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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 11/2556 

วันพฤหสับดีที ่19 ธันวาคม 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. นายพัชร์สุ วรรณขาว หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   กรรมการ 
8. นางอารยา อารมณ์ฤทธ์ิ  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ 
9. นางจันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา กรรมการ  
10. นางอาภร พลเย่ียม      รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษา เลขานุการ

 รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยี 
ผู้ไม่มาประชุม :   

- 

ผู้เขา้ร่วมประชุม : 
1. นายพลฤทธิ์ จลุมนต์      รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
2. นายสมคิด พลต้ือ หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ 

เริ่มประชุม    

25 

เวลา 13.30 น. 

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และแจ้งการแต่งต้ังกรรมการประจําคณะจากคณาจารย์
ประจํา คือ นางจันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งวิชาการ ตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 34 แก้ไขจาก “นําเสนอต่อที่ประชุว่าคณะ ฯ” เป็น “นําเสนอต่อที่ประชุมว่า
คณะ ฯ” บรรทัดที่ 36-38 แก้ไขจาก  

“  - ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างปะจํา อนุญาตตลอดอายุราชการ 30 

35 

40 

   - นักศึกษา ผู้ช่วยวิจัย อนุญาต 2 ช่วงเวลา คือ 1 เมษายน-30 กันยายน และ 1 ตุลาคม- 
    31 มีนาคม ปีถัดไป”  

เป็น  
“ - ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจํา อนุญาตตลอดอายุราชการ 

- นักศึกษา ผู้ช่วยวิจัย อนุญาต 2 ช่วงเวลา คือ ตามภาคการศึกษา” 
หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 4 แก้ไขจาก “แจ้งการสิ้นสุดระยะเวลาให้คณะ ฯ ทราบด้วย” เป็น “แจ้งการ

สิ้นสุดระยะเวลาสัญญาจ้างผู้ช่วยวิจัยให้คณะ ฯ ทราบด้วย” บรรทัดที่ 27 แก้ไขจาก “แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้
เสนอให้คณะกรรมการประจําคณะ” เป็น “แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจําคณะ ฯ” 

หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 20 แก้ไขจาก “ซึ่งเป็นโปรแกรมการตรวจสอบผลงานทางวิชาการ” เป็น “ซึ่งเป็น
โปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ” 

/หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 9-10 … 
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หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 9-10 แก้ไขจาก “Supper Summer โดยเน้นวิชาที่ไม่ใช่ Lecture Lab” เป็น 
“Super Summer โดยเน้นรายวิชาสหกิจศึกษาและรายวิชาปัญหาพิเศษ” บรรทัดที่ 13 และ 15 แก้ไขจาก 
“เนื่องในโอกาสที่หาวิทยาลัยขอนแก่น” เป็น “เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 

หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 13 แก้ไขจาก “2. เครื่อง Chromatography” เป็น “2. เครื่อง 
Fluorospectrophotometer” 

หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 16 แก้ไขจาก “แฟลต 11 ป่าดู่ จํานวน 2 ห้องนั้น” เป็น “แฟลต ป่าดู่ 11 
จํานวน 2 ห้องนั้น” บรรทัดที่ 20-22 แก้ไขจาก “ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบใหเก็บค่าใช้จ่าย และ
ให้ฝ่ายแผนและสารสนเทศรับไปพิจารณากําหนดรายละเอียด เช่น ประเด็นผู้เข้าพักมีทุนครอบคลุมเรื่องค่าที่
พักหรือไม่ และให้มีการนําเสนอเป็นภาพถ่ายเพ่ือประชาสัมพันธ์ด้วย” เป็น “ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ
เห็นชอบให้เก็บค่าใช้จ่าย และให้ฝ่ายแผนและสารสนเทศรับไปพิจารณากําหนดรายละเอียด เช่น ประเด็นผู้
เข้าพักมีทุนครอบคลุมเรื่องค่าที่พักหรือไม่ และให้มีการประชาสัมพันธ์ห้องพักด้วย บรรทัดที่ 29 แก้ไขจาก 
“เหมือนกันทั้งของหมาวิทยาลัยและสมาคมศิษย์เก่า” เป็น “เหมือนกันทั้งของมหาวิทยาลัยและสมาคมศิษย์
เก่า” 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องสืบเนื่อง  
2.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร สังกัดคณะเทคโนโลยี 

