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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 9/2556 

วันพฤหสับดีที ่17 ตุลาคม พ.ศ. 2556   
ณ ห้องประชมุคณะเทคโนโลย ี

ผู้มาประชุม : 
1. นายพรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกรกช ฮามสุโพธ์ิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ 
3. นางสาวปรีย์กมล กลั่นฤทธิ ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
4. นางสาวมัลลิกา บุญม ี หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 
5. นายพัชร์สุ วรรณขาว รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   กรรมการ 
6. นางอารยา อารมณ์ฤทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ 
7. นางอาภร พลเย่ียม      รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานริการการศึกษา เลขานุการ

 รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยี 
ผู้ไม่มาประชุม :   
1. นางสาวรัชฎา ต้ังวงค์ไชย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ลากิจส่วนตัว 
2. นายณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ลาพักผ่อน 

ผู้เขา้ร่วมประชุม : 
1. นายสมคิด พลต้ือ หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ 

เริ่มประชุม    

20 

เวลา 13.30 น. 

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และแจ้งที่ประชุมว่า รองศาสตราจารย์รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล 
กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา ได้ขอลาออกจากกรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา
ต้ังแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2556 และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 33 แก้ไขจาก “และมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติม” เป็น “และมีข้อเสนอแนะให้
ประธานดําเนินการเพิ่มเติม” 
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หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 15 แก้ไขจาก “รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี” 
เป็น “รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี” บรรทัดที่ 19-20 แก้ไขจาก “ที่
ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการ และให้นําเสนอข้อมูลในลักษณะของศาสตร์และความเชี่ยวชาญ 
โดยให้ภาควิชาฯ จัดทําเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อดําเนินการต่อไป” เป็น “ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ
เห็นชอบหลักการ และให้นําเสนอข้อมูลเหตุผลและความจําเป็นในการขออัตรากําลังทดแทนการ
เกษียณอายุราชการ โดยให้ภาควิชาฯ จัดทําเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อดําเนินการต่อไป และให้รองคณบดี
ฝ่ายแผนและสารสนเทศพิจารณาการขออัตราภาพรวมทั้งคณะฯต่อไป” 

หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 26-28 แก้ไขจาก “และได้ปรัปรุงคุณภาพการผลิตจนได้รับมาตรฐานจาก อย. 
คณะฯ ควรมีการผลักดันให้สามารถยกระดับการผลิตน้ําด่ืมจากภาควิชาฯ สู่ระดับการเป็นการผลิตน้ําด่ืม
ระดับมหาวิทยาลัย จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา” เป็น “และได้ปรับปรุงคุณภาพการผลิตจนได้รับมาตรฐาน
จาก อย. คณะฯ ควรมีการผลักดันด้านการตลาดน้ําด่ืมจากภาควิชาฯ สู่ระดับการจําหน่ายน้ําด่ืมระดับ
มหาวิทยาลัย หรือภายนอกจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา”  

/ระเบียบวาระที่ 2 … 
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ระเบียบวาระที่  2 เรื่องสืบเนื่อง  

2.1 การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ประธานแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.5 การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

คราวประชุม ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการให้ใช้
เกณฑ์ FTES 100 % เป็นเกณฑ์การจัดสรร และให้ภาค/สาขาวิชาตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลประกอบการ
พิจารณา หากมีข้อทักท้วงให้แจ้งคณะฯ ภายในวันที่ 26 กันยายน 2556 นั้น บัดนี้ภาค/สาขาวิชาได้
ตรวจสอบรายละเอียดและเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาใหม่ และงานนโยบายและแผนได้ปรับปรุง
รายละเอียดข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังรายละเอียด และประธาน
ขอเชิญนางศิวลี พานเยือง หัวหน้างานนโยบายและแผนเข้าช้ีแจงรายละเอียดการปรับปรุงต่อที่ประชุม จึง
เสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เนื่องจากยังมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล FTES จึงให้งานนโยบาย
และแผนทบทวนข้อมูล FTES อีกครั้ง และนําเข้าพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป และให้ภาค/สาขาวิชา
ใช้เงินงบประมาณในวงเงินที่ได้รับจัดสรรเบื้องต้นไปพลางก่อน 

2.2 การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ 
ประธานแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.8 การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ตําแหน่งระดับ

