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ผู้มาประชุม  5 

1. นายพรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกรกช ฮามสุโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ 
3. นางสาวปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
4. นายณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ               กรรมการ 
5. นายคณิต วิชิตพันธุ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 10 

6. นายพัชร์สุ วรรณขาว หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี กรรมการ  
7. นายบวรศักดิ์ ลีนานนท์  รองหัวหน้าภาควิชาฯ กรรมการ 
   แทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 
8. นางจันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า  กรรมการ 
9. นายสมคิด พลตื้อ หัวหน้าส านักงานคณบดี เลขานุการ 15 

   คณะเทคโนโลยี 
ผู้ไม่มาประชุม 
 - ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางอนาลยา หนานสายออ รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 20 

2. นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์ บุคลากร ช านาญการ 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และได้ด าเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่พิเศษ 2/2558 เมือ่วันที่ 23 เมษายน 2558 และครั้งที่  
 5/2558 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558   25 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
ครั้งที ่พิเศษ 2/2558 

หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 38-39 แก้ไขจาก “ราชการของอาจารย์มานิดา สว่างเนตรโดยมีประเด็นในการ
พิจารณา คือ การตรวจสอบการชดใช้ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการ
ใช้ทุนการไปฝึกอบรมวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น” เป็น “ราชการของอาจารย์มานิ30 

ดา สว่างเนตร โดยมีประเด็นในการพิจารณา คือ การตรวจสอบการชดใช้ทุน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการใช้ทุนจากการไปฝึกอบรมวิจัย ให้กับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 

หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 3 แก้ไขจาก “สอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต เนื่องจากจ านวนอาจารย์จะ
ลดน้อยลง” เป็น “สอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต” 35 

ครั้งที ่5/2558 
หน้าที่ 3 บรรทัดที่  6 แก้ไขจาก  “เทคโนโลยี  แจ้ว่าคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ” เป็น 

“เทคโนโลยี แจ้งว่าคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ” 
บรรทัดที่ 10 แก้ไขจาก “เบื้องต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” เป็น “ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” 

/หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 3 ... 
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หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 3 แก้ไขจาก “ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระชัย สมผดุง” เป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สุรชัย สมผดุง”    
 บรรทัดที่ 22-23 แก้ไขจาก “ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียม

ได้ตามที่ขอตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2557-ภาคการศึกษาที่ 1/2558” เป็น “ที่ประชุม5 

พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมได้ตามที่ขอตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 
2/2557 ถึงภาคการศึกษาท่ี 1/2558” 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่อง  

2.1 ประกาศคณะเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้เงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยี 10 

ประธาน แจ้งว่า ตามวาระที่ 2.1 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 
2558 ประกาศคณะเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร คณะ
เทคโนโลยี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้ปรับเพ่ิมเติม ข้อ 9.1.3 จาก “ไม่เป็นผู้ขาดส่งรายงาน
ตามเงื่อนไขทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง” เป็น “ไม่เป็นผู้ขาดส่งรายงานตามเงื่อนไขทุนประเภทใดประเภท
หนึ่ง และหรือรายงานความก้าวหน้า หรือผลงานตามเงื่อนไขของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพ่ือ15 

เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ” และประกาศใช้ต่อไป นั้น คณะฯ ได้ด าเนินการปรับเพิ่มเติมและประกาศใช้แล้ว 
ดังรายละเอียด และขอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน
ตามข้อ 6 ในประกาศฯ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน ดังนี้ 
1. คณบดี     เป็นประธานกรรมการ 20 

2. รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ เป็นรองประธานกรรมการ 
3. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นกรรมการ 
4. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร เป็นกรรมการ 
5. นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์  เป็นกรรมการ 
6. หัวหน้าส านักงานคณบดี   เป็นกรรมการและเลขานุการ 25 

2.2 ประกาศคณะเทคโนโลยี เรื่อง การเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
เทคโนโลยี 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 4.3 ในคราวประชุม
ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 แนวปฏิบัติในการพิจารณา เรื่อง การเปลี่ยนสาขาวิชาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะและให้30 

ฝ่ายวิชาการฯ ร่างประกาศคณะเทคโนโลยีเรื่อง การเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
เทคโนโลยีต่อไป นั้น บัดนี้ ฝ่ายวิชาการฯ ได้ด าเนินการร่างประกาศเรียบร้อยแล้ว และขอเพ่ิมข้อ 6 ใหม่ คือ
การจะเปลี่ยนสาขาวิชา สาขาวิชาที่รับเปลี่ยนต้องมีจ านวนนักศึกษาไม่เกินแผนการรับนักศึกษาของปี
การศึกษานั้น ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการ โดยให้ปรับชื่อเรื่องเป็น การเปลี่ยนสาขาวิชา35 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี และเพ่ิมข้อความในข้อ 5 ประเด็นการก าหนดเวลาให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาใหม่ พิจารณาให้แล้วเสร็จ 

