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/เทคโนโลยี ... 



ครั้งที่ 4/2561 วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561  หน้าที่ 2/8 
เทคโนโลยี ที่ประชุมเห็นชอบองค์ประกอบคณะกรรมการการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา คณะเทคโนโลยี นั้น 1 
ได้ทาบทามผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแล้วยินดีรับเป็นกรรมการและมีค าสั่งแต่งตั้งแล้ว เพ่ือให้2 
สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างของคณะเทคโนโลยี ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  3 
741/2561) ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในคณะเทคโนโลยี จึง4 
ขอเสนอร่างปฏินการด าเนินการให้ได้มาซึ่งหัวหน้าสาขาวิชา คณะเทคโนโลยี รายละเอียดตามเอกสาร5 
ประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมทราบและพิจารณา 6 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ โดยให้ปรับแก้ปฏิทิน ดังนี้ 7 
- เสนอชื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561  8 
- เสนอชื่อล่วงหน้า วันที่ 30 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 9 
- คณะกรรมการฯ ทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื่อ เข้าสู่กระบวนการฯ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 10 
- ผู้ ได้รับการทาบทามตอบรับเข้าสู่กระบวนการฯ ส่งแผนและวิสัยทัศน์ วันที่  10 11 

พฤษภาคม 2561  12 
- ผู้ตอบรับเข้าสู่กระบวนการฯ เสนอแผนและวิสัยทัศน์การบริหารสาขาวิชาฯ วันที่ 11 13 

พฤษภาคม 2561 14 

2.2 แผนการด าเนินงานด้านส่งเสริมสนับสนุนและก ากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ15 
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หัวหน้าส านักงานคณบดี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ า17 
คณะ คราวประชุมครั้งที่  3/2561 เมื่อวันที่  15 มีนาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 3.4 การบรรจุเรื่อง18 
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สนับสนุนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณประจ าคณะเทคโนโลยี ก าหนดประชุมจัดท าแผนฯ ในวันที่ 16 มีนาคม 20 
2561 เพ่ือก าหนดจัดท าแผนจรรยาบรรณฯ ส่งมหาวิทยาลัยภายในก าหนด นั้น คณะกรรมการส่งเสริมและ21 
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1. โครงการบรรยายความรู้ด้านจรรยาบรรณ โดยวิทยากรจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 
ช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 25 

2. กิจกรรมบรรยายธรรม เรื่อง ธรรมกับการท างานอย่างมีความสุข โดยพระอาจารย์พุฒินาท 26 
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เรื่อง สมาธิชนะใจตนเอง โดยสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 78 คณะแพทยศาสตร์ และ28 
กิจกรรมประกวดคลิปสั้นประกอบค าขวัญจรรยาบรรณทั้งสี่ด้าน ของคณะเทคโนโลยี และท า29 
โปสเตอร์ค าขวัญจรรยาบรรณประชาสัมพันธ์ภายในคณะ ระหว่างช่วงเดือนกรกฎาคม-30 
สิงหาคม 2561 31 
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ครั้งที่ 4/2561 วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561  หน้าที่ 3/8 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ประชุมเห็นชอบให้ส ารวจข้อมูลจากภาควิชา/สาขาวิชา โดยส่งร่าง1 
แผนการบริหารความเสี่ยงไปยังภาควิชา/สาขาวิชา เพ่ือให้ข้อมูลจัดท าร่างแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ิมเติม 2 
นั้น ภาควิชา/สาขาวิชา ได้เพ่ิมเติมข้อมูลบางส่วนในกลยุทธฺด้านการวิจัย และด้านการผลิตบัณฑิต 3 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมทราบและพิจารณา 4 

ที่ประชุมรับทราบ และให้งานนโยบายและแผน สรุปแผนแจ้งไปยังภาควิชา/สาขาวิชาเพ่ือ5 
ทราบ และแจ้งมหาวิทยาลัยต่อไป 6 

2.4 การขอย้ายคณะต้นสังกัดของบุคลากรสายวิชาการ 7 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว8 

ประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 2.3 การขอย้ายคณะต้นสังกัดของ9 
บุคลากรสายวิชาการ ที่ประชุมโดยเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบให้นางสาวอรณัฐ ชูชื่น ย้ายคณะต้นสังกัดใน10 
ขณะนี้ โดยขอให้นางสาวอรณัฐ ชูชื่น ปฏิบัติงานที่ภาควิชาฯ ตามภารงานที่ได้รับมอบหมายไปสักระยะหนึ่ง11 
ก่อนแล้วจึงค่อยพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง และในระหว่างที่นางสาวอรณัฐ ชูชื่น ปฏิบัติงานที่ภาควิชา12 
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี หากคณะวิศวกรรมศาสตร์ประสงค์จะขอให้นางสาวอรณัฐ ชูชื่น ไปช่วย13 
สอนในบางรายวิชาหรือบางหัวข้อ คณะฯ ยินดีให้การสนับสนับสนุน หากมหาวิทยาลัยเห็นความจ าเป็น14 
จะต้องให้นางสาวอรณัฐ ชูชื่น ย้ายคณะต้นสังกัดในเวลานี้ คณะฯ ขอให้มหาวิทยาลัยคงอัตราของนางสาว15 
อรณัฐ ชูชื่น ไว้ที่คณะฯ (ให้ย้ายได้เฉพาะตัวบุคคล) เพ่ือคณะจะได้ด าเนินการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเข้า16 
ปฏิบัติงานแทนเพ่ือไม่ให้กระทบกับการบริหารหลักสูตรตลอดจนการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ นั้น ขอ17 
แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ตัดโอนฯ จากคณะเทคโนโลยีไปสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 18 
โดยคณะแจ้งขอให้ตัดโอนได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 และรอค าสั่งจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และท า19 
หนังสือแจ้งเจ้าตัวทราบต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 20 

ที่ประชุมรับทราบ  21 

2.5 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสภาพนักงานสายสนับสนุนและสายวิชาการ 22 
ประเด็นค่าบ ารุงการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลับขอนแก่น 23 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะกรรมการสภาพนักงาน24 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งที่ประชุมทราบสรุปผลการประชุมร่วมสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ปกครองนักเรียน ประเด็นการปรับขึ้นค่าบ ารุง26 
การศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 นั้น มีข้อสรุปเป็นข้อเสนอแนะ27 
เบื้องต้น คือ การแก้ปัญหาโดยเปิดห้องเรียนเพิ่ม และการแบ่งจ่ายเงินเป็นงวด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 28 

ที่ประชุมรับทราบ  29 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 30 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง  31 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ า32 

คณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยการเวียน33 
หนังสือ ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว จ านวน 5 ครั้ง และคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ คือ 34 

1. บันทึกข้อความ ลับ ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 669 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561  35 
พิจารณารับรองการขอเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชาวต่างประเทศ ราย Mr. AGAM 36 
GUMAWANG จากเดิม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ37 
อุตสาหกรรม แผน ก แบบ ก 1 หลักสูตรนานาชาติ เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต38 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร แผน ก แบบ ก 1 หลักสูตรปกติ 39 

/2. บันทึกข้อความ ... 
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2. บันทึกข้อความ ลับ ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 703 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 1 

พิจารณารับรองผลการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ วิชา 692899 2 
THESIS นางสาวทิพย์สุดา คนงาม ลงทะเบียน 1 หน่วยกิต ได้เกรด S = 1 หน่วยกิต 3 

3. บันทึกข้อความ ลับ ที่ ศธ 0514.16.1.1.2/ว 729 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 4 
ขอความเห็นชอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง5 
อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยี (ปฏิบัติงานภาควิชาเทคโนโลยีธรณี) รายนางสาววิมล สุขพล า 6 

4. บันทึกข้อความ ลับ ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 741 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 7 
พิจารณารับรองผลการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ วิชา TE029996 8 
Dissertation ราย Miss FARAH JABBAR HASHIM AL-FAHHAM ลงทะเบียน 12 หน่วยกิต 9 
ได้เกรด S = 10 หน่วยกิต 10 

5. บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0514.16.1.5/ว 752 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 11 
พิจารณารับรองการขอรับทุนเพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ  การ12 
แสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการ13 
ประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจ างวดที่ 4/2561 เพ่ือน าเสนอผลงานแบบ 14 
Oral Presentation เรื่อง Selection and Characterization of Gamma-Aminobutyric 15 
Acid Producing Lactic Acid Bacteria for Using as Potential Probiotics in Broiler  16 
ในการประชุม The 1st International Scientific Congress on Probiotics, Prebiotics, 17 
Gut Microbiota and Health-IPC 2018 วันที่ 18-21 มิถุนายน 2561 ณ เมืองบูดาเปสต์ 18 
ประเทศฮังการี ของผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ลีลาวัชรมาศ 19 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 20 
ที่ประชุมรับทราบ 21 

3.2 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบการการจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพ่ือแนะน า23 

หลักสูตร การเรียนการสอนและทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อ24 
ในระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะจัดกิจกรรมที่คณะเทคโนโลยี ในวันที่ 20 25 
เมษายน 2561 เวลา 13.30-16.00 น. โดยเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากคณะเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ 26 
คณะเกษตรศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสัญจร 27 
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือน28 
พฤษภาคม 2561 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 29 

ที่ประชุมรับทราบ 30 

3.3 ประกาศรายช่ือผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจ าปี 2560 31 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน 32 

ประจ าปี 2560 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 600/2561) โดยรางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขา33 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน มีคณาจารย์คณะเทคโนโลยี 34 
ได้รับรางวัล 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์พัฒนา เหล่าไพบูลย์ และรองศาสตราจารย์ลักขณา เหล่าไพบูลย์ 35 
จึงแจ้งที่ประชุมทราบ  36 

ที่ประชุมรับทราบ 37 

3.4 ข้อมูลความต้องการก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 38 
หัวหน้าส านักงานคณบดี แจ้งที่ประชุมทราบการแจ้งข้อมูลความต้องการก าลังคนด้าน39 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งคณะได้เวียนแจ้งขอทราบข้อมูลจากภาควิชา/สาขาวิชาแล้ว 40 

/และได้สรุปรวบรวม ... 
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และได้สรุปรวบรวมส่งกองยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามหนังสือที่ ศธ 0514.16.1.1.2/754 ลง1 
วันที่ 17 เมษายน 2561 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 2 

ที่ประชุมรับทราบ 3 

3.5 รายงานผลการตรวจสอบภายในและข้อเสนอแนะ ของคณะเทคโนโลยี ประจ าปี4 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 5 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบรายงานผลการตรวจสอบภายใน คณะเทคโนโลยี ของกอง6 
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้เข้ามาตรวจสอบตามหลักการตรวจสอบภายใน 4 ด้าน คือ 7 
ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และด้านการบริหาร ระหว่าง8 
วันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2561 และประชุมสรุปผลการตรวจสอบวันที่ 2 เมษายน 2561 ผลสรุปการ9 
ตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลประเมินการปฏิบัติงานโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 10 
82.46 มีข้อตรวจพบที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี 11 ข้อ และมีข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไข 7 ข้อ ดังรายละเอียดตาม11 
เอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 12 

ที่ประชุมรับทราบ 13 

3.6 สรุปการประกาศผลคะแนนสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 14 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบผลสรุปการประกาศคะแนนสอบกลางภาค ประจ าภาค15 

การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 โดยทุกสาขาวิชาได้จัดส่งผลการประกาศคะแนนสอบกลางภาคแล้ว ดัง16 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 17 

ที่ประชุมรับทราบ     18 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 19 

4.1 การพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาระดับ20 
บัณฑิตศึกษา ของภาควิชาและอาจารย์ท่ีปรึกษา 21 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ น าเสนอที่ประชุมทราบและพิจารณาตามที่คณะ22 
สนับสนุนทุนการศึกษาหลายรูปแบบในระดับบัณฑิตศึกษา เช่น สนับสนุนทุนเต็มจ านวน คณะและอาจารย์ที่23 
ปรึกษา ฝ่ายละ 50 % หรือ คณะ 50 % ภาควิชา 25 % และอาจารย์ที่ปรึกษา 25 % นั้น เนื่องจากมี24 
อาจารย์ที่ปรึกษาแสดงความจ านงขอไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต วิชิตพันธุ์ ซึ่ง25 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของ Mr. Agam Gumawang นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา26 
เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม หลักสูตรนานาชาติ เข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560) และ27 
แจ้งต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ว่าขอยกเลิกการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาราย Mr.Agam 28 
Gumawang เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 จึงเสนอประเด็นให้ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับทุนสนับสนุน29 
การศึกษาฯ คือ 30 