ชํานาญการพิเศษ คราวประชุม ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรอง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณา นั้น 
คณะอนุกรรมการได้ประเมินองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัด ความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะที่จําเป็น ของตําแหน่งผู้ขอกําหนดตําแหน่งสูงขึ้น ตามข้อ 14.2.2 ของประกาศ ก.บ.ม. 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 6/2554) ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554 แล้วปรากฏว่ามีผลการประเมินอยู่
ในระดับดี และมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงคู่มือโดยเพ่ิมการรับรองการนําไปใช้โดยหัวหน้างานบริการ
การศึกษา และรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รวมทั้งมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
เพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ ก่อนเสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาในการประชุม
คราวต่อไป จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเหน็ชอบในหลักการ 

2.3 แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา 
ประธานแจ้งว่า ตามวาระที่ 2.5 แนวปฏิบัติในการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

ระดับบัณฑิตศึกษา คราวประชุม ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ
เห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะให้ประธานดําเนินการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงิน นั้น เนื่องจากมี
ประกาศคณะเทคโนโลยี (ฉบับที่ 12/2553) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 กําหนดหลักเกณฑ์ค่าใชจ้า่ยในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี ไว้แล้ว ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้เพิ่มข้อความ”หรือดุษฎีนิพนธ์” ใน
ระดับปริญญาเอก และเพิ่มหมายเหตุท้ายตารางหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี “กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 1 คน” 

2.4 การผลักดันให้น้ําดื่มของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร เป็นน้ําดื่มระดับมหาวิทยาลัย  
ประธานแจ้งว่า ตามวาระที่ 5.1 การผลักดันให้น้ําด่ืมของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร เป็นน้ํา

ด่ืมระดับมหาวิทยาลัย คราวประชุม ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมี
มติเห็นชอบให้ประธานรับไปหารือระดับมหาวิทยาลัยต่อไป นั้น ได้หารือกับรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและ

/ทรัพย์สินแล้ว … 



ครั้งที่ 9/2556 วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556 หน้าที่ 3/6 

 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

ทรัพย์สินแล้ว และมีข้อเสนอแนะให้ใช้หลักการขอความร่วมมือกับหน่วยงานภายในให้ใช้บริการคล้ายกับการ
ดําเนินการของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งมีคําถามเกี่ยวกับตราสินค้าจะยกระดับเป็นระดับ
มหาวิทยาลัยหรือไม่ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ประธานนําเสนอข้อมูลเพิ่มเติมกับฝ่ายการคลังและ
ทรัพย์สินต่อไป และให้หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหารนําเสนอแนวคิดนี้ต่อบุคคลากรในสังกัดภาควิชาฯ  

2.5 แบบกรอกภาระงานด้านการวิจัย 
ประธานแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.10 การจัดทําระบบทะเบียนงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะ

เทคโนโลยี คราวประชุม ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบใน
หลักการ นั้น รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้นําเสนอร่างแบบกรอกภาระงานด้านการวิจัย 
ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงข้อความเพิ่มเติม และนําเข้าพิจารณาใน
การประชุมคราวต่อไป 

ระเบยีบวาระที่  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

3.1 เรื่องที่เวียนให้กรรมการคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 
รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงกําหนดการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบโดยการเวียนรับรองผล ซึ่งได้ดําเนินการไปแล้ว และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุญาตให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม นันทชัย ไปดํารงตําแหน่งรอง
คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ณ กรุงเทพมหานคร (ที่ ศธ 0514.16.1.1.2/ว2187 ลง
วันที่ 20 กันยายน 2556) 

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการให้นายสถิตย์ แก้วบุดตา ย้ายไปดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองการ
เจ้าหน้าที่ ได้ต้ังแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2556 (ที่ ศธ 0514.16.1.1.2/ว2288 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2556) 

3. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่ออนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนของรองศาสตราจารย์อลิศรา 
เรืองแสง (ที่ ศธ 0514.16.1.1.2/ว2294 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2556) 

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้เงินอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
นานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 1/2557 เพื่อเข้าร่วมเสนอผลงานในงานประชุม 2013 EFFoST 
Annual Meeting: Bio-based Technologies in the Context of European Food Innovation 
Systems ณ ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2556 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ 
ถาวรชินสมบัติ (ที่ ศธ 0514.16.1.4/ว2296 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2556) 

ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 

3.2 กิจกรรมวันพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี พ.ศ.2556 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งว่ามหาวิทยาลัยได้กําหนดวันพิธี

รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี พ.ศ.2556 ในช่วงวันที่ 16-18 ธันวาคม 2556 และในปีนี้ มีบัณฑิต
ของคณะฯ ระดับปริญญาตรี จํานวน 111 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 17 คน และคณะฯ ได้ดําเนินการขอ
ความร่วมมือกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 /3.3 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีรับ … 
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 จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 

3.4 นโยบายการจัดทํางบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
ประธานแจ้งว่า นโยบายการจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบการจัดทําและจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิน
รายได้ โดยมีการบูรณาการยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกับการจัดทํางบประมาณให้ชัดเจนรายงานผลได้ 
คือ 

1. นโยบายทั่วไป 
2. นโยบายงบประมาณแผ่นดิน 
3. นโยบายงบประมาณเงินรายได้ 

จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 

3.5 การเตรียมการแผนงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
ประธานแจ้งว่า สืบเนื่องจากการจัดทําคําของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อให้

การดําเนินการงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สามารถดําเนินการได้ตามขั้นตอน
และกําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด จึงขอให้ภาควิชาพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี ่ยวข้องตาม
กําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 การรับรองผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 
ประธานแจ้งว่า งานบริการการศึกษาได้รับผลการศึกษาจากภาควิชาฯ เพื่อขออนุมัติรับรอง

ผลการศึกษา ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2556 ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) ระดับปริญญาตรี  จํานวน 74 วิชา  2) ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 59 วิชา 

(1) เทคโนโลยีการผลิต 14 วิชา (1) เทคโนโลยชีีวภาพ 31 วิชา  
(2) เทคโนโลยีชีวภาพ 21 วิชา (2) เทคโนโลยธีรณี       12 วิชา 
(3) เทคโนโลยธีรณี 19 วิชา (3) เทคโนโลยอีาหาร 16 วิชา 
(4) เทคโนโลยอีาหาร 20 วิชา 

และรับรองแก้เกรด I ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาตรี จํานวน 1 วิชา และระดับ
บัณฑิตศึกษา จํานวน 6 วิชา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง  
 
 

/4.2 การขอย้ายพนักงาน … 
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4.2 การขอย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย ต่างหน่วยงานประเภทวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ 
ประธานแจ้งว่า นายคมกฤช ปิติฤกษ์ พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งวิชาการ ตําแหน่ง

อาจารย์ สังกัดโครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยีการผลิต ได้รับคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) และ
มีความประสงค์จะขอย้ายสถานที่ปฏิบัติงานไปที่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีมติเห็นชอบรับย้ายแล้ว ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ย้ายไปปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่ง
วิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) ได้ และให้
ประธานรับไปพิจารณาร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์กรณีตัวช้ีวัดการตีพิมพ์ที่เกิดจากงานวิจัยทุนนักวิจัยใหม่
ที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยและที่คณะร่วมสมทบ 

4.3 สัญญารับทุนส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประธานแจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการประจําคณะมีมติเห็นชอบให้จัดสรรทุนส่งเสริม

การศึกษาระดับปริญญาโท ประจําปี 2556 จํานวน 2 ราย นั้น ฝ่ายวิชาการได้ร่างสัญญารับทุนส่งเสริม
การศึกษาระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่ได้รับทุนทําสัญญา
รับทุน ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้สลับข้อในสัญญาให้มีความ
สอดคล้องและปรับแก้ไขข้อความดังนี้ 

1. เพิ่มข้อมูลในส่วนนําให้ชัดเจนกระชับและครอบคลุม 
2. ปรับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 เป็น แต่ละภาคการศึกษาไม่ตํ่ากว่า 3.25  
3. กําหนดคืนเงินทุนที่ได้รับไปแล้วทั้งหมด ภายใน 15 วัน นับแต่ทราบผลการศึกษา  

4.4 การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 คณะเทคโนโลยี 
ประธานแจ้งว่า ตามท่ีคณะฯ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน ประจําปี

การศึกษา 2555 นางรังค์รอง ศรีสวัสด์ิ นักวิเคระห์นโยบายและแผน ได้จัดทํารายงานวิเคราะห์ผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน (IQA 41 ตัวช้ีวัด) ประจําปีการศึกษา 2555 โดยได้พิจารณาผลงานที่ได้ค่าคะแนน
ในระดับ 3 ลงมาจํานวน 10 ตัวช้ีวัด เพื่อจัดทําแผนพัฒนาองค์กรในปีการศึกษา 2556 ดังรายละเอียด จึง
เสนอที่ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการโดยให้ระบุผล เป้าหมาย โดยพิจารณาจาก
ผลการดําเนินการ 3 ปีย้อนหลัง  