 
 

/2.3 การสนับสนุนทุนการศึกษา ... 
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2.3 การสนับสนุนทุนการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย ส าหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาค
อาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 4.2 ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 การสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาค
อาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงร่วมกับมหาวิทยาลัย ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้คณะเสนอมหาวิทยาลัย 5 

จ านวน 6 ทุน นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือรับการสนับสนุนทุนการศึกษาฯ 
แล้วปรากฏว่าคณะเทคโนโลยีได้รับการคัดเลือก จ านวน 5 ทุน ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้กรรมการคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง  10 

หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี แจ้งว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงก าหนดการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความ
เห็นชอบโดยการเวียนหนังสือ ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
1. 1.1 รับรองการขอยกเลิกเงื่อนไขรายวิชา 697 330 วิศวกรรมอาหาร 1 (Food Engineering I) เงื่อนไข

รายวิชา: รายวิชาควบ 314 121 Calculus for Physical Science I และ 697 331 Food 15 

Engineering Lab. I   
 1.2 รับรองการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชาใหม่ วิชา 697 330 วิศวกรรมอาหาร 1 (Food 

Engineering I) เงื่อนไขรายวิชา: 314 121 Calculus for Physical Science I รายวิชาควบ 697 331 
Food Engineering Lab. I หรือได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร  

(ท่ี ศธ 0514.16.1.3/ว1453 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2558) 20 

2. รับรองผลการศึกษา  
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาเอก จ านวน 3 วิชา คือ  

2.1 วิชา 662 721 PRINCIPLE AND THE USE OF INSTRUMENTS IN BIOTECHNOLOGY จ านวน 1 
คน คือ นางสาวภัคจิรัตน์ สิงหะบุตร ได้ค่าคะแนน S  

2.2 วิชา 662 722 PRINCIPLE AND THE USE OF INSTRUMENTS IN BIOTECHNOLOGY 25 

LABORATORY จ านวน 1 คน คือ นางสาวภัคจิรัตน์ สิงหะบุตร ได้ค่าคะแนน S  
2.3 วิชา 662 774 SELECTED TOPICS IN BIOTECHNOLOGY จ านวน 1 คน คือ นางสาวภัคจิรัตน์ สิง

หะบุตร ได้ค่าคะแนน S 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาโท จ านวน 2 วิชา คือ 

2.4 วิชา 667 892 FOOD TECHNOLOGY SEMINAR II จ านวน 1 คน คือ นางสาวบุปผาชาติ กันสา ได้ค่า30 

คะแนน I 
2.5 วิชา 667 899 THESIS จ านวน 1 คน คือ นางสาวบุปผาชาติ กันสา ลงทะเบียน 3 หน่วยกิต ได้ค่า

คะแนน S = 1 หน่วยกิต  
(ท่ี ศธ 0514.16.1.3/ว1600 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558) 
3. รับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับ35 

บัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก จ านวน 2 คน คือ นางสาวกัลยาณี เจริญโสภารัตน์ รหัสประจ าตัว 
517160003-6 และนางสาวภัคจิรัตน์ สิงหะบุตร รหัสประจ าตัว 537160001-2 และระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท จ านวน 1 คน คือ นางสาวกาญดาทิพย์ คันธนู รหัสประจ าตัว 545160011-6 (ที่ ศธ 
0514.16.1.3/ว1606 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2556) 

ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 40 

ที่ประชุมรับทราบ 
/3.2 ปฏิทินการจัดการศึกษา ... 
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3.2 ปฏิทินการจัดการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2557 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า ตามที่คณะเทคโนโลยี ด าเนินการเรียน

การสอนภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรี นั้น ฝ่ายวิชาการฯ ได้ด าเนินการจัดท า
ปฏิทินการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2557 เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียด และขอเรียน
เชิญคณะกรรมการประจ าคณะประชุมเพ่ือพิจารณาผลการศึกษาประจ าภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 5 

2557 ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 

3.3 สรุปจ านวนนักเรียนมารายงานตัวเข้าศึกษา การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า งานบริการการศึกษาได้สรุปข้อมูลจ านวน10 

นักศึกษารับเข้าระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2558 ของทุกสาขาวิชาประกอบด้วย 
1) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มารายงานตัวจ านวน 57 คน 
2) สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี  มารายงานตัวจ านวน  61 คน 
3) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มารายงานตัวจ านวน 60 คน 
4) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต มารายงานตัวจ านวน 36 คน 15 

ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ  
 ที่ประชุมรับทราบ 

3.4 สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรมของฝ่ายพัฒนานักศึกษา ระหว่างเดือน พฤษภาคม-
กรกฎาคม 2558 

 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในระหว่าง20 

เดือนพฤษภาคม-เดือนกรกฎาคม 2558 มีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ดังนี้ 
1. นักศึกษาคณะเทคโนโลยี ได้รับเชิดชูเกียรติด้านกิจกรรมของนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2557 จ านวน 9 คน 
2. นักศึกษาคณะเทคโนโลยี คือ นายสุเมธ พิมพ์สราญ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติความประพฤติดี

ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปี 2558 25 

3. โครงการอบรมผู้น าและพ่ีเลี้ยงน้องใหม่ ปี 2558 
4. โครงการจิตปัญญาศึกษา: การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญสู่การเปลี่ยนแปลงต่อการท างาน

เป็นทีม ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 - 18.30 น. ณ ห้องประชุม 6227 
5. สภากาชาดไทย มอบเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 3 ให้กับนายทรงกรด  พิมพ์พันธ์กุลใน

ฐานะผู้สนับสนุนให้มีการบริจาคโลหิตเป็นประจ าทุกๆ ปี 30 

 โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภาคปลาย ประจ าปีการศึกษา 2557  
1. โครงการอบรมการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องในการน าเสนองาน 
2. กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป Microsoft Excel 2007 
3. โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา 
4. กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการน าเสนอผลงาน 35 

5. กิจกรรมอบรมเทคนิคการน าเสนอผลงานที่มีประสิทธิภาพ 
6. โครงการปัจฉิมนิเทศ อ าลาอาลัยเฟ่ืองฟ้า ช่อที่ 29 คณะเทคโนโลยี 
7. กิจกรรมวันนักกิจกรรมคณะเทคโนโลยี 

ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ  
 ที่ประชุมรับทราบ 40 

/3.5 กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะ ... 
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3.5 กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การสร้างเสริมจิตสาธารณะ (ทอดผ้าป่า
สามัคคี) 

 หัวหน้าส านักงานคณบดี แจ้งว่า ในปี 2558 คณะฯ ได้จัดโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม การสร้างเสริมจิตสาธารณะ ทอดผ้าป่าสามัคคี ขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 ก าหนด
ทอดถวาย ณ วัดนิคมพรหมรังสี บ้านโคกสูง ต าบลโคกสูง อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และขอเรียน5 

เชิญกรรมการประจ าคณะทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี ้จึงแจ้งที่ประชุมทราบ  
 ที่ประชุมรับทราบ 

3.6 กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประธาน แจ้งว่า  ในการจัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 

และคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก าหนดจัดในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 โดยคณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพ โดยคณะฯ ได้เรียนเชิญหัวหน้าภาควิชาฯ ประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตร บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดภาควิชาฯ และส านักงานคณบดีเข้าร่วมกิจกรรม และขอเรียนเชิญ
กรรมการประจ าคณะทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ  

 ที่ประชุมรับทราบ 15 

3.7 การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ (ชุดปี พ.ศ.2558-2560) 
ประธาน แจ้งว่า ตามประกาศคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ 

ก าหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์  (ชุดปี พ.ศ.2558-2560) โดย
ก าหนดให้มีการเลือกตั้งในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00-15.00 น. นั้น ใคร่ขอเรียนเชิญ
กรรมการประจ าคณะใช้สิทธ์เลือกตั้งดังกล่าว ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี จึงแจ้งที่ประชุมทราบ  20 

 ที่ประชุมรับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

4.1 ก าหนดวันปฐมนิเทศและวันนัดพบผู้ปกครอง ในส่วนของคณะเทคโนโลยี 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ น าเสนอว่า ในปีการศึกษา 2558 มี

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ของเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2558  ที่ต้องเตรียมพร้อมและด าเนินการก่อน25 

เปิดภาคการศึกษาในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 โดยจัดท าร่างการจัดกิจกรรมคณะเทคโนโลยี ดังนี้  
1) วันนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 
2) ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  
3) ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 

ดังรายละเอียด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 30 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยก าหนดจัดกิจกรรม ดังนี้ 
1) วันนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 09 .30-

11.30 น. ณ ห้องเฟ่ืองฟ้า ชั้น 1 อาคาร TE 06 
2) ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วันอังคารที่ 28  กรกฎาคม 2558 เวลา 

08.30-11.30 น. ณ ห้องเฟ่ืองฟ้า ชั้น 1 อาคาร TE 06 35 

3) ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม  2558 เวลา 
12.45-16.30 น. ณ ห้อง 6227 ชั้น 2 อาคาร TE 06 

 
 

