
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่  2/2558 

วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 
ณ  ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี 

ผู้มาประชุม  5 

1. นายพรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกรกช ฮามสุโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ 
3. นายณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ กรรมการ 
4. นางสาวปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
5. นาวสาวรัชฎา ตั้งวงค์ไชย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  กรรมการ 10 

6. นายคณิต วิชิตพันธุ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 
7. นายพัชร์สุ วรรณขาว หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี กรรมการ 
8. นายสิงหนาท พวงจันทน์แดง หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ 
9. นายสมคิด พลตื้อ เลขานุการคณะเทคโนโลยี กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 15 

1. นางอนาลยา หนานสายออ รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
2. นางนภสร สิกขา รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางจันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า (ลาป่วย) 

เริ่มประชุม :  เวลา  13.30  น. 20 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และได้ด าเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558   
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
หน้าที่ 3  บรรทัดที่ 40 แก้ไขจาก “โครงการจิตตปัญหาศึกษา” เป็น “โครงการจิตตปัญญาศึกษา” 
หน้าที่ 5  บรรทัดที่ 13 แก้ไขจาก “และประสบการร่วมกับคณาจารย์” เป็น “และประสบการณ์25 

ร่วมกับคณาจารย์” 
หน้าที่ 6  บรรทัดที่ 7 แก้ไขจาก “ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้” เป็น “ที่

ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยให้คณะน าไปปรับเกณฑ์และน าเสนอ
เพ่ือพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป ดังนี้” 

หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 9 แก้ไขจาก “จ านวนเงินทุนวิจัยต้องมกกว่าของคณาจารย์” เป็น “จ านวน30 

เงินทุนวิจัยต้องมากกว่าของคณาจารย์” 
หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 23 แก้ไขจาก “นางสาวสภาวดี เด่นวงษ์” เป็น “นางสาวสุภาวดี เด่นวงษ์” 
หน้าที่ 7  บรรทัดที่ 13 แก้ไขจาก “วิชา 691 221” เป็น “วิชา 692 221” 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่อง 

2.1 การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 35 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ได้น าเสนอข้อมูลการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลตัวเลขจากภาควิชาและจากฝ่ายวางแผนฯ แล้ว ดัง
รายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 
/2.2 ประกาศคณะเทคโนโลยี … 
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2.2 ประกาศคณะเทคโนโลยี ฉบับท่ี 5/2558 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  แจ้งว่า ตามวาระที่ 2.3 แนวทางในการรับ

นักศึกษาต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 
29 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และให้กรรมการประจ าคณะ น ากลับไปพิจารณา 
หากมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายวิชาการฯ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2558 หากเลย5 

ก าหนดดังกล่าวจะถือว่าคณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบและจะประกาศใช้ต่อไป นั้น ฝ่าย
วิชาการฯ ได้ท าการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม
ประกาศคณะเทคโนโลยี ฉบับที่ 5/2558 เรื่อง “หลักเกณฑ์การให้ทุนและการรับสมัครทุนสนับสนุน
การศึกษาส าหรับนักศึกษานานาชาติ เพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรของคณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2558” จึง
แจ้งที่ประชุมทราบ 10 

ที่ประชุมรับทราบ และมีขอเสนอแนะให้ปรับแก้ข้อความ ข้อ 8 ของประกาศ โดยระบุเป็น 
“งบประมาณเงินรายได้คณะเทคโนโลยี จากงบประมาณของกองทุนวิจัยคณะเทคโนโลยี” และข้อ 14 แก้ไข
ตัวเลขไทยเป็นเลขอารบิก และให้ยกเลิกประกาศฉบับนี้ ออกเป็นประกาศฉบับใหม ่

2.3 การด าเนินการของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 (TQF) 15 

2.3.1 การติดตามการจัดท า มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.6 ประจ าปีการศึกษา 2557 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  แจ้งรายงานสรุปผลการจัดท า มคอ. 3-6 

