
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 10/2557 

วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี 

 5 
ผู้มาประชุม 
1. นายพรเทพ  ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรัชฎา  ตั้งวงค์ไชย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรรมการ 
3. นางสาวกรกช  ฮามสุโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  กรรมการ 
4. นางสาวปรีย์กมล  กลั่นฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  กรรมการ 10 
5. นายคณิต  วิชิตพันธุ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  กรรมการ 
6. นายพัชร์สุ  วรรณขาว  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี  กรรมการ 
7. นายสิงหนาท  พวงจันทน์แดง  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร  กรรมการ 
8. นางจันทนี  อุริยะพงศ์สรรค์ กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า  กรรมการ 
9. นายสมคิด  พลตื้อ  บุคลากร ช านาญการ  เลขานุการ 15 
  รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยี 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายณัฐวิโรจน์  ศิลารัตน์  รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ  ไปราชการ  
 20 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายพลฤทธิ์  จุลมนต์  รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
2. นางสุดาภรณ์  เบนเน๊ท  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ 
 
เริ่มประชุม   เวลา 13.30 น.     25 
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และได้ด าเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ที่ ประชุม 
 พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
 

 หน้าที่ 2  บรรทัดที่ 38 แก้ไขจาก “งวดที่ 6/2557 เพ่ือเข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ” เป็น 30 
“งวดที่ 6/2557 ของรองศาสตราจารย์ลัดดา วรรณขาว เพ่ือเข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ” บรรทัดที่ 39 
แก้ไขจาก “Water Pereabilities of the Nam Phong” เป็น “Water Permeabilities of the Nam 
Phong” 

 หน้าที่ 3  บรรทัดที่ 3-4 แก้ไขจาก “Environment and Energyณ ณ เมือง Sapporo” เป็น 
“Environment and Energy ณ เมือง Sapporo” 35 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่อง  

2.1 ประกาศคณะเทคโนโลยี  (ฉบับที่  15/2557) เรื่ อง แนวปฏิบัติ ในการแต่งตั้ ง  
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สอบเค้าโครงและสอบวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี (เพิ่มเติม) 

/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ... 
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รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า ตามวาระที่ 4.8 การทบทวนประกาศ
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 20/2556) เรื่อง แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบวัดคุณสมบัติ สอบเค้าโครง และสอบวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
เทคโนโลยี ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการ 
โดยให้ปรับแก้ ข้อ 5.2 “อาจารย์บัณฑิตศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง หรือ...” เป็น ข้อ 5.2 “อาจารย์5 
บัณฑิตศึกษาในหลักสูตร หรือ...” นั้น ฝ่ายวิชาการได้ปรับแก้ตามมติที่ประชุมแล้ว ดังรายละเอียด ตาม
ประกาศคณะเทคโนโลยี (ฉบับที่ 15/2557) แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สอบ
เค้าโครงและสอบวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี (เพิ่มเติม) 
จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ที่ประชุมรับทราบ 10 

2.2 ประกาศคณะเทคโนโลยี (ฉบับที่ 16/2557) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า ตามวาระที่ 4.6 ร่างประกาศคณะ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ......./2557) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่  25 กันยายน 15 
2557 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการโดยขอให้ฝ่ายวิชาการปรับแก้ร่างประกาศในประเด็นหลักสูตรที่บังคับ
ใช้ และอาจแนบหลักฐานเป็นแนวทางในการประเมินแนบท้ายประกาศ และให้กรรมการประจ าคณะ ฯ น า
กลับไปพิจารณา หากมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมขอให้แจ้งกลับมา ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ฝ่ายวิชาการได้
ปรับแก้ตามมติที่ประชุมแล้ว ดังรายละเอียด ตามประกาศคณะเทคโนโลยี (ฉบับที่ 16/2557) เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ จึงแจ้งให้ที่20 
ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

2.3 ร่างสัญญารับทุนของคณะ ส าหรับนักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร แจ้งว่าตามที่คณะฯ เวียนหนังสือเพ่ือพิจารณาขอความ

