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ระเบียบวาระที่ 1 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 และครั้งที่ 24 
พิเศษ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 โดยมีการแก้ไขดังนี้ 25 

ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 26 
หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 23-24 แก้ไขจาก “ทั้งเรื่องของโต๊ะคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเครื่องส ารองและพ้ืนที่จัดเก็บ27 

สามารถรองรับแล้ว” เป็น “เรื่องก าลังคนในการด าเนินงานของสาขาวิชาฯ” บรรทัดที่ 28-28 
30 แก้ไขจาก “เป็นการปรับวิธีการโดยใช้เงินรายได้ของสาขาฯ จ้างบุคลากรมาปฏิบัติงาน 29 
คือ นางพิศมัย ศรีทอง และอยากให้สาขาอ่ืนลองปรับวิธีการปฎิบัติ งานด้วย และจะเริ่ม30 
ทดลองปฎิบัติงานตามที่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป” เป็น 31 
“ไม่ได้ปรับเปลี่ยนเนื่องจากสาขาวิชาฯ จ้างบุคลากรมาปฏิบัติงาน คือ นางพิศมัย ศรีทอง 32 
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ทราบ” เป็น “ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ” 34 

หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 2 แก้ไขจาก “พิจารณาให้ความเห็นชอบการการก าหนดชื่อสาขาส าหรับการเสนอขอ35 
ต าแหน่งทาง” เป็น “พิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดชื่อสาขาส าหรับการเสนอขอ36 
ก าหนดต าแหน่งทาง” บรรทัดที่ 17 แก้ไขจาก “(นางรังรอง ศรีสวัสดิ์)” เป็น “(นางรังค์37 
รอง ศรีสวัสดิ์)” บรรทัดที่ 33 แก้ไขจาก “มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงแจ้งที่ประชุมทราบ”38 
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/ทราบ” บรรทัดที ่... 



ครั้งที่ 10/2561 วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561  หน้าที่ 2/7 
ทราบ” บรรทัดที่ 35 แก้ไขจาก “วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา” เป็น “ระเบียบวาระ1 
ที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา” 2 

หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 37 แก้ไขจาก “ในผลงานทางวิชาการ ผลงานแต่ง” เป็น “และจัดท าแบบแสดงหลักฐาน3 
ที่มีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ”  4 

หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 11 แก้ไขจาก “การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในการท าวิจัย” เป็น “การแลกเปลี่ยนนักศึกษา5 
ระดับบัณฑิตศึกษาในการท าวิจัย” 6 

หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 14 แก้ไขจาก “ที่ประชุมมีมติและพิจารณาเห็นชอบในการหลักการ” เป็น “ที่ประชุมมี7 
มติเห็นชอบในหลักการ” 8 

หน้าที่ 9 บรรทัดที่ 26 แก้ไขจาก “บุคลากรมหาวิทยลัยขอนแก่น” เป็น “บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น”  9 

ครั้งที่ พิเศษ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 10 
หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 28 แก้ไขจาก “วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ” เป็น “ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ” 11 
หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 14 แก้ไขจาก “มหาวิทยลัยขอนแก่น” เป็น “มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 12 
หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 31 แก้ไขจาก “วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา” เป็น “ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอ13 

เพ่ือพิจารณา” 14 
หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 16-17 แก้ไขจาก “ศาสตราจารย์อิศรา เรืองแสง” เป็น “ศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง”  15 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ  16 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่อง 17 

2.1 การประเมินผลการสอนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งโรจน์ อาจเวทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   18 
ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ 19 

 ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว20 
ประชุมครั้งที่ พิเศษ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 2.1 การประเมินผลการสอนของ21 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งโรจน์ อาจเวทย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชฎา ตั้งวงค์ไชย ที่ประชุมรับทราบการให้22 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งโรจน์ อาจเวทย์ แก้ไขปรับปรุงเอกสารค าสอนให้สมบูรณ์ นั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์23 
รุ่งโรจน์ อาจเวทย์ ได้แก้ไขปรับปรุงเอกสารค าสอนตามที่เสนอแนะแล้ว ผลการประเมินฯ อยู่ในระดับ24 
ช านาญพิเศษ และระเบียบวาระที่ 4.1 การประเมินผลการสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ ถาวรชิน25 
สมบัติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์  ที่ประชุมเห็นชอบรายชื่อบุคคลเพ่ือทาบทามแต่งตั้ง26 
เป็นคณะกรรมการประเมินผลการสอน นั้น คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนของผู้ช่วย27 
ศาสตราจารย์ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์  แล้ว และ28 
คณะกรรมการประเมินผลการสอนได้ประชุมพิจารณาประเมินผลการสอน มีผลดังนี้  29 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ คณะกรรมการประเมินผลการสอน ประชุม30 
พิจารณาประเมินผลการสอน เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ผลการประเมินฯ อยู่ในระดับ31 
เชี่ยวชาญ 32 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณะกรรมการประเมินผลการสอน ประชุมพิจารณา33 
ประเมินผลการสอน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ผลการประเมินฯ อยู่ในระดับช านาญพิเศษ 34 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบและรับรองผลการประเมินผลการสอน ทั้ง 3 ราย และแจ้งให้35 
ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 36 

2.2 การสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 37 
 ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว38 

ประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ระเบียบวาระที่ 4.7 การสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา39 

/เทคโนโลยีการ ... 



ครั้งที่ 10/2561 วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561  หน้าที่ 3/7 
เทคโนโลยีการอาหาร ที่ประชุมเห็นชอบองค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการ1 
อาหาร คณะเทคโนโลยี นั้น คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามค าสั่งคณะเทคโนโลยี ที่ 178/2561 สั่ง ณ 2 
วันที่ 24 กันยายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยี3 
การอาหาร คณะเทคโนโลยี และคณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการสรรหาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้ 4 

1. เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาฯ จ านวน 1 ชื่อ ล่วงหน้า วันที่ 16-17 5 
ตุลาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น.  6 

2. เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาฯ จ านวน 1 ชื่อ วันที่ 19 ตุลาคม 7 
2561 เวลา 09.00-15.00 น. 8 

3. คณะกรรมการฯ กลั่นกรองรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 9 
15.00 น. และทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่กระบวนการฯ 2 คน 10 

4. ผู้ได้รับการทาบทามตอบรับเข้าสู่กระบวนการฯ ส่งแผนและวิสัยทัศน์การบริหาร11 
สาขาวิชาฯ ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 น. 12 

ผู้ได้รับการทาบทามเข้าสู่กระบวนการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการ13 
อาหาร คณะเทคโนโลยี ตอบรับ 1 คน ไม่ยินดีเข้าสู่กระบวนการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาฯ และไม่ตอบรับ 1 14 
คน และคณะกรรมการฯ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. มีมติให้ด าเนินการเพ่ือให้15 
ได้มาซึ่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ใหม่ ดังนี้ 16 

1. ให้ทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื่อ (ตามล าดับความถี่) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาวิชา17 
เทคโนโลยีการอาหาร 18 

2. หากไม่ตอบรับเพ่ือปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ให้สาขาวิชาฯ ประชุม19 
เพ่ือเสนอชื่อผู้ปฏิบัติหน้าทีห่ัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารให้คณะแต่งตั้งต่อไป 20 

จึงเสนอท่ีประชุมทราบและพิจารณา 21 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งหัวหน้าสาขาวิชา22 

เทคโนโลยีการอาหาร ใหม่ โดยใช้คณะกรรมการฯ ชุดเดิม และให้คณะกรรมการฯ ก าหนดปฏิทินการ23 
ด าเนินการต่อไป 24 

2.3 การคัดเลือกต าแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เลขประจ า25 
ต าแหน่ง 5530 26 

 ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม27 
คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ระเบียบวาระที่ 2.2 28 
การคัดเลือกต าแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เลขประจ าต าแหน่ง 5530 ที่ประชุม29 
รับทราบว่ามีผู้สมัครในระบบแล้ว จ านวน 2 คน นั้น ได้สิ้นสุดก าหนดเวลารับสมัครแล้วมีผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้า30 
รับการคัดเลือก จ านวน 3 คน และก าหนดคัดเลือกในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 31 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 32 

2.4 การปรับโครงสร้างและแบ่งหน่วยงาน คณะเทคโนโลยี 33 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว34 

ประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ระเบียบวาระที่ 2.6 การปรับโครงสร้างและแบ่ง35 
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยี และได้เริ่มปฏิบัติงานตามที่ได้แจ้งที่ประชุมทราบแล้ว นั้น ภายหลังที่ได้36 
ด าเนินการไปสักระยะหนึ่ง จะขอเชิญประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบผลการปฏิบัติงาน จึงแจ้งที่ประชุม37 
ทราบ 38 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เช่น การปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่ยัง39 
มีผลกระทบ เนื่องจากการปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอนเกินไป ได้แก่  งานด้านสารบรรณ เรื่องการออกเลข40 

/หนังสือ รวมทั้ง ... 