ประจ าปีการศึกษา 2557 ของคณะฯ จ านวน 12 หลักสูตร และขอความร่วมมือให้ภาควิชาด าเนินการจัดท า
ให้แล้วเสร็จตามปฏิทินการจัดท า มคอ. ที่ฝ่ายวิชาการฯ ได้จัดส่งไปให้แล้วนั้น และเมื่อด าเนินการเสร็จแล้ว
ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท าบันทึกข้อความรายงาน ผ่านหัวหน้าภาควิชานั้นๆ มายังรอง20 

คณบดีฝ่ายวิชาการตามแบบฟอร์มที่ฝ่ายวิชาการฯ ก าหนด ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ  

2.3.2 ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชา 
ประจ าปีการศึกษา 2556 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  แจ้งรายงานสรุปผลการทวนสอบมาตรฐาน25 

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา ประจ าปีการศึกษา 2556 ทั้ง 4 ภาควิชา/
สาขาวิชา โดยระดับปริญญาตรีมีจ านวน 10 รายวิชา ผ่านเกณฑ์การทวนสอบทั้งหมด และระดับ
บัณฑิตศึกษา จ านวน 12 รายวิชา ไม่ผ่านเกณฑ์การทวนสอบ จ านวน 1 วิชา ดังรายละเอียด โดยรายวิชาที่
ไม่ผ่านเกณฑ์การทวนสอบจะต้องถูกทวนสอบใหม่ ซึ่งทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะต้องแจ้งข้อมูล
รวมถึงข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบให้กับอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพ่ือทราบและปรับปรุง30 

รายวิชาต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ  

2.4 ผลการจัดกิจกรรม “เทคโนโลยีมอบรัก เติมฝัน ปันสุข” 
ประธานแจ้งว่า ตามท่ีคณะฯ จัดกิจกรรม “เทคโนโลยีมอบรัก เติมฝัน ปันสุข” ขึ้นเมื่อวันที่ 

14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนบ้านตาดรินทอง ต าบลธาตุทอง อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ไปแล้วนั้น  35 

มีนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนประมาณ 70 คน ได้รับการบริจาคเป็นตัวเงิน จ านวน 
66,200 บาท และมีสิ่งของอีกจ านวนหนึ่ง ส่วนค่าใช้จ่ายก าลังอยู่ระหว่างการสรุปผล จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

/2.5 การเตรียมการจัด … 
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2.5 การเตรียมการจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์คณะเทคโนโลยี-ส านักวิทยบริการ 
เลขานุการคณะฯ แจ้งรายงานผลการเตรียมพร้อมส าหรับการจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยี-ส านักวิทยบริการ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งได้ผ่านการประชุมร่วมกับ
ส านักวิทยบริการและเห็นชอบร่วมกันแล้ว โดยเริ่มการแข่งขันกีฬาในเวลา 09.00 น. ณ อาคารพลศึกษา 
สนามเปตอง และสนามฟุตบอล (หญ้าเทียม) และมีการรับประทานอาหารเย็นร่วมกันในเวลา 19.00 น. ณ 5 

ลานหน้าอาคาร TE 06 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอให้ภาควิชาน าไปประชาสัมพันธ์ให้กับ
บุคลากรในสังกัดทราบและเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันตามวันเวลาที่ก าหนด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้กรรมการประจ าคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง  10 

ประธานไดแ้จ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
มีเรื่องที่เวียนให้กรรมการประจ าคณะพิจารณาโดยวิธีเวียนรับรอง เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วน มีรายละเอียด
ดังนี้ 

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่ าง )  ข้อบั งคับการจัดตั้ งสมาคมศิษย์ เก่ าคณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ท่ี ศธ 0514.16.1.1.1/ว 202 ลงวันที่ 23 มกราคม 2558) 15 

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอรับทุนสนับสนุนอาจารย์ชาวต่างประเทศเพ่ือการสอน (Visiting 
Scholar) ประจ าปี 2558 ของรองศาสตราจารย์รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล ในการเชิญ Prof. Dr. Marcia 
K. Chulmeister จาก Emporia State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ระว่างวันที่ 15 
มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 (ที่ ศธ 0514 .16.1.4/ว 313 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 
2558) 20 

3. พิจารณารับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ภาคการศึกษา
ต้น ปีการศึกษา 2557 จ านวน 2 คน คือ นางสาวอโนทัย นิลค า และนางสาวกรองกาญจน์ พฤกษ์
พายัพไพศาล ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 จ านวน 2 คน คือ นางสาวทิพย์สุคนธ์ อัง
กาพย์ และนางสาวเบญญา เพ็ชรพันธ์ศรี (ท่ี ศธ 0514.16.1.3/ว 359 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558) 

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้เงินอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ25 

นานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 3/2558 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ เพ่ือเข้า
ร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Ground Buffalo Meat Shelf life Extending Using 
Anthocyanin Extracts ในการประชุมวิชาการนานาชาติ the 8th Asian Buffalo Congress ณ 
เมือง Istanbul ประเทศสาธารณรัฐตุรก ีระหว่างวันที่ 20-26 เมษายน 2558 (ที่ ศธ 0514.16.1.4/
ว 397 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558) 30 

จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ  

3.2 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงชื่อต าแหน่ง
รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีค าสั่ง ที่ 1217/2558 35 

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ และค าสั่งที่ 1226/2558 เรื่องการเปลี่ยนแปลงชื่อ
ต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่
ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

/3.3 รายงานผลประเมิน … 
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3.3 รายงานผลประเมินตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 

 ประธานได้รายงานผลการประเมินตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2557 ซึ่งมีกรอบการประเมิน ก.พ.ร. จ านวน 14 ข้อ มีผลการประเมิน 3.66 คะแนน ดังรายละเอียด จึงแจ้ง
ที่ประชุมทราบ 5 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.4 การก ากับติดตามและการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ
ภายในปีการศึกษา 2557 ระดับคณะและหลักสูตรสาขาวิชา (รอบ 6 เดือน) 

 ประธาน แจ้งรายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ
ภายในปีการศึกษา 2557 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2557-31 มกราคม 2558 โดยพบว่า ทุก10 

ภาควิชา/สาขาวิชายังด าเนินการไม่ครบ ขอความร่วมมือให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จด้วย ดังรายละเอียด จึง
แจ้งที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

3.5 สรุปจ านวนนักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2558 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ได้รายงานผลการสอบสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือก15 

บุคคลเข้าศึกษาต่อ โดยวิธีรับตรง ประจ าปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้ท าการสอบสัมภาษณ์ไปเมื่อวันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2558 และพบว่ามีจ านวนนักศึกษาผ่านการสอบสัมภาษณ์ของแต่ละสาขาวิชาเป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้  แต่ละภาควิชาสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาจ านวนรับเข้าโดยระบบกลาง 
(Admissions) และโดยวิธีพิเศษที่คณะก าลังจะเปิดรับของปีการศึกษา 2558 ต่อไป ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่
ประชุมทราบ 20 

 ที่ประชุมรับทราบ 

3.6  ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 
2558 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกประกาศ
ฉบับที่ 230/2558 เรื่อง “ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2558” และประกาศฉบับที่ 25 

231/2558 เรื่อง “ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558” เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนให้
ที่ประชุมรับทราบและแจ้งคณาจารย์ในสาขาวิชาทราบเพ่ือใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนส าหรับ
ปีการศึกษา 2558 ต่อไป ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

3.7 การจัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ของคณะเทคโนโลยี 30 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะเทคโนโลยี ได้มีมติเห็นชอบให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของทุกสาขาวิชาใช้ห้อง 
TE 6227 ในการสอบวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นไป และเพ่ือให้
สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 8 ข้อ 
48.2.2 “การสอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นแบบเปิด โดยการเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังการน าเสนอได้ และคณะวิชา35 

ต้องประกาศให้ผู้สนใจทราบก่อนการสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน” ดังนั้น ฝ่ายวิชาการจะด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะทราบ และขอให้ทุกภาควิชาน าไปประชาสัมพันธ์
ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทราบอีกทางหนึ่งด้วย จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

