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ผู้มาประชุม 5 

1.  นายพรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี  ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวรัชฎา ตั้งวงค์ไชย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรรมการ 
3.  นางสาวกรกช ฮามสุโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  กรรมการ 
4.  นายณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์  รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ  กรรมการ 
5.  นางสาวปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  กรรมการ 10 
6.  นายคณิต วิชิตพันธุ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  กรรมการ 
7.  นายพัชร์สุ วรรณขาว  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี  กรรมการ 
8.  นายสิงหนาท พวงจันทน์แดง  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร  กรรมการ  
9.  นางจันทนี อุริยะพงศ์สรรค์  กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า  กรรมการ 
10.นายสมคิด พลตื้อ  บุคลากร ช านาญการ  เลขานุการ 15 
    รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางอนาลยา หนานสายออ  รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
2.  นางสุดาภรณ์ เบนเน๊ท  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ 

เริ่มประชุม   เวลา 09.00 น.     20 
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และได้ด าเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

 หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 37-38 แก้ไขจาก “และหากภาควิชา/สาขาวิชา จะเสนอแนะเพ่ิมเติม ให้แจ้ง
กลับมายังฝ่ายวิชาการ” เป็น “และให้ฝ่ายวิชาการจัดท าร่างประกาศแนวทางในการรับ25 
นักศึกษาต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 ต่อไป” 

  หน้าที่ 4  บรรทัดที่ 7 แก้ไขจาก “โดยให้ยึดกฎกติกาของรายวิชา ต้องเรียนให้ครบ 80%” เป็น 
“โดยให้ยึดกฎกติกาของรายวิชา หากรายวิชาจะตั้งเกณฑ์ต้องเรียนให้ครบ 80% ต้องระบุ
ให้ชัดเจนใน มคอ.3 หรือ course syllabus” 

    บรรทัดที่ 32 แก้ไขจาก “เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา” เป็น “เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา” 30 
  หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 25 และบรรทัดที่ 27 แก้ไขจาก “พ.ศ.2557” เป็น “พ.ศ.2558” 
 หน้าที่ 6  บรรทัดที่ 28-29 แก้ไขจาก “ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 

และคณะฯ สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา 100 ,000 บาทต่อปี” เป็น “ระหว่างคณะ
เทคโนโลยีกับสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี และคณะฯ สนับสนุนค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
นักศึกษาทั้ง 2 คน เป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา” 35 

   บรรทัดที่ 38 แก้ไขจาก “ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยถ้าจะให้
ภาควิชา/สาขาวิชา สนับสนุนงบประมาณในการจัดหารถตู้ ก็ขอน ากลับไปพิจารณาใน
รายละเอียดอีกครั้ง” เป็น “ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ” 

 /ระเบียบวาระท่ี 2 … 



ครั้งที่ 12/2557 วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557  หน้าที่ 2/8 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่อง  

2.1 การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ สังกัด
คณะเทคโนโลยี 

ประธาน แจ้งว่า ตามวาระที่ 2.3 การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรสายวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยี ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 5 
2557 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และได้ปรับแก้ร่างเกณฑ์การประเมินฯ โดยได้เพ่ิมเติมรายละเอียด
ในหมายเหตุ ในด้านการเรียนการสอน เช่น youtube ที่สร้างขึ้นมาประกอบการเรียนการสอน และด้านการ
ผลิตผลงานวิชาการ โดยใช้ได้เพียงไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ และให้ประกาศใช้ในรอบการประเมินที่ 2/2558 เป็นต้นไป 

2.2 ร่ างระ เบี ยบมหาวิทยาลั ยขอนแก่น  ว่ าด้ วย  กองทุนศิษย์ เก่ าคณะเทคโนโลยี 10 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. .... 

ประธาน แจ้งว่า ตามวาระที่ 4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนศิษย์
เก่าคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ที่
ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และได้ปรับเพ่ิมเติม แก้ไขข้อความ ตามมติที่ประชุมแล้ว จากนั้นคณะได้
น าเสนอร่างระเบียบฯ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 15 
12/2557 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 โดยที่ประชุมได้มีการปรับแก้ไข เพ่ิมเติมข้อความในร่างที่คณะเสนอ 
และขณะนี้ก าลังอยู่ในระหว่างน าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในวันที่ 10 มกราคม 2558 จึง
แจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

2.3 แนวทางในการรับนักศึกษาต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 20 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า  ตามวาระที่ 2.4 แนวทางในการรับ

