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เริ่มประชุม:    เวลา 13.55  น. 17 
       ประธานกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 18 

ระเบียบวาระท่ี  1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2559 เม่ือวันที่ 17 มีนาคม 2559 โดยมีการแก้ไข19 
ดังต่อไปนี้ 20 

หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 37 แก้ไขจาก “รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จ้งที่ระชุมทราบ” เป็น “รอง21 
คณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบ” 22 

หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 8  แก้ไขจาก “3.3 สรุปจ านวนนักศึกษาที่สอบสัมภาษณ์โดยวีรับตรง ปีการศึกษา 23 
2559” เป็น “3.3 สรุปจ านวนนักศึกษาท่ีสอบสัมภาษณ์โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2559” 24 

  บรรทัดที่ 13 แก้ไขจาก “สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร” เป็น “สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร” 25 
หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 7 แก้ไขจาก “กุมภพันธ์ 2559” เป็น “กุมภาพันธ์ 2559” 26 
หน้าที่ 9 บรรทัดที่ 1 แก้ไขจาก “เอกสารแนบท้ายรายงานก” เป็น “เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม27 

คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี” 28 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่อง 29 

2.1 การรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการรับนักเรียนเรียนดี หลักสูตรวิทยาศาสตร30 
บัณฑิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2559 31 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุม32 
คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 4.8 การ33 
รับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการรับนักเรียนเรียนดี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยี 34 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2559 ที่ประชุมเห็นชอบให้รับสาขาวิชาละ 5 คน นั้น คณะฯ ได้35 
เสนอร่างประกาศไปยังมหาวิทยาลัยและได้รับอนุมัติประกาศรับสมัครเรียบร้อยแล้ว ตามป ระกาศ36 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 455/2559 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่37 
ประชุมทราบ 38 

 ที่ประชุมรับทราบ  39 
/2.2 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลง ... 
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2.2 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาความ1 
ปลอดภัยและการจัดการคุณภาพของอาหาร(หลักสูตรนานาชาติ) 2 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุม3 
คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 4.9 การ4 
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาความปลอดภัยและการจัดการ5 
คุณภาพของอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ จาก อาจารย์สมพร 6 
เกษแก้ว เป็น รองศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์ อุปริวงศ์ นั้น บัดนี้ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ตาม7 
หนังสือที่ ศธ 0514.33.2/837 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559 ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 8 

 ที่ประชุมรับทราบ 9 

2.3 งบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 10 
ประธานฯ แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการขอใช้งบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปี11 

งบประมาณ พ.ศ.2559 ว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้หน่วยงานต่างๆ เสนอขอใช้งบประมาณเงิน12 
รายได้กลางปี ปีงบประมาณ 2559 โดยคณะฯ ได้เสนอขอใช้งบประมาณเงินรายได้กลางปีรวมเป็นเงิน13 
งบประมาณ 16 ล้านบาท จากเงินกองทุนส ารองสะสมทั้งสิ้นประมาณ 23 ล้านบาท นั้น ผลการพิจารณาใน14 
เบื้องต้นปรากฏว่ามหาวิทยาลัยโดยฝ่ายแผนฯ ไม่เห็นชอบในหลักการในการขอใช้งบประมาณเงินรายได้15 
กลางปี ตามรายการที่คณะขอไปโดยมีเหตุผลประกอบ คือ  16 

1. เนื่องจากคณะมีเงินกองทุนส ารองสะสมจ ากัดเพียงประมาณ 23 ล้านบาท การขอใช้งบประมาณ17 
เงินรายได้กลางปีจ านวน ประมาณ 16 ล้านบาท ท าให้คณะอยู่ในภาวะความเสี่ยงสูงเกินไป โดย18 
หลักการแล้วคณะไม่ควรใช้เงินกองทุนส ารองสะสมเกินประมาณ 25% ของวงเงินทั้งหมด 19 

2. รายการที่คณะเสนอขอ โดยเฉพาะการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า20 
ยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน สามารถชะลอและไปเสนอขอใช้งบประมาณปกติในปีงบประมาณ 21 
2561 ได้ทั้งนี้ขอให้คณะเตรียมรายละเอียดให้ครบถ้วนและส่งมหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง 22 

3. มหาวิทยาลัยเห็นชอบพิจาณาอนุมัติวงเงินไม่เกินประมาณ 6 ล้านบาท โดยพิจารณาในรายการที่23 
เห็นว่าจ าเป็น ทั้งนี้งบประมาณต้องไม่เกิน 6 ล้านบาท 24 

โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการพิจารณาอย่างเป็นทางการอีกครั้ง จึงแจ้งที่ประชุมรับทราบ  25 
 ที่ประชุมรับทราบ     26 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 27 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 28 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี แจ้งว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงก าหนดการประชุม29 

คณะกรรมการประจ าคณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความ30 
เห็นชอบโดยการเวียนหนังสือ ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 31 