เห็นชอบร่างสัญญารับทุนของคณะ ส าหรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาใน25 
ปีการศึกษา 2557 นั้น ภาควิชาฯ พิจารณาแล้ว จึงขอแจ้งผลการพิจารณาดังนี้ 

1. ภาควิชาฯ ขอให้เลื่อนการท าสัญญารับทุนของคณะ ส าหรับนักศึกษาต่างชาติไปเป็น
ปีการศึกษา 2558 

2. ภาควิชาฯ รับผิดชอบทุนนักศึกษาต่างชาติ ปีละ 240,000 บาท เป็นเวลา 2 ปี
การศึกษา 30 

3. การตีพิมพ์บทความเพ่ือส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ  ขอให้ยึดตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้เริ่มท าสัญญารับทุนในปีการศึกษา 
2557  35 

2.4 การจัดกิจกรรมงานครบรอบ 30 ปี คณะเทคโนโลยี 
ประธาน แจ้งว่า ตามที่คณะได้จัดกิจกรรมงานครบรอบ 30 ปี คณะเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 27 

กันยายน 2557 นั้น การด าเนินการจัดงานดังกล่าวได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และจะได้สรุปข้อมูล ปญญหาและ

/อุปสรรค การจัด ... 
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อุปสรรค การจัดกิจกรรมของแต่ละฝ่าย และขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่ช่วยด าเนินการจัดกิจกรรมด้วยดี 
จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

2.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการเชิงรุกหรือโครงการส าคัญ (Flagship) คณะ
เทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  5 

ประธาน แจ้งว่า ตามท่ีคณะได้จัดท าโครงการส าคัญ (Flagship) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ภายใต้โครงการต่างๆ และที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2557 เมื่อ
วันที่ 25 กันยายน 2557 มีมติเห็นชอบหลักการ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อคณะ จึงเสนอที่ประชุมพิจาณาในการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการต่างๆ 
ดังรายละเอียด 10 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ และให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในแต่
ละโครงการ ดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะเทคโนโลยี ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีฝ่าย
แผนและสารสนเทศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ หัวหน้าภาควิชา เลขานุการ
คณะ และหัวหน้างานที่เก่ียวข้อง 15 

2) โครงการสร้างรายได้จากงานวิจัยหรือการให้บริการวิชาการ ประกอบด้วย คณบดี รอง
คณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี หัวหน้าภาควิชาหรือผู้แทน เลขานุการคณะ และ
หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง 

3) การจัดตั้งชมรมผู้เกษียณอายุราชการ/บุคลากรที่เคยปฏิบัติงานในคณะ ประกอบด้วย 
คณบดี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ 20 
อย่างน้อย 2 คน 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 
รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยี แจ้งว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงก าหนดการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะ พิจารณาให้ความ25 
เห็นชอบโดยการเวียนรับรองผล ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 1 เรื่อง คือ 
พิจารณารับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาโท สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 1 คน คือ นางสาวกาญจนา  นนทะเสน รหัสประจ าตัว 535160017 -3 (ที่ ศธ 
0514.16.1.3/ว 2601 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557) ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 30 

3.2 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 164/2557) เรื่อง การป้องกัน
การคัดลอกผลงานผู้อื่นในวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศแนวปฏิบัติ
และเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษาที่กระท าทุจริตทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา นั้น จาก
การตรวจสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระของนักศึกษาพบว่า มีการคัดลอกวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ35 
มากขึ้น จึงขอความร่วมมืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ตรวจสอบและลงนามใน
แบบฟอร์มการตรวจสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระที่นักศึกษายื่นเสนอพร้อมการขอสอบวิทยานิพนธ์/
การศึกษาอิสระ โดยนักศึกษาต้องตรวจสอบโดยใช้โปรแกรม Turnitin ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้ส่ง
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 164/2557) เรื่อง การป้องกันการคัดลอกผลงาน

/ผู้อื่นในวิทยานิพนธ์ ... 
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ผู้อื่นในวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ซึ่งจะใช้กับนักศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ตั้งแต่วันที่ 12 
มกราคม 2558 เป็นต้นไป ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ     

