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ผู้มาประชุม : 
1. นายพรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรัชฎา ต้ังวงค์ไชย     รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรรมการ 
3. นางสาวปรีย์กมล กลั่นฤทธิ ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
4. นายคณิต  วิชิตพันธ์ุ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 
5. นายพัชร์สุ  วรรณขาว หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   กรรมการ 
6. นางอารยา อารมณ์ฤทธ์ิ  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ 
7. นางจันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
8. นางพรจิต  ภักดีศรีพันธ์      รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ เลขานุการ 
                                             รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยี          

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวกรกช  ฮามสุโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ลาพักผ่อน 
2. นายณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ติดราชการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม : 
1. นายพลฤทธิ ์จุลมนต์         รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
2. นางศิวลี  พานเยือง หัวหน้างานนโยบายและแผน               

เริ่มประชุม    
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เวลา 13.40 น. 

ระเบยีบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ ครั้งที่ 3/2557 และครัง้ที่พิเศษ  
 3/2557  

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 
3/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 และครั้งที่พิเศษ 3/2557 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 3/2557 
โดยมีการแก้ไขดังนี้ 

หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 25 เพิ่ม “และแนะนําผู้บริหารใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต วิชิตพันธ์ หัวหน้า
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ” 

หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 35 เพิ่ม “ต่อไป” 
หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 37 เพิ่ม “สําหรับนักศึกษาต่างชาติ” และตัด จํานวน 6 ทุนต่อปี (ภาควิชาละ 2 ทุน) 

ในกรณีภาควิชาได้นักศึกษาไม่ครบ ให้พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป) ที่ทุกทุน สําหรับนักศึกษาต่างชาติ 6 คน 
(ภาควิชาละ 2 คน                                             

หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 9 เพิ่ม “ของของเสียที่มาจากภาควิชา” ตัด “ของเจ้าของของเสียนั้น ดังรายละเอียด 
     หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 10 เพิ่ม “ที่มีของเสีย คือภาควิชาเทคโนโลยีอาหารและภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ” 
“รวมเป็นเงิน 40,000 บาท” 

หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 20 แก้ไข “สบทบ” เป็น “สมทบ” “ดุลยพิจิจ” เป็น “ดุลยพินิจ” 
หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 17 แก้ไข “วีธี” เป็น “วิธี” 

     หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 1 เพิ่ม “คณะ” 
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หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 5 เพิ่ม “และโครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุงภูมิทัศน”์ ตัด “ปลูกต้นไม้ ซึ่งในเดือน
ต่อไปคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพ” 

หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 23 เพิ่ม “จํานวน 3 คน” 
หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 32 “ปรับรูปแบบการเขียนรายงานใหม่” 

     หน้าที ่6 บรรทัดที ่16 และ 17 เพิ่ม “ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ” 
และรับรองรายงานการประชุมครั้งที่พิเศษ 3/2557 โดยมีการแก้ไขดังนี้ 

หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 9 เพิ่ม “นางสาวรัชฎา ต้ังวงค์ไชย” 
หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 12 ตัด “อารยา อารมณ์ฤทธ์ิ” เพิ่ม “ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ” “กรรมการ” 
หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 16 ผู้ไม่มาประชุม ตัด“นางสาวรัชฎา ต้ังวงค์ไชย” 

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องสืบเนื่อง   
  2.1 รับรองผลการเรียน ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 

รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยี แจ้งว่างานบริการการศึกษาได้รับผล
การศึกษาของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 ซี่งเป็นรายวิชาที่ขอแก้เกรด I 
ดังนี้ 

ระดับปริญญาตรี 15 

20 

1. วิชา 664 465 Special Projects in Geotechnology แก้ค่าคะแนนจาก I เป็น B จํานวน 1 
คน 

2. วิชา664 892 Seminar II แก้ค่าคะแนนจาก I เป็น B จํานวน 1 คน 
3. วิชา 661 332 Management of Information and Communication Systems แก้ค่า