1) พิจารณาผู้รับผิดชอบเงินค่าใช้จ่ายที่ภาควิชาฯ จ่ายสนับสนุนทุนร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 31 
25% ในระยะเวลา 6 เดือน 32 

2) พิจารณาผู้รับผิดชอบเงินค่าใช้จ่ายที่อาจารย์ที่ปรึกษาจ่ายสนับสนุนให้แก่นักศึกษา 25% ใน33 
ระยะ เวลา 6 เดือน 34 

3) พิจารณาระเบียบและกฎเกณฑ์ของการให้ทุนใหม่ ให้มีความละเอียดและรอบคอบ ในกรณี35 
ที่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญาการรับทุนก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาการให้ทุน 36 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการดังนี้  37 

/1. ให้ภาควิชาฯ และอาจารย์ ... 
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1. ให้ภาควิชาฯ และอาจารย์ที่ปรึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในความ1 

รับผิดชอบ และคณะจะพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระยะเวลาที่นอกเหนือจากภาควิชาฯ 2 
และอาจารย์ที่ปรึกษาต้องรับผิดชอบ โดยคณะจะแจ้งข้อปฏิบัติเพื่อด าเนินการต่อไป 3 

2. การปรับแกไ้ขระเบียบและหลักเกณฑ์การรับทุนให้รองคณบดีฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์และสื่อสาร4 
องค์กร พิจารณาปรับแก้สัญญารับทุนหากเกิดกรณีต้องมีผู้รับผิดชอบ 5 

3. นักศึกษาดังกล่าวโอนย้ายสาขาไปศึกษาหลักสูตรปกติสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร โดย6 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกร โรจนกร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยี การ7 
อาหารรับผิดชอบเป็นเวลาหนึ่งปีการศึกษา โดยขอให้รายงานผลการศึกษาของนักศึกษา8 
ดังกล่าวด้วย เพื่อแจ้งมหาวิทยาลัยต่อไป 9 

4.2 ทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่ผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา10 
ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 11 

หัวหน้าส านักงาคณบดี น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณาการจัดท าแผนพัฒนา12 
บุคลากรที่ผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ประจ าปี13 
งบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ซึ่งได้แจ้งเวียนไปยังภาควิชา/สาขาวิชา ให้พิจารณาปรับปรุงเพ่ิมเติมแผนฯ ให้14 
มีความถูกต้อง ไม่ซ้ าซ้อนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามมติที่ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนา15 
บุคลากรที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อน16 
เงินเดือนบุคลากร เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 และน ามารับรองในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือจัด17 
ส่งไปยังกองทรัพยากรบุคคลต่อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 18 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ และให้ปรับแก้ไขแผนฯ ของภาควิชา19 
เทคโนโลยีอาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ส าหรับภาควิชาเทคโนโลยี20 
ธรณี ยังคงตามแผนเดิม 21 

4.3 รายงานการใช้จ่ายเงิน ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะเทคโนโลยี ประจ าปี22 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) 23 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมพิจารณาการรายงานการใช้เงินตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร24 
คณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1-2 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 256125 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 26 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลัการ โดยมีข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบรายละเอียด27 
งบประมาณเงินรายได้ ดังนี้ 28 

ข้อ 4.3 ค่าบ ารุง/ค่าเช่าอาคารสถานที่  29 
ข้อ 4.4 ค่าเช่าห้องปฏิบัติการ  30 
ข้อ 5 เงินอุดหนุนโครงการวิจัย (ของสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี)  31 

และขอให้ภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ พิจารณา โดยให้งานนโยบายและแผนให้ข้อมูลเพิ่มเติม หากมีข้อเสนอแนะ/32 
แก้ไข ให้แจ้งงานนโยบายและแผนทราบต่อไป 33 

4.4 การรับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 (รับรอง S 1 หน่วยกิต 34 
วิชา 662999 ดุษฎีนิพนธ์ รายนางสาวปาริชาด วาดเจียม)  35 