1.1 พิจารณารับรองผลการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี วิชา 664 996 ดุษฎี32 
นิพนธ์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 รายนายเกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์ รหัสประจ าตัว 33 
537160009-6 ลงทะเบียน 9 หน่วยกิต ได้เกรด S = 9 หน่วยกิต 34 

1.2 พิจารณาขอเทียบเท่ารายวิชา 664 101 ธรณีวิทยาส าหรับครู กับ รายวิชา 694 101 ธรณีวิทยา35 
ส าหรับครู 36 

1.3 พิจารณารับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 37 
จ านวน 1 คน คือ นางสาวฐิติรัตน์ อัศวมงคลศิริ รหัสประจ าตัว 537160002-0 38 

(ท่ี ศธ 0514.16.1.3/ว 797 ลงวันที่ 5 เมษายน 2559)  39 

/2. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ... 
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2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 

และผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  2 

(ท่ี ศธ 0514.16.1.1.1/ว 816 ลงวันที่ 8 เมษายน 2559) 3 
ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 4 

ที่ประชุมรับทราบ 5 

3.2 การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Georgia, USA. 6 
ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เชิญผู้บริหารของคณะ7 

เกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยี และคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะละ 2 ท่าน ร่วมเดินทางไปเจรจาความ8 
ร่วมมือและลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ University of Georgia (UGA) ประเทศสหรัฐอเมริกา 9 
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 100 อันดับแรกของโลก ในระหว่างวันที่ 19 -25 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา 10 
นั้น นอกเหนือจากการลงนามความร่วมมือทางวิชาการแล้ว ผู้บริหารทั้งสองมหาวิทยาลัยยังเห็นชอบใน11 
หลักการให้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การแลกเปลี่ยนบุคลากร นักวิจัย นักศึกษา รวมทั้งการท าวิจัย12 
ร่วมกันในอนาคต นอกจากนี้คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ 13 
ของ UGA เช่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง โรงพยาบาลสัตว์ 14 
คณะสัตวแพทย์ เป็นต้น จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 15 

ที่ประชุมรับทราบ       16 

3.3 รายวิชาที่ส่งคะแนนสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 17 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบ  สืบเนื่องจากการประชุม18 
คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที ่3/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 2.3 การ19 
พิจารณาแนวปฏิบัติกรณีการขอแก้ไขผลการเรียนรายวิชา ให้ภาควิชา/สาขาวิชา รวบรวมคะแนนสอบกลาง20 
ภาคของรายวิชาที่เปิดสอน โดยแยกคะแนนเป็นส่วนของคณาจารย์แต่ละท่าน และส่งเอกสารดังกล่าวผ่าน21 
ภาควิชา/สาขาวิชา ไปยังคณะฯ เพ่ือติดประกาศบริเวณชั้น 1 อาคาร TE 06 ให้นักศึกษาทราบต่อไป นั้น มี22 
รายวิชาที่ส่งคะแนนสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 มายังคณะเพ่ือประกาศให้23 
นักศึกษาทราบ ดังนี้ 24 

ระดับปริญญาตรี 25 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 17 รายวิชา 26 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จ านวน 4 รายวิชา  27 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 10 รายวิชา  28 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต จ านวน 8 รายวิชา  29 
ระดับบัณฑิตศึกษา 30 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 3 รายวิชา 31 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ไม่มีรายวิชาที่ส่ง 32 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 3 รายวิชา  33 

ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 34 
ที่ประชุมรับทราบ 35 

3.4 รายช่ือนักศึกษาที่ครบระยะเวลาศึกษา ปีการศึกษา 2558 36 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบข้อมูลการติดตามนักศึกษาที่37 

จะครบระยะเวลาการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 38 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                   วันครบระยะเวลาศึกษา 39 

1. นายวรายุทธ พิลาภ (ป.เอก 2/52) ประมาณกลางเดือนตุลาคม 2559 (1/2559)  40 
2. นางสาวชุติมา กวนชา 11 พฤษภาคม 2559 41 

/3. นางสาวชไมพร ... 
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3. นางสาวชไมพร ขุนจันทึก 11 พฤษภาคม 2559 1 
4. นางสาวณัฐปภัสร์ ผาจันทร์ 11 พฤษภาคม 2559 2 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 3 
1. นางสาวศริสา ทวีแสง (ป.เอก) 11 พฤษภาคม 2559 4 

โดยในปีถัดไปจะให้มีการเตือนล่วงหน้า 1 ปี ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 5 
ที่ประชุมรับทราบ      6 

ระเบียบวาระที ่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 7 

4.1 รับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 8 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมว่ามีผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 9 

2558 และงานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบค่าคะแนนและหลักเกณฑ์การจบการศึกษาครบถ้วนแล้ว จึงเสนอที่10 
ประชุมพิจารณา ดังนี้ 11 

