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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี 1 
ครั้งที่ 11/2558 2 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 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. นายเกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์  รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   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   รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 17 
3. นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์ บุคลากร ช านาญการ 18 

เริ่มประชุม:    เวลา 13.30 น. 19 
       ประธานกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 20 

ระเบียบวาระท่ี  1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 10/2558 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 21 
  โดยมีการแก้ไขดังต่อไปนี้ 22 

หน้า 6 ระเบียบวาระที่ 3.2 บรรทัดที่ 10 แก้ไขจาก “สาขาวิชาเทคโนโลยีการอหาร” เป็น “สาขาวิชา23 
เทคโนโลยีการอาหาร”  24 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง 25 

2.1 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยี26 
ในกิจกรรมการประชุมสัมมนา การฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน การประชุมวิชาการหรือ27 
น าเสนอผลงานวิชาการภายในและต่างประเทศ 28 

หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากวาระที่ 2.1 29 
คราวประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง ร่างหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการใช้30 
เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีในกิจกรรมการประชุมสัมมนา การฝึกอบรมหรือ31 
ศึกษาดูงาน การประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการภายในและต่างประเทศ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว 32 
มีมติให้ปรับแก้ไขร่างประกาศฯ นั้น ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมฯ แล้ว และได้ปรับองค์ประกอบ33 
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  34 
ให้สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะ 35 
พ.ศ. 2541 โดยเพ่ิมรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  เป็นกรรมการและเลขานุการและหัวหน้า36 
ส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 37 

ที่ประชุมรับทราบ 38 
/2.2 ก าหนดการจัดกิจกรรม ... 
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2.2 ก าหนดการจัดกิจกรรมในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2558 1 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากวาระ2 

ที่ 4.6 คราวประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง ก าหนดการจัดกิจกรรมในวันพิธี3 
พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2558 ขอแจ้งรายละเอียดก าหนดการจัดกิจกรรม เพ่ิมเติม ดังนี้ 4 

1) วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 บัณฑิตรายงานตัวฝึกซ้อมฯ ที่คณะ และด าเนินกิจกรรมที่คณะ 5 
2) วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558   6 
 กิจกรรมถ่ายภาพหมู่ส่วนกลาง ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 

- มหาบัณฑิต ตั้งแถวเวลา 08.20 น. เวลา ถ่ายภาพ 08.30 น.  8 
- บัณฑิตตั้งแถวเวลา 09.40 น. เวลาถ่ายภาพ 09.50  น. 9 
- ดุษฎีบัณฑิต ตั้งแถวเวลา 10.00 น. เวลาถ่ายภาพ 10.10  น. 10 

 กิจกรรมแสดงความชื่นชม ยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ของคณะเทคโนโลยี 11 
เวลา 10.45-11.45 น. 12 

ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 13 
ที่ประชุมทราบ 14 

2.3 โครงการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากวาระท่ี 4.8 คราวประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 16 

15 ตุลาคม 2558 เรื่อง โครงการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมติให้17 
ภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ น ากลับไปพิจารณา เมื่อมีหนังสือจากฝ่ายวิจัยฯ สอบถามมาคณะจะได้แจ้งให้18 
ภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ พิจารณาอีกครั้ ง นั้น ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีหนังสือขอความ19 
อนุเคราะห์ข้อมูลห้องปฏิบัติการวิจัยภายในคณะ/หน่วยงาน แล้ว คณะฯ ได้แจ้งภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ20 
พิจารณาแล้ว และส่งข้อมูลที่ภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ เสนอเพ่ือเข้าร่วมโครงการยกระดับความปลอดภัย21 
ห้องปฏิบัติการวิจัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 3 ห้องปฏิบัติการ คือ ห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร 22 
ห้องปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุล และห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเซลล์พืช ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 23 