/4.2 การจัดงานสัปดาห์ ... 
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4.2 การจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์คณะเทคโนโลยี ประจ าปี 2558 
ประธาน น าเสนอว่า ในทุกปีการศึกษา คณะเทคโนโลยี ก าหนดให้จัดงานสัปดาห์วัน

วิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของคณะเทคโนโลยี ทั้งด้านวิชาการและ
วิจัย ตลอดจนหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นที่รู้จักของนักเรียน นักศึกษา อาจารย์แนะแนวจาก
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ และบุคคลทั่วไป และในปีการศึกษา 2558 ขอเสนอให้จัดในวันที่ 17-18 สิงหาคม 5 

2558 และเพ่ือให้คณาจารย์และนักศึกษาของคณะ ฯ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  คณะฯ ใคร่ขอ
ความร่วมมือจากคณาจารย์ให้งดการเรียนการสอนในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์คณะเทคโนโลยีใน
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 และให้คณะ ฯ ขอความร่วมมือจากคณาจารย์ให้งดการเรียนการสอนในวันที่ 
17 สิงหาคม 2558 10 

4.3 ทุนวิจัยส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาฯ ประจ าปีการศึกษา 2558 แบบร่วมทุน (Joint 
Funding) 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอว่า บัณฑิตวิทยาลัย แจ้งประชาสัมพันธ์
การรับสมัครทุนวิจัยส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาฯ ประจ าปีการศึกษา 2558 แบบร่วมทุน (Joint 
Funding) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย สนับสนุนเงินทุน 50 % ของเงินทุนที่อนุมัติ และคณะ15 

วิชาที่คณาจารย์บัณฑิตศึกษาสังกัด สนับสนุนเงินทุน 50 % ของเงินทุนที่อนุมัติ โดยต้องแนบแบบยืนยันการ
ร่วมทุนวิจัยส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาฯ ประกอบการสมัครขอรับทุนฯ และหากผ่านเกณฑ์การพิจารณา
ถึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุนฯ เนื่องจากการรับสมัครทุนวิจัยดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายของทุนที่คณะต้องสนับสนุนเงินทุน 
50 % ดังรายละเอียด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้คณะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของทุน ประจ าปี20 

การศึกษา 2558 ตาม ข้อ 5.3 ของประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 66/2558 
รายการที่ 2 ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนของนักศึกษาเจ้าของวิทยานิพนธ์/ดุ ษฎีนิพนธ์ โดยสนับสนุนตาม
ระยะเวลาของหลักสูตรระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาละ 1 ทุน 

4.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายการท าความสะอาดอาคารสถานที่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 25 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ น าเสนอว่า ฝ่ายแผนฯ ได้สรุปผลการด าเนินการด้าน
การดูแลท าความสะอาดอาคารสถานที่ของคณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังรายละเอียด 
และขอความเห็นชอบหลักการ ในการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยใช้หลักการด าเนินการ
เช่นเดียวกับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการ โดยมีสัดส่วนรับผิดชอบ ดังนี้ 30 

1. คณะฯ 55 % 
2. ภาควิชาฯ ละ 10 % รวมเป็น 30 % 
3. สาขาวิชาฯ 5 % 
4. ศูนย์วิจัยฯ ละ 5 % รวมเป็น 10 % 

4.5 รับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 35 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษาภาคการศึกษา
ปลาย ประจ าปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรี จ านวน 67 คน และงานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบค่า
คะแนน และเกณฑ์การจบการศึกษาครบถ้วนแล้ว จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา ประกอบด้วย  

(1) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต จ านวน 7 คน  

/(2) สาขาวิชาเทคโนโลยีการ ... 
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(2) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 30 คน  
(3) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 20 คน  
(4) สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จ านวน 10 คน 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 5 

5.1 การด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร สังกัดคณะเทคโนโลยี รอบที่ 
2/2558 

ประธาน แจ้งว่า เพ่ือให้การด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด 
ในรอบการประเมินที่ 2/2558 (ระยะเวลาตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึง 30 เมษายน 2558) ด าเนินการ
ด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ภาค/สาขาวิชาฯ ด าเนินกิจกรรมการประเมิน ฯ ตามก าหนดที่คณะได้แจ้งไป10 

แล้ว โดยบุคลากรต าแหน่งวิชาการ ให้ใช้แบบข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงานของ
บุคลากรต าแหน่งวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (องค์ประกอบที่ 1)  ฉบับแนบ
ท้ายประกาศคณะเทคโนโลยี (ฉบับที่  1 /2558) เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
(องค์ประกอบที่ 1) ของบุคลากรต าแหน่งวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยี จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ที่ประชุมรับทราบ 15 

เลิกประชุมเวลา 16.10 น. 

(นายสมคิด พลตื้อ) 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี 
เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 

นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์ 20 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 


