
ครั้งที่ 10/2558 วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558  หน้าที่ 1/10 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี 1 

ครั้งที่ 10/2558 2 
วันที่ 15 ตุลาคม 2558  3 

ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี 4 

ผู้มาประชุม  5 

1. นายพรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 6 
2. นางสาวปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 7 
3. นายณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ กรรมการ 8 
4. นายคณิต วิชิตพันธุ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 9 
5. นายพัชร์สุ วรรณขาว หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   กรรมการ 10 
6. นายสิงหนาท พวงจันทน์แดง  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ 11 
7. นายสมคิด พลตื้อ   หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี เลขานุการ 12 

ผู้ไม่มาประชุม 13 

1. นางจันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า ไปราชการ  14 

ผู้เข้าร่วมประชุม  15 

1. นางสาวกรกช ฮามสุโพธิ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 16 
2. นายธัญญา จันทร์ประสพชัย แทนรักษาราชการหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 17 
3. นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์ บุคลากร ช านาญการ 18 

เริ่มประชุม:    เวลา 13.35 น. 19 

       ประธานกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 20 

ระเบียบวาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 21 
  โดยมีการแก้ไขดังต่อไปนี้ 22 

หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 24 แก้ไขจาก “ประกาศและน าเข้าพิจารราในคราวต่อไป” เป็น “ประกาศและน าเข้า23 
พิจารณาในคราวต่อไป” 24 

หน้าที่ 9 บรรทัดที่ 12 แก้ไขจาก “และอ่ืนๆ ที่ยังมีข้อมูลยังไม่สมบูรณ์” เป็น “และอ่ืนๆ ที่มีข้อความไม่25 
สมบูรณ์”  26 

หน้าที่ 10 บรรทัดที่ 26 แก้ไขจาก “หลักสูตรปรัชญาดุษีบัณฑิต” เป็น “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  27 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง 28 

2.1 ร่างหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรคณะ                         29 
เทคโนโลยีในกิจกรรมการประชุมสัมมนา การฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน การประชุมวิชาการ30 
หรือน าเสนอผลงานวิชาการภายในและต่างประเทศ 31 

ประธาน แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 4.6 คราวประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 17 32 
กันยายน 2558 เรื่อง ร่างหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรคณะ33 
เทคโนโลยีในกิจกรรมการประชุมสัมมนา การฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน การประชุมวิชาการหรือน าเสนอ34 
ผลงานวิชาการภายในและต่างประเทศ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้คณะฯ ส่งรายละเอียดให้กรรมการ35 
ประจ าคณะ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และให้แจ้งกลับมายังคณะฯ ภายในวันที่ 24 กันยายน 255836 
นั้น คณะฯ ได้ปรับแกแ้ล้ว ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 37 

/ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว ... 



ครั้งที่ 10/2558 วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558  หน้าที่ 2/10 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ปรับแก้ไขร่างประกาศฯ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้  1 
- ข้อ 4.1.2 ให้เพ่ิมค าว่า เป็นผู้ไม่มีหนี้สินกับกองทุนอ่ืนใด 2 
- ข้อ 4.1.5 ให้ปรับข้อความใหม่ 3 
- ข้อ 4.1.6 ให้สลับไปไว้ต่อจากข้อ 4.1.1  4 
- ข้อ 4.1.9-4.1.10 ให้ปรับรวมเป็นข้อเดียว 5 

2.2 การด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) 6 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 2.5 คราวประชุมครั้ง7 

ที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 เรื่อง การด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ8 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ได้แจ้งปฏิทินการด าเนินงานตามกรอบ TQF ดังนี้ 9 

2.2.1 ปฏิทินการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF 10 

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 11 
- ส่ง มคอ. 3/มคอ. 4   10 กรกฎาคม 2558 12 
- ส่ง มคอ. 5/มคอ.6   22 มกราคม 2559 13 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 14 
- ส่งมคอ. 3/มคอ. 4   18 ธันวาคม 2558 15 
- ส่งมคอ. 5/มคอ. 6   28 มิถุนายน 2558 16 

ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2558 17 
- ส่ง มคอ. 3/มคอ. 4   13 พฤษภาคม 2559 18 
- ส่ง มคอ. 5/มคอ. 6   29 สิงหาคม 2559 19 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 20 
- ปีการศึกษา 2558 1 มถิุนายน-31 กรกฎาคม 2559 21 
- การตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร  ต้นเดือนสิงหาคม 2559 22 
- ส่ง มคอ.7 ปีการศึกษา 2558 29 กันยายน 2559 23 

วันเปิดและปิดภาคการศึกษา ตามปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 24 
- ภาคการศึกษาต้น    เปิดภาคการศึกษาวันที่ 10 สิงหาคม 2558 25 

  ปิดภาคการศึกษาวันที่ 22 ธันวาคม 2558 26 
- ภาคการศึกษาปลาย  เปิดภาคการศึกษาวันที่ 18 มกราคม 2559  27 

 ปิดภาคการศึกษาวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 28 
- ภาคการศึกษาพิเศษ  เปิดภาคการศึกษาวันที่ 13 มิถุนายน 2559  29 

  ปิดภาคการศึกษาวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 30 

2.2.2 การติดตามการจัดท า มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 31 
2558 32 

สรุปรายวิชาประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 ที่ได้ด าเนินการจัดท าและส่ง มคอ.33 
3/มคอ.4 แล้ว และยังไม่ได้ที่ด าเนินการ มีดังนี้ 34 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต รายวิชาที่ยังไม่ด าเนินการ มคอ.3/มคอ. 4 35 
- รายวิชา 691 370 Creativity Through Technology  36 

 ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์อนาลยา หนานสายออ 37 
- รายวิชา 691 456 Strategic Industrial Psychology 38 

 ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์มานิดา สว่างเนตร 39 
/- รายวิชา 691 495 ... 



ครั้งที่ 10/2558 วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558  หน้าที่ 3/10 
- รายวิชา 691 495 Special Projects in Production Technology  1 

 ผู้ประสานงานรายวิชา สาขาวิชาฯ 2 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รายวิชาที่ยังไม่ได้ด าเนินการ มคอ.3/มคอ.4  3 
- ด าเนินการครบถ้วน จ านวน 20 รายวิชา 4 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี รายวิชาที่ยังไม่ได้ด าเนินการ มคอ.3/มคอ.4 5 
- รายวิชา 694 434 Groundwater Resources Evaluation and Management 6 
 ผู้ประสานงานรายวิชา รองศาสตราจารย์รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล และฝ่ายวิชาการฯ ได้คัดลอก7 

ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบของปีการศึกษา 2557 จึงขอให้อาจารย์ผู้ประสานรายวิชาเข้าระบบเพ่ือ8 
แก้ไขข้อมูลให้สมบูรณ์  9 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร รายวิชาที่ยังไม่ได้ด าเนินการ มคอ.3/มคอ.4 10 
- รายวิชา 697 320 Food Microbiology  11 

 ผู้ประสานงานรายวิชา รองศาสตราจารย์บวรศักดิ์ ลีนานนท ์12 
- รายวิชา 697 321 Food Microbiology Lab.  13 

 ผู้ประสานงานรายวิชา รองศาสตราจารย์บวรศักดิ์ ลีนานนท ์14 
- รายวิชา 697 330 Food Engineering I 15 

 ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์จินตนา ศรีผุย 16 
- รายวิชา 697 331 Food Engineering Lab.I 17 

 ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์จินตนา ศรีผุย 18 
- รายวิชา 697 440 Food Processing III 19 

 ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์จินตนา ศรีผุย 20 
และฝ่ายวิชาการฯ ได้คัดลอกข้อมูลที่มีอยู่ในระบบของปีการศึกษา 2557 จึงขอให้อาจารย์ผู้ประสานรายวิชา21 
เข้าระบบเพ่ือแก้ไขข้อมูลให้สมบูรณ์  22 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา23 
เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม(หลักสูตรนานาชาติ) 24 

- ด าเนินการครบถ้วน จ านวน 18 รายวิชา 25 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   26 
- ด าเนินการครบถ้วน จ านวน 17 รายวิชา 27 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี   28 
- รายวิชา 694 709 Research Methodology in Geotechnology 29 

 ผู้ประสานงานรายวิชา รองศาสตราจารย์รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล 30 
- รายวิชา 694 730 Quantitative Hydrogeology 31 