ประธานแจ้งว่า ตามวาระที่ 2.7 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร สังกัด
คณะเทคโนโลยี คราวประชุม ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ
เห็นชอบร่างผู้ได้รับมอบหมายให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ และให้เพิ่มรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้ประเมินฯ หัวหน้างานบริการการศึกษา และเพิ่มคณบดี เป็นผู้ประเมินฯ บุคลากร
ในสังกัด/ปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต นั้น ได้แจ้งบุคลากรของสํานักงานคณบดีทราบโดยจะมีการ
ปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรแล้ว และบุคลากร ฯ ยังมีความพึงพอใจกับรูปแบบ
การประเมินที่ผ่านมา โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้มีการพูดคุยกันของผู้ประเมิน ฯ กับผู้ถูกประเมิน ฯ 
หลังจากการประเมิน ฯ แล้ว จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

2.2 อัตราค่าใช้จ่ายที่พักโควตาของคณะ ฯ (ห้องเลขที่ 11-4-7 และ 11-4-11) 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.5 อัตราค่าใช้จ่ายที่พักโควตาของ

คณะ ฯ (ห้องเลขที่ 11-4-7 และ 11-4-11) คราวประชุม ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ที่
ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เก็บค่าใช้จ่าย โดยให้ฝ่ายแผนและสารสนเทศรับไปพิจารณากําหนด
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ อีกครั้ง เช่น ประเด็นผู้เข้าพักมีทุน
ครอบคลุมเรื่องค่าที่พักหรือไม่ และให้มีการประชาสัมพันธ์ห้องพักด้วย นั้น ได้พิจารณารายละเอียดเบื้องต้น
แล้วเห็นควรกําหนดให้เก็บค่าใช้จ่ายอัตรารายวัน ๆ ละ 400 บาท หรือรายเดือน ๆ ละ 4,000 บาท และจะ
จัดทํารูปแบบและภาพการประชาสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมพิจารณาก่อนประกาศใช้ต่อไป จึงแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

2.3 การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําคณะ
เทคโนโลยี ประจําปี พ.ศ.2556 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์แจ้งว่า ตามวาระที่ 4.6 การคัดเลือกผู้
สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําคณะเทคโนโลยี ประจําปี พ.ศ.2556 คราว
ประชุม ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ

/รองศาสตราจารย์อลิศรา … 
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รองศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําคณะ 
พ.ศ. 2556 และนายไมตรี สุนทรวรรณ เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจําปี 2556 นั้น 
ได้ดําเนินการเสนอชื่อไปเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคม
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

2.4 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.8 การจัดกิจกรรมเนื่องใน

โอกาสครบรอบ 30 ปี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุม ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการโดยให้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการ
ต่อไป นั้น ได้จัดทําประกาศหลักเกณฑ์การแข่งขันประกวดตราสัญลักษณ์วาระครบรอบ 30 ปี คณะ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการประกวดแบบตราสัญลักษณ์
ครบรอบ 30 ปี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้ว ในขณะเดียวกันได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ การส่งจดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์สําหรับบุคลากรภายในคณะเทคโนโลยี การขึ้นเว็บไซต์
ของคณะ ฯ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  
2.5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพกับคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 
ประธานแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.9 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ

กับคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คราวประชุม ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 
2556 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพกับ
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นั้น ได้ดําเนินการอย่างไม่เป็นทางการไปบ้างแล้ว แลขอ
ดําเนินการต่ออีกสักระยะหนึ่ง จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

2.6 การเสนอขอเครื่องมือวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามวาระที่ 5.1 การเสนอขอเครื่องมือ

วิจัยกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุม ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุม
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้คณะฯ เสนอขอเครื่องมือวิจัยซึ่งเป็นครื่องมือวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยเสนอข้อมูลคุณลักษณะ และใบเสนอราคา ทั้งนี้ขอให้เสนอข้อมูลมายังฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ของคณะฯ ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ก่อนเวลา 10.00 น. นั้น คณะ ฯ ได้นําเสนอเรื่องไปยังรอง
อธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้รับคําแนะนําให้เสนอเรื่องพร้อมเอกสารข้อมูลคุณลักษณะ 
และใบเสนอราคา ไปยังคณะกรรมการศูนย์เครื่องมือวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในเดือนมกราคม 
2557 จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบยีบวาระที่  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
3.1 เรื่องที่เวียนให้กรรมการคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 

รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงกําหนดการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจําคณะ ฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบโดยการเวียนรับรองผล ซึ่งได้ดําเนินการไปแล้ว และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