ครั้งที่ 10/2561 วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561  หน้าที่ 4/7 
หนังสือ รวมทั้งการปฏิบัติงานของแม่บ้าน เกี่ยวกับการเปิด-ปิดอาคาร TE 03 เนื่องจากบุคลากรได้1 
ปรับเปลี่ยนสถานทีก่ารปฏิบัติงาน และขอให้คณะปรับแก้การปฏิบัติงานส่วนนี้ด้วย 2 

2.5 การลงนามข้อตกลงทางวิชาการและวิจัยกับ Ritzumeikan University ประเทศญี่ปุ่น 3 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว4 

ประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ระเบียบวาระที่ 4.4 การลงนามข้อตกลงทางวิชาการ5 
และวิจัยกับ Ritzumeikan University ประเทศญี่ปุ่น ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการ นั้น ได้มีการลงนาม6 
ในข้อตกลงทางวิชาการและวิจัยฯ เรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 7 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 8 

2.6 การคัดเลือกบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทสนับสนุน 9 
 ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม10 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ พิเศษ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 11 
2.2 การคัดเลือกบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทสนับสนุน ที่ประชุมเห็นชอบและรับรอง12 
การเปิดรับสมัครฯ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจ าต าแหน่ง 5633 และต าแหน่ง13 
นักวิทยาศาสตร์ เลขประจ าต าแหน่ง 1857 นั้น คณะได้แจ้งข้อมูลไปยังกองทรัพยากรบุคคลเพ่ือขออนุมัติ14 
ประกาศรับสมัครแล้ว จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 15 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 16 

2.7 ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี ภาคการศึกษาต้น 17 
ปีการศึกษา 2561 18 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว19 
ประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ระเบียบวาระที่ 4.6 ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับ20 
นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 ที่ประชุมเห็นชอบและ21 
รับรองผลการจัดสรรทุนฯ 4 ทุนแล้วนั้น กรณีนางสาวอัจฉริยา นาทันตอง ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ แต่ทุน22 
ประเภทที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารได้รับการจัดสรรครบจ านวนแล้ว จึงขอให้สาขาวิชาเทคโนโลยี23 
การอาหารน ากลับไปพิจารณาประเภททุนใหม่อีกครั้งซึ่งสาขาวิชาฯได้พิจารณาแล้ว และแจ้งขอสละสิทธิ์ทุน24 
ดังกล่าว จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 25 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 26 

2.8 ร่าง “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…...../2561) เรื่อง กองทุนวิจัยคณะเทคโนโลยี 27 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 28 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว29 
ประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ระเบียบวาระท่ี 4.8 ร่าง “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 
(ฉบับที่…...../2561) เรื่อง กองทุนวิจัยคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ที่ประชุมเห็นชอบหลักการ 31 
โดยให้แก้ไขเล็กน้อย นั้น คณะได้เสนอร่างประกาศไปยังมหาวิทยาลัยแล้ว และผู้อ านวยการกองบริหารงาน32 
คณะแจ้งเพ่ิมเติมว่าได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของกองคลังว่าจะต้องน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการ33 
คลังและพัสดุพิจารณาก่อน จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 34 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 35 

2.9 ขอความร่วมมือการทูลเกล้าฯ ถวายของในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ 36 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว37 

ประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ระเบียบวาระที่ 4.11 ขอความร่วมมือการทูลเกล้าฯ 38 
ถวายของในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ที่ประชุมเห็นชอบหลักการให้มีการทูลเกล้าฯ ถวายของในวัน39 

/พิธีพระราชทาน ... 