นักศึกษาต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 
20 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับแก้ไขในข้อ 6.1 จากเดิม เปลี่ยนเป็น “ต้องตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน ISI หรือ SCOPUS” นั้น และเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
สูงสุดในการจัดการด้านทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษานานาชาติฯ ของคณะ ฝ่ายวิชาการฯ จึงได้ (ร่าง) 25 
ประกาศคณะเทคโนโลยี ฉบับที่......./2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนฯ และการรับสมัครทุน
สนับสนุนการศึกษาส าหรับนักศึกษานานาชาติเพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรของคณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 
2558 ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ และให้กรรมการประจ าคณะ น ากลับไป
พิจารณา หากมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายวิชาการฯ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2558 หาก30 
เลยก าหนดดังกล่าวจะถือว่าคณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบและจะประกาศใช้ต่อไป  

2.4 การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่า ตามวาระที่ 4.4 การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมมีมติให้
ภาควิชา/สาขาวิชา กลับไปตรวจสอบรายละเอียดหัวข้อผลการวิเคราะห์จัดสรรฯ หมวดค่าตอบแทน และการ35 
วิเคราะห์ในแต่ละรายวิชา โดยให้น ากลับมาพิจารณาในที่ประชุมอีกครั้ง นั้น และฝ่ายแผนได้ปรับแก้ ลด-เพ่ิม 
ผลการวิเคราะห์ฯ ใหม่ ตามมติที่ประชุมแล้ว ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ และให้ภาควิชา/สาขาวิชาตรวจสอบ
จ านวนนักศึกษาท่ีรับจริงกับแผนของภาควิชา/สาขาวิชาและแจ้งยืนยันอีกครั้ง   

/2.5 ร่างประกาศหลัก … 



ครั้งที่ 12/2557 วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557  หน้าที่ 3/8 
2.5 ร่างประกาศหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนเงินของกองทุนวิจัย คณะเทคโนโลยี 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  แจ้งว่า ตามวาระที่ 4.10 ร่างประกาศ
หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนเงินของกองทุนวิจัย คณะเทคโนโลยี  ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 
20 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้กรรมการประจ าคณะ น าร่างประกาศคณะ
เทคโนโลยีฯ กลับไปพิจารณา เสนอแนะเพ่ิมเติม นั้น ปรากฏว่าไม่มีกรรมการประจ าคณะท่านใด เสนอแนะ5 
เพ่ิมเติมแต่อย่างใด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ และให้เสนอแนะเพ่ิมเติมร่างประกาศคณะเทคโนโลยีฯ กลับมายังฝ่าย
วิจัยฯ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2558 หากเลยก าหนดดังกล่าวจะถือว่าคณะกรรมการประจ าคณะให้ความ
เห็นชอบและจะประกาศใช้ต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 10 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 
รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยี แจ้งว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงก าหนดการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความ
เห็นชอบโดยการเวียนหนังสือ ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 4 เรื่อง ดังนี้ 

1. พิจารณารับรองผลการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 15 
 ระดับปริญญาโท 
1) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 วิชา 667 892 FOOD TECHNOLOGY SEMINAR 2 

แก้ค่าคะแนน I เป็น A = 2 คน (นายธนพันธ์ น่าบัณฑิต และนางสาวอโนทัย นิลค า) 
2) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 วิชา 667 892 FOOD TECHNOLOGY SEMINAR 2 

ได้ค่าคะแนน A = 1 คน (นางสาวทิพย์สุคนธ์ อังกาพย์) 20 
3) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 วิชา 667 899 THESIS นายธนพันธ์ น่าบัณฑิต 

ลงทะเบียน 4 หน่วยกิต ได้ค่าคะแนน S= 4 หน่วยกิต และนางสาวเบญญา เพ็ชรพันธ์ศรี 
ลงทะเบียน 2 หน่วยกิต ได้ค่าคะแนน S= 2 หน่วยกิต 

 ระดับปริญญาเอก 
1) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 วิชา 667 993 FOOD TECHNOLOGY SEMINAR 3 25 

ได้ค่าคะแนน A = 1 คน (นางสาวยุพารัตน์ โพธิเศษ) 
(ท่ี ศธ 0514.16.1.3/ว3142 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2557) 

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้เงินอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
นานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 2/2558 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ เพ่ือเข้า
ร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง The effects of extract conditions on protein recovery 30 
and antioxidant activities of bioactive compounds from the industrial hexane 
defatted rice bran. ในการประชุมวิชาการนานาชาติ IJFST 50th Celebration Conference: 
The future of food innovation, nutrition and technology ณ Lincoln University, 
Lincoln, Canterbury ประเทศ New Zealand ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 (ที่ ศธ 
0514.16.1.4/ว3194 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2557) 35 

3. พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอรับทุนสนับสนุนแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปต่างประเทศ (Thai 
Visiting Scholar) ประจ าปีงบประมาณ 2558 ของอาจารย์รุ่งโรจน์ อาจเวทย์ เพ่ือไปสอนและวิจัย 
ณ Texas A&M University ประเทศสหรัฐอเมริกา ระว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 30 
มิถุนายน 2558 (ท่ี ศธ 0514.16.1.4/ว3125 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2557) 

/4. 1) พิจารณารับ … 



ครั้งที่ 12/2557 วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557  หน้าที่ 4/8 
4. 1) พิจารณารับรองบุคคลชาวต่างประเทศเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทเป็นกรณีพิเศษ ภาคการศึกษาปลาย 

ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จ านวน 2 คน คือ Mr. Yueyexiong Tongnamavong และ 
Mr.Khamvanh Din Phengnaone  
2) พิจารณารับรองผลการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ภาคการศึกษา
ต้น ปีการศึกษา 2557 วิชา 667 892 FOOD TECHNOLOGY SEMINAR 2 ได้ค่าคะแนน A = 2 คน 5 
(นางสาวธีรวรรณ ค าแจะ และนางสาวเบญญา เพ็ชรพันธ์ศรี) และ วิชา 667 899 THESIS นางสาว
ธีรวรรณ ค าแจะ ลงทะเบียน 2 หน่วยกิต ได้ค่าคะแนน S= 2 หน่วยกิต (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว3301 
ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2557)  

ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ   10 

3.2 การเปิดด าเนินงานศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านธรณีเทคนิคตามแผนพัฒนาของ
ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี แจ้งว่า  ด้วยภาควิชาเทคโนโลยีธรณีมีแผนพัฒนา
ศูนย์บริการวิชาการวิจัยและบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถด้านการวิจัยและผลิต
บัณฑิตให้เป็นไปตามแผนและตัวชี้วัด ซึ่งภาควิชาฯ ได้ด าเนินการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานส่วนศูนย์ดังกล่าว15 
เสร็จเกือบสมบูรณ์แล้วบางส่วน เพ่ือให้เป็นไปตามแผนแม่บทของภาควิชาฯ ระยะ 10 ปี จึงใคร่ขอเปิด
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านธรณีเทคนิคดังกล่าว ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.3 การด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
รายวิชา ประจ าปีการศึกษา 2556  20 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า ตามวาระที่ 3.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา ในคราวประชุม ครั้งที่ 
11/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ฝ่ายวิชาการฯ ได้จัดท าประกาศคณะเรื่องแนวทางในการ
ด าเนินการทวนสอบฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการด าเนินการทวน
สอบฯ และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทวนสอบฯ ให้กับคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว และขอให้25 
คณะกรรมการทวนสอบฯ ด าเนินการทวนสอบฯ จัดท ารายงานและส่งมายังคณะภายในวันที่ 30 มกราคม 
2558 ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.4 การส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า ฝ่ายวิชาการฯ ขอให้ภาควิชา/สาขาวิชา 30 

ช่วยก ากับติดตามการจัดท า มคอ. 3 ของรายวิชาที่เปิดในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 บันทึก
ข้อมูล มคอ. 3 ในระบบ TQF ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อย และจัดส่งเอกสาร (hard copy) มายัง
ฝ่ายวิชาการฯ ก่อนเปิดภาคการศึกษาปลาย ส่วนการส่ง มคอ. 5 ของรายวิชาที่เปิดในภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา 2557 ขอให้ภาควิชา/สาขาวิชา บันทึกข้อมูลและจัดส่งเอกสารตามปฏิทินการจัดท า มคอ. ของ
คณะด้วย ซึ่งฝ่ายวิชาการฯ จะได้ท าหนังสือแจ้งเตือนอีกครั้ง จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 35 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.5 ประกาศทุน Thai/International Visiting Scholar ประจ าปีงบประมาณ 2558 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า กองวิเทศสัมพันธ์ได้จัดท าประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2910/2557 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ว่าด้วยเรื่อง การรับสมัครทุน

/สนับสนุนการแลก … 



ครั้งที่ 12/2557 วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557  หน้าที่ 5/8 
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอนและหรือวิจัย ณ ต่างประเทศ (Thai Visiting Scholar) 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2911/2557 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 
2557 ว่าด้วยเรื่อง ทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ( International Visiting Scholar) ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2558 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมที่เว็บไซต์ของกองวิเทศสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหมวดทุนการศึกษา ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 5 