คะแนนจาก I เป็น B จํานวน 6 คน จาก I เป็น A จํานวน 3 คน จาก I เป็น B+ จํานวน 3 คน  
  ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. วิชา 667 773 Current Topics In Food Safety  And Quality Management Systems  
แก้ค่าคะแนนจาก I เป็น A จํานวน 1 คน 

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง 
  ที่ประชุมได้พิจารณา และมมีติรับรองผลการศึกษาในรายวิชาต่างๆ ที่นําเสนอ 25 

30 

35 

 2.2 การจัดการห้องพักในส่วนโควต้าของคณะสาํหรบัรับรองแขก 
 ประธานฯ แจ้งว่าตามที่คณะมีนโยบายบริหารจัดการห้องพักในส่วนโควต้าของคณะเพื่อใช้ใน

การรับรองแขกของคณะ โดยที่ประชุมได้มีมติให้คณะไปยกร่างประกาศเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการบริหาร
จัดการและหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายต่างๆ บัดนี้คณะได้จัดทําร่างประกาศคณะเทคโนโลยี เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
บริหารจัดการและหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ที่เข้าพักในห้องพักที่คณะจัดไว้สําหรับรับรองแขกของคณะ
เทคโนโลยี เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองก่อนที่จะนําไปประกาศใช้ต่อไป 

 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในหลักการให้ยกเลิกการออกประกาศฉบับนี้ เนื่องจาก
อาจจะขัดกับนโยบายในการบริหารจัดการห้องพักของทางมหาวิทยาลัย แต่ให้ถือเป็นมติจากที่ประชุมในครั้ง
นี้ โดยให้กําหนดอัตราค่าบริการสําหรับแขกที่ขอพักในห้องพักของคณะ ในลักษณะค่าบํารุงรักษา และค่า
ดูแลทําความสะอาดห้องพัก ในอัตราวันละ 350 บาท/ห้อง 

2.3 ความก้าวหน้าในการจัดทําของทีร่ะลึกงานครบรอบ 30 ปีคณะเทคโนโลย ี
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี แจ้งว่า ตามท่ีคณะกรรมการฝ่ายหารายได้ฯ ได้รับ

มอบหมายให้ดําเนินการจัดทําของที่ระลึก เพื่อจัดจําหน่ายเนื่องในงานครบรอบ 30 ปีคณะเทคโนโลยี บัดนี้
ได้ดําเนินการออกแบบและดําเนินการสั่งทําของที่ระลึกแล้ว จึงขอความร่วมมือจากภาควิชา ให้ช่วย
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ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ทราบ รวมทั้งขอความอนุเคราะห์ให้ภาควิชาฯ ช่วยสนับสนุน
โดยจัดซื้อเพื่อใช้เป็นของที่ระลึกให้กับแขกของภาควิชาด้วย   

ที่ประชุมรับทราบ 

2.4 ความก้าวหน้าในการจัดแข่งขันโบว์ลิ่งงานครบรอบ 30 ปีคณะเทคโนโลยี 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี แจ้งว่า ตามท่ีคณะกรรมการฝ่ายหารายได้ฯ ได้รับ

มอบหมายให้ดําเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งเพื่อหารายได้เนื่องในโอกาสงานครบรอบ 30 ปี คณะ
เทคโนโลยี บัดนี้ได้ประสานงานในเรื่องสถานที่ รวมทั้งประมาณการค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
เรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะเพื่อการดําเนินงานดังนี้ 
1. ขอความร่วมมือจากศิษย์เก่าในแต่ละรุ่น ให้ช่วยสนับสนุนอย่างน้อยรุ่นละ 2 ทีม  
2. ควรจัดแบ่งประเภทของทีมให้ชัดเจน รวมทั้งควรมีทีมประเภท VIP (Golden package) ที่

สามารถจําหน่ายบัตรในราคาที่สูงขึ้นกว่าปกติได้ แต่ควรมีการจัดของที่ระลึกพิเศษให้ทีม
ประเภทนี้ เช่น เสื้อครบรอบ 30 ปี คณะเทคโนโลยี 