ครั้งที่ 10/2561 วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561  หน้าที่ 5/7 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ โดยทาบทาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวรรณ อภิรักษากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์1 
จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร แซ่เอียว เพื่อพิจารณาผลงานที่จะทูลเกล้าฯ ถวายของ2 
ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ต่อไป นั้น จากการทาบทาม มีผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวรรณ อภิรักษากร 3 
ที่ประสงค์ส่งผลงานที่จะทูลเกล้าฯ และได้ด าเนินการแจ้งไปยังส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 4 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้วจึงแจ้งที่ประชุมทราบ 5 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  6 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 7 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 8 
 ประธาน แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงก าหนดประชุมคณะกรรมการประจ า9 

คณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยการเวียน10 
หนังสือที่ด าเนินการไปแล้วจ านวน 2 ครั้ง และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบคือ 11 

1. บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0514.16.1.1.1/ว 2412 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561 12 
พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย13 
ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง 1 ชื่อ 14 

2. บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 2423 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 15 
พิจารณารับรองผลการเรียนระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รายวิชา 16 
692892 BIOTECHNOLOGY SEMINAR 2 จ านวน 1 ราย นางสาวธันยาภรณ์ ศิริวงษ์ รหัส17 
ประจ าตัว 595160010-3 ได้เกรด A 18 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 19 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 20 

3.2  แจ้งก าหนดการด าเนินโครงการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ21 
ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx 200) รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ. 2561  22 

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา แจ้งก าหนดการด าเนิน23 
โครงการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา24 
ภายใน (EdPEx 200) รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ. 2561 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 25 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะแจ้งรายละเอียดก าหนดการ 26 
ดังกล่าวให้คณาจารย์ทราบทาง e-mail ต่อไป 27 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 28 

4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม หลักสูตร29 
นานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 30 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา31 
เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ตามที่ประธานคณะ32 
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้เสนอ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 33 

มติ ที่ประชุมรับทราบและมีมติเห็นชอบในหลักการ และมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 34 
1. หน้าที่ 7 ข้อ 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี ให้เพ่ิม35 

ข้อมูลในแผน ก แบบ ก 1 36 
2. หน้าที่ 8 ให้แยกรายละเอียดหมวดรายวิชาบังคับให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรที่37 

มีทั้งแผน ก แบบ ก 1 และ ก 2 38 
3. หน้าที่ 11-17 “* เงื่อนไขของรายวิชา:” * หมายถึงอะไร จ าเป็นต้องมีหรือไม่ 39 

/“ค าอธิบายรายวิชา ... 



ครั้งที่ 10/2561 วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561  หน้าที่ 6/7 
 “ค าอธิบายรายวิชา (ไทย) ค าอธิบายรายวิชา (อังกฤษ)” จ าเป็นต้องขีดเส้นใต้หรือไม่ 1 
4. หน้าที่ 19 ข้อ 3.2.3 อาจารย์พิเศษ ควรเพ่ิมเติมประวัติของอาจารย์พิเศษ ในภาคผนวก 2 
5. หน้าที่ 79 ปีการศึกษาควรเป็นปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร (2562-2565) ข้อที่ 8, 12 3 

ให้ เป็นการด าเนินการ  4 
6. หน้า 81 ควรชี้ให้เห็นประเด็นที่สอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ 5 
7. หน้าที่ 82-83 ให้ตรวจสอบรูปเล่มหลักสูตรโดยควรใช้ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย6 

ก าหนด 7 

4.2 การรับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 8 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี น าเสนอว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 9 

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 และงานสนับสนุนวิชาการได้ตรวจสอบค่า10 
คะแนน และเกณฑ์การจบการศึกษาครบถ้วนแล้ว จ านวน 1 ราย คือ นายธัญธร สารธิมา รหัสประจ าตัว 11 
575160010-1 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 12 

มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 13 

4.3 การสนับสนุนทุนภายใต้โครงการ Thailand Scholarships ประจ าปีการศึกษา 2562 14 
 ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ว่ากองการต่างประเทศ ขอความอนุเคราะห์15 

พิจารณาการสนับสนุนทุนภายใต้โครงการ Thailand Scholarships ประจ าปีการศึกษา 2562 ตามหนังสือ16 
ที่ ศธ 0507(5)/ว.1633 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ขอความ17 
อนุเคราะห์สอบถามความประสงค์ในการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาส าหรับชาวกัมพูชา ลาว และเมียนมา 18 
ภายใต้โครงการ Thailand Scholarships ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาโท/19 
หรือปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน โดยคณะที่ประสงค์จะ20 
ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาจะต้องรับผิดชอบ ดังนี้ 21 