ที่ประชุมรับทราบ 

3.3 การลงนามความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยี มข. กับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มอ. 
ประธาน แจ้งว่า เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมเซนทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซน5 

เตอร์ ขอนแก่น คณะเทคโนโลยี ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายในงานกิจกรรมประเพณีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-มอ. ครั้งที่ 6 โดยมี
กิจกรรมที่คาดว่าจะด าเนินการร่วมกันในด้านต่างๆ เช่น ด้านผลิตบัณฑิต ด้านวิชาการ ด้านบริหาร  
ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 10 

3.4 ขอความร่วมมือด าเนินการจัดท าประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงข้อบังคับ
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.
2555 

รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยี แจ้งว่า คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับสภา15 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555 เ พ่ือยกระดับ
มาตรฐานจรรยาบรรณให้ครอบคลุมบุคลากรทุกประเภททุกต าแหน่ง โดยการเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วม
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ นั้น คณะกรรมการจรรยาบรรณจึงขอความร่วมมือมายังคณะในการ
จัดท าประชาพิจารณ์รับฟญงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ตามประเด็นหัวข้อที่ก าหนดมาให้ 2 ส่วน  
ดังรายละเอียด ทั้งนี้ ขอให้ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะ ให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 
28 พฤศจิกายน 2557 และให้แจ้งปฏิทินการวางแผนการด าเนินงานให้ทราบภายในวันที่  31 ตุลาคม 2557 
จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ และได้มอบหมายให้ นายสมคิด  พลตื้อ ร่างปฏิทินการวางแผนการ
ด าเนินงาน โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากงานจรรยาบรรณมาช่วยในการด าเนินการ 

3.5 การ list รายช่ือมหาวิทยาลัย 1 ใน 400 ของ  QS Ranking 25 
ประธาน แจ้งว่า ได้มอบหมายให้งานนโยบายและแผน list รายชื่อมหาวิทยาลัยในการจัด

อันดับมหาวิทยาลัยโลก เพ่ือประกอบการสืบค้นข้อมูลมหาวิทยาลัย 1 ใน 400 ของโลก ตามตัวชี้วัดของ 
ก.พ.ร. ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.6 กิจกรรมเลี้ยงขอบคุณ คุณบุพพัณห์  วรพุทธพร 30 
ประธาน แจ้งว่า ตามที่ คุณบุพพัณห์ วรพุทธพร ลาออกจากราชการ และจะมีผลในวันที่ 3 

พฤศจิกายน 2557 นี้ คณะฯ ได้ก าหนดจัดงานเลี้ยงขอบคุณ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ ห้องเฟ่ืองฟ้า เวลา 
14.30-16.30 น. จึงขอเรียนเชิญกรรมการประจ าคณะทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ทีป่ระชุมรับทราบ 

3.7 กิจกรรมประเพณีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-มอ.-มช. 35 
รองคณบดี ฝ่ ายวิ จั ยและถ่ ายทอด เทคโนโลยี  แจ้ ง ว่ า  ตามที่ คณะ เทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั้น การจัดกิจกรรมประเพณีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งถัดไปในปี 2558 จะเป็น 

/มข.-มอ.-มช. ... 
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มข.-มอ.-มช. ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเมื่อได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันแล้วจะต้องมีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันบนเวทีด้วย จึงขอให้การด าเนินกิจกรรมร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานได้ด าเนินการ
จัดเก็บข้อมูล/รายงานกิจกรรม เพื่อด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งกิจกรรมที่ด าเนินการ
รายบุคคลหรือในนามของภาควิชา จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 5 

3.8 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2557 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ก าหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรขึ้น ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 นั้น เพ่ือให้การเตรียมงานเป็นไปอย่าง
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ จึงขออนุญาตให้บุคลากรจาก
ภาควิชามาช่วยปฏิบัติงานในกิจกรรมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 10 

 ที่ประชุมรับทราบ 

3.9 การหมดวาระรักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต แจ้งว่า ตามที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติ

หน้าที่รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฯ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เป็นเวลา 1 ปี นั้น บัดนี้ จะ
ครบวาระลงในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 และท าให้หมดวาระในการเป็นผู้เข้าร่วมประชุมกรรมการประจ า15 
คณะด้วย โดยจะมี อาจารย์อนาลยา  หนานสายออ มาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแทน จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
3.10 กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

ประธาน แจ้งว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะเทคโนโลยี ก าหนดจัดโครงการกีฬาสาน
สัมพันธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรขึ้น ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 -16.00 น. 20 
ณ อาคารพลศึกษา ในกิจกรรมนี้มีการแข่งขันกีฬา 3 ประเภท (วอลเลย์บอล แชร์บอล กีฬาฮาเฮ) และมี 4 ทีม 
โดยทีมบุคลากร 1 ทีม (สีแดง) และทีมนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3 ทีม (สีน้ าเงิน สีเหลือง สีเขียว) ดัง
รายละเอียด จึงขอเรียนเชิญกรรมการประจ าคณะทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนดดังกล่าว จึงแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 25 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 ร ่างระเบ ียบมหาว ิทยาล ัยขอนแก ่น ว ่าด ้วย กองท ุนศ ิษย ์เก ่า  คณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประธาน แจ้งว่า ตามท่ีได้มีการประชุมร่วมกับตัวแทนศิษย์เก่าของแต่ละสาขาวิชา เมื่อวันที่ 
27 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีความเห็นว่าควรมีการด าเนินการเพ่ือผลักดันให้เกิดการจัดตั้ง30 
กองทุนศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีขึ้น ดังนั้น จึงได้ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนศิษย์เก่า
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ...... ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้ปรับเพ่ิมเติม ข้อ 4 วัตถุประสงค์
ของกองทุน และปรับแก้ ข้อ 6.4 “หัวหน้าภาควิชา หรือผู้แทนภาควิชา ไม่เกิน 3 คน” เป็น “หัวหน้า
ภาควิชา หรือผู้แทนภาควิชา/ผู้แทนสาขาวิชา ไม่เกิน 4 คน”  35 
 
 
 /4.2 การรายงานผลการ ... 
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4.2 การรายงานผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
ประธาน แจ้งว่า รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ฝากให้แจ้งว่า ได้จัดท ารายงานผลการ

ด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียด จึงได้เสนอท่ีประชุมพิจารณา  

ที่ประชุมพิจาณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ฝ่ายแผนปรับแก้ไข ดังนี้ 5 
1) ดูการก าหนดตัวชี้วัด 
2) ช่องเป้าหมาย ปี 2557 หัวข้อ กลยุทธ์ที่ 3 การเงินงบประมาณและการจัดสรร ข้อย่อยที่ 2 

ของมาตรการที่ 1 ให้เพ่ิมเติมระดับ 
3) ช่องเป้าหมาย ปี 2557 ได้ก าหนดเป็น เปอร์เซ็นต์ แต่ช่องระดับผลงาน ก าหนดเป็น ระดับ

ควรก าหนดให้สอดคล้องกัน 10 
4) ช่องผลปี 2557 ควรเติมรายละเอียด 
5) ช่องระดับผลงานให้เพ่ิมเติมรายละเอียด 

เมื่อด าเนินการปรับแก้แล้วให้น าเข้าพิจารณาอีกครั้ง 

4.3 การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ สังกัด
คณะเทคโนโลยี  15 

ประธาน แจ้งว่า ตามที่คณะได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ในการท าข้อตกลงและการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยี และได้ใช้ประกอบการ
ประเมินฯ ในช่วงที่ผ่านมา นั้น บัดนี้เกณฑ์การประเมินฯ ในบางด้านไม่ตอบสนองกับสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปญจจุบัน ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินฯ ให้มี
ความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น จึงได้ร่างเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ สังกัด20 
คณะเทคโนโลยี ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยขอให้ปรับแก้ ดังนี้ 
1) ด้านการเรียนการสอน ช่อง เปลี่ยนแปลงใหม่ ระดับท่ี 2 “มีเอกสาร มคอ.3 ในรายวิชาที่