ระดับปริญญาตรี 12 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 13 

1. นางสาวนันทสินี บุญมา รหัสประจ าตัว 533160036-9 คะแนนเฉลี่ย 2.02 14 
ระดับปริญญาโท 15 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 16 
1. นายกรันต์ ถ้ าแก้ว รหัสประจ าตัว 565160010-0 คะแนนเฉลี่ย 4.00 17 
2. นางสาวสุคนธ์ นวลก าแหง รหัสประจ าตัว 535160033-5 คะแนนเฉลี่ย 3.35 18 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 19 
1. นางสาวเบญจพร ศรีภูธร รหัสประจ าตัว 565160006-1 คะแนนเฉลี่ย 3.98 20 

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา  21 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง 22 

4.2 การประเมินผลการสอนของรองศาสตราจารย์ศรัญญา พรหมโคตร์ 23 
ประธานฯ แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ และพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน24 

ของรองศาสตราจารย์ศรัญญา พรหมโคตร์ ในรายวิชา 694255 นาโนเทคโนโลยีขั้นแนะน า  รายละเอียด25 
ตามหนังสือที่ ศธ 0514.16.3/150 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 26 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อ เสนอแนะ ให้แจ้ งผลการประเมิน ผลการสอนของ27 
คณะอนุกรรมการประเมินการสอน ในรายวิชา 694350 ธรณีเคมี ให้รองศาสตราจารย์ศรัญญา ทราบ และ 28 
ให้ชี้แจงเพ่ิมเติมตามที่คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนขอรายละเอียดเพ่ิมเติมตามหนังสือที่ ศธ 29 
0514.16.1.1.2/3224 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 และขอให้ยืนยันความต้องการที่จะประเมินการสอน30 
ในรายวิชา 694350 ธรณีเคมี ดังกล่าว หากไม่ประสงค์จะชี้แจงเพ่ิมเติม คณะฯ จะด าเนินการตามขั้นตอนที่31 
เกี่ยวข้องต่อไป 32 

4.3 การขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอก 33 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการขออนุมัติ34 

ลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอก ของนางสาวหฤทัยรัตน์  กิจเวชเจริญ สาขาวิชา35 
เทคโนโลยีชีวภาพ รหัส 567160004-0 โดย รองศาสตราจารย์พรเทพ ถนนแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ต้อง36 
ช าระค่าธรรมเนียมการวิจัย ภาคการศึกษาที่ 1/2556 และ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 เป็นจ านวน 80,000 37 
บาท ต่อภาคการศึกษา จึงขออนุมัติลดหย่อนค่าธรรมเนียมการวิจัย เป็น 20,000 บาท ต่อภาคการศึกษา ซึ่ง38 
งบประมาณดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการวิจัย โดยภาควิชาไม่ต้องรับภาระส่วนเกินใดๆ ดังรายละเอียด 39 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 40 

/ที่ประชุมพิจารณาแล้วมี ... 



ครั้งที่ 4/2559 วันพฤหัสบดีที ่28 เมษายน พ.ศ. 2559  หน้าที่ 5/5 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมได้ตามที่ขอ ตั้งแต่1 
ภาคการศึกษาท่ี 1/2556 ถึงภาคการศึกษาท่ี 2/2556  2 

4.4 รายงานการใช้จ่ายเงิน ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะเทคโนโลยี ประจ าปี3 
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2559) 4 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารายงานการใช้จ่ายเงิน5 
ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะเทคโนโลยี งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ไตรมาสที่ 2 6 
(มกราคม-มีนาคม 2559) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 7 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ 8 

4.5  รบัรองผลการศึกษาวิชา 664996 ดุษฎีนิพนธ์ 9 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองผล10 

การศึกษา วิชา 664996 ดุษฎีนิพนธ์ ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 ของนางสาววิมล สุข11 
พล า ลงทะเบียน 1 หน่วยกิต ได้รับเกรด S = 1 หน่วยกิต จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 12 

ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 13 

4.6 แผนกลยุทธ์การบริหารการเงินและทรัพย์สินของส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 14 
ประธานฯ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารการเงินและ15 

ทรัพย์สินของคณะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยต้องน าส่งมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 16 
ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 17 

 มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ โดยเสนอแผนให้สอดคล้องในประเด็นการลดค่าใช้จ่าย 18 
ค่าสาธารณูปโภค โดยจัดท าแผนเพ่ือลดค่าใช้จ่าย และแผนหารายได้เพ่ิมเติม เช่น จากค่าธรรมเนียม19 
การศึกษา เปิดรายวิชาเลือกเสรี เปิดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ น้ าดื่ม การหาแหล่งวิจัยจากภายนอก การ20 
น าเอางานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ การให้บริการทางวิชาการ การจัดฝึกอบรมด้านบริการวิชาการ การท า21 
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 22 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 23 
   -ไม่มี- 24 
เลิกประชุมเวลา 16.05  น. 25 

(นายสมคิด พลตื้อ) 26 
             หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี 27 

         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 28 
นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์  29 
ผู้จดรายงานการประชุม 30 