/1. ขอความคิดเห็นและ … 
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1. ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทําตราสัญลักษณ์ครบรอบ 30 ปี คณะเทคโนโลยี (ที่ ศธ 
0514.16.1.1.1/ว2839 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2556) 

2. ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทําตราสัญลักษณ์ครบรอบ 30 ปี คณะเทคโนโลยี (ที่ ศธ 
0514.16.1.1.1/ว2909 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2556) 

ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 

3.2 สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยี (พฤศจิกายน-
ธันวาคม 2556) 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งสรุปการจัดกิจกรรมและการ
ดําเนินงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2556 ดังนี้ 

1. กิจกรรมการพาน้องท่องวิถีเมืองขอนแก่น ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.00-
16.30 น. 

2. กิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการ KKU Freshy Blood ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 
2556 

3. การรับสมัครงานและบรรยายพิเศษ โดย บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จํากัด ในวัน
พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2556 

4. กิจกรรมรับ-ส่ง เสด็จฯ ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี 2556 
5. กิจกรรมจัดอบรมบุคลิกภาพ และเทคนิคการสัมภาษณ์งาน และการเขียนใบสัครงาน ในวัน

พฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2556 โดยเจ้าหน้าที่บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จํากัด 
เป็นวิทยากร 

6. โครงการสัมมนาวิชาชีพนักศึกษาอาเซียน ในการจัดจัดสัมมนาวิชาชีพนักศึกษา (นักสํารวจ) 
ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.3 ผลการสรรหากรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
ประธานแจ้งว่า ตามท่ีรองศาสตราจารย์รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล ได้รับอนุมัติให้ลาออกจาก

กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา ต้ังแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2556 นั้น คณะ ฯ ได้ดําเนินการสรรหา ฯ 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการประจําคณะจาก
คณาจารย์ประจํา พ.ศ. 2549 แล้ว และให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี นําเสนอรายละเอียด
ผลการสรรหาต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้  
ผู้มีสิทธ์ิเสนอชือ่ จํานวน 43 คน 
ผู้มาใช้สิทธ์ิ จํานวน 26 คน คิดเป็น 60.47 %   
ประกอบด้วย 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 12 คน (17) คิดเป็น 70.59 % 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จํานวน 4 คน (13) คิดเป็น 30.77 % 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จํานวน 8 คน (10) คิดเป็น 80.00 % 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต จํานวน 2 คน (3) คิดเป็น 66.67 % 
มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ ทั้งหมด 9 คน 
มีผู้ได้รับคะแนนการเสนอชื่อสูงสุด 8 คะแนน จํานวน 2 คน 
คณะกรรมการสรรหา ฯ ทาบทามเข้าสู่กระบวนการสรรหา จํานวน 2 คน 

/ผู้ได้รับการทาบทาม … 
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ผู้ได้รับการทาบทามเข้าสู่กระบวนการสรรหา ตอบรับ จํานวน 2 คน 
คณะกรรมการสรรหา ฯ พิจารณากลั่นกรองให้ได้กรรมการประจําคณะ จํานวน 1 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ และมหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจําเรียบร้อย
แล้วต้ังแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2556 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 7314/2556 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 
2556 จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.4 กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ประจําปี พ.ศ. 2557 
รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามท่ีคณะฯ ได้กําหนดให้มีการ

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในวันพฤหัสบดีที่สามของเดือน นั้น ในปี พ.ศ.2557 ได้จัดทําร่าง
กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยมีเดือน มีนาคม 2557 เลื่อนวันประชุมให้สอดคล้องกับ
การรับรองผลการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 และเดือน ธันวาคม 2557 เลื่อนวันประชุมให้
สอดคล้องกับการรับรองผลการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 
3.5 ความคืบหน้าการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ/การขอประเมินผลการสอน 

รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามท่ีคณาจารย์ของคณะ ฯ ทั้งหมด
จํานวน 8 คน ได้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการและเสนอเรื่องไปจากคณะ ฯ แล้ว โดยขอกําหนดตําแหน่ง
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 4 คน รองศาสตราจารย์ จํานวน 2 คน และศาสตราจารย์ จํานวน 2 คน 
นั้น บัดนี้ใคร่ขอแจ้งความคืบหน้าการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ 

ที่ประชุมรับทราบและขอให้ประธานรับไปพิจารณาเกี่ยวกับการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานของระดับมหาวิทยาลัย 

3.6 การตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ (ISI และ SCOPUS) 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีแจ้งว่า ในปี พ.ศ. 2556 (นับถึงวันที่ 13 

ธันวาคม 2556) คณะ ฯ มีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ (ISI และ SCOPUS) แล้ว จํานวน 75 เรื่อง 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 53 เรื่อง สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จํานวน 9 เรื่อง สาขาวิชาเทคโนโลยี
อาหาร จํานวน 6 เรื่อง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต จํานวน 6 เรื่อง และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและ
ธรณี จํานวน 1 เรื่อง โดยมีคณาจารย์ที่ตีพิมพ์สูงสุด 3 อันดับแรก คือ รองศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง
จํานวน 27 เรื่อง รองศาสตราจารย์ลักขณา เหล่าไพบูลย์ จํานวน 7 เรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัญญา พรหม
โคตร์ จํานวน 6 เรื่อง และคณะ ฯ จะแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ตีพิมพ์สูงสุดอันดับแรก ในวันจัด
กิจกรรมปีใหม่นี้ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.7 สรุปการจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์แจ้งว่า เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 

13.00-16.00 น. ณ ห้อง 6227 คณะ ฯ ได้จัดกิจกรรมรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “พูดภาษาอังกฤษ
อย่างไร...ให้ฝรั่งรู้เรื่อง” โดยมีอาจารย์กฤติกา ตระกูลงาม เป็นวิทยากร มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 
29 คน ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 /3.8 ปฏิทินการศึกษาระ … 
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3.8 ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์แจ้งว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ประกาศปฏิทิน

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2557 แล้ว 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2634/2556 และ ฉบับที่ 2635/2556 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2556 ตามลําดับ และได้แจ้งให้คณาจารย์ทราบทางจดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์สําหรับบุคลากรภายในคณะ
เทคโนโลยี แล้ว จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.9 การประชุมสมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2 
ประธานแจ้งว่า ตามท่ีได้ไปร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2556 ครั้งที่ 2 ของสมาคมสภา

วิชาการอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นั้น มีสาระสําคัญที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้ 

1. ที่ประชุมเห็นชอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล คณบดีคณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นนายกสมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร 
ต้ังแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2556 โดยมีวาระ 2 ปี 

2. ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดทํากรอบมาตรฐานวิชาชีพในหลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเสนอ สกอ. 

3. ที่ประชุมเห็นชอบหลักการเบื้องต้นในการกําหนดสถาบันเจ้าภาพการจัด Food Innovation 
Asia Conference ต้ังแต่ปี 2557-2562 โดยในปี 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมเป็น
เจ้าภาพกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

4. ที่ประชุมมีมติให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทําวารสารด้าน Food เป็น journal 
Online 

5. ที่ประชุมเห็นชอบให้กําหนดทิศทางเพื่อพัฒนาสมาคมในเชิงรุก เพื่อยกระดับการ
ดําเนินงานให้รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต       

จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 

3.10 กําหนดการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556-2557 
รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า คณะ ฯ กําหนดจัดกิจกรรมส่งท้ายปี

เก่าต้อนรับปีใหม่ 2556-2557 ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556 เวลา 10.30-16.30 น. โดยมีกิจกรรมช่วงเช้า
ถวายเพลพระ ณ ห้อง 6218 ช้ัน 2 อาคาร Te 06 และกิจกรรมช่วงบ่าย รับประทานอาหารร่วมกัน การ
กล่าวอวยพรปีใหม่โดยผู้บริหาร/ผู้อาวุโส การแนะนําบุคลากรใหม่ สลับกับกิจกรรมสันทนาการ การจับสลาก
ของขวัญ และขอเชิญกรรมการประจําคณะทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวัน เวลาดังกล่าว จึงแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.11 การดําเนินการด้านเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า ที่ประชุมคณะทํางานพัฒนาเทคโนโลยีและการ

จัดการสารสนเทศ เห็นชอบให้กําหนดฐานข้อมูลสารสนเทศ และผู้รับผิดชอบ โดยจําแนกตามลักษณะงาน ได้ 
10 ฐาน ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบและเสนอแนะให้เพิ่มเติม คือ 
1. เพิ่มข้อมูลการนําเสนอผลงานของนักศึกษาในฐานข้อมลูวิชาการ  