ที่ประชุมรับทราบ 24 

2.4 หลักเกณฑ์การให้บริการและอัตราค่าบ ารุงรักษายานพานะ คณะเทคโนโลยี 25 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากวาระที่ 2.4 26 

คราวประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง ร่างหลักเกณฑ์การให้บริการและอัตราค่า27 
บ ารุงรักษายานพาหนะ คณะเทคโนโลยี ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ปรับแก้ไขร่างประกาศฯ ได้แก้ไข28 
เพ่ิมเติมตามมติที่ประชุมฯ แล้ว ตามประกาศคณะเทคโนโลยี (ฉบับที่ 24/2558) เรื่อง หลักเกณฑ์การ29 
ให้บริการและอัตราค่าบ ารุงรักษายานพานะ คณะเทคโนโลยี และได้เวียนประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ 30 
และน าขึ้นประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีแล้ว ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 31 

ที่ประชุมรับทราบ 32 

2.5 รายงานการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ33 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2557 34 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากวาระที่ 2.2 คราว35 
ประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ36 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ขอแจ้งรายงานการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามกรอบ37 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2557 ของคณะเทคโนโลยี โดยสรุปในภาพรวม38 
ผลการทวนสอบพบว่ารายวิชาส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด มีบางรายวิชาที่ต้องน าไปปรับแก้เพ่ือให้มีความ39 
พร้อมส าหรับการทวนสอบในปีการศึกษา 2558 ต่อไป ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 40 

ที่ประชุมรับทราบ 41 
/ระเบียบวาระท่ี 3 ... 
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ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1 

3.1 ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี ประจ าปี พ.ศ.2559 2 
 หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี  แจ้งที่ประชุมทราบก าหนดวันประชุม3 

คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี ประจ าปี พ.ศ. 2559 โดยก าหนดประชุมเป็นวันพฤหัสบดีที่ 3 ของ4 
เดือน ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 5 

ที่ประชุมรับทราบ   6 

3.2 ผลการจัดสรรทุนนักศึกษายอดเยี่ยม คณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2558 7 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบรายชื่อนักศึกษา8 

คณะเทคโนโลยีที่ได้รับทุนนักศึกษายอดเยี่ยมประจ าปีการศึกษา 2558 ทุนละ 7 ,500 บาท สาขาวิชาละ 1 9 
คน คือ 10 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 11 
นายธนวัฒน์ ธนาพรสิน  เกรดเฉลี่ย 3.41 12 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 13 
นางสาวสิรินันท์ ปัญญาสิทธิ์  เกรดเฉลี่ย 3.04 14 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 15 
นายพินิจ รัตนูปการ   เกรดเฉลี่ย 3.35 16 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 17 
นางสาวปานรวี  เอกชนนิยม  เกรดเฉลี่ย 3.26 18 

ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 19 
ที่ประชุมรับทราบ 20 

3.3 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหาร21 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 22 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร23 
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 24 
พ.ศ. 2558 และได้เปรียบเทียบการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดตาม25 
ประกาศฯ ซึ่งปรากฏว่าจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 26 
ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการ หรือหลักสูตรสหวิทยาการ ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 27 

ทีป่ระชุมรับทราบ 28 
3.4 การประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 29 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก าหนดให้มีการจัดประชุม30 
ร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระหว่างวันที่ 19-21 31 
พฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อ การถ่ายทอดความรู้สู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ นั้น ผล32 
จากการประชุมร่วมมีประเด็นส าคัญในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สังคม ความเชี่ยวชาญ การท างาน33 
ร่วมกันแบบบูรณาการ ตามประเด็น ดังนี้  34 

1. New Knowledge 35 
- Response to social, market need 36 
- Interdisciplinary 37 

2. Delivery 38 
- Curriculum modification 39 

/- Theory-practice ... 
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- Theory-practice 1 
- Technology application 2 
- Field/Workplace experience 3 
- Research to classroom 4 