3. ควรขอความอน ุเ ค ร าะห ์ถ ้ว ย ร า ง ว ัลประ เภทต ่า งๆ  จากคณะผู ้บ ร ิห า รของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4. ควรขอการสนับสนุนทีมจากแต่ละภาควิชาหรือสาขาวิชา อย่างน้อยภาควิชาหรือสาขาวิชาละ 
1 ทีม 

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 3.1 เรื่องที่เวียนให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง  

รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยี แจ้งว่าตามที่คณะได้ขอให้คณะกรรมการประจํา
คณะพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยวิธีการเวียนรับรอง และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
แล้ว จํานวน 1 เรื่อง คือการรับรองการขอเปลี่ยนระดับการศึกษาของนางสาวสุพัตรา สุภาวงค์ รหัส
ประจําตัว 565160023-1 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ขอเปลี่ยนระดับการศึกษาจากระดับ
ปริญญาโท เป็นระดับปริญญาเอก  

ที่ประชุมรับทราบ 

3.2 รายงานการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม 2557) 
ประธานฯ ได้นําเสนอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของคณะ

เทคโนโลยีในไตรมาสที่ 2 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2557) รายละเอียดตามเอกสารแนบการประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 

3.3 การให้ความช่วยเหลือรองศาสตราจารย์สุวรรณ วิรัชกุล 
ประธานฯ แจ้งว่า ตามที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้น เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร ปรากฏว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้บ้านของ รองศาสตราจารย์สุวรรณ วิรัชกุล อดีต
ข้าราชการบํานาญ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับความเสียหายอย่างมาก ทางคณะจึงได้จัดทํา
โครงการระดมทุนเพื่อให้การช่วยเหลือแก่ รองศาสตราจารย์สุวรรณ วิรัชกุล ซึ่งผลจากการทําโครงการระดม
ทุนดังกล่าว มียอดการบริจาครวมเป็นเงินทั้งสิ้น 124,649 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบเก้า
บาท) บัดนี้คณะได้นําเงินจํานวนนี้ส่งมอบให้ รองศาสตราจารย์สุวรรณ วิรัชกุล เรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
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  ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   4.1 รายชื่อวารสารทางวิชาการสําหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากร 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี แจ้งว่า ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ขอให้แต่ละคณะพิจารณาเสนอรายชื่อวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการของบุคลากร เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม  จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเห็นชอบในหลักการให้ภาควิชากลับไปพิจารณา และส่งรายชื่อ
วารสารกลับคืนคณะฯ ภายในต้นเดือนพฤษภาคม 2557 เพื่อนําเข้ารับรองในที่ประชุมครั้งต่อไป 

 4.2 ขออนุมัติหลักการขอใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร (1%) 
 ประธานฯ แจ้งว่าตามที่คณะได้จัดกิจกรรมสัมมนาคณะขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2557 นี้ และมี

กิจกรรมสัมมนาและทัศนศึกษานอกสถานที่ ปรากฏว่างบประมาณที่คณะต้ังไว้ไม่เพียงพอต่อการดําเนิน
กิจกรรม จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร 1% ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ ในวงเงิน 
120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเห็นชอบในหลักการให้ใช้เงินกองทุนฯ ในวงเงินไม่เกิน 120,000 บาท 

  4.3 การลงนามความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีกับบริษัทโพรแลค (ประเทศไทย) จํากัด 
ประธานฯ แจ้งว่า ตามท่ีคณะผู้บริหารของบริษัทโพรแลค (ประเทศไทย) จํากัด ได้เดินทางมา

เจรจาความร่วมมือกับคณะ และเห็นพ้องร่วมกันที่จะดําเนินการจัดทําข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็น
ทางการ บัดนี้คณะได้ยกร่างข้อตกลงความร่วมมือ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารของบริษัท โพรแลค 
(ประเทศไทย) จํากัด เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเห็นชอบในหลักการ 

 4.4 รับรองผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 มีผู้สําเร็จ

การศึกษา จํานวน 79 คน และงานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบระดับคะแนนและเกณฑ์การจบการศึกษา
ครบถ้วนแล้ว ประกอบด้วย 
 ระดับปริญญาตรี 
 สาขาเทคโนโลยีการผลิต  จํานวน 8 คน 
 สาขาเทคโนโลยีอาหาร  จํานวน 29 คน 
 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 20 คน 
 สาขาเทคโนโลยีธรณี   จํานวน 22 คน 30 
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 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง 
 ที่ประชุมพิจารณาและมีมติรับรองผู้สําเร็จการศึกษาตามที่ฝ่ายวิชาการนําเสนอ 

 4.5 สถานที่สําหรับจัดงานวันคืนสู่เหย้า เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีคณะเทคโนโลยี 
 ประธานฯ แจ้งว่าตามที่คณะได้จัดให้มีกิจกรรมงานคืนสู่เหย้า เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี

คณะเทคโนโลยี ในวันที่ 27 กันยายน 2557 นั้น บัดนี้ได้สํารวจสถานที่ที่คาดว่าสามารถจัดกิจกรรมได้ 
รวมทั้งจํานวนของโต๊ะจีน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา  

 ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเห็นชอบในหลักการ ดังนี้ 
1. สถานที่ที่เหมาะสมในการจัดงาน เรียงตามลําดับความเหมาะสม คือ 1. อาคารจตุรมุข 

และ 2. ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร (ศาลาเดิม) ทั้งนี้ขอให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
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นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ช่วยหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องสถานที่จอดรถ ห้องสุขา 
ตลอดจนการจัดวางโต๊ะจีน และเวที 

2. กําหนดจํานวนโต๊ะจีนในเบื้องต้น อย่างน้อย 100 โต๊ะ 

 4.6 ทุน Visiting Scholar สําหรับชาวต่างประเทศ 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่ากองวิเทศสัมพันธ์ได้ประกาศรับสมัครทุน 

Visiting Scholar สําหรับชาวต่างประเทศ ประจําปีงบประมาณ 2557 ไปแล้วนั้น รศ.ดร.รุ่งเรือง เลิศศิริวร
กุลอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี ได้ส่งแบบขอรับทุนสนับสนุนเพื่อเชิญ Associate Professor Dr. 
Marcia K. Schulmeister จากมหาวิทยาลัย Emporia State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อช่วย
ในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง 

 ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเห็นชอบ และมีความเห็นเพิ่มเติมโดยขอให้ปรับแก้ในแบบฟอร์ม ขอ้ 
3 เรื่องวัตถุประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการโดยแยกเขียนกิจกรรมในหมวด เรื่องการเรียนการสอน และการ
วิจัยให้ชัดเจน 

4.7 การพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ของรองศาสตราจารย์ 
อลิศรา เรืองแสง 
 ประธานฯ แจ้งว่ารองศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

สายผู้สอนตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี ได้ย่ืนเอกสารขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็น ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเห็นชอบรับรองผลการประเมินการสอน และเห็นชอบในหลักการให้
ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ 
 4.8 การรับสมัครเพื่อรับบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ (โครงการเรียนดี) 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่าในแต่ละปีการศึกษา คณะได้จัดทําโครงการรับ
นักเรียนโดยวิธีพิเศษ (โครงการเรียนดี) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจได้เข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญา
ตรี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเห็นชอบในหลักการให้เปิดรับนักเรียนโดยวิธีพิเศษ โดยมอบหมาย
ให้ฝ่ายวิชาการไปดําเนินการจัดทําประกาศ โดยใช้เกณฑ์การรับเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา สําหรับจํานวนรับ
ขอให้ฝ่ายวิชาการประสานงานกับภาควิชาหรือสาขาวิชาเพื่อกําหนดจํานวนรับที่แน่นอนต่อไป 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ  
 ไม่ม ี
 
เลิกประชุม เวลา 18.00 น. 

 
 

        (นางพรจิต  ภักดีศรีพันธ์) 
                รักษาการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยี 
          เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
 
 
นางศิวลี  พานเยือง 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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