 ผู้ประสานงานรายวิชา รองศาสตราจารย์รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล 32 
- รายวิชา 694 749 Analytical Method in Geophysics 33 

 ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์รุ่งโรจน์ อาจเวทย์ 34 
- รายวิชา 694 782 Special Topic in Geotechnology 35 

 ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ 36 
และฝ่ายวิชาการฯ ได้คัดลอกข้อมูลที่มีอยู่ในระบบของปีการศึกษา 2557 จึงขอให้อาจารย์ผู้ประสานรายวิชา37 
เข้าระบบเพ่ือแก้ไขข้อมูลให้สมบูรณ์  38 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 39 
- รายวิชา 697 750 Experimental Design in Food Research 40 

/ผู้ประสานงานรายวิชา ... 



ครั้งที่ 10/2558 วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558  หน้าที่ 4/10 
 ผู้ประสานงานรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร แซ่เอียว และฝ่ายวิชาการฯ ได้คัดลอกข้อมูลที่1 

มีอยู่ในระบบของปีการศึกษา 2557 จึงขอให้อาจารย์ผู้ประสานรายวิชาเข้าระบบเพ่ือแก้ไข2 
ข้อมูลให้สมบูรณ์  3 

- รายวิชา 697 772 Selected Topics in Food Science and Technology   ผู้ประสานงาน4 
รายวิชาภาควิชาฯ 5 

- รายวิชา 697 898 Thesis    ผู้ประสานงานรายวิชาภาควิชาฯ 6 
- รายวิชา 697 899 Thesis    ผู้ประสานงานรายวิชาภาควิชาฯ 7 

โดยมีข้อสังเกตว่า รายวิชา Thesis ขอให้ก าหนดผู้ประสานงานฯ ให้ชัดเจน 8 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาความปลอดภัยและการจัดการคุณภาพของอาหาร  (หลักสูตร9 
นานาชาติ) 10 

- ด าเนินการครบถ้วน จ านวน 6 รายวิชา 11 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 12 

- รายวิชา 697 999 Dissertation   ผู้ประสานงานรายวิชาภาควิชาฯ 13 
โดยมีข้อสังเกตว่า ขอให้ก าหนดผู้ประสานงานฯ ให้ชัดเจน 14 

รองวิชาการฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า จะจัด workshop การจัดท า มคอ. แก่คณาจารย์ ซึ่งจะแจ้งให้15 
ทราบอีกครั้ง และขอให้ภาควิชาฯ ให้ความส าคัญในการด าเนินการและติดตามหลักสูตร ซึ่งคณะฯ จะพยาม16 
อ านวยความสะดวกในการจัดท า มคอ. ให้ครบถ้วน และหากรายวิชาใดที่ไม่ได้เปิดสอนก็ให้น าออกจากระบบ 17 

2.2.3 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้18 
รายวิชา ประจ าปีการศึกษา 2557 19 

สรุปจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนและได้รับการทวนสอบ ประจ าปีการศึกษา 2557 ซึ่งก าลังอยู่20 
ระหว่างด าเนินการ และด าเนินการแล้วเสร็จเป็นบางส่วน  21 
ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 22 

ที่ประชุมทราบ 23 

2.3 การประเมินผลการสอนของรองศาสตราจารย์ศรัญญา พรหมโคตร์ 24 
ประธาน แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 4.2 คราวประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 17 25 

กันยายน 2558 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนของ รองศาสตราจารย์ศรัญญา พรหม26 
โคตร์ เพ่ือประกอบการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็น ศาสตราจารย์ นั้น ซึ่งกรรมการฯ นอก27 
คณะฯ ตอบรับเป็นกรรมการประเมินฯ แล้ว คือ รองศาสตราจารย์กันยรัตน์ โหละสุต สังกัดภาควิชา28 
วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนอกภาควิชาฯ คือรองศาสตราจารย์สิงหนาท พวงจันทน์แดง 29 
เพ่ือให้การด าเนินการประเมินผลการสอน เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงขอให้หัวหน้าภาควิชา30 
เทคโนโลยีธรณี ได้ทาบทาม รองศาสตราจารย์รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล เป็นอนุกรรมการประเมินผลการสอนอีก31 
ครั้ง จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 32 