ที่ประชุมรับทราบ  

3.6 การสรุปผลการจัดอบรมให้กับคณาจารย์และนักศึกษาของฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
(เดือนตุลาคม 2557-เดือนธันวาคม 2557) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า ฝ่ายวิชาการฯ ได้สรุปการด าเนินกิจกรรม
ของฝ่ายฯ ระหว่างเดือนตุลาคม 2557-เดือนธันวาคม 2557 จ านวน 2 กิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรม10 
การอบรมการใช้โปรแกรม Turnitin เพ่ือตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการ เมื่อวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2557 โดยมี ดร.กรวิภา พูลผล เป็นวิทยากร มีผู้เข้าอบรม 15 คน และกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ประสบผลส าเร็จเพ่ือพร้อมรับอาเซียน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 
โดยมี คุณวัชรีวรรณ มัฆวิมาลย์ และคุณกฤติกา สุนทร เป็นวิทยากร มีผู้เข้าอบรม 43 คน ดังรายละเอียด 
จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 15 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 การรับรองผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 
รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยี แจ้งว่า  งานบริการการศึกษาได้รับผล

การศึกษาจากภาควิชาฯ เพ่ือขออนุมัติรับรองผลการศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ทั้งระดับ20 
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ระดับปริญญาตรี  จ านวน 71 วิชา 2) ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 64 วิชา 
(1) เทคโนโลยีการผลิต 13 วิชา (1) เทคโนโลยีชีวภาพ 29 วิชา  
(2) เทคโนโลยีชีวภาพ 24 วิชา (2) เทคโนโลยีธรณี       11 วิชา 
(3) เทคโนโลยีธรณี 16 วิชา (3) เทคโนโลยีอาหาร 24 วิชา 25 
(4) เทคโนโลยีอาหาร 18 วิชา 

และรับรองแก้เกรด I ภาคการศึกษาปลายและภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาตรี จ านวน 4 
วิชา และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 7 วิชา รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง  30 

4.2 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประธานแจ้งว่า คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอให้คณะฯ 

โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เสนอรายชื ่อผู ้สมควรด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอชื ่อผู ้สมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารง35 
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คือ  

1. รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี เจริญวานิช สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  
2. รองศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง สังกัดคณะเทคโนโลยี 

 
/4.3 การเสนอชื่อผู้สมควร … 



ครั้งที่ 12/2557 วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557  หน้าที่ 6/8 
4.3 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ประธานแจ้งว่า คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ขอให้คณะฯ โดย
ความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เสนอรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอชื ่อผู ้สมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารง5 
ต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ คือ  

1. อาจารย์กิตติ์ เธียรธโนปจัย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  
2. อาจารย์พิพัทธ์ เรืองแสง สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

4.4 การขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (ของ รองศาสตราจารย์เพียงตา  
สาตรักษ์) 10 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี แจ้งว่า รองศาสตราจารย์เพียงตา  สาตรักษ์ ข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งวิชาการต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีธรณี ได้ยื่น
เอกสารค าขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ มีก าหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ คณะได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นตามระเบียบฯ แล้ว อยู่ในเกณฑ์ที่จะขอ
อนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนฯ ได้ ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 15 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ และขอให้เพ่ิมเติมข้อมูลในแบบค าขอไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ดังนี้  

งานที่ปฏิบัติในปัจจุบันในภาคการศึกษาต่อไป 
- ข้อ 4.2 งานบริหาร ให้เสนอผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่แทน 

โครงการเพิ่มพูนความรู้ 20 
- ให้เพ่ิมเติมข้อมูลโดยระบุรายละเอียดการด าเนินการในระยะที่ 1 -4 ให้ชัดเจน 

ก าหนดเนื้อหาวิชากี่บท ในแต่ละระยะลงมือเขียนบทใดบ้าง 
เหตุผลหรือประโยชน์ที่จะได้รับ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบโดยเน้นเรื่องการเขียนและเรียบเรียงต ารา 

และที่ประชุมได้มอบหมายให้นายสมคิด พลตื้อ ไปศึกษาระเบียบ/แนวปฏิบัติเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการขอไป25 
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนฯ ของคณะอ่ืนเพ่ือจะได้น ามาเป็นแนวทางในการถือปฏิบัติต่อไป 

4.5 การสรรหาและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย          
ต าแหน่งวิชาการ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี แจ้งว่า ตามที่ภาควิชาฯ มีอัตราว่างต าแหน่งอาจารย์จากที่
อาจารย์กมลพร กรมขันธ์ ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 และคณะได้เปิดรับ30 
สมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งดังกล่าวแล้ว 2 ครั้ง แต่ยังไม่สามารถสรรหาเพื่อบรรจุได้ และ
ภาควิชาฯ ประสงค์จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้ งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งวิชาการ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ส าหรับผู้ที่ยังไม่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 790/2556 ลงวันที่ 30 เมษายน 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลภายนอก เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งวิชาการ ตามยุทธศาสตร์35 
ของมหาวิทยาลัย และเพ่ือให้การด าเนินการสรรหาตามขั้นตอนและได้บุคคลที่มีลักษณะพิเศษและศักยภาพ
ที่เหมาะสมในสาขาวิชาที่คณะต้องการ เห็นควรให้มีคณะอนุกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ ดังรายละเอียด 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ และให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและ
คัดเลือกฯ ดังนี้  40 