4.5 รับรองผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 
รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า มีผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จํานวน 3 คน คือ นายไชยฤทธิ์ เศวตวงษ์ นายธวัชชัย มณีหมุด และนายนิรันดร์ 
ตูปสันเทียะ และระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 1 คน คือ นางสาวอรวิตา บุญสยมภู และ
งานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์การจบการศึกษาครบถ้วนแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง 

4.6 การขอใช้สแกนลายนิ้วมือเข้าออกนอกเวลาตึก TE06 ของนักศึกษา 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพแจ้งว่า ระบบการสแกนลายนิ้วมือบริเวณบันไดทางขึ้น

ช้ัน 2 อาคาร TE 06 มีกลุ่มผู้ใช้หลายกลุ่ม จึงเห็นควรมีการปรับปรุงข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือของนักศึกษา
หรือนักวิจัยโดยให้มีการสแกนใหม่ทุกๆ ภาคการศึกษา และปรับปรุงแบบคําขอสแกนลายนิ้วมือโดยให้ผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษารับรองก่อนเสนอให้หัวหน้าภาควิชาฯ ให้ความเห็นชอบ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

/ที่ประชุมพิจารณาแล้ว … 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้คณะฯรับไปกําหนดระบบการใช้การสแกนลายนิ้วมือโดย
ปรับปรุงแบบฟอร์มให้มีผู้รับรองและกําหนดระยะเวลาให้นักศึกษาหรือนักวิจัย ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา 

4.7 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร สังกัดคณะเทคโนโลยี 
ประธานแจ้งว่า ตามท่ีคณะฯ มีผู้บริหารชุดใหม่ และชื่อตําแหน่งของผู้บริหารปรับเปลี่ยนไป

ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรคณะเทคโนโลยี มีความครบถ้วนและ
สอดคล้องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึง
ได้ร่างผู้ได้รับมอบหมายให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรคณะเทคโนโลยี และปฏิทินกิจกรรม
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรคณะเทคโนโลยี ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบร่างปฏิทินกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
บุคลากร คณะเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ 2557 และให้ปรับปรุงร่างผู้ได้รับมอบหมายให้ประเมินผล
การปฏิบัติราชการของบุคลากรคณะเทคโนโลยี ให้มีความครบถ้วนและชัดเจนทั้งผู้ได้รับมอบหมายให้
ประเมินและผู้รับการประเมิน 

4.8 การขอเปลี่ยนเงื่อนไขรายวิชาและเปิดรายวิชา 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหารแจ้งว่า ภาควิชาฯ มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

รายวิชา เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนควบคู่กันระหว่างหลักสูตรเก่ากับหลักสูตรใหม่ได้ และสามารถจบ
การศึกษาตามกําหนดของหลักสูตร จึงขออนุมัติเปิดรายวิชาเปลี่ยนแปลงใหม่ วิชา 667 352 การแปรรูป
อาหาร 2 (Food Processing II) โดยเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชาจากเดิม คือ 667 240 Food 
Engineering I เป็น 667 240 Food Engineering I หรือได้รับอนุญาตจากภาควิชา โดยเริ่มใช้ในภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 
ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ 

5.1 แนวปฏิบัติในการขอโอนย้าย ลาศึกษาต่อหรือ ฝึกอบรม  
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอหารือที่ประชุมว่า การท่ีบุคลากร

ของคณะฯ จะขอโอนย้าย ลาศึกษาต่อหรือฝึกอบรม ควรมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโดยผ่านความเห็นชอบ
ของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะหรือไม่ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้คณะฯ ทวนสอบระบบ ขั้นตอนการดําเนินการต่อไป 
5.2 การดําเนินการปรับปรุงห้องบรรยายรวม อาคาร TE 06 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอหารือที่ประชุมว่าตามที่คณะฯ 
กําลังดําเนินการปรับปรุงห้องบรรยายรวม อาคาร TE 06 นั้น มีบุคลากรของคณะฯ ที่ยังไม่ทราบรายละเอียด
การดําเนินการจึงเห็นควรให้มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้มีการประชาสัมพันธ์ด้วยการทําป้ายโครงการ
ปรับปรุง รวมทั้งรูปแบบของการปรับปรุงห้อง 

เลิกประชุม  เวลา 17.55 น. 

                      (นางอาภร พลเย่ียม) 
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษา 

          รักษาราชการแทนเลขานกุารคณะเทคโนโลยี 
นายสมคิด พลต้ือ                      เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
ผู้จดรายงานการประชุม 