ทีป่ระชุมรับทราบ 33 

2.4 ร่างหลักเกณฑ์การให้บริการและอัตราค่าบ ารุงรักษายานพาหนะ คณะเทคโนโลย ี34 
ประธาน แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 2.3 คราวประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 17 35 

กันยายน 2558 เรื่อง ร่างหลักเกณฑ์การให้บริการและอัตราค่าบ ารุงรักษายานพาหนะ คณะเทคโนโลยี ที่36 
ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ปรับแก้ไขร่างประกาศฯ นั้น คณะฯ ได้ปรับแก้แล้ว ดังรายละเอียด จึงเสนอที่37 
ประชุมพิจารณา 38 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ปรับแก้ไขร่างประกาศฯ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 39 
- ข้อ 3 ค าว่า หรือสาขาวิชา ให้แก้เป็น และสาขาวิชา  40 

/- ข้อ 4.5 การขอยกเลิก ... 



ครั้งที่ 10/2558 วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558  หน้าที่ 5/10 
- ข้อ 4.5 การขอยกเลิกการขอใช้บริการยานพาหนะ ผู้ขอใช้ต้องขอยกเลิกการใช้ล่วงหน้า 1 

2 วันท าการ 2 
- ในเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ค าว่า OT ควรปรับแก้เป็น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน3 

นอกเวลาราชการ และระเบียบการเบิกจ่ายให้อ้างอิงตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า4 
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 2) 5 
พ.ศ.2554 6 

2.5 การรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ 7 
ต่างประเทศและการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 8 

 หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 3.6 คราวประชุม9 
ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 เรื่อง การรายงานการไปราชการประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม 10 
ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศและการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ นั้น ขอหารือที่ประชุม11 
ว่าจะมีวิธีการอย่างไรบ้างในการก ากับให้มีการกรอกข้อมูล ไม่ว่าจะมีการเบิกจ่ายหรือไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 12 
จึงแจ้งหารือที่ประชุม  13 

ที่ประชุมรับทราบ และให้ภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ ก ากับดูแล และให้หน่วยการเจ้าหน้าที่14 
กระตุ้นเตือนเป็นระยะเพ่ือให้มีการกรอกข้อมูล 15 

2.6 การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 16 
ประธาน แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 4.5 คราวประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 17 17 

กันยายน 2558 การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ18 
หลักการและให้คณะกรรมการประจ าคณะ น ากลับไปพิจาณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และให้แจ้งกลับมายัง19 
งานนโยบายและแผนภายในวันที่ 24 กันยายน 2558 โดยขอให้เสนอแนะเพ่ิมเติมข้อมูลตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 20 
เช่น ข้อมูลงานวิจัย ข้อมูลนักศึกษาแลกเปลี่ยน และอ่ืนๆ ที่มีข้อความไม่สมบูรณ์ เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการ21 
การตรวจประเมินฯ คณะฯ ได้ปรับแก้และน าเสนอคณะกรรมการการตรวจประเมินฯ โดยรับการตรวจ22 
ประเมินฯ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 แล้ว โดยมีผลการตรวจที่ไม่เป็นทางการทุกตัวชี่วัด IQA มข. ได้คะแนน 23 
4.11 และเฉพาะตัวชี้วัดของ สกอ. ได้คะแนน 4.41 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 24 

ที่ประชุมรับทราบ โดยเสนอแนะให้มีการวิเคราะห์ต้นทุนระดับหลักสูตร และการเก็บข้อมูล25 
การให้บริการวิชาการของสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีให้คณะขอส าเนาข้อมูลจากการขอไปด าเนินการหรือจาก26 
การเบิกจ่ายจากหน่วยการเงินฯ ของคณะ 27 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 28 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้คณะกรรมการพิจารณาโดยวิธีเวียน 29 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี แจ้งว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงก าหนดการประชุม30 

คณะกรรมการประจ าคณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความ31 
เห็นชอบโดยการเวียนหนังสือ ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 32 

1. พิจารณารับรองการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เป็นกรณีพิเศษ ภาคการศึกษาปลาย 33 
ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แบบ 1.1 ภาคปกติ จ านวน 1 คน คือ นายศรีสรรค์ 34 
ปูพบุญ โดยมีรองศาสตราจารย์สิรินดา ยุ่นฉลาด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฏีนิพนธ์ (ที่ ศธ 35 
0514.16.1.3/ว2758 ลงวันที่ 22 กันยายน 2558) 36 

2. พิจารณารับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา37 
เทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 1 คน คือ นางสาววรัญญา สุวรรณสิงห์ รหัสประจ าตัว 547160023-3 38 
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 2 คน คือ นางสาวศศิกานต์ ซองทุมมินทร์ 39 

/รหัสประจ าตัว ... 
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รหัสประจ าตัว 535160012-3 และนางสาวดวงทิพย์ มโนคุ้ม รหัสประจ าตัว 555160035-3 (ที่ ศธ 1 
0514.16.1.3/ว2815 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558) 2 

ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 3 
ที่ประชุมรับทราบ   4 

3.2 การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2558 5 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  แจ้งว่า ตามที่คณะฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ6 

นักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 6227 ขอแจ้งสรุปผล7 
การปฐมนิเทศนักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 23 คน 8 
เป็นชาย จ านวน 4 คน และหญิง จ านวน 19 คน ประกอบด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 5 คน 9 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 2 คน และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต จ านวน 16 คน โดยมี10 
วิทยากรจากคณาจารย์ประจ าสาขาวิชา จ านวน 6 คน และนักศึกษาได้ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือดี11 
มาก ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 12 

ที่ประชุมรับทราบ 13 

3.3 ปฏิทินการจัดการศึกษา ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2558 14 
 ประธาน แจ้งที่ประชุมแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ว่าฝ่ายวิชาการฯได้สรุป15 

ปฏิทินการจัดการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 ตามปฏิทินได้ก าหนดวันสอบปลายภาค16 
เป็นวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2558 โดยเลื่อนการสอบจากตารางสอบเดิมจาก17 
วันที่ 11 ธันวาคม 2558 เป็นวันที่ 22 ธันวาคม 2558 และจากวันที่ 14 ธันวาคม 2558 เป็นวันที่ 23 ธันวาคม 18 
2558 เนื่องจากมีกิจกรรมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2558 วันปิดภาคการศึกษาคือวันพุธที่ 23 19 
ธันวาคม 2558 และรับรองผลการศึกษา โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 20 
และส่งผลการศึกษาให้ส านักทะเบียนและประมวลผล ในวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่21 
ประชุมทราบ 22 

ที่ประชุมรับทราบ 23 

3.4 จ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2558 24 
ประธาน แจ้งที่ประชุมแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ถึงจ านวนผู้สมัครเข้า25 

ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลายปีการศึกษา 2558 ซึ่งเปิดรับสมัครเป็นรอบแรก ระดับปริญญาโท 26 
จ านวน 3 คน ระดับปริญญาเอกจ านวน 6 คน รวม 9 คน ดังนี้ 27 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 4 คน 28 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน  1 คน  29 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 2 คน ระดับ30 

ปริญญาเอก จ านวน 2 คน 31 
ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 32 

ที่ประชุมรับทราบ 33 

3.5 สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรมของฝ่ายพัฒนานักศึกษาระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม 34 
2558 35 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในระหว่าง36 
เดือนกันยายน-ตุลาคม 2558 มีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ดังนี้ 37 

1. โครงการนักศึกษาพบผู้บริหาร เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 38 

/2. สรุปผลการพิจารณาทุน ... 
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2. สรุปผลการพิจารณาทุนการศึกษาประจ าภาคต้นปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 19 -20 1 

กันยายน 2558 ได้มอบทุนจ านวนรวมทั้งสิ้น 53 ทุน เป็นเงิน 520,000 บาท 2 
3. กิจกรรมกีฬาฟุตบอลเฟ่ืองฟ้าคัพ ประจ าปี 2558 ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2558 3 

ณ สนามชอคเกอร์คลับ จ.ขอนแก่น 4 
4. กิจกรรม TE Freshy Night ราตรีนี้ขอเวทีให้น้องใหม่ ประจ าปี 2558 ในวันที่ 18 5 