/3.8 การจัดกลุ่มหลักสูตร… 
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3.8 การจัดกลุ่มหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามศักยภาพ โดยบัณฑิตวิทยาลัย 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า บัณฑิตวิทยาลัยได้เสนอแนวคิดในการจัด

กลุ่มหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามศักยภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับความสามารถของ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งประเด็นที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
ศักยภาพของแต่ละหลักสูตรนั้นมีจ านวน 7 ประเด็น และได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมประธาน5 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเรียบร้อยแล้ว และหากหลักสูตรสามารถท าได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด บัณฑิตวิทยาลัยมีนโยบายที่จะพิจารณาในส่วนของงบประมาณเพ่ิมเติมในรูปแบบของทุนการศึกษา
หรือทุนวิจัยให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ในหลักสูตรนั้นๆ อย่างไรก็ตาม หากหลักสูตรไม่สามารถท าได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณาเข้ามาช่วยเหลือเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนา
ศักยภาพให้กับหลักสูตรด้วย หากมีรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือมีการเปลี่ยนแปลงจะน าแจ้งที่ประชุมทราบ10 

ต่อไป จงึแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ที่ประชุมรับทราบ 

3.9 สรุปการกิจกรรมของฝ่ายวิชาการ 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า ฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา

และบุคลากรของคณะเทคโนโลยี ดังนี้ 15 

1) จัดปฐมนิเทศสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2557 ให้กับนักศึกษา 
เมือ่วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 มีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมอบรม
จ านวน 67 คน จากนักศึกษาทั้งหมด 242 คน  

2) ฝึกอบรมให้กับบุคลากรของคณะเทคโนโลยีในหัวข้อเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนที่
ใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning :RBL)” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 20 

2558 มีผู้เข้าร่วมอบรม 23 คน จากอาจารย์ทั้งหมด 46 คน 
ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

3.10  สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรมของฝ่ายพัฒนานักศึกษา ระหว่างเดือนมกราคม – 
กุมภาพันธ์ 2558 25 

 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในระหว่าง
เดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาดังนี้ 

1) กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2558 ซึ่งได้จัดการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 โดยนายกานต์ชนก บุญสันเทียะ นักศึกษาชั้นปีที่ 
3 คณะนิติศาสตร์ ได้เป็นนายกองค์การนักศึกษา รายละเอียดดังเอกสารแนบ 30 

2) กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2558 ซึ่งจัดการ
เลือกตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 โดยผลการเลือกตั้งคือ ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีคือ นายพันศักดิ์ โขงจ าปา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร โดยมีวาระการด ารง
ต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มีนักศึกษาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จ านวน 
303 คน จากนักศึกษาที่มีสิทธิ์จ านวน 609 คน คิดเป็นร้อยละ 49.75 35 

3) กิจกรรมกีฬาระหว่างคณะ ประจ าปีการศึกษา 2557 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2558 สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีได้เข้าร่วม
กิจกรรมด้วย สรุปเหรียญรางวัลที่คณะเทคโนโลยีได้รับดังเอกสารแนบ 

/4) กิจกรรมประเพณี … 
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4) กิจกรรมประเพณีวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์สัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา 2557 ซึ่งเป็น
กิจกรรมเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่าง 5 คณะ คือ คณะเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะนิติศาสตร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2558 มีพิธี
เปิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 ในการนี้สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีได้รับมอบหมายให้เป็น
เจ้าภาพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญศักดิ์ พันธ์วิศิษย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นประธานในพิธีเปิด 5 

5) สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
ที่ก าลังจะจบการศึกษาในเทอมปลาย ปีการศึกษา 2557 นี้ ยังมีหน่วยกิจกรรมไม่ครบจ านวน 10 คน ได้แจ้ง
ให้นักศึกษาที่หน่วยกิจกรรมไม่ครบได้รับทราบแล้ว และจะด าเนินการติดตามและหาสาเหตุของปัญหาใน
การท ากิจกรรมต่อไป 