เป็นอาจารย์ประสานงาน” ปรับแกเ้ป็น “มีเอกสาร มคอ.3 ในรายวิชา” 
2) ด้านการผลิตผลงานวิชาการ ช่อง เปลี่ยนแปลงใหม่  25 

2.1 ระดับท่ี 2 บรรทัดที่ 5 “มีการตีพิมพ์เผยแพร่......1 เรื่อง” ปรับแก้เป็น “มีการ
ตีพิมพ์เผยแพรบ่ทความวิชาการในวารสาร อย่างน้อย 1 เรื่อง” 

2.2 ระดับท่ี 3 บรรทัดที่ 6 “มีการตีพิมพ์เผยแพร่......อย่างน้อย 2 เรื่อง หรือ” ปรับแก้
เป็น “มีการตีพิมพ์เผยแพร่......อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ”  

2.3 ระดับ 4 บรรทัดที่ 1 “มีการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ โดยเป็น 30 
corresponding author หรือ first author ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 
เรื่อง หรือเป็น co-author ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISI หรือมีค่า 
SNIP” ปรับแกเ้ป็น 
“ ∙ มีการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ  โดยเป็น   
  corresponding author หรือ first author ในวารสารระดับนานาชาติ อย่าง35 
น้อย 1 เรื่อง หรือ 
 ∙ เป็น co-author ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISI หรือมีค่า 
SNIP  ” 

/และเม่ือปรับแก้ไขแล้ว ... 
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และเมื่อปรับแก้ไขแล้ว ให้ส่งไปให้ภาควิชา/สาขาวิชา พิจารณาเพ่ิมเติม โดยขอให้แจ้งกลับมาคณะภายใน
วันที่ 31 ตุลาคม 2557 

4.4 แนวทางในการรับนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558  
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า แนวทางการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับ

นักศึกษาต่างชาติ คณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557 ในคราวประชุมวาระพิเศษ/2557 เมื่อวันที่ 10 5 
กรกฎาคม 2557 ที่ประชุมขอให้ฝ่ายวิชาการน าแนวทางฯ ไปปรับแก้ และเพ่ิมเติมรายละเอียด นั้น ฝ่าย
วิชาการได้ด าเนินการแล้ว ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา  

 ที่ประชุมพิจาณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้เพ่ิมเติมในข้อ 6 ในเงื่อนไขการ
ตีพิมพ์ และให้ส่งเอกสารกลับไปยังภาควิชา/สาขาวิชา เพ่ือพิจารณาเสนอแนะเพ่ิมเติม 

4.5 ขออนุมัติเปิดรายวิชาเปลี่ยนแปลงใหม่ 10 
 หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร แจ้งว่า ภาควิชา ฯ มีความประสงค์จะขออนุมัติเปิด

รายวิชาเปลี่ยนแปลงใหม่ วิชา 697 330 วิศวกรรมอาหาร 1 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียน
เรียนได้ตามแผนการศึกษาและจบตามโปรแกรมของหลักสูตร โดยขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชา จากเดิม
คือ 314 121 รายวิชาควบ 697 331 เป็น รายวิชาควบ 314 121 และ 697 331 จึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา 15 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เปิดรายวิชาเปลี่ยนแปลงใหม่ โดยให้ด าเนินการ
จัดท า มคอ.3 หมวดที่ 7 ให้ครบถ้วน 

4.6 ขออนุมัติแก้ค่าคะแนน I 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร แจ้งว่า ภาควิชา ฯ ขออนุมัติแก้ค่าคะแนน I ระดับปริญญาตรี 

ในรายวิชา 667 491 Special Problems in Food Technology ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 20 
2556 จ านวน 4 คน ได้ค่าคะแนน A = 4 คน จึงขออนุมัติแก้ไขค่าคะแนนจาก I เป็น A ดัง
รายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง 
 

เลิกประชุม   เวลา 16.30 น. 25 
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                                                                           บุคลากร ช านาญการ 
                                                            รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยี 30 
                                                                 เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 
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