/2. เพิ่มข้อมูลผลการประเมิน ฯ … 
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2. เพิ่มข้อมูลผลการประเมิน ฯ จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในฐานข้อมูลงานแผน  
3. เพิ่มข้อมูลความคุ้มค่า/ราคาในฐานข้อมูลพสัดุครุภัณฑ์  
4. เพิ่มฐานข้อมูลวิเทศสัมพันธ์ 
5. เพิ่มคลังภาพถ่ายคณะ ฯ 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 แนวทางการบริหารเงินกองทุนพัฒนานักศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัสขึ้นต้นด้วย 56 จาก 10,000 บาท เป็น 12,000 
บาท นั้น เพื่อให้การดําเนินการพิจารณาแนวทางการใช้เงินกองทุนที่ได้จากเงินค่าธรรมเนียมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สูงสุด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ 
1. ให้กําหนดวัตถุประสงค์ แนวทางการดําเนินการ 
2. แยก/กําหนดกิจกรรม โดยจัดลําดับที่ชัดเจน 
3. พิจารณากิจกรรมนักศึกษาในภาพรวม 

โดยให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์รับไปดําเนินการต่อไป 
4.2 การเสนอชื่อคณาจารย์จากสาขาวิชาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวันรับพระราชทานปริญญาบัตร 

ประจําปี 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์แจ้งว่า การเสนอชื่อคณาจารย์เพื่อเป็น

กรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและผู้ทรงเกียรติ นั้น เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่คณะ ฯ ได้รับแจ้งที่กระชั้นชิดจึงอยาก
ขอให้ภาค/สาขาวิชาเตรียมดําเนินการไว้ล่วงหน้า รวมทั้งการขอรายชื่อเพื่อร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ ฯ/
มหาวิทยาลัย จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ภาค/สาขาวิชา ฯ ดําเนินการและแจ้งคณะ ฯทราบ  

4.3 การดําเนินการกําจัดสารเคมีอันตราย 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามท่ีผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการหมักเพื่อ

เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ขอทราบการดําเนินการกําจัดของเสียที่คณะ ฯ มี นั้น คณะ ฯ มีข้อมูลที่
ได้สํารวจของเสียที่คณะ ฯ มี จํานวน ประมาณ 3,000 ลิตร และมีผู้เสนอราคาการกําจัดของเสีย จํานวน 2 
ราย คือ บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ จํากัด เสนอราคารวมทั้งสิ้น 149,597 บาท และบริษัท รีไซเคิลเอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด เสนอราคารวมทั้งสิ้น 93,871.10 บาท จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 
1. ให้ดําเนินการกําจัดของเสียโดยคิดค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนของเจ้าของของเสีย 
2. ให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยของคณะ ฯ  

4.4 การคัดเลือกกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี 
ประธานแจ้งว่า ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1001/2553 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2553 

แต่งต้ังให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา บุญมี ดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ต้ังแต่วันที่ 9 
มีนาคม 2553 และบุคคลดังกล่าวจะดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ ครบวาระในวันที่ 8 มีนาคม 2557 นั้น 
เพื่อให้การสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
ประกอบกับ ข้อ 12 วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การสรรหาหัวหน้าภาควิชา 

/พ.ศ. 2550 จึงเสนอ ... 
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พ.ศ. 2550 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี 
ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ คือ 
1. คณบดีคณะเทคโนโลยี     เป็นประธานกรรมการ 
2. กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจําจากภาควิชาอื่น เป็นกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ 
3. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี    เป็นกรรมการ 
4. อาจารย์นอกภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 คน  เป็นกรรมการ 

1) รองศาสตราจารย์รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ 

อันดับสํารอง 
1) รองศาสตราจารย์สิงหนาท พวงจันทน์แดง 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชฎา ต้ังวงค์ไชย 

และให้เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะทาบทามอาจารย์นอกภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพสองลําดับแรก 
หากไม่ขัดข้องให้แจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งต้ังต่อไป หากขัดข้องให้ทาบทามลําดับถัดไปเพื่อแจ้งมหาวิทยาลัย
แต่งต้ังต่อไป 

4.5 การค้นหาโจทย์วิจัยสถาบันและโจทย์การวิจัยในงานประจํา 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีแจ้งว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น กําหนดให้ทุก