 ที่ประชุมรับทราบ 10 

3.11  โครงการจัดการองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการตีพิมพ์เผยแพร่ก่อนการ
ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งานบริการวิชาการ
และวิจัยของคณะฯ ได้จัดโครงการ “การจัดการองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการตีพิมพ์เผยแพร่
ก่อนการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ 4 คณะ จัดขึ้นใน15 

วันที่ 5 มีนาคม 2558 โดยกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป จึงขอให้ภาควิชา
ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของทุกภาควิชาทราบและเข้า
ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน  

 ที่ประชุมรับทราบ 

3.12  การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้บริหาร 4 คณะ 20 

 ประธานแจ้งว่า ตามที่ผู้บริหารกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (4 คณะ) ก าหนดให้มี
การประชุมร่วมกันทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง นั้น คณะเทคโนโลยี ในฐานะเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้ ก าหนด
ประชุมร่วมกันในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี 
ชั้น 1 อาคาร TE 06 จึงใคร่ขอเรียนเชิญคระกรรมการประจ าคณะทุกท่าน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารดังกล่าว 
โดยคณะฯ จะท าหนังสือแจ้งไปยังภาควิชาอีกครั้ง จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 25 

 ที่ประชุมรับทราบ 

3.13  แผนการสานสัมพันธ์กับกับมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียและประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 ประธาน แจ้งว่า ตามที่คณะฯ ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเพ่ือเข้าศึกษาใน
หลักสูตรของคณะเทคโนโลยี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมา นั้น คณะฯ ยังเล็งเห็นความส าคัญของ30 

ความร่วมมือกับนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและในภูมิภาคอาเซียน จึง
ก าหนดโครงการขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียและประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการรับนักศึกษาต่างชาติ การผลิตงานวิจัย และการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือ
เดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและขยายความร่วมมื อทางวิชาการกับ Slamet Riyadi 
University ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย Hanoi University of Mining and Geology และ Can 35 

Tho University ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 9 -17 มีนาคม 2558 โดยจะท า
หนังสือแจ้งรายละเอียดไปยังภาควิชาอีกครั้ง จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

/ระเบียบวาระท่ี 4 … 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 รับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2557 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าภาคต้น ปี

การศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต จ านวน 2 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร จ านวน 6 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 6 คน และสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จ านวน 6 คน 5 

งานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบค่าคะแนนและหลักเกณฑ์การจบการศึกษาครบถ้วนแล้ว ดังรายละเอียด 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 

4.2 การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 10 

 ประธานแจ้งว่า สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 จึงแจ้งให้คณะฯ 
เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ไม่เกิน 2 ชื่อ และเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 12 ชื่อ พร้อมประวัติ ข้อมูลการปฏิบัติงาน สถานที่ที่สามารถ
ติดต่อได้ของผู้ถูกเสนอชื่อโดยสังเขปด้วย ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 15 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสนอชื่อ ดังนี้ 
นายกสภามหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน ประกอบด้วย 

1. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี 
2. ธรรมศาสตราภิชาน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 12 คน ประกอบด้วย 20 

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศาสตรี เสาวคนธ์ 
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิชัย บุญแสง 
3. ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ 
4. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล 
5. ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร 25 

6. ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงศ์ตระหง่าน 
7. นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ 
8. ดร.เตช บุนนาค 
9. นายวิกรม กรมดิษฐ์ 
10. ดร.วิชัย ธัญญพาณิชย์ 30 

11. พล.ท.ธวัช สุขปลั่ง 
12. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร 

4.3 การเสนอรายช่ือผู้แทนคณาจารย์ประจ าและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
แต่งตั้งเป็นกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทน
คณาจารย์ประจ าและประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 35 

 เลขานุการคณะ แจ้งว่า คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ าและประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จะหมดวาระลง
ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยขอให้คณะฯ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯ เสนอรายชื่อผู้แทนคณาจารย์ประจ า จ านวน 1 คน และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

/จ านวน 1 คน  … 
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จ านวน 1 คน เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทน
คณาจารย์ประจ า และประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดังรายละเอียด จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสนอชื่อดังนี้ 
1) ดร.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ เป็นผู้แทนคณาจารย์ประจ า 5 

