
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี 1 
ครั้งที่  6/2559 2 

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 3 
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี 4 

ผู้มาประชุม  5 
1. นายพรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 6 
2. นางสาวปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 7 
3. นายธัญญา จันทร์ประสพชัย รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต กรรมการ 8 
 ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา 9 
4. นายสมคิด พลตื้อ              หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี กรรมการและเลขานุการ 10 

ผู้ไม่มาประชุม 11 
1. นายณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ไปราชการ 12 
2. นางสาวอารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ    ไปราชการ 13 

ผู้เข้าร่วมประชุม  14 
1. นางอลิศรา เรืองแสง หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 15 
2. นายสิงหนาท พวงจันทน์แดง หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร               16 
3. นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์ บุคลากร ช านาญการ 17 

เริ่มประชุม:    เวลา 13.45  น. 18 
       ประธานกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 19 

ระเบียบวาระที่  1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2559 เม่ือวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 และครั้งที่20 
พิเศษ 2/2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 โดยมีแก้ไข ดังนี้ 21 

ครั้งที ่5/2559 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559  22 
หน้า 1 วาระที่ 2.1 บรรทัดที่ 32 แก้ไขจาก “ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้แต่งตั้ง23 

คณะกรรมการ” เป็น “ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้เสนอชื่อเพ่ือ24 
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ครั้งที่ 6/2559 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559  หน้าที่ 3/5 
รายนางสาวณัฐกานต์ พรนิคม รหัสประจ าตัว 585160003-9 ได้ค่าคะแนน I เนื่องจากปัญหา1 
สุขภาพ  2 

(ท่ี ศธ 0514.16.1.3/ว 1197 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559) 3 
2. พิจารณารับรองผลการศึกษา 4 

ระดับปริญญาตรี 2 รายวิชา คือ  5 
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(ท่ี ศธ 0514.16.1.3/ว 1207 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2559)  13 
3. พิจารณารับรองการขอรับการสนับสนุนทุนเพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทาง14 

วิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ใน15 
การประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจ างวดที่ 5/2559 เพ่ือน าเสนอผลงานแบบ 16 
Poster Presentation เ รื่ อ ง  Logistic function and modified Gompertz models for 17 
batch ethanol fermentation kinetics from sweet sorghum juice under high gravity 18 
ณ เมือง Krakow ประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์ ของรองศาสตราจารย์ลักขณา เหล่าไพบูลย์ 19 

(ท่ี ศธ 0514.16.1.3/ว 1209 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559) 20 
ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 21 

ที่ประชุมรับทราบ 22 

3.2 แนวปฏิบัติในการก ากับติดตามคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 23 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสาร24 

องค์กร ได้แจ้งแนวปฏิบัติในการก ากับติดตามคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 25 
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งก าหนดให้แต่ละสถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อ26 
รายละเอียดของ มคอ. 3 มคอ. 4 มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 7 ให้เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของ27 
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร จึงได้จัดท าแนวปฏิบัติในการก ากับติดตามคุณภาพ28 
หลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในคราว29 
ประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 โดยขอให้หลักสูตรด าเนินการตามแนวปฏิบัตินี้ด้วย ใน30 
ส่วนหลักสูตรของคณะเทคโนโลยี จะมีการประเมินหลักสูตรในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2559 โดยจะเป็นการ31 
สุ่มตรวจ ดังนั้นทุกหลักสูตรจึงต้องเตรียมการให้พร้อมอยู่เสมอ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 32 

ที่ประชุมรับทราบ 33 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 34 

4.1 รับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 35 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา36 

ปลาย ปีการศึกษา 2558 และงานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์การจบการศึกษา37 
ครบถ้วนแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 38 

ระดับบัณฑิตศึกษา  39 
ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 1 คน 40 

/ปริญญาโท ... 



