
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 8/2557 

วันพฤหัสบดีที่  21 สิงหาคม พ.ศ. 2557   
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี 

ผู้มาประชุม : 5 

1. นายพรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรัชฎา ตั้งวงค์ไชย     รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรรมการ 
3. นางสาวกรกช ฮามสุโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ 
4. นายณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ กรรมการ 
5. นางสาวปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 10 
6. นายคณิต วิชิตพันธุ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 
7. นายพัชร์สุ วรรณขาว หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   กรรมการ 
8. นางสาวศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ 
9. นางจันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า กรรมการ 
10. นายสมคิด พลตื้อ      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ เลขานุการ 15 
                                        รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยี                   
ผู้ไม่มาประชุม 

 ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม : 
1. นายพลฤทธิ์ จุลมนต์      รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 20 
2. นางเฉลิมภรณ์ ป้านภูมิ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย 

เริ่มประชุม    เวลา 13.30 น. 
ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 25 

หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 28 แก้ไขจาก “จ านวน 11 คน ได้ค่าคะแนน A = 9 คน B+ = 1 คน และ S = 1 คน” เป็น 
“จ านวน 38 คน ได้ค่าคะแนน A = 7 คน B+ = 10 คน  B = 3 คน C+ = 4 คน C = 6 คน D+ = 3 คน D = 4 คน 
และ S = 1 คน”  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องสืบเนื่อง   

2.1 การพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (อาจารย์อัมพร 30 
แซ่เอียว) 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 24 
กรกฎาคม 2557 พิจารณาเห็นชอบในหลักการให้อาจารย์อัมพร แซ่เอียว ขอก าหนดต าแหน่งทางวิช าการเป็น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหาร โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม โดย การจัดล าดับ35 
ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยพิจารณาสัดส่วนการมีส่วน
ร่วมเรียงจากมากไปหาน้อย และ สรุปประเด็นงานวิจัยเป็นหมวดหมู่ นั้น คณะ ฯ ได้แจ้งอาจารย์อัมพร แซ่เอียว 
ทราบและพิจารณาด าเนินการ แล้ว และบุคคลดังกล่าวยินดีปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 
และด าเนินการเสนอมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนต่อไปแล้ว จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 40 /2.2 ทบทวนการขอก าหนด ... 
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2.2 ทบทวนการขอก าหนดอัตราใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2557 รอบ 2 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่า ตามวาระที่ 4.7 ทบทวนการขอก าหนดอัตราใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 รอบ 2 คราวประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 นั้น คณะ ฯ ได้
น าเสนอต่อมหาวิทยาลัยแล้ว และได้รับแจ้งว่าต าแหน่งวิชาการไม่ได้รับการจัดสรร ส่วนต าแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป เป็นอัตราที่มหาวิทยาลัยอนุมัติกรอบในปีงบประมาณ 2556 แล้วแต่ยังไม่ได้รับจัดสรร5 
งบประมาณ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

2.3 การจัดท า มคอ. 3 ของรายวิชาในหลักสูตร TQF ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2557 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า ตามวาระที่ 3.3 การจัดท า มคอ. 3 ของรายวิชา10 

ในหลักสูตร TQF ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 คราวประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 24 
กรกฎาคม 2557 ซึ่งฝ่ายวิชาการได้แจ้งสถานะในด าเนินการของหลักสูตร และขอความร่วมมือจากภาควิชาและ
สาขาวิชาให้ด าเนินการส่ง มคอ. 3 ของรายวิชาที่เปิดในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 ให้เรียบร้อยพร้อม
ส่งเอกสาร (hard copy) มายังคณะ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 นั้น ขอแจ้งรายละเอียดการจัดท า มคอ. 3 
ของรายวิชาที่เปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 ของทุกหลักสูตร ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 15 

ที่ประชุมรับทราบ 

2.4 การเตรียมการจัดงานครบรอบ 30 ปี คณะเทคโนโลยี 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งว่า ตามวาระที่ 2.2 การเตรียมการจัด