2) นายสมคิด  พลตื้ อ  เลขานุการคณะเทคโนโลยี  เป็นผู้ แทน ข้ าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

4.4 การขอรับทุนสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ (GEOINDO 2015 ครั้งที่ 5) 
 ประธาน แจ้งว่า ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ GEOINDO 

2015 เรื่อง “ธรณีวิทยา ธรณีเทคนิค และการจัดการทรัพยากรธรณีภาคพ้ืนอินโดจีน 2015” ในระหว่าง10 

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2558 ในการนี้ภาควิชาเทคโนโลยีธรณีได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งในการจัดประชุม เนื่องจากการจัด
ประชุมก าหนดจัดในปีงบประมาณ 2559 และคณะฯ ได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้นกับเลขานุการอธิการบดีแล้ว 
จะสามารถของบประมาณสนับสนุนได้ในปีงบประมาณ 2559 ดังรายละเอียด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เห็นชอบโดยหลักการก่อนที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2559 ต่อไป 15 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ 

4.5 การขอใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร 1%  
 รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดสรรเงินกองทุน

พัฒนาบุคลากร/อาจารย์ 1% ประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 189,640 บาท ให้กับคณะเทคโนโลยี 
และเนื่องจากคณะฯ ได้มีผู้บริหารในต าแหน่งเลขานุการคณะเทคโนโลยีคนใหม่ ซึ่งต้องได้รับการอบรมเชิง20 

ปฏิบัติการในหลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง” ภายใน 2 ปี ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร 1% เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรดังกล่าวให้กับ นายสมคิด พลตื้อ เลขานุการ
คณะเทคโนโลยีคนใหม่   

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าลงทะเบียน จ านวน 83,900 25 

บาท และค่าเดินทางในวงเงินไม่เกิน 7,000 บาท รวมสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนเงิน 90,900 บาท (เก้า
หมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) 

4.6 รับรองผลการศึกษา ระดับปริญญาโท  
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี ได้ขอให้ที่ประชุมรับรอง

ผลการศึกษาระดับปริญญาโท วิชา 664 899 Thesis ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 ของ30 

นายวัชรพล นิตสูงเนิน ลงทะเบียน 1 หน่วยกิต ได้ค่าคะแนน S = 1 หน่วยกิต ดังรายละเอียด จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว แล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง 

4.7 การลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการภาควิชา/สาขาวิชา/รองคณบดี ประจ าปี
งบประมาณ 2558 35 

 ประธาน แจ้งว่า ตามที่คณะฯ ได้จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
2558 ของหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา/รองคณบดี เสร็จสิ้นและได้น าเสนอให้พิจารณาแล้วนั้น เพ่ือให้
กระบวนการจัดท าครบถ้วนสมบูรณ์ จึงขอให้ทุกท่านลงนามในข้อตกลง และถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานต่อไป 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและลงนามตามข้อตกลง 

/4.8 ขอใช้เงินกองทุน … 
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4.8 ขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อ
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

 เลขานุการคณะ แจ้งว่านางสาวปัทมา ถูกคะเน พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะเทคโนโลยี (ปฏิบัติงานที่ส านักงาน
คณบดี) ขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือศึกษาต่อ5 

ระดับปริญญาโท โดยจากการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้น บุคคลดังกล่าวได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อแล้ว จึงมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการส าหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนได้ ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 

4.9 การขอใช้งบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เงินทุนส ารอง10 

สะสม) 
 รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ  แจ้งว่าส านักงานคณบดีและภาควิชาฯ ได้เสนอขอใช้

งบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือเงินทุนส ารองสะสมประกอบด้วย 
1. ส านักงานคณบดี จ านวนเงิน 3,100,000 บาท 
2. ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร จ านวนเงิน 1,176,000 บาท 15 

3. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวนเงิน 5,000,000 บาท 
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต จ านวนเงิน 215,000 บาท 

ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 

4.10 การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการรับนักเรียนเรียนดี คณะ20 

เทคโนโลยี รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า เพ่ือให้ได้จ านวนนักศึกษารับเข้าของทุก

สาขาวิชาเป็นไปตามแผน และได้นักศึกษาที่มีศักยภาพ จึงได้ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง 
“โครงการรับนักเรียนเรียนดี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธี
พิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2558” และขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะรับนักศึกษาเพ่ิมเติมโดยวิธีพิเศษนี้25 

หรือไม่ และหากรับจะรับจ านวนกี่คน ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้รับนักศึกษาเพ่ิมเติมโดยวิธีพิเศษ และจ านวนรับ 

สาขาวิชาละ 5 คน 

4.11 การก าหนดคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของศิษย์เก่าส าหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
และคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเข้ารับรางวัลจากแต่ละหน่วยงาน 30 

 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ เสนอที่ประชุมพิจารณาคุณสมบัติ
ของศิษย์เก่าส าหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาและคัดเลือกเพ่ือเสนอชื่อเข้ารับรางวัลจากแต่ละหน่วยงาน
เพ่ือให้เกิดความชัดเจน และขอให้พิจารณากรรมการที่จะมีสิทธิ์เสนอชื่อศิษย์เก่า  ดังรายละเอียด จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 35 

1) คุณสมบัติหรือคุณลักษณะของศิษย์เก่า ให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้เช่นเดิม โดยศิษย์
เก่าแห่งความภาคภูมิใจให้สลับคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของศิษย์เก่า 2) ขึ้นเป็น 1) 

2) ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อประกอบไปด้วย คณบดี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
ผู้แทนจาก 4 ภาควิชาวิชา/สาขาวิชา เลขานุการคณะ และรองคณบดีทุกท่าน 

/4.12 การประเมินผลการสอน … 
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4.12 การประเมินผลการสอนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา บุญมี 
 หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แจ้งว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา บุญมี พนักงาน

มหาวิทยาลัย ต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้ยื่น
เอกสารเพ่ือขอรับการประเมินผลการสอน เพ่ือประกอบการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็น 
รองศาสตราจารย์ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน 5 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้แต่งตั้งกรรมการประเมินการสอน ดังนี้  
1. กรรมการภายในคณะ ประกอบด้วย 

1) รองศาสตราจารย์พัฒนา เหล่าไพบูลย์ และส ารอง คือ รองศาสตราจารย์ลักขณา 
เหล่าไพบูลย์ 

2) รองศาสตราจารย์สิงหนาท พวงจันทน์แดง 10 

2. กรรมการภายนอกคณะ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ สังกัดภาควิชา
ศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

5.1 การจัดการด้านบริการถ่ายเอกสารแบบองค์รวม 
ประธาน แจ้งว่าคณะมีนโยบายที่จะด าเนินการด้านบริการถ่ายเอกสารแบบองค์รวม โดยให้15 

บุคลากรสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้เสนอ
เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องปริ้นเตอร์ ระบบดิจิตอล ยี่ห้อ ริโก้ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสามารถรองรับ
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สั่งพิมพ์งานในระบบ Online ได ้โดยมีเงื่อนไขในการคิดค่าใช้จ่ายจากการใช้งาน
จริง ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมรับทราบ และเห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว โดยขอให้คณะไปตรวจสอบเงื่อนไข20 

ของค าว่า “ยกเว้นกระดาษ” ให้มีความชัดเจน 

5.2 การจัดท าสรุปวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ หารือที่ประชุมว่าทุกครั้งที่มีการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ อยากให้จัดท าสรุปวาระการประชุมในรูปแบบของการสรุปโดยย่อ ประกอบด้วย
ชื่อเรื่อง ผู้เสนอ/ฝ่ายที่เสนอ เพ่ือให้เกิดความกระชับและสะดวกในการพิจารณา จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 25 

 ที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุม เวลา 17.20 น. 

(นายสมคิด พลตื้อ) 
เลขานุการคณะเทคโนโลยี 

เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 30 

นางนภสร สิกขา 
ผู้จดรายงานการประชุม 