3. Beyond University 5 
- Inter-faculty collaboration 6 
- Research knowledge repackaging 7 
- Use of modern technology and social media 8 

4. Leadership policy 9 
- Policy-led-strategy 10 
- Restructuring-regulation 11 
- Faculty recruitment 12 
- Faculty staffs development  13 
- Faculty performance evaluation and promotion 14 
- Cross-registration 15 

ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 16 
ที่ประชุมรับทราบ 17 

3.5 การตรวจประเมินคุณภาพระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 
ประธาน  แจ้ งที่ ป ระชุ มทราบ เ รื่ อ งการตรวจประ เมินคุณภาพระดับสถาบัน 19 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2558 สรุปผลคะแนนการ20 
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA) ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2557 จัดล าดับตามเกณฑ์ สกอ.13 21 
ตัวชี้วัด คณะฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.40 ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 22 

ที่ประชุมรับทราบ  23 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเพื่อพิจารณา 24 

4.1 รับรองผลการศึกษา 25 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี น าเสนอที่ประชุมทราบและพิจารณารับรองผล26 

การศึกษา การแก้ค่าคะแนน ดังนี้ 27 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 28 

- รายวิชา 662 494 โครงการทางเทคโนโลยีชีวภาพ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 29 
1) นายสุเมธ พิมพ์สราญ แก้ค่าคะแนนจาก I เป็น B  30 
2) นายธีระพัฒน์ ชัยเสนา แก้ค่าคะแนนจาก I เป็น B+ 31 

- รายวิชา 662 997 ดุษฎีนิพนธ์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 32 
1) นายอาทิตย์ ธานี ได้เกรด s จ านวน 2 หน่วยกิต 33 
2) นายพงษ์เทพ อริยะเจริญวงศ์ ได้เกรด s จ านวน 2 หน่วยกิต 34 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 35 
- รายวิชา 691 380 การฝึกงานทางเทคโนโลยีการผลิต ภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษา36 

พิเศษ ปีการศึกษา 2557 แก้ค่าคะแนนจาก I เป็น S จ านวน 22 คน 37 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 38 

/4.2 รับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ... 
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4.2 รับรองผู้ส าเร็จการศึกษา 1 
หัวหน้าส านักงานคณบดี น าเสนอว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษา และงานบริการการศึกษาได้2 

ตรวจสอบค่าคะแนนและหลักเกณฑ์การจบการศึกษาครบถ้วนแล้ว คือ นายลิขิต ศิริสันติเมธาคม ส าเร็จ3 
การศึกษา ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาคการศึกษาต้น ปี4 
การศึกษา 2558 ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 5 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 6 

4.3 การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทต่างๆ 7 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการ8 

คัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 3 ประเด็น คือ 9 
4.3.1 รับรองผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 

ประจ าคณะเทคโนโลยี ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการคัดเลือกเมื่อวันที่ 23 11 
พฤศจิกายน 2558 ดังรายละเอียด 12 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ให้นายสมเกียรติ วงศ์ประเสริฐ ศิษย์เก่าจาก13 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ14 
เทคโนโลยี ประจ าปี พ.ศ. 2558 และให้คณะฯ แจ้งรายชื่อต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือเสนอชื่อเข้ารับ15 
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะเทคโนโลยี ปี พ.ศ. 2558 ต่อไป 16 

4.3.2 การด าเนินการมอบรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจ าปี  พ.ศ. 2558 จากการ17 
พิจารณาจากคณะกรรมการการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ดังรายละเอียด  18 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ให้ นายนฤทธิ์ ใหญ่โสมานัง และ นายวรพันธ์ ทิพา19 
กร เป็นศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ เสนอชื่อเข้ารับรางวัลจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อไป 20 