งานครบรอบ 30 ปี คณะเทคโนโลยี คราวประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 การด าเนินการ
เชิดชูเกียรติศิษย์เก่า ที่มีชื่อเสียงหรือท าประโยชน์กับคณะ ฯ โดยขอความร่วมมือจากภาควิชา ฯ ส่งข้อมูลมาให้20 
คณะ ฯ นั้น ใคร่ขอความร่วมมือภาควิชา ฯ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลให้ด าเนินการภายในเดือนสิงหาคม 2557 นี้ จึงแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

2.5 การจัดงานเกษียณอายุราชการ ส าหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม นันทชัย 
รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร  แจ้งว่า ภาควิชา ฯ ก าหนดจัดงาน25 

เกษียณอายุราชการ ส าหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม นันทชัย ในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557 โดยมีได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากศิษย์เก่า จึงขอมีส่วนร่วมในการจัดงานในลักษณะของการร าลึก ความสัมพันธ์ในฐานะ
ศิษย์เก่า และคาดว่าจะมีความชัดเจนประมาณสัปดาห์หน้า จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 30 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ พิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 
รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยี แจ้งว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงก าหนดการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
โดยการเวียนรับรองผล ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

1. พิจารณารับรองการขอรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท กรณีพิเศษ จ านวน 1 คน คือ 35 
นางสาวนิธินันท์ ศรีหะนันท์ (ท่ี ศธ 0514.16.1.1.2/ว 457 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557) 

2. พิจารณารับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี ธรณี ปี
การศึกษา 2556 จ านวน 1 คน คือ นางสาวสิริรัตน์ อุปสิทธิ์ (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 1966 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557) 

/3. พิจารณารับรองการ ... 
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3. พิจารณารับรองการเทียบโอนรายวิชา (Mr.NGUYEN QUANG VINH) ภาคการศึกษาปลาย 

ปีการศึกษา 2556 จ านวน 3 รายวิชา  
1) 317 736 APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY (Audit) 
2) 662 762 GENE TECHNOLOGY LABORATORY (Audit) 
3) 692 782 BIOINFORMATICS IN BIOTECHNOLOGY (Audit) 5 

(ท่ี ศธ 0514.16.1.3/ว 2310 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557) 
4. พิจารณารับรองผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 จ านวน 6 วิชา ภาค

การศึกษาปลาย (แก้เกรด I)  
1) 662 240 Food Engineering I 
ภาคฤดูร้อน 10 
1) 661 492 Special Projects in Production Technology 
2) 662 495 Co-Operative Education for Biotechnology 
3) 664 465 Special Projects in Geotechnology 
4) 667 491 Special Problems in Food Technology 
5) 667 492 Co-Operative Education in Food Technology 15 

(ท่ี ศธ 0514.16.1.3/ว 1917 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557) 
ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.2 การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประธาน แจ้งว่า ตามที่รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 

จะด ารงต าแหน่งครบวาระ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 และคณะกรรมการสรรหา ฯ ก าหนดให้องค์กรผู้มีสิทธิ์
เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอชื่อชื่อผู้ สมควรได้รับการสรรหาเพ่ือด ารง
ต าแหน่ง ฯ ให้คณะกรรมการสรรหา จ านวนไม่เกิน 2 ชื่อ ภายในวันที่ 12 กันยายน 2557 ดังรายละเอียด จึงแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 25 

3.3 ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจ าปี 2558 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่า ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ 

ส านักงาน ก.พ. จะด าเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ 
ต่างประเทศ ประจ าปี 2558 จ านวน 2 ทุน นั้น ฝ่ายแผน ฯ ได้ประชุมหัวหน้าภาควิชา ฯ และให้ภาควิชา ฯ 
จัดท ารายละเอียดเอกสารประกอบการพิจารณา โดยมีภาควิชา ฯ ขอรับการพิจารณาจัดสรรทุน ฯ 2 ภาควิชา ฯ 30 
คือ ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี และภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร และคณะ ฯ ได้เสนอไปยังกองกาเจ้าหน้าที่เรียบร้อย
แล้ว จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

3.4 สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยี (กรกฎาคม-สิงหาคม
2557) 35 

 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งสรุปการจัดกิจกรรมและการด าเนินงาน
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2557 ดังนี้ 
1) สรุปกิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 

1.1 โครงการ สัมมนาพัฒนาทักษะคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และผู้น านักศึกษา 