ตุลาคม 2558 เวลา 18.00-22.00 น. ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร (ศาลาเดิม) 6 
ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 7 

ที่ประชุมรับทราบ 8 

3.6 ผลการพิจารณาในการรับนักเรียนทุนกัมพูชา ปีการศึกษา 2559 9 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผลการพิจารณาในการ10 

รับนักเรียนทุนกัมพูชา ปีการศึกษา 2558 ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักร11 
กัมพูชา ด้านการศึกษา ตามแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กอง12 
วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งผลการพิจารณาทุนดังกล่าว คณะเทคโนโลยี ได้รับจัดสรร13 
ทุนการศึกษาจ านวน 2 ทุน คือ หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร 1 ทุน และ หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ 1 ทุน 14 
(หลักสูตรปกติ ระดับปริญญาโท) จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 15 

ที่ประชุมรับทราบ 16 

3.7 ความคืบหน้าในการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 
กับ University of Indonesia ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 18 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามท่ีมีการท าข้อตกลง19 
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ University of Indonesia ประเทศสาธารณรัฐ20 
อินโดนีเซีย และผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต วิชิตพันธุ์ มีความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ Prof. Anton Bahtiar 21 
และได้มาเยี่ยมชมพร้อมทั้งพบปะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 จึงมีความสนใจที่จะลง22 
นามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน และขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง23 
ทางกฎหมายของเอกสารข้อตกลงของทั้งสองสถาบัน และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 24 

ที่ประชุมรับทราบ 25 

3.8 ผลการเรียนของนักศึกษานานาชาติที่เข้าศึกษาในหลักสูตรของคณะฯ 26 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามท่ีคณะเทคโนโลยีได้27 

เริ่มรับนักศึกษานานาชาติเพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรของคณะฯ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ปัจจุบันมี28 
นักศึกษานานาชาติที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรคณะเทคโนโลยี ทั้งสิ้น 14 คน จึงขอแจ้งผลการเรียนของนักศึกษา29 
นานาชาติ ซึ่งมีผลการเรียนที่ดี และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดีมาก ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 30 

ที่ประชุมรับทราบ 31 

3.9 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีร่วมกับ Gadjah Mada University และ 32 
Slamet Riyadi University ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 33 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะเทคโนโลยี34 
ร่วมกับ Gadjah Mada University และ Slamet Riyadi University ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้35 
ริเริ่มจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้น ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใน36 
ปีนี้ด าเนินการระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม-16 สิงหาคม 2558 และวันที่ 13 สิงหาคม-6 กันยายน 2558 มี37 
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จ านวน 4 คน ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 38 

ที่ประชุมรับทราบ 39 

/3.10 การเปลี่ยนแปลงรายชื่อ ... 



ครั้งที่ 10/2558 วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558  หน้าที่ 8/10 
3.10 การเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะขอ2 
เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ  3 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 4 
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 5 
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยและการจัดการคุณภาพของ6 

อาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 7 
4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 8 

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2558 ได้พิจารณาเห็นชอบ9 
แล้ว จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 10 

ที่ประชุมรับทราบ              11 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 12 

4.1 การจัดการหนังสือเวียน 13 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร น าเสนอที่ประชุมทราบและพิจารณาในประเด็นการส่ง14 

หนังสือเวียนไปยังภาควิชาฯ เพ่ือเวียนให้บุคลากรทราบ แต่บุคลากรส่วนมากไม่ได้อ่าน ท าให้สิ้นเปลือง15 
งบประมาณในการถ่ายเอกสาร จึงขอหารือที่ประชุมว่า แทนที่จะส่งหนังสือเวียนทั่วไปไปยังภาควิชาฯ เพ่ือ16 
เวียนให้บุคลากรทราบ ขอให้คณะน าขึ้นเว็บไซต์ของคณะแทน  และหากเป็นเรื่องเร่งด่วนเฉพาะถึงตัวบุคคล17 
ขอให้ส่งหนังสือเวียนไปยังภาควิชาฯ ตามระบบ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 18 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการและให้คณะรับไปพิจารณา ดังนี้ 19 
1. ส่งหนังสือเวียนไปยังภาควิชาฯ เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาฯ หรือตัวบุคคล20 

