืมมาเป็นระยะเวลาพอสมควร และได้ปรับปรุงคุณภาพการผลิตจนได้รับมาตรฐานจาก อย. คณะฯ ควรมี
การผลักดันด้านการตลาดน้ําด่ืมจากภาควิชาฯ สู่ระดับการจําหน่ายน้ําด่ืมระดับมหาวิทยาลัย หรือภายนอก
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ประธานรับไปหารือระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 
5.2 ร่างปฏิทนิดําเนินการฝา่ยแผนและสารสนเทศ  

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า ฝ่ายแผนและสารสนเทศได้จัดทําร่าง
รายละเอียดปฏิทินดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโดยให้ปรับกิจกรรมการดําเนินการในวันที่ 10 ตุลาคม 
2556 แยกออกจากการจัดทําแผน 
เลิกประชุม  เวลา 17.15 น. 
                      (นายสถิตย์ แก้วบุดตา) 
                    เลขานุการคณะเทคโนโลย ี
                       เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
นายสมคิด พลต้ือ 
ผู้จดรายงานการประชุม 