4.3.3 การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นประจ าคณะเทคโนโลยี จากการพิจารณาคณะกรรมการ21 
การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นประจ าคณะเทคโนโลยี เมื่อวันที่  23 พฤศจิกายน 2558 เห็นควรให้มีรางวัลศิษย์22 
เก่าดีเด่นประจ าคณะเทคโนโลยี โดยพิจารณาจากข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่เหลืออีก จ านวน 8 คน ดัง23 
รายละเอียด  24 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ และให้มีรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจ าคณะ25 
เทคโนโลยี สาขาวิชาละ 1 คน โดยพิจารณาจากรายชื่อที่มี จ านวน 8 คน 26 

4.4 เกณฑ์การจัดสรรทุนนักศึกษายอดเยี่ยม คณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2558 27 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาร่าง28 

เกณฑ์การจัดสรรทุนนักศึกษายอดเยี่ยม คณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยสืบเนื่องจากผลการ29 
จัดสรรทุนนักศึกษายอดเยี่ยม ประจ าปีการศึกษา 2558 นั้น เพ่ือเป็นการกระจายทุนแก่นักศึกษาที่มีผลการ30 
เรียนดี ในแต่ละสาขาวิชา จึงเสนอให้มีการจัดสรรทุนนี้ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา ที่มีคุณสมบัติ31 
ครบถ้วน โดยจัดสรร เป็นเงินทุนรวม 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) แทนหลักเกณฑ์การจัดสรรเดิมที่ให้32 
สาขาวิชาละ 1 ทุน ทุนละ 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาท) รวมทั้งสิ้น 4 ทุน เป็นเงินทุนรวม 30,000 บาท (สาม33 
หมื่นบาทถ้วน) 34 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบใหใช้หลักเกณฑ์การจัดสรรเดิมและให้ภาควิชาฯ/สาขา35 
วิชาฯ ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษทราบ         36 

4.5 ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์(อาจารย์รุ่งโรจน์ อาจเวทย์) 37 
  หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี น าเสนอท่ีประชุมว่า อาจารย์รุ่งโรจน์ อาจเวทย์ 38 

พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี ยื่นเอกสารผลงานเพ่ือ39 

/ประกอบการพิจารณา ... 
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ประกอบการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา เทคโนโลยีธรณี 1 
โดยวิธีปกติ ซึ่งได้ผ่านประเมินการสอนจากคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ตามค าสั่งคณะ2 
เทคโนโลยีที่168/2558  ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2558 บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความช านาญพิเศษ ในการสอน มี3 
คุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา  4 

1. ขอความเห็นชอบผลการประเมินผลการสอน 5 
2. พิจารณาค าขอในเอกสารประกอบการขอก าหนดต าแหน่งฯ 6 
3. ขอความเห็นชอบในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการและมีข้อเสนอแนะและแก้ไข ดังนี้ 8 
1. ให้ตรวจสอบข้อความใน แบบ ก.พ.อ.03 ให้ถูกต้องครบถ้วน 9 
2. ให้ตรวจสอบจ านวนนักศึกษาปริญญาโท ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ให้ถูกต้องตามจ านวนที่10 

ได้รับอนุมัติแต่งตั้ง หากจ านวนนักศึกษาเกิน 5 คน ให้ท าเรื่องขอขยายจ านวนนักศึกษาด้วย 11 
3. ให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12 

ว่าอยู่ในฐานข้อมูล TCI, ISI หรือ Scopus และเป็นค่า Impact factor หรือ SNIP 13 
4. ให้น าเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการ จ านวน 10 รายชื่อ ในแบบ 14 

“ลับ” ตามแบบเสนอชื่อ 15 

4.6 การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 16 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจาณา กระบวนการ17 

ประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมีประเด็นพิจารณา ให้ปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรโดยอาจ18 
จัดตั้งฝ่ายประกันคุณภาพคณะ ประธานน าเสนอโครงสร้างองค์กรของส านักงานคณบดีเพ่ิมเติมโดยมีงานที่19 
รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอเพ่ิมเติมว่าก าลัง20 
ด าเนินการในภาพรวมคณะ โดยจะด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้ร่วมกันของทุกสาขาวิชาให้พร้อม21 
ที่สุดโดยสาขาวิชาด าเนินการในส่วนที่เป็นเรื่องเฉพาะของสาขาวิชาและหากสาขาวิชามีข้อเสนอแนะให้เสนอ22 
มายังฝ่ายวิชาการเพ่ือจะได้ด าเนินการต่อไป 23 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ 24 

4.7 ขอปิดรายวิชา 697 495 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการอาหาร 25 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา การขอปิดรายวิชา 697 26 

495 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการอาหาร ปีการศึกษา 2559 เนื่องจากไม่มีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 27 
จึงขอปิดรายวิชาดังกล่าว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอเพ่ิมเติมว่าในส่วน ม.คอ.4 ของ28 
รายวิชาดังกล่าว ฝ่ายวิชาการของคณะจะเป็นผู้เขียนให้ โดยดูแลร่วมกับผู้ประสานงานจากภาควิชาฯ 1 ท่าน 29 
และในส่วนอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนสหกิจศึกษาขอให้หารือกันในภาควิชาฯ ก่อน หาก30 
ไม่มีท่านใดรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจึงขอให้อยู่ในความดูแลของกรรมการสหกิจศึกษาของคณะฯ 31 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เปิดรายวิชา 697 495 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยี32 
การอาหาร ในปีการศึกษา 2559 ไว้ก่อน หากไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้แจ้งปิดรายวิชาดังกล่าวได้33 
ตามก าหนด  34 

4.8 ร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยี 35 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี36 

งบประมาณ พ.ศ.2559 ซึ่งมี 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ 22 กลยุทธ์ 42 มาตรการ 43 โครงการ ดังรายละเอียด 37 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 38 

/ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ... 



ครั้งที่ 11/2558 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  หน้าที่ 7/7 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ และมีข้อเสนอแนะให้รณรงค์เรื่อง1 
มาตรการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง และหากลยุทธ์ในการรับนักศึกษานานาชาติเพ่ิมมากขึ้น โดยขอให้2 
คณะกรรมการฯ น ากลับไปศึกษารายละเอียด และหากมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้แจ้งกลับฝ่ายแผนฯ ภายใน3 
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 4 

4.9 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.5 
2558 (รอบ 12 เดือน) 6 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติ7 
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน) จ านวน 14 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นที่สังเกตว่าผลการ8 
ด าเนินงานที่ได้คะแนนในระดับที่น้อยและเป็นวิกฤติของคณะที่จะต้องปรับปรุง คือ ผลงานของผู้ส าเร็จ9 
การศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด10 
ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และจ านวนผลงานทางวิชาการ (หนังสือ/ต ารา) ที่ได้รับรองคุณภาพต่อ11 
จ านวนอาจารย์ประจ า ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 12 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบ และให้ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีตัวชี้วัดที่ 8  13 

4.10 การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 14 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ น าเสนอที่ประชุมทราบและพิจารณาหลักเกณฑ์ในการ15 

จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมี 3 วิธีในการคิดสัดส่วนการจัดสรร16 
งบประมาณ คือ 17 

1) แบบเดิมจัดสรรตาม FTES เฉพาะนักศึกษาปริญญาตรี 18 
2) แบบใหม่จัดสรรตาม FTES รวมนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 19 
3) จัดสรรตามเกณฑ์ของมหาวิทยาขอนแก่น  20 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในแบบที่ 3 โดยขอให้ฝ่ายแผนฯ ภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ 21 

น ากลับไปพิจารณาตรวจสอบ FTES อีกครั้ง 22 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 23 

- ไม่มี 24 

เลิกประชุมเวลา 16.48 น. 25 

                    (นายสมคิด พลตื้อ) 26 
             หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี 27 

        เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 28 
นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์  29 
ผู้จดรายงานการประชุม 30 