โดยตรง 21 
2. เวียนเอกสารเพ่ือทราบทั่วไปทาง e-mail 22 
3. เอกสารที่ต้องทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน แจ้งให้ทราบทาง e-mail แล้วน าขึ้นเว็บไซต์23 

ของคณะ 24 

4.2 ขอรับการสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ  การ25 
แสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการ26 
ประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจ างวดที่ 1/2559 (รองศาสตราจารย์ศรัญญา 27 
พรหมโคตร์) 28 

ประธาน น าเสนอว่า รองศาสตราจารย์ศรัญญา พรหมโคตร์ ข้าราชการพลเรือนใน29 
สถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีธรณี ขอรับการสนับสนุนทุนเพ่ือเข้า30 
ร่ วมการน า เสนอผลงานวิ จั ย  ผลงานทางวิ ชาการ  การแสดงผลงานทางศิ ลปะ การออกแบบ31 
สถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจ างวดที่ 32 
1/2559 เพ่ือน าเสนอผลงานเรื่อง Tensile Strength of PHBV/Natural Rubber Latex Mixtures แบบ 33 
Oral Presentation ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ในการประชุม 2015  4th International Conference 34 
on Mechanics and Control Engineering (ICMCE 2015) ณ สถาบัน American Society for Research 35 
(ASR) เมือง Lisbon ประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกส มีก าหนด 3 วัน ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2558 36 
ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 37 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้ขอรับการสนับสนุนทุนเพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอ38 
ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม  นวัตกรรม และ39 
สิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจ างวดที่ 1/2559 ต่อไป 40 

/4.3 รายงานผลการด าเนินงาน ... 
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4.3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.1 

2558 2 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ น าเสนอว่า ฝ่ายแผนและสารสนเทศได้จัดท ารายงาน3 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 4 
วันที่ 30 กันยายน 2558 โดยได้ด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 10 ประเด็นยุทธศาสตร์ 21 กลยุทธ์ 56 5 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 98.25 ซึ่งมี 1 โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการคือ การสร้าง outlet เพ่ือแสดงและ6 
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของคณะ ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 7 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบหลักการ และมีข้อเสนอแนะให้พิจารณาปรับตัวชี้วัด8 
ให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน 9 

4.4 แผน-รายงานผลการบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 10 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ น าเสนอว่า ตามที่คณะฯ ได้ระบุปัจจัยเสี่ยงในการ11 

ด าเนินงานตามพันธกิจ ของคณะฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นั้น บัดนี้ครบก าหนดเวลาที่ต้องรายงานการ12 
บริหารความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว จึงน าเสนอแผน-รายงานการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 13 
2558 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือรายงานต่อมหาวิทยาลัยต่อไป ดังรายละเอียด จึงเสนอที่14 
ประชุมพิจารณา 15 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะให้จัดล าดับความเสี่ยงที่16 
ส าคัญ ด้านอัตราก าลังที่ลดลง ด้านงบประมาณ และโครงสร้างสาธารณูปโภคด้านห้องเรียน  17 

4.5 รับรองผู้ส าเร็จการศึกษา 18 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษา และงานบริการการศึกษา19 

ได้ตรวจสอบค่าคะแนนและหลักเกณฑ์การจบการศึกษาครบถ้วนแล้ว ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 20 
ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557   21 

1. สาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นายสุกฤษฎิ์ จันทรสุทธิ รหัสประจ าตัว 533160110 -9 22 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.12 23 

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร นางสาวศศิกานต์ แข็งแอ รหัสประจ าตัว 543160233-4 24 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.18 25 

3. สาวิชาเทคโนโลยีธรณี นายธรรมภัทร จันดอก รหัสประจ าตัว 543160050-2 คะแนน26 
เฉลี่ยสะสม 2.17 27 

ระดบัปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 28 
1. นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีแดงน้อย รหัสประจ าตัว 545160002-7 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.13 29 
2. นางสาววิลาวัลย์ เสือทอง รหัสประจ าตัว 565160021-5 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.94 30 
3. นางสาวสุชีรา สมบูรณ์ทรัพย์ รหัสประจ าตัว 555160022-2 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.88 31 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 32 