/1.2 โครงการการอบรม … 
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1.2 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จิตตปัญญาศึกษา : การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญสู่การ

เปลี่ยนแปลงต่อการท างานเป็นทีม 
2). แจ้งเพื่อทราบกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2557 

2.1 กิจกรรมร้องเพลงเชียร์ รับน้องใหม่ วันที่ 6-22 สิงหาคม 2557 
2.2 น้องใหม่ไหว้พระ สร้างจิตสาธารณะ วันที่ 23 สิงหาคม 2557 5 
2.3 สัปดาห์วันสถาปนาคณะ วันที่ 25-29 สิงหาคม 2557 
2.4 ท าบุญตักบาตร /บริจาคโลหิต/TE HAPPY วันที่ 27 สิงหาคม 2557 
2.5 กีฬาน้องใหม่ระหว่างคณะ วันที่ 30 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2557 

ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 10 

3.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการสมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร 
ประธาน แจ้งว่า ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการสมาคมสภาวิชาการ

อุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 5502 ชั้น 5 อาคาร
อุตสาหกรรมเกษตร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นั้น ขอแจ้งสรุปประเด็นการประชุม 
ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 15 

 ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา 

4.1 การขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยี แจ้งว่า นางสาววิมล สุขพล า พนักงาน

มหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานที่ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี 20 
ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 
27 พฤษภาคม 2558 มีความประสงค์จะขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ ส าหรับบุคลากร
สายสนับสนุน ประเภทเงินสมทบ (เงินจากกองทุนที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
ประชุมทางวิชาการเพ่ือเสนอผลงานวิจัย ครั้งละไม่เกิน 3 ทุน ๆ ละไม่เกิน 30,000 บาท) เพ่ือเป็นเงินสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการไปเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ หัวข้อ Static and Dynamic Elastic Properties of the 25 
phu Kradung Sandstone at Variation Applied Stress Level ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2557 ณ 
ประเทศญี่ปุ่น โดยการขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
ประเภทเงินสมทบ ต้องมีค ารับรองของผู้บังคับบัญชาระดับคณบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
คณะ และจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น บุคคลดังกล่าวยังไม่เคยได้รับการจัดสรรเงินสมทบ จึงมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์การขอใช้เงินกองทุน ฯ ประเภทเงินสมทบ ข้อ 8.5 เพ่ือเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปเสนอ30 
ผลงานวิจัยในต่างประเทศ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการให้ขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้าน
วิชาการ ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประเภทเงินสมทบ  

4.2 พิจารณาการแต่ งตั้ งคณะกรรมการคัด เลือกผู้ สมควรได้ รั บราง วัลศิษย์ เก่ าดี เด่ น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะเทคโนโลยี ประจ าปี พ.ศ. 2557 35 

ประธาน แจ้งว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 3 
สิงหาคม 2554 มีมติเห็นชอบให้มีรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะต่าง ๆ ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือ
เชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกคณะ ที่มีประวัติและผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับและก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม รวมทั้งคณะของตนเอง และมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์
เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอความร่วมมือคณะ ฯ ในการพิจารณาด าเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น 40 

/มหาวิทยาลัย … 



ครั้งที่ 8/2557 วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557  หน้าที่ 5/8 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะเทคโนโลยี ประจ าปี พ.ศ. 2557 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
2148/2556) ลงวันที่ 27 กันยายน 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ ดังรายละเอียด เพ่ือให้คณะ ฯ มีกรรมการคัดเลือกระดับคณะ ฯ 
ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้แทนองค์กรศิษย์เก่า ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ และเสนอชื่อให้มหาวิทยาลัยภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 จึงเห็นควรให้5 
ที่ประชุมพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการคัดเลือกของคณะ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับคณะ ประกอบด้วย  
1. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  เป็นประธานกรรมการ 
2. ผู้แทนภาควิชา หรือสาขาวิชา เป็นกรรมการ 
3. ผู้แทนศษิย์เก่าภาควิชา หรือสาขาวิชา เป็นกรรมการ 10 
4. เลขานุการคณะเทคโนโลยี  เป็นเลขานุการ 
5. นายทรงกรด พิมพ์พันธ์กุล  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