1. ค่าเดินทางระหว่างประเทศ (ตามอัตราที่จ่ายจริง)  22 
2. ค่าใช้จ่ายรายเดือน (รวมค่าที่พัก) อย่างน้อย 8,000 บาท/เดือน x12 เดือน เป็นเงิน 23 

96,000 บาท/ปี 24 
3. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน อย่างน้อย 4,000 บาท/ปี 25 
4. ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ (ตามอัตราที่จ่ายจริง) 26 
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ (ตามอัตราที่จ่ายจริง)  27 

ซึ่งจะสนับสนุนการศึกษาส าหรับปริญญาโท จ านวน 2 ปี ระดับปริญญาเอก จ านวน 3 ปี ทั้งนี้ สกอ. จะจัดสรร28 
งบประมาณฯ ให้สถาบันละไม่เกิน 4 คน จ านวน 20,000 บาท/คน จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 29 

มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 30 

4.4 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร สังกัดคณะเทคโนโลยี 31 
  ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาว่าเพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ32 
บุคลากร สังกัดคณะเทคโนโลยี มีมาตรฐาน มีกลไกสนับสนุนความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ และ33 
สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างและแบ่งหน่วยงาน คณะเทคโนโลยี  จึงน าเสนอร่างค าสั่งมอบอ านาจให้34 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลยี และร่างประกาศคณะ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการ35 
ปฏิบัติราชการของบุคลากร สังกัดคณะเทคโนโลยี ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่36 
ประชุมพิจารณา 37 
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ และให้เพ่ิมค านิยามและปรับแก้หัวข้อ38 
ย่อยของประกาศใหม่ให้ถูกต้อง 39 

/4.5 การประเมินผล ... 
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4.5 การประเมินผลการสอนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวรรณ อภิรักษากร 1 

  ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวรรณ อภิรักษากร 2 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ยื่นเอกสารค าสอนวิชา 3 
692765 เทคโนโลยีของเอนไซม์และเซลล์ เพ่ือขอประเมินผลการสอนประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทาง4 
วิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพ่ือทาบทามแต่งตั้งเป็น5 
คณะกรรมการประเมินผลการสอน                6 
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ทาบทามรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้เพ่ือแต่งตั้งเป็น7 
คณะกรรมการประเมินผลการสอน 8 

1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คือ รองศาสตราจารย์พรเทพ ถนนแก้ว 9 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะ นอกสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คือ รองศาสตราจารย์วรนุช 10 

ศรีเจษฎารักข์ 11 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ คือ รองศาสตราจารย์เขมิกา ลมไธสง สังกัดคณะ12 

วิทยาศาสตร์ อันดับส ารอง คือ รองศาสตราจารย์ยานี ตรองพาณิชย์  และรอง13 
ศาสตราจารย์ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 14 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรืองอ่ืนๆ  15 

5.1 การปรับปรุงห้องเรียนอาคาร TE 05 16 
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี แจ้งที่ประชุมว่าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มีห้องที่ต้องการจะ17 

ปรับปรุงส าหรับการเรียนการสอน จ านวน 2 ห้อง ที่ชั้น 4 อาคาร TE 05 โดยขอให้คณะเป็นผู้ด าเนินการปรับปรุง18 
และอยู่ในความดูแลของคณะต่อไป และที่ประชุมสาขาวิชาฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 19 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และประธานรับไปพิจารณาประสานกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป 20 

5.2 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2560 21 
ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แจ้งที่ประชุมว่าตามที่คณะกรรมการได้ตรวจ22 

ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2560 ของคณะไปแล้วนั้น มีบาง23 
หลักสูตรยังไม่ทราบผลการประเมินฯ อย่างเป็นทางการ จึงขอให้ติดตามความก้าวหน้าในเรื่องนี้ด้วยรวมทั้ง24 
ขอให้คณะจัดกิจกรรม KM และด าเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมข้อมูลส าหรับให้หลักสูตรที่ประสงค์ขอรับ25 
การรับรองมาตรฐานหลักสูตร TQR จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 26 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และคณะจะรับไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 27 

เลิกประชุม เวลา 16.35 น. 28 
(นายสมคิด พลตื้อ) 29 

                        ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี 30 
         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 31 

นางนฤมล พิมพ์พงษ์ต้อน 32 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 33 