4.6 ก าหนดกิจกรรมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2558 33 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ น าเสนอว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 34 

ก าหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรขึ้น ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 นั้น เพ่ือให้การเตรียมจัดกิจกรรม35 
ดังกล่าวในส่วนของคณะเทคโนโลยี เป็นไปอย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอแจ้ง36 
ร่างก าหนดการจัดกิจกรรมการเตรียมการบัณฑิตคณะเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 11 -14 ธันวาคม 2558 37 
ดังรายละเอียด และโดยมีประเด็นการน าเสนอเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 38 

1. รูปแบบการจัดกิจกรรม 39 

 กิจกรรมการให้ความรู้กับศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี 40 
 กิจกรรมเตรียมความ ... 



ครั้งที่ 10/2558 วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558  หน้าที่ 10/10 
 กิจกรรมเตรียมความพร้อมบัณฑิตเพ่ือเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 1 
 กิจกรรมแสดงความชื่นชม ยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ของคณะ2 

เทคโนโลยี 3 
2. การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันต้อนรับบัณฑิต 4 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ดังนี้ 5 
1. รูปแบบการจัดกิจกรรม 6 
2. กรรมการฝึกซ้อมบัณฑิตในปีถัดไป ให้อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา (บัณฑิต) เป็ น7 

กรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต ตามสัดส่วน กรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต : บัณฑิต เท่ากับ 1 : 20  8 
3. การเลี้ยงอาหารกลางวันต้อนรับบัณฑิต ประจ าปี 2558 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 9 

ทุกสาขาวิชาฯ แยกเลี้ยงต้อนรับช่วงพักกลางวัน ณ สถานที่ที่สาขาวิชาฯ ก าหนด  10 

4.7 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ประจ าปีการศึกษา 2558 11 
ประธาน น าเสนอว่า ตามที่คณะรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 12 

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 โดยมีผลการตรวจเบื้องต้นที่ไม่เป็นทางการตามที่ได้แจ้งไปแล้วนั้น มีประเด็นที่13 
ต้องพิจารณาด าเนินการจัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ประจ าปีการศึกษา 2558 14 
และต้องจัดล าดับความส าคัญของโอกาสในการปรับปรุง จัดท ารายละเอียดของแผนพัฒนาองค์การ การระบุ15 
กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงานและตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาองค์การ และคณะได้ด าเนินการ16 
จัดท าแล้วมีโอกาสในการปรับปรุงที่ได้จัดจัดล าดับความส าคัญแล้ว 4 ประเด็น ดังรายละเอียด จึงเสนอที่17 
ประชุมพิจารณา 18 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะให้ประเด็นด้าน19 
อัตราก าลังที่ลดลง 20 

4.8 โครงการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 21 
ประธาน น าเสนอว่า จากที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 

ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยตามนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ23 
วิจัยในสถาบันอุดมศึกษา และสอดคล้องกับนโยบายการจัดสรรทุนวิจัยของ วช. ที่เน้นการจัดงบประมาณ24 
การวิจัยเป็นกลไกส่งเสริมให้เกิดการจัดการความปลอดภัย โดยห้องปฏิบัติการวิจัยที่ได้รับ ESPReL 25 
Checklists สามารถน าไปอ้างอิงในข้อเสนอโครงการวิจัยได้ และศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและ26 
สารอันตราย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอให้มีห้องปฏิบัติการวิจัยน าร่อง (ต้นแบบ) พร้อมกับขอทราบเบื้องต้น27 
ว่าคณะมีความประสงค์จะเข้าร่วมหรือไม่ ดังรายละเอียด จึงเสนอให้ภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ น ากลับไป28 
พิจารณา เมื่อมีหนังสือจากฝ่ายวิจัยฯ สอบถามมาคณะจะได้แจ้งให้ภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ พิจารณาอีกครั้ง 29 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบและเสนอแนะให้คณะพิจารณาระบบการบริหาร30 
จัดการภายในด้วย 31 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ 32 
   ไม่มี 33 
เลิกประชุมเวลา 17.15 น. 34 

                   (นายสมคิด พลตื้อ) 35 
             หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี 36 

  เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 37 
นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์  38 
ผู้จดรายงานการประชุม 39 