4.3 การคัดเลือกกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 
ประธาน แจ้งว่า ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา อารมณ์ฤทธิ์ ด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชา

เทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 นั้น บัดนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา อารมณ์ฤทธิ์ 15 
ขอลาออกจากต าแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557 เพ่ือให้การสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยี
อาหาร คณะเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประกอบกับ ข้อ 12. วรรคสอง ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาหัวหน้าภาควิชา  พ.ศ. 2550 จึงต้องมีกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา
เทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบองค์ประกอบคณะกรรมการสรรหา ฯ คือ 20 

1. คณบดีคณะเทคโนโลยี   เป็นประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  เป็นกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง  เป็นกรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์เพียงตา สาตรักษ์  เป็นกรรมการ 

4.4 ร่างหลักเกณฑ์ และวิธีการด าเนินการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่ง25 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ของคณะเทคโนโลยี 

ประธาน แจ้งว่า ตามท่ีคณะกรรมการสรรหา ฯ ก าหนดให้องค์กรผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอชื่อชื่อผู้สมควรได้ร ับการสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่ง ฯ ให้
คณะกรรมการสรรหา จ านวนไม่เกิน 2 ชื่อ ภายในวันที่ 12 กันยายน 2557 นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเสนอชื่อผู้ 
สมควรได้รับการสรรหา ฯ เพื่อด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ของคณะเทคโนโลยี เป็นไปด้วย30 
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และด าเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ .ศ. 2541 
และประกอบกับ ข้อ 4.1 ของประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2557 
เรื่อง วิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรได้รับการสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 5 
สิงหาคม พ.ศ. 2557 เห็นควรให้มีหลักเกณฑ์ และวิธีการด าเนินการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเพื่อด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ของคณะเทคโนโลยี จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 35 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างที่เสนอ และให้เพ่ิมเติมประเด็น ดังนี้ 
1. ข้อ 6.3 ในกรณีผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ไม่สามารถเสนอชื่อด้วยตนเองเนื่องจากลาศึกษาต่อ หรื อลา

ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ให้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นลายลักษณ์อักษรลงในแบบที่คณะท างานก าหนด ในวันที่ 5 กันยายน 
2557 ในเวลาราชการ จ านวนไม่เกิน 2 ชื่อ ทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ (e-mail) ผ่าน40 

/คณะท างานด า … 



ครั้งที่ 8/2557 วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557  หน้าที่ 6/8 
คณะท างานด าเนินการเสนอชื่อผู ้สมควรได้รับการสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่งอธิการบดี คณะ
เทคโนโลยี 

2. เพ่ิมเติม ข้อ 7.2 ในกรณีที่มีค่าคะแนนความถ่ีเท่ากันมากกว่า 2 ชื่อ ให้คณะกรรมการประจ าคณะ 
พิจารณา ตามข้อ 3.1 ของประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 
2/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับการสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่ง5 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4.5 เสนอรายช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประธาน แจ้งว่า ตามบันทึกที่ ศธ 0514.1.3.7/ว 6667 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 กองการ

เจ้าหน้าทีข่อให้คณะ ฯ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ เสนอรายชื่อผู้แทนอาจารย์
และผู้แทนข้าราชการเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ดังรายละเอียด จึง10 
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ ดังนี้ 
1. กรรมการตามข้อ 15.1 (5) จ านวน 1 คน คือ รองศาสตราจารย์เพียงตา สาตรักษ์ 
2. กรรมการตามข้อ 15.1 (6) จ านวน 1 คน คือ นายสมคิด พลตื้อ 

4.6 ขอเทียบโอนรายวิชา และค่าคะแนนของรายวิชา ระดับปริญญาตรี 15 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี คือ นางสาวศิลา

ภรณ์ จันทุมา สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ยื่นค าร้องขอเทียบโอนรายวิชา และค่าคะแนนของรายวิชา ระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 4 รายวิชา 12 หน่วยกิต เนื่องจากเคยศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 20 