คณะ/หน่วยงาน จัดทําแผนการค้นหาโจทย์วิจัยและคัดเลือกผู้รับผิดชอบโจทย์วิจัยสถาบัน และโจทย์การ
วิจัยในงานประจําระดับคณะ/หน่วยงาน ในช่วงเดือนธันวาคม 2556-มกราคม 2557 และได้สรุปประเด็น
ปัญหา ฯ ประกอบการค้นหาโจทย์วิจัยที่ได้รับจากภาควิชา ฯ/สาขาวิชา ฯ และงานต่าง ๆ ของสํานักงานคณบดี 
นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาประเด็นปัญหา ฯ และกําหนดโจทย์วิจัยสถาบันของคณะ ฯ เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาและแก้ปัญหาของคณะ ฯ ต่อไป จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้หาประเด็นปัญหาที่ชัดเจนของแต่ละกลุ่มงาน มีการ
ประชุมหาปัญหาในภาพรวม และให้มีการประชุมร่วมผู้บริหาร/หัวหน้างานอีกครั้ง 

4.6 (ร่าง) แนวปฏิบัติในการบริหารและดําเนินงานหลักสูตร คณะเทคโนโลยี  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์แจ้งว่า เพื่อให้การดําเนินงานหลักสูตรของคณะ ฯ

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามแนวทางการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ฝ่าย
วิชาการ ฯ ใคร่ขอเสนอร่างแนวปฏิบัติในการบริหารและดําเนินงานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยี 
ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการโดยให้คณะกรรมการประจําคณะ ฯ พิจารณา
ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2556 และดําเนินการประกาศใช้ต่อไป 

4.7 (ร่าง) ปฏิทินการดําเนินการรายวิชาสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยี ภาคการศึกษาฤดูร้อน
แบบพิเศษ ปีการศึกษา 2556 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์แจ้งว่า ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
640/2556) ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556 เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจําปีการศึกษา 2556 นั้น เนื่องจากในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเริ่มใช้ปฏิทิน
การศึกษาแบบอาเซียน ทําให้ช่วงภาคการศึกษาฤดูร้อนนานกว่าปกติ เพื่อให้การดําเนินงานด้านการเรียน

/การสอนของระดับ ... 
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การสอนของระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 สําหรับรายวิชาของ 
คณะเทคโนโลยี ได้แก่ รายวิชาสหกิจศึกษาและรายวิชาปัญหาพิเศษ ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อน 
ปีการศึกษา 2556 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฝ่ายวิชาการ ฯ ใคร่ขอเสนอร่างปฏิทิน
การ ศึกษาระดับปริญญาตรี  ราย วิชาสหกิจศึกษาและรายวิชา ปัญหาพิ เศษ  คณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําภาคการศึกษาฤดูร้อนแบบพิเศษ ปีการศึกษา 2556 ดังรายละเอียด จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการ และให้เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการ
ต่อไป 

4.8 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ 
ประธานแจ้งว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทําร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่       

/2556) เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ ซึ่งเป็นการปรับปรุงอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ เพื่อการพัฒนาและเอื้อประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ โดยมีการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลจากสถาบันการศึกษาอื่น 
ๆ แล้ว และจะใช้บังคับต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 โดยได้แบ่งกลุ่มสาขาวิชาออกเป็น 6 กลุ่ม 
และคณะเทคโนโลยี อยู่ในกลุ่มที่ 4 ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอย้ายกลุ่มสาขาวิชาของคณะ ฯ จากกลุ่มที่ 4 
เป็นกลุ่มที่ 3 เนื่องจากการดําเนินการเรียนการสอนของคณะ ฯ สอดคล้องกับกลุ่มที่ 3 มากกว่า 
ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ 

5.1 การรับนักศึกษาเขา้ศึกษาโดยวิธีพเิศษ  
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี ขอหารือว่า ตามที่มีนักเรียนโครงการ พสวท. สมัครเข้า

ศึกษาในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ นั้น ยังไม่มีสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี เป็นสาขาวิชาที่นักเรียน
สามารถสมัครเข้าศึกษาได้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนโครงการดังกล่าวสามารถสมัครเข้าศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีธรณีได้ รวมทั้งคณะ ฯ จะได้นักศึกษาที่มีศักยภาพ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการให้ฝ่ายวิชาการ ฯ รับไปดําเนินการต่อไป 

เลิกประชุม  เวลา 17.10 น. 

                      (นางอาภร พลเย่ียม) 
 รักษาการในตาํแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษา 

          รักษาราชการแทนเลขานกุารคณะเทคโนโลยี 
                              เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
นายสมคิด พลต้ือ  
ผู้จดรายงานการประชุม 