/1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ … 
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1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานอนุกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี  เป็นอนุกรรมการ 
3. รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี  เป็นอนุกรรมการ 
4. เลขานุการคณะเทคโนโลยี   เป็นเลขานุการ 

4.6 Internship ของนักศึกษาจาก AGROSUP, France 5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ แจ้งว่า ด้วยทาง AGROSUP ร่วมกับ University 

of Burgundy, France มีความสนใจจะส่งนักศึกษามา Internship ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกปีในสาขา
ของสายวิทยาศาสตร์ เช่น Food Tech, Biotech, Agriculture โดยสนใจที่จะมาที่ Food Tech จ านวน 2 
คน ประมาณเดือนมิถุนายน 2558 เป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งนักศึกษาบางส่วนจะท างานวิจัยที่ภาควิชาฯ 
อาหาร และบางส่วนจะไปท างานที่คณะเกษตรศาสตร์และบริษัทฯ อาหาร (เอกชน) ทั้งนี้ จะอยู่ในความดูแล10 
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ โดยทางประเทศฝรั่งเศสจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัว แต่ถ้า
เป็นงานวิจัยก็ขึ้นอยู่กับทางผู้ดูแลฝ่ายไทยจะ Support ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการวิจัย และคณะให้
การสนับสนุนที่พักกับนักศึกษาดังกล่าว และการสนับสนุนเรื่องอ่ืนๆ 

4.7 การขอประเมินค่างานเพื่อประกอบการขออนุมัติก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้น เลขประจ า15 
ต าแหน่ง 3175 ต าแหน่งช่างเทคนิค ช านาญงาน เป็น ต าแหน่งช่างเทคนิค ช านาญงาน
พิเศษ 

รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยี แจ้งว่า นายศุภชัย ดรเสนา ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งช่างเทคนิค ช านาญงาน สังกัดส านักงานคณบด ีได้ยื่นเอกสารแบบการประเมิน
ค่างานต าแหน่งประเภททั่วไป เพ่ือประกอบการพิจารณาเป็นระดับช านาญงานพิเศษ ทั้งนี้ คณะ/หน่วยงานที่20 
จะเสนอขออนุมัติก าหนดต าแหน่งใดให้สูงขึ้น ต้องเสนอข้อมูลหน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความ
ยุ่งยากของงานในต าแหน่งที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้มหาวิทยาลัยประเมินค่างานเพ่ือวัดคุณภาพของต าแหน่งดังกล่าว 
โดยข้อมูลที่เสนอเพ่ือประเมินค่างานต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ
ก่อน ตามมติที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 6/2557 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการให้ขอประเมินค่างานเพ่ือประกอบการขอ25 
อนุมัติก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้นฯ และมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงเพ่ิมเติมแบบประเมินค่างานฯ โดยน าเสนอ
ข้อมูลงานใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  

4.8 รายงานการใช้จ่ายเงิน คณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไตรมาสที่ 1 
(ตุลาคม 2557-ธันวาคม 2557) 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่างานนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานการใช้30 
จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ คณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม 2557-ธันวาคม 2557) เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 

4.9 รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ประธาน แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 35 

(ตามเกณฑ์ EdPEx) ปีการศึกษา 2556 ของคณะเทคโนโลยี ในเดือนกันยายน 2557 ไปแล้วนั้น บัดนี้ 
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ด าเนินการสรุปผลและจัดท ารายงานผลการตรวจประเมินฯ เรียบร้อยแล้ว 
และได้ส่งรายงานผลการตรวจประเมินฯ มายังคณะ ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

/ที่ประชุมพิจารณาแล้ว … 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้กรรมการฝ่ายแผนฯ ของคณะ

ด าเนินการให้มีการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ EdPEx จากผู้มีประสบการณ์ต่อไป 

เลิกประชุม   เวลา 13.00 น. 

                                                                           (นายสมคิด พลตื้อ) 
                                                                          บุคลากร ช านาญการ 5 
                                                            รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยี 
                                                                 เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 

นางสุดาภรณ์  เบนเน๊ท 
ผู้จดรายงานการประชุม 