ครั้งที่ 6/2559 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559  หน้าที่ 4/5 
ปริญญาโท  - สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและความปลอดภัยและการจัดการคุณภาพ1 

ของอาหาร จ านวน 2 คน 2 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 1 คน 3 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จ านวน 1 คน 4 

ระดับปริญญาตรี 5 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 19 คน 6 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จ านวน 25 คน 7 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 44 คน 8 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต จ านวน 23 คน 9 

ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 10 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง          11 

4.2 รายงานความก้าวหน้าการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ระยะที่ 4 ของรอง12 
ศาสตราจารย์เพียงตา สาตรักษ์ 13 

หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี น าเสนอว่าตามที่รองศาสตราจารย์เพียงตา 14 
สาตรักษ์ ได้รับอนุมัติให้ลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ เพ่ือเขียนและเรียบเรียงต าราทาง15 
ธรณีวิทยาโครงสร้าง เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 และ16 
ส่งรายงานความก้าวหน้าของการลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ระยะที่ 1-3 แล้วนั้น รอง17 
ศาสตราจารย์เพียงตา สาตรักษ์ ได้ส่งรายงานความก้าวหน้าระยะที่ 4 (มีนาคม 2559-พฤษภาคม 2559) โดย18 
ได้ส่งผลงานต าราธรณีวิทยาโครงสร้าง จ านวน 2 เล่ม และรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 19 
2559 เป็นต้นไป ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 20 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง และส่งรายงานจ านวน 1 เล่ม ไปยัง21 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป 22 

4.3  ขออนุมัติหลักการใช้เงินรายได้ 5 % เพื่อสมทบเข้ากองทุนวิจัยคณะเทคโนโลยี 23 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  24 

ประธาน น าเสนอว่าปัจจุบันคณะฯ ใช้เงินจากกองทุนวิจัยคณะฯ เพ่ือสมทบสนับสนุนการ25 
ด าเนินงานของคณะฯ ในด้านวิชาการ วิจัย และการบริหารจัดการ โดยในแต่ละปีใช้งบประมาณค่อนข้างมาก 26 
และมีเงินสมทบเข้ากองทุนวิจัยคณะฯ ประมาณปีละ 3 แสนบาท เพื่อให้กองทุนวิจัยคณะฯ มีงบประมาณ27 
เพียงพอในการสนับสนุนด้านวิชาการ วิจัย และการบริหารจัดการ ของคณะฯ จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา28 
ในการหักเงินรายไดค้ณะฯ 5 % เพ่ือสมทบเข้ากองทุนวิจัยคณะฯ 29 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้หักเงินรายได้ 5 % จากเงินรายได้ที่ยังไม่มีการหัก30 
เงินให้คณะฯ เพ่ือสมทบเข้ากองทุนวิจัยคณะฯ 31 

4.4 การแต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ/ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะ32 
เทคโนโลยี 33 

หัวหน้าส านักงานคณบดี น าเสนอว่าเพ่ือให้การกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน34 
ของบุคลากร สังกัดคณะเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรให้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ35 
กลั่นกรองตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (2) ของประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่7/2558) เรื่อง 36 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย และ37 
ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ38 
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีองค์ประกอบของกรรมการที่ต้องขอความ39 
เห็นชอบจากที่ประชุม คือ 40 

/1. ผู้แทนจากกรรมการประจ า ... 



ครั้งที่ 6/2559 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559  หน้าที่ 5/5 
1. ผู้แทนจากกรรมการประจ าคณะ จ านวน 3 คน 1 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส่วนงาน จ านวน 1 คน 2 

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 3 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 4 
1. ผู้แทนจากกรรมการประจ าคณะจ านวน 3 คน 5 

1.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 6 
1.2 นายธัญญา จันทร์ประสพชัย 7 

รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 8 
ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา 9 

1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ 10 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 11 

2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส่วนงาน จ านวน 1 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัธน์ เรืองแสง 12 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ 13 

5.1 กลยุทธ์หรือช่องทางการรับนักศึกษานานาชาติเข้าศึกษาต่อในคณะ 14 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบและพิจารณาการหาแนวทาง กลยุทธ์ในการสรรหานักศึกษา15 

นานาชาติเพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรของคณะเทคโนโลยี ให้มากยิ่งขึ้น จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 16 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้มีการศึกษาช่องทาง/ข้อมูลการได้นักศึกษาเข้าศึกษา 17 

เช่น การประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย 18 
เลิกประชุมเวลา 15.40  น. 19 

 (นายสมคิด พลตื้อ) 20 
             หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี 21 

         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 22 
นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์  23 
ผู้จดรายงานการประชุม 24 