4.7 การจัดท า มคอ. 3 ของรายวิชาในหลักสูตร TQF ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2557  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า ตามที่คณะ ฯ ต้องด าเนินการส่ง มคอ. 3 ของ
รายวิชาที่เปิดในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 ให้มหาวิทยาลัย นั้น เพ่ือให้ก าดการด าเนินการดังกล่าวได้
ทันตามก าหนด คณะขอส่งรายละเอียดการจัดท า มคอ. 3 ของรายวิชาที่เปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 25 
ของทุกหลักสูตร ที่ได้แจ้งข้อมูลตามที่เสนอในวันประชุมนี้ ให้มหาวิทยาลัยต่อไป จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 

4.8 ร่างสัญญารับทุนของคณะ ส าหรับนักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า ในปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาจากประเทศ

เวียดนามเข้าศึกษาต่อที่คณะเทคโนโลยีจ านวนทั้งสิ้น 5 คน โดยศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 30 
สาขาวิชาความปลอดภัยและการจัดการคุณภาพของอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) จ านวน 3 คน หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) จ านวน 1 คน และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปกติ) จ านวน 1 คน นักศึกษาจ านวน 2 คน ซึ่งก าลัง
ศึกษาในหลักสูตรของสาขาวิชาความปลอดภัยและการจัดการคุณภาพของอาหารและสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรม ได้รับทุน Matching Fund ที่คณะสนับสนุนร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งนักศึกษาได้ท าสัญญา35 
กับมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ส่วนนักศึกษาอีก 3 คนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะและภาควิชา ซึ่งฝ่าย
วิชาการได้ร่างสัญญาการรับทุนฉบับภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557 ดัง
รายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ โดยขอให้ฝ่ายวิชาการปรับแก้ร่างสัญญารับทุน
ของคณะฯ ส าหรับนักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557 ในส่วนของ Article 14 40 

/4.9 รายงานการ … 



ครั้งที่ 8/2557 วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557  หน้าที่ 7/8 
4.9 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 ตามเกณฑ์ EdPEx 

ประธาน แจ้งว่า ตามที่คณะจะรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ ปีการศึกษา 
2556 ตามเกณฑ์ EdPEx ในวันที่ 9 กันยายน 2557 นั้น ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองเรียบร้อย
แล้ว ดังรายละเอียด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ น ากลับไปพิจารณาและส่งข้อมูล5 
กลับมายังคณะ ฯ ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 

4.10 ขออนุมัติลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยต่อภาคการศึกษา 
รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยี แจ้งว่า มีนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 1 คน คือ นางสาวอุมารินทร์ จอมโนนเขวา (ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 16 ประจ าปี 2557) ขออนุมัติลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยต่อภาค10 
การศึกษา โดยขอช าระเป็นจ านวนเงิน 40,000 บาท ต่อภาคการศึกษา ตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 
1/2557 ซึ่งงบประมาณดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการวิจัย โดยภาควิชาไม่ต้องรับภาระส่วนเกินใดๆ จึงเสนอ
ที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยได้ตามที่ขอ 

4.11 เกณฑ์การให้บริการห้องพักแฟลต 11 ป่าดู่ 15 
 รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่า ตามที่คณะ ฯ ได้ปรับปรุงแฟลต 11 ป่าดู่ ส าหรับ

เป็นห้องพักรับรองแขกต่าง ๆ ของคณะ ฯ นั้น เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายของผู้พัก
อาศัยห้องดังกล่าว หน่วยอาคารสถานที่ และยานพาหนะ จึงได้ร่างหลักเกณฑ์อัตราการให้บริการห้องพัก ดัง
รายละเอียด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้คิดอัตราค่าใช้จ่ายของผู้พักอาศัยห้องดังกล่าว คือ 20 
1. พักรายวัน ๆ ละ 400 บาท  
2. พักราย 15 วัน 1,500 บาท (ไม่รวมค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า) 
3. พักรายเดือน ๆ ละ 3,000 บาท (ไมร่วมค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า) 

4.12 ขออนุมัติเปิดรายวิชาเปลี่ยนแปลงใหม่ 
รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร แจ้งว่า ภาควิชา ฯ มีความประสงค์จะขอ25 

อนุมัติเปิดรายวิชาเปลี่ยนแปลงใหม่ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามแผนการศึกษาและจบ
ตามโปรแกรมของหลักสูตร ประกอบด้วย   

1. วิชา 697 370 การวางแผนและการออกแบบการทดลองในงานวิจัยทางอาหาร โดยขