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ผู้เข้าร่วมประชุม  16 
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       ประธานกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 22 

ระเบียบวาระที่  1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2559 เม่ือวันที่ 28 มกราคม 2559 โดยมีการ23 
แก้ไขดังต่อไปนี้ 24 

หน้า 4  ระเบียบวาระที่ 4.1 บรรทัดที่ 24 แก้ไขจาก “มที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการให้25 
ลดหย่อนค่าธรรมเนียมได้ตามท่ีขอ” เป็น “ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ26 
ให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมได้ตามท่ีขอ” 27 

ระเบียบวาระท่ี 4.2 บรรทัดที่ 32 แก้ไขจาก “ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2559 เป้นต้นไป” เป็น “ตั้งแต่28 
วันที่ 8 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป” 29 

หน้า 5  ระเบียบวาระที่ 4.3 บรรทัดที่ 17 แก้ไขจาก “ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ” 30 
เป็น “ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ และมีข้อเสนอแนะให้ดูงานจากหน่วยงาน31 
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และให้มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบเป็นระยะ” 32 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง 33 

2.1 การสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 34 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี ได้แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจาก คราวประชุม35 

ครั้ งที่  1/2559 เมื่อวันที่  28 มกราคม 2559 ระเบียบวาระที่  4.2 การสรรหาหัวหน้าภาควิชา36 
เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งที่ประชุมกรรมการประจ าคณะได้เห็นชอบองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาฯ 37 
และให้เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะทาบทามเพ่ือเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาฯ นั้น 38 

/มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง ... 



ครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  หน้าที่ 2/8 
มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ และอยู่ระหว่างการด าเนินการสรรหาของคณะกรรมการฯ จึง1 
แจ้งที่ประชุมทราบ 2 

 ที่ประชุมรับทราบ  3 

2.2 การปรับโครงสร้างการบริหารงานคณะเทคโนโลยี 4 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจาก คราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 5 

มกราคม 2559 ระเบียบวาระที่ 4.3 การปรับโครงสร้างการบริหารงานคณะเทคโนโลยี ที่ประชุมกรรมการ6 
ประจ าคณะได้เห็นชอบหลักการโดยเปิดเวทีให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงโครงสร้าง และเป็นไปตาม7 
รูปแบบของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งการใช้ข้อมูลจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกรณีศึกษา 8 
นั้น ขอแจ้งที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการบริหารงานของคณะเทคโนโลยี  9 
จากที่ได้น าทีมผู้บริหารและหัวหน้างานไปศึกษาดูงานการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจากคณะเภสัช10 
ศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น พอสรุปรายละเอียดโดยย่อแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 11 

- โครงสร้างผู้บริหารของคณะเภสัชฯ มีรองคณบดี 6 ฝ่าย และมีผู้ช่วยคณบดี 6 ฝ่าย เช่นกัน  12 
- สายสนับสนุน หัวหน้าส านักงาน หัวหน้างาน และในแต่ละงานมีบุลากรประจ าประมาณ 7 13 

คน 14 
- สาขาวิชา มีประธานสาขาวิชาเป็นผู้ดูแลบริหารจัดการหลักสูตร 15 
- สายวิชาการท่ีเกษียณอายุราชการและท าสัญญาจ้างต่อ สังกัดส านักงานวิชาการ 16 

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  17 
- เสนอปรับตามโครงสร้างเดิม หรือตามกลุ่มงานเดิม ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้วิเคราะห์18 

อัตราก าลังในคณะ ซึ่งอาจจะไม่ยึดติดตามกรอบเดิมก็ได้ 19 
- เสนอให้มีหน่วยหารายได้ การบริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์ 20 
- การปรับโครงสร้างโดยเป็นแบบสาขาวิชา มีประธานหลักสูตรเป็นผู้บริหาร 21 
- การรวมศูนย์กลางการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน เน้นด้านการบริหารจัดการ (โดย22 

ท าเป็นโครงร่าง) หากมีการรวมศูนย์บริหารและธุรการมาไว้ที่ส่วนกลางจะเชิญประชุมเฉพาะ23 
เรื่องนี้อีกครั้ง 24 

- ด้านวิชาการอาจแยกเป็นกลุ่มวิชา เช่นกลุ่มอุตสาหกรรม(รวมอาหาร/ชีวภาพ/การผลิต) ธรณี 25 
เป็นกลุ่มวิชาทางด้านกายภาพ เป็นต้น 26 

2.3 เงินทุนส ารองสะสม เงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะเทคโนโลยี 27 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ  แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจาก คราวประชุมครั้งที่ 28 

1/2559 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ระเบียบวาระที่ 4.5 เงินทุนส ารองสะสม เงินรายได้ ปีงบประมาณ 29 
พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยี ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ฝ่ายแผนฯ ตรวจสอบข้อมูลตัวเลขการหัก 10 % ให้30 
ถูกต้องเนื่องจากตัวเลขมีความคลาดเคลื่อน นั้น ฝ่ายแผนฯ ได้ตรวจสอบแล้ว จึงขอแจ้งสรุปเงินทุนส ารอง31 
สะสม เงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยี  (1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน2558) ดัง32 
รายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ  33 

 ที่ประชุมรับทราบและให้ตรวจสอบเงินทุนส ารองสะสมของภาควิชเทคโนโลยีธรณีอีกครั้ง 34 
เนื่องจากเห็นว่าตัวเลขยังมีความคลาดเคลื่อน 35 

2.4 การสนับสนุนทุนการไปนิเทศสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2558 36 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุมครั้ง37 

ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ระเบียบวาระที่ 3.6 การนิเทศสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยี ประจ าปี38 
การศึกษา 2558 โดยมีอาจารย์อภิลักษณ์ สลักค า และผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร แซ่เอียว เป็นตัวแทนคณะ39 
เทคโนโลยี ในการไปนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ ประเทศอินโดนีเซีย นั้น คณะได้หารือกับกรรมการสหกิจ40 

/ศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ... 



ครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  หน้าที่ 3/8 
ศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร และภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพแล้ว เห็นชอบให้มีคณาจารย์ไปนิเทศ จ านวน 1 
2 ท่าน และภาควิชาฯ ยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายไม่เกินภาควิชาฯ ละ 7,000 บาท ต่อคน ที่เหลือคณะฯ จะเป็น2 
ผู้รับผิดชอบ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 3 

ที่ประชุมรับทราบ 4 

2.5 การด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd) 5 
2.5.1 การติดตามการจัดท า มคอ. 3/ มคอ. 4 และ มคอ.5/ มคอ.6 ภาคการศึกษาต้นปี6 

การศึกษา 2558 7 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้สรุปรายวิชาภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  8 

(TQF) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 9 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรวิทยาศาสตร10 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 11 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาความปลอดภัยและการจัดการคุณภาพของ12 
อาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยี13 
การอาหาร ส าหรับรายวิชาใดท่ียังไม่ได้ด าเนินการ หรือยังไม่ครบถ้วนขอให้ทางภาควิชาช่วยติดตาม และจะ14 
น าเข้าที่ประชุมกรรมการวิชาการเพ่ือติดตามอีกทางหนึ่ง 15 

2.5.2  การติดตามการจัดท า มคอ. 3/ มคอ.4 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 16 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้สรุปรายวิชาภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 17 

(TQF) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 18 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรวิทยาศาสตร19 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 20 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาความปลอดภัยและการจัดการคุณภาพของ21 
อาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยี22 
การอาหาร ส าหรับรายวิชาใดท่ียังไม่ได้ด าเนินการ หรือยังไม่ครบถ้วนขอให้ทางภาควิชาช่วยติดตาม และจะ23 
น าเข้าที่ประชุมกรรมการวิชาการเพ่ือติดตามอีกทางหนึ่ง 24 

ที่ประชุมรับทราบ        25 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 26 

3.1 สรุปผลการจัดกิจกรรม โครงการ Open Learning กับ เครือเบทาโกร 27 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์แจ้งที่ประชุมทราบข้อมูลสรุปผลการจัดกิจกรรม28 

โครงการ Open Learning กับเครือเบทาโกร เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องเฟ่ืองฟ้า มีจ านวน29 
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ านวน 121 คน รวบรวมแบบประเมินผลได้ 97 คน (จาก 3 สาขาวิชาฯ คือ 30 
ชีวภาพ อาหาร การผลิต) ผลประเมินเป็นที่น่าพึงพอใจในการจัดกิจกรรมนี้ และขอให้มีโครงการในลักษณะ31 
นี้ และควรจัดในช่วงพักหลังเรียน ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 32 

ที่ประชุมรับทราบ 33 

3.2 ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559 34 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบปฏิทินการศึกษาระดับ35 

บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 16/2559)  และปฏิทิน36 
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2559 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  37 
17/2559) ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 38 

 ที่ประชุมรับทราบ 39 

/3.3 สรุปผลการจัดกิจกรรม ... 



ครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  หน้าที่ 4/8 
3.3 สรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษา1 

ต้นปีการศึกษา 2558 2 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบ ข้อมูลสรุปผลการจัดกิจกรรม3 

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 5 4 
กิจกรรมแรก 100 % และกิจกรรมสุดท้าย 95.7 % ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 5 

ที่ประชุมรับทราบ  6 

3.4 กิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 7 
2558 8 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม9 
เสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 จ านวน 6 กิจกรรม 10 
ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ  11 

ที่ประชุมรับทราบ  12 

3.5 ประกาศรับสมัครทุนวิจัยส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 13 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบ การรับสมัครทุนวิจัยส าหรับ14 

คณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพ่ือให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตร15 
และท าวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ ประจ าปีการศึกษา 2559  ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 16 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 16/2559) ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 17 

ที่ประชุมรับทราบ 18 

3.6 การเสนอหลักสูตรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา UMAP ประจ าปี 2559 19 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเสนอหลักสูตร20 

เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา UMAP ประจ าปี 2559 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 21 
(สกอ.) ได้ขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาเสนอหลักสูตรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา UMAP: 22 
Program A, B และ C ประจ าปี 2559 นั้น คณะฯ ได้แจ้งเวียนไปยังภาควิชาฯ และขอแจ้งข้อมูลที่จะ23 
น าเสนอหลักสูตรฯ ดังนี้ 24 

โปรแกรม A  25 
ระดับปริญญาตรี  26 

1. รายวิชา 697 473 การประเมินอาหารโดยประสาทสัมผัส (Sensory Evaluation of Foods) 27 
2. รายวิชา 697 322 ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) 28 
3. รายวิชา 697 494 Special Problem in Food Technology 29 
4. รายวิชา 692 494 โครงการทางเทคโนโลยีชีวภาพ (Project in Biotechnology) 30 

ระดับบัณฑิตศึกษา 31 
รายวิชา Bioinformatics (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)  32 

ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 33 
ที่ประชุมรับทราบ 34 

3.7 กิจกรรมโครงการเทคโนโลยีมอบรัก เติมฝัน ปันสุขให้น้อง  35 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี  แจ้งว่า ตามที่คณะฯ ก าหนดจัดกิจกรรม 36 

“เทคโนโลยีมอบรัก เติมฝัน ปันสุขให้น้อง” ขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านหัวภู ต าบลกุดธาตุ 37 
อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษาแก่โรงเรียนที่ 38 
ขาดแคลน ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนในระดับประถมศึกษาให้มีอุปกรณ์กา รเรียนที่เหมาะสม 39 

/ให้นักเรียนได้ตระหนักถึง ... 



ครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  หน้าที่ 5/8 
ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความปรารถนาดีของคนในสังคมด้านที่ดี และให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีส่วนร่วม1 
ในการท าประโยชน์ เพ่ือสังคม นั้น ในเบื้องต้นไดม้อบหมายหน้าที่รับผิดชอบแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการ2 
ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเพื่อจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 3 

 ที่ประชุมรับทราบ 4 

3.8 การจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยี ส านักหอสมุด ส านักบริหารและพัฒนา5 
วิชาการ และส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 

หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี แจ้งว่า ตามที่คณะฯ มีการจัดกิจกรรมกีฬาสาน7 
สัมพันธ์ คณะเทคโนโลยี ส านักหอสมุด ขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น ในปีนี้ ส านักหอสมุด เป็น8 
เจ้าภาพจัดกิจกรรม ได้มีการประชุมผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานเบื้องต้น เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 25599 
โดยก าหนดจัดในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 ณ อาคารพละศึกษา สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 
และอาคารศาลาพระราชทานปริญญาบัตร (ศาลาเดิม) และ และมีข้อสรุป ดังนี้ 11 

 หน่วยงานร่วมกิจกรรม 12 
กิจกรรมกีฬา ในปี 2559 มีการเพิ่มหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็น 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย 13 
1. คณะเทคโนโลยี 14 
2. ส านักหอสมุด 15 
3. ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 16 
4. ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 

 ประเภทกีฬา 18 
1. เปตอง (ทีม 3 คน ชาย-หญิง) 19 
2. ฟุตบอล 7 คน (ชาย) 20 
3. แชร์บอล (ทีมผสมชาย-หญิง/ทีมละ 2 หน่วยงาน) 21 
4. ปิงปอง (คู่ผสมผู้บริหาร) 22 
5. กีฬาฮาเฮ 23 

จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 24 
 ที่ประชุมรับทราบ 25 

ระเบียบวาระที ่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 26 

4.1 รับรองผลการศึกษาวิชา 691 380 Production Technology Internship ประจ าภาค27 
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 28 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองผล29 
การศึกษาวิชา 691 380 Production Technology Internship ประจ าภาคการศึกาต้น ปีการศึกษา 2558 30 
ซึ่งที่ประชุมกรรมการประจ าคณะคราวประชุมครั้งที่ พิเศษ 1/2559 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 พิจารณา31 
เห็นชอบและรับรองแล้วนั้น เนื่องจากนักศึกศึกษา คือ นางสาวพัชรา วิคารมย์ ลงทะเบียนผิดพลาดเป็นแบบ32 
เกรดจึงได้ด าเนินการขอแก้ไขการลงทะเบียนเป็นแบบ Audit และได้ค่าคะแนนเป็น S AU ดังรายละเอียด 33 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 34 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 35 

4.2 ขอแก้เกรดวิชา 697 330 Food Engineering I 36 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมทราบและพิจารณาว่าภาควิชา37 

เทคโนโลยีอาหาร เสนอขอแก้เกรดวิชา 697 330 Food Engineering I เนื่องจากนักศึกษาขอตรวจสอบ38 
คะแนนสอบไล่และพบว่าการกรอกคะแนนผิดพลาดจึงได้ทวนสอบคะแนนทั้งหมด แล้วพบว่าระดับเกรดที่39 

/แจ้งไม่ถูกต้อง ... 



ครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  หน้าที่ 6/8 
แจ้งไม่ถูกต้อง เนื่องจากการกรอกคะแนนผิดพลาดโดยกรอกคะแนนสลับแถว ซึ่งมีผลกระทบต่อเกรดของ1 
นักศึกษา และได้ผ่านการทวนสอบคะแนน และเห็นชอบตามจากอาจารย์ผู้ร่วมสอนแล้ว ดังรายละเอียด 2 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา  3 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในกรณีที่นักศึกษาขอตรวจสอบคะแนนสอบไล่ ที่ได้4 
แจ้งให้นักศึกษาลงชื่อรับทราบแล้ว ส าหรับกรณีที่ทวนสอบแล้วมีผลให้เกรดของนักศึกษาที่ ไม่ได้ขอ5 
ตรวจสอบคะแนนสอบไล่เปลี่ยนแปลงขอให้ภาควิชาฯ ด าเนินการให้นักศึกษาดังกล่าวลงชื่อรับทราบเกรดที่6 
เปลี่ยนแปลงไป และแจ้งคณะฯ ทราบพร้อมหลักฐาน เพื่อคณะฯ จะได้ด าเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และ7 
มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ  8 

1. ให้มีการแจ้งผลคะแนนการสอบกลางภาคให้นักศึกษาทราบ 9 

2. กรณีมีการทวนสอบให้ด าเนินการทวนสอบเกรดของนักศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งหมด 10 

3. กรณีท่ีทวนสอบแล้วมีผลค่าคะแนนเปลี่ยนแปลงลดลงให้คงค่าคะแนนเดิม 11 

4. ให้กรรมการวิชาการ/บัณฑิตศึกษาน าข้อเสนอแนะไปหามาตรการป้องกันการเกิด12 

ข้อผิดพลาดต่อไป 13 

4.3 งบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 14 
ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบและร่วมพิจารณารายการและงบประมาณเงินรายได้กลาง15 

ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งเหตุผลในการขอใช้เงินส่วนนี้ คือในกรณีเร่งด่วน หรือใช้ใน16 
งบประมาณปกติไม่ทัน หรือของบประมาณประจ าปีแล้วไม่ได้รับจัดสรร และจะต้องใช้ให้ทันในกรอบ17 
ระยะเวลาที่ก าหนด ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 18 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 19 
1. ในส่วนภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ให้พิจารณาทบทวนรายการครุภัณฑ์การปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 20 

Sensory และห้องเตรียมตัวอย่าง สามารถใช้ห้องห้องปฏิบัติการฯ ของคณะได้หรือไม ่21 
2. ในปีงบประมาณถัดไปเพ่ือป้องกันความเสี่ยงในการบริหารจัดการด้านการเงินควรจะมีเงินทุน22 

ส ารองสะสมคงเหลือไม่น้อยกว่า 15 % ของเงินทุนส ารองสะสม 23 
4.4 รายงานความก้าวหน้าการลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ระยะที่ 1 ของ24 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ 25 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี น าเสนอว่าตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ 26 

ถาวรชินสมบัติ ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ มีก าหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 27 
กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 นั้น บัดนี้ บุคคลดังกล่าวได้รายงานความก้าวหน้าการไป28 
ปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ระยะที่ 1 (เดือนกันยายน 2558 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2558) โดย29 
การเขียนต ารา เรื่อง คุณสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนในผลิตภัณฑ์อาหาร บทที่ 1 และ บทที่ 2 ตามที่ได้รับ30 
อนุมัติ ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 31 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง    32 

4.5  แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2560-2564 33 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาแผนการรับ34 

นักศึกษา ปีการศึกษา 2560-2564 ดังนี้ 35 
ระดับปริญญาตรี จ านวน 36 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 50 37 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 50 38 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 40 39 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 30 40 

/ระดับปริญญาโท ... 
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ระดับปริญญาโท จ านวน 1 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 10 2 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ) 2 3 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 20 4 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร(นานาชาติ) 5 5 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 10 6 

ระดับปริญญาเอก จ านวน 7 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 4 8 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 5 9 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 3 10 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 11 

4.6 ทุนวิจัยแบบร่วมทุน (joint Funding) ส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาฯ ประจ าปี12 
การศึกษา 2559 13 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจาณาการร่วมสนับสนุน14 
ทุนวิจัยแบบร่วมทุน (joint funding) ส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาเพ่ือให้สามารถรับนักศึกษาที่มี15 
ความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและท าวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ ประจ าปี16 
การศึกษา 2559 ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 17 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบสนับสนุนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทหรือปริญญา18 
เอก) สาขาวิชาละ 1 ทุน 19 

4.7 รับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 20 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 21 

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 และงานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์การจบ22 
การศึกษาครบถ้วนแล้ว จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา ดังนี้ 23 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต จ านวน 1 คน คือ พันจ่าอากาศเอกวัชรินทร์ พรานรุ่งเรือง 24 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 6 คน คือ 25 

1) นางสาวกรรณิกา คนรู้ 26 
2) นายธวัชชัย จองค า 27 
3) นางสาวยุลดา กิ่งโพธิ์ 28 
4) นายสุเมธ พิมพ์สราญ 29 
5) นางสาวจิรัฐติ สนั่นเมือง 30 
6) นายธีระพัฒน์ ชัยเสนา 31 

ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 32 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง          33 

4.8 ร่างแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 34 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ร่างแผนการบริหาร35 

ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนฯ มีความเหมาะสมสอดคล้อง36 
กับการประกันคุณภาพ ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 37 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ และให้ฝ่ายแผนพิจารณาปรับแก้ระดับ38 
ของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ระดับความรุนแรงของผลกระทบให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 39 

/ระเบียบวาระท่ี 5 ... 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 1 

- ไม่มี 2 

เลิกประชุมเวลา 17.08 น. 3 

 (นายสมคิด พลตื้อ) 4 
             หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี 5 

         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 6 
นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์  7 
ผู้จดรายงานการประชุม 8 