หัวหน้าส านักงานคณบดี น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณารับรองผลการศึกษาภาค36 
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 รายนางสาวปาริชาด วาดเจียม นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา37 
เทคโนโลยีชีวภาพ วิชา 662999 ดุษฎีนิพนธ์ ได้เกรด S 1 หน่วยกิต ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ38 
วาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 39 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง  40 
/4.5 การรับรองผู้ส าเร็จ ... 
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4.5 การรับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 1 

หัวหน้าส านักงานคณบดี น าเสนอที่ประชุมว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2 
ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2560 และงานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์การจบ3 
การศึกษาครบถ้วนแล้ว จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา ดังนี้ 4 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 5 
นางสาวศรุดา สิทธิกิจปัญญา รหัสประจ าตัว 557160007-2 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.89 6 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 7 
1. นายวรพงศ์ คลังบุญครอง รหัสประจ าตัว 547160008-9 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.88 8 
2. นางสาวกีรดา แก้วจุมพล รหัสประจ าตัว 547160015-2 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.68 9 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 10 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 11 

4.6 การขอรับการสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ  การ12 
แสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการ13 
ประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจ างวดที่ 5/2561 (ศาสตราจารย์อลิศรา 14 
เรืองแสง) 15 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองการยื่นขอรับสนับสนุนทุนเพ่ือเข้าร่วมการ16 
น าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม 17 
และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจ างวดที่ 5/2561 เป็นจ านวนเงิน 18 
78,000 บาท ของศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง เพ่ือน าเสนอผลงานแบบ Poster Presentation เรื่อง 19 
Optimization of acid pretreatment and bio-hydrogen production from Chlorella sp. Biomass 20 
ในการประชุม  ECB2018 18th European Congress on Biotechnology ณ เมืองเจนีวา ประเทศ21 
สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2561 โดยมีเอกสารหลักฐานตอบรับจากหน่วยงานเรียบร้อย22 
แล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 23 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง และขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติข้อ 3.11 24 
ในกรณีขอรับทุนในปีปฏิทินติดกัน ผลงานที่ได้รับทุนในครั้งก่อนนั้นจะต้องได้รับการตีพิมพ์เป็นบทความฉบับ25 
เต็ม (Full Article) ในวารสารซึ่งสามารถสืบค้นได้ในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI และไม่ปรากฏชื่อใน 26 
Beall’s list journal ในช่วงเวลาที่ได้รับการตีพิมพ์ 27 

4.7 ขอความเห็นชอบโครงการเพิ่มพูนเนื้อหารายวิชาสอนเสริมเพิ่มเติมบทเรียนก่อนสอบกลาง28 
ภาค-ปลายภาค ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 29 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการเพ่ิมพูนเนื้อหารายวิชา30 
สอนเสริมเพ่ิมเติมบทเรียนก่อนสอบกลางภาค-ปลายภาค ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย ส าหรับ31 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยงานบริการการศึกษา ด าเนินโครงการดังกล่าวแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา 32 
ประจ าทุกปีการศึกษา และในปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาปลาย จะด าเนินการระหว่างวันที่ 19 33 
เมษายน 2561 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ใช้งบประมาณด าเนินการจ านวน 16,000 บาท ดังรายละเอียด34 
ตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 35 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 36 

4.8 ร่าง ค าสั่งคณะเทคโนโลยี เรื่อง การมอบหมายให้คณาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยี ไป37 
ปฏิบัติงานในสาขาวิชาและหลักสูตรของคณะเทคโนโลยี 38 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ร่างค าสั่งคณะเทคโนโลยี ที่ ....../2561 เรื่อง การ39 
มอบหมายให้คณาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยี ไปปฏิบัติงานในสาขาวิชาและหลักสูตรของคณะเทคโนโลยี 40 

/เพ่ือให้การด าเนินการ ... 
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เพ่ือให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยี เป็นไปด้วย1 
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงมอบหมายให้คณาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีไปปฏิบัติงานในสาขาวิชา2 
และหลักสูตรของคณะเทคโนโลยี ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 3 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ  4 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 5 

- ไม่มี 6 

เลิกประชุมเวลา 16.35  น. 7 
(นายสมคิด พลตื้อ) 8 

             หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี 9 
         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 10 
นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์  11 
ผู้จดรายงานการประชุม 12 


