
 

5 

10 

15 

20 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 3/2557 

วันพฤหสับดีที ่13 มีนาคม พ.ศ. 2557   
ณ ห้องประชมุคณะเทคโนโลย ี

ผู้มาประชุม : 
1. นายพรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกรกช ฮามสุโพธ์ิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ 
3. นางสาวปรีย์กมล กลั่นฤทธิ ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
4. นายคณิต  วิชิตพันธ์ุ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 
5. นายเกียรติศักด์ิ  ศรภิรมย ์ (แทน) หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   กรรมการ 
6. นางอารยา อารมณ์ฤทธ์ิ  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ 
7. นางจันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
8. นางศิวลี  พานเยือง      หัวหน้างานนโยบายและแผน เลขานุการ

 รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยี 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวรัชฎา ต้ังวงค์ไชย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ติดราชการ 
2. นายณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ติดราชการ 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม : 
1. นายพลฤทธิ ์จุลมนต์         รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
2. นางอาภร  พลเยี่ยม รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษา 

                        รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริหารและธุรการ 
เริ่มประชุม    
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เวลา 13.40 น. 
ประธานกล่าวเปิดการประชุมและแนะนําผู้บริหารใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต วิชิตพันธ์ 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระที่  1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 ครั้งที่พิเศษ 

1/2557 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 และ
ครั้งที่พิเศษ 2/2557 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557  
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข รายงานการประชุม 

ดังนี้ 
ครั้งที่ 1/2557 เม่ือวันที่ 16 มกราคม 2557 

หน้าที่ 2  บรรทัดที่ 18 บรรทัดที่ 19 ตัด “โดยทีมบริหารคณะจะเชิญหัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้อง
รับผิดชอบเพื่อรับทราบและพิจารณา เพื่อวิจัยในประเด็นวิจัยสถาบันที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจําคณะต่อไป” ออก บรรทัดที่ 34 เพิ่ม “และ รองศาสตราจารย์สิงหนาท  พวงจันทน์แดง” 

หน้าที่ 3  บรรทัดที่ 17 วาระที่ 3.1 ตัด “สรุปผล” เพิ่ม แผน-ผล 
บรรทัดที่ 21 เพิ่มช่ือกิจกรรม ประกอบด้วย 1) อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สําเร็จรูปMicrosoft Excel 2007 2) อบรมการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องในการนําเสนองาน 3) โครงการปัจฉิม
นิเทศอําลาอาลัยเฟื่องฟ้า ช่อที่ 29 คณะเทคโนโลยี 4) โครงการนิเทศนักศึกษา 5) การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
ในการนําเสนอผลงาน 6) อบรมเทคนิคการนําเสนอผลงานที่มีประสิทธิภาพ 7) กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การ
นักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 



ครั้งที่ 3/2557 วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557 หน้าที่ 2/6 

 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 23 ตัด “เพื่อให้เป็นแนวเดียวกัน” ออก บรรทัดที่ 27 ตัด “ตามที่รองศาสตราจารย์
รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล” ออก เพิ่ม “เนื่องจากกรรมการชุดเดิมมีการเปลี่ยนแปลงทําให้องค์ประกอบไม่เป็นไป
ตามกําหนด จึงขอให้แต่งตั้งชุดใหม่แทนดังนี้ สายวิชาการ รองศาสตราจารย์พัฒนา เหล่าไพบูลย์ 
รองศาสตราจารย์เพียงตา สาตรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชฎา ต้ังวงค์ไชย สายสนับสนุน นายสมคิด พลต้ือ 
นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์ โดยกรรมการเลือกคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน” 
ครั้งที่ 2/2557 เม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ดังนี้ 

หน้าที่ 1  บรรทัดที่ 14 เพิ่ม “กรรมการ”  
หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 10 เพิ่ม “3” บรรทัดที่ 17 แก้ไขจาก “ขอหารือที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดการที่

พัก ในระหว่างที่ไม่มีผู้เข้าพัก” เป็น “เพื่อรับรองแขกของคณะฯแล้วนั้น จึงขอหารือที่ประชุมเกี่ยวกับการ
จัดการที่พักให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับโรงแรม มีสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน” 

หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 27 แก้ไขจาก “เซ็นต์มอบผลงานซึ่งคณะจะทําการจดลิขสิทธ์ิตราสัญลักษณ์ฯ 
เชิญชวน” เป็น “ลงนามเอกสารมอบสิทธ์ิเพื่อให้คณะทําการจดลิขสิทธ์ิตราสัญลักษณ์ฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบและประชาชาสัมพันธ์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป” บรรทัดที่ 30 ตัด “มกราคม” ออก 

หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 36 แก้ไขจาก “2013” เป็น “2014” 
หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 7 เพิ่ม 1. ห้องเฟื่องฟ้า 2. ห้องเฟื่องฟ้า 30 ปี 3. ห้องบรรยายรวม 30 ปี คณะ

เทคโนโลยี 4. ห้องประชุม 30 ปี คณะเทคโนโลยี 
หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 5 แก้ไขจาก “กลยุทธ” เป็น “กลยุทธ์” บรรทัดที่ 9 แก้ไขจาก “รูปแบต่าง ๆ” 

เป็น “รูปแบบต่าง ๆ” 
หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 3 เพิ่ม “แข่งขันโบว์ลิ่ง” 

ครั้งที่พิเศษ 2/2557 เม่ือวันที่  4  มีนาคม 2557 ดังนี้ 
หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 37 แก้ไขจาก “กรรมการคณะจากคณาจารย์ประจํา” เป็น “กรรมการประจํา

คณะจากคณาจารย์ประจํา” 
ระเบียบวาระที่  2 เรื่องสืบเนื่อง  

2.1  การตั้งชื่อห้องบรรยายรวม 
ประธาน แจ้งว่า ตามวาระที่ 4.1 ครั้งที่ 2/2557 วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ที่

ประชุมมีมติเห็นชอบให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการตั้งชื่อห้องบรรยายรวมของคณะนั้น จาก
การคัดเลือกรายช่ือจากจํานวน 15 ช่ือ  ให้เหลือจํานวน 4 ช่ือ จากนั้นได้ประชาสัมพันธ์บุคลากรและ
นักศึกษาให้ดําเนินการเลือกชื่อห้องได้ 1 ช่ือ  และชื่อห้องที่ได้รับการเลือกสูงสุดคือ ห้องเฟื่องฟ้า จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้มอบเกียรติบัตรให้ผู้ที่ได้รับการเสนอตั้งชื่อห้อง
ต่อไป 

2.2  การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์แจ้งว่า ตามวาระที่ 4.4 ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ภาควิชาฯ พิจารณาจํานวนทุนที่ร่วมสนับสนุน
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 
ปีการศึกษา 2557  นั้น ผลการพิจารณาตามรายละเอียดที่แนบ จึงแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการตามแบบท่ี 5 คือ ภาควิชาร่วมสนับสนุนกับ
คณะสําหรับนักศึกษาต่างชาติ  
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2.3 ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยี มข.-มมส. 
ประธานแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.9 ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ที่

ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยประธานหาข้อมูลเพิ่มเติมและตรวจสอบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อนเสนอบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ ผลปรากฏว่ามหาวิทยาลัยยังไม่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ดังนั้นคณะฯ 
จึงสามารถจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือได้เลย จึงแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยจะส่งให้นิติกรมหาวิทยาลัยตรวจสอบ
ความถูกต้องและดําเนินการในขั้นตอนต่อไป 

2.4 การดําเนินการกําจัดสารเคมีอันตราย 
 ประธานแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.3 ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556 ได้

สํารวจของเสียที่คณะฯ มีจํานวนประมาณ 3,000 ลิตร และบริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เสนอราคา
กําจัดสารเคมี รวมทั้งสิ้น 93,871.10 บาท ที่ประชุมกําหนดให้ดําเนินการกําจัดของเสียโดยคิดค่าใช้จ่ายตาม
สัดส่วนของของเสียที่มาจากภาควิชา จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้ภาควิชาฯ ที่มีของเสีย คือภาควิชา
เทคโนโลยีอาหารและภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สนับสนุนภาควิชาฯ ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 
บาท 

2.5 กลไกการติดตามและสนับสนุนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งวิชาการ คณะเทคโนโลยี ในการ
ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชา ที่ประชุมเปลี่ยนหัวข้อเป็น การกําหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

 ประธานแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.7 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2557 ที่
ประชุมกําหนดให้คณะฯ มีกลไกเพ่ือติดตามและสนับสนุนพนักงานมหาวิทยาลัยในการขอตําแหน่งทาง
วิชาการ นั้น ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 20 
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35 

1. กรอบระยะเวลาที่ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ขอให้ส่งก่อนสัญญาจ้างสิ้นสุด 1 ปี 
2. วงเงินที่ขออนุมัติจ้างต่อ ในกรณีที่ยังไม่ทราบผลการพิจารณา ใช้เงินของคุณวุฒิขั้นตํ่า 

แต่ในกรณีที่ภาควิชาฯ จะสมทบเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชา เงื่อนไขการจ่ายเงินจนกว่าจะทราบ
ผลการพิจารณา จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 
2.6 การแข่งขันการประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 30 ปี คณะเทคโนโลยี  

ประธาน แจ้งว่า ตามวาระที่ 3.3 ครั้งที่ 2/2557 วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557     
ได้ประกาศผลการพิจารณาการแข่งขันการประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 30 ปี คณะเทคโนโลยี และแจ้ง
ผลการพิจารณาตัดสินการประกวดเรียบร้อยแล้วนั้น คณะฯ ได้ดําเนินการมอบเงินรางวัลให้ผู้ชนะเลิศการ
ประกวดและรางวัลชมเชย (โดยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร) ในขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทํา
เกียรติบัตรและยื่นขอจดลิขสิทธ์ิ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 
2.7 การค้นหาโจทย์วิจัยสถาบันและโจทย์การวิจัยในงานประจํา 

ประธาน แจ้งว่า ตามวาระที่ 2.1 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 ที่ประชุม
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบประเด็นปัญหา 5 กลุ่มงานนั้น งานบริการวิชาการและวิจัย ได้ประชุมหัวหน้างาน
และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ เพื่อชี้แจงประเด็นวิจัยสถาบันที่ผ่านความเห็นชอบและให้เข้าร่วมฟังการชี้แจงจาก 
ผู้อํานวยการกองบริหารงานวิจัย เรื่อง “แนวทางในการดําเนินการวิจัยสถาบันและการวิจัยในงานประจํา” 
ณ คณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบยีบวาระที่  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
3.1 แนวปฏิบัติสําหรับการปรับปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้า

สู่อาเซียน 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์แจ้งว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปรับเปลี่ยน

ปฏิทินการศึกษา เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 นั้น เพื่อให้นักศึกษาที่ครบ
ระยะเวลาการศึกษา และเป็นไปตามปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 และช่วงต่อของ
เวลาระหว่างปฏิทินการศึกษาใหม่ ระหว่างภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 กับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2557 จึงอนุโลมให้นักศึกษาที่ยังไม่ครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ใช้เวลาในการศึกษาไปจนถึงวัน
เริ่มต้นภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 (วันที่ 20 กรกฎาคม 2557) โดยไม่ต้องลงทะเบียน ดังรายละเอียด 
จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
3.2  การรับรองอาคันตุกะจากประเทศอินโดนีเซีย 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์แจ้งว่า ได้รับแจ้งจากกองวิเทศสัมพันธ์ ว่า
อาคันตุกะจาก Slamet Riyadi University ประเทศอินโดนีเซีย ขอเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่คณะ
เทคโนโลยีในวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 เวลา 11.00-12.00 น. จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
3.3  เรื่องที่เวียนให้กรรมการคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 

ประธานแจ้งว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ แต่มีเรื่อง
เร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาโดยการเวียนหนังสือ ซึ่งได้ดําเนินการไปแล้ว และที่
ประชุมมีมติเห็นชอบดังนี้ 

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก และอันดับสํารอง เพื่อดําเนินการ
รายงานผลการคัดเลือกฯ เพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ 
สังกัดคณะเทคโนโลยี (ปฏิบัติงานที่ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ) (ที่ ศธ 0514.16.1.1.2/ว 570 ลงวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2557) 

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกาวดี  แก้วกันเนตร (ที่ ศธ 0514.16.1.1.2/ว 
600 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2557) 

3.4  รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์แจ้งว่า ตามท่ีนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา

ประจําปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 5 คน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จํานวน 3 คน นักศึกษาได้เดินทางไปสถานประกอบการ จังหวัดลําพูน 4 คน 
จังหวัดลพบุรี 2 คนจังหวัดขอนแก่น 1 คน และยโสธร 1 คน ตามลําดับ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา 7 ท่าน และ
คณะจะดําเนินการเสนอคําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ทีปรึกษาต่อไป จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
3.5  ระบบโทรศัพท์ของคณะฯ เสีย 

ประธานแจ้งว่า ตามที่ระบบโทรศัพท์ของคณะใช้งานไม่ได้ เนื่องจากแผงควบคุมโทรศัพท์
เกิดการลัดวงจร ทําให้ใช้การไม่ได้ ขณะนี้คณะอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนระบบ โดยใช้ระบบ IP Phone ซึ่งอยู่
ในระหว่างดําเนินการประกาศสอบราคาจ้าง จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
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ที่ประชุมรับทราบ 
3.6  การประชุมความร่วมมือระหว่าง คณะผู้บริหาร 4 คณะ 

ประธานแจ้งว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 คณบดีได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร 4 คณะซึ่ง 
ประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี โดยคณะ
เกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ โดยมีข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับ การวิจัย การบริการวิชาการ พัฒนา
นักศึกษา และโครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุงภูมิทัศน์ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยคณะเทคโนโลยี 
ประธานแจ้งว่า ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1277/2555 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2555  

แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยคณะเทคโนโลยีนั้น เนื่องจากคณะกรรมการครบวาระในวันที่ 6 
มีนาคม 2557 ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ รายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยคณะ
เทคโนโลยีดังนี้ 

1. คณบดีคณะเทคโนโลยี    เป็นประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและและถ่ายทอดเทคโนโลยี  เป็นกรรมการ 
3. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   เป็นกรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง   เป็นกรรมการ 
5. อาจารย์อนาลยา หนานสายออ    เป็นกรรมการ 
6. นางนภสร สิกขา     เป็นกรรมการ 
7. นายสมคิด พลต้ือ     เป็นกรรมการและเลขานุการ 

4.2  รับรองผู้สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์แจ้งว่า มีผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 

2556 จํานวน 3 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 1 คน คือ นาย
สนธยา ขําต๊ิบ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีอาหาร จํานวน 2 คน คือ นายคชพัฏฐ์ เกตุจํานง
วงค์ และนายธงทอง วิมลธรรม งานบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์การจบการศึกษา
ครบถ้วนแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง 
4.3 รับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 

ประธานแจ้งว่า งานบริการการศึกษาได้รับผลการศึกษาจากภาควิชาฯ เพื่อขออนุมัติรับรอง
ผลการศึกษา ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ระดับปริญญาตรี จํานวน  74 วิชา    
 1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต  15 วิชา    

 1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 25 วิชา   
 1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 19 วิชา   
 1.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 14 วิชา   
 1.5 วิชาแก้เกรด I  1 วิชา 
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2) ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 66 วิชา 
  2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 28 วิชา 
  2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 16 วิชา  
  2.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 20 วิชา 
  2.4 วิชาแก้เกรด I  2 วิชา 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง ทั้งนี้คณะกรรมการประจําคณะฯ มี
ข้อเสนอแนะว่าวิชาที่ให้เกรด I ให้ผ่านที่ประชุมภาควิชาและการแก้เกรด I ในรายวิชา Field Work ขอให้
ภาควิชาพิจารณาปรับเปลี่ยนภาคการศึกษาที่จะเปิดในรายวิชาดังกล่าว 

4.4 แผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์แจ้งว่า ตามแผนการรับนักศึกษา ปี พ.ศ.2555-

2559 ฝ่ายวิชาการ ได้นําไปวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่จะรับนักศึกษาได้นั้น  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบดังนี้ 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  จํานวน  50 คน 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จํานวน   50 คน 
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จํานวน   40 คน 
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต จํานวน   30 คน 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ 
5.1 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมจิตสาธารณะ 

(โครงการทอดผ้าป่า) 
 รักษาราชการแทนเลขานุการคณะ แจ้งว่า คณะมีโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมจิตสาธารณะ โดยจัดทําโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างพระ
มหาเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดลัฎฐิวัล ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โดยกําหนดทอดผ้าป่า
ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ 

เลิกประชุม  เวลา 18.00 น. 
 
                       (นางศิวลี  พานเยือง) 

       ตําแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน 
          รักษาราชการแทนเลขานกุารคณะเทคโนโลยี 
                              เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
 
นางอาภร  พลเยี่ยม  
ผู้จดรายงานการประชุม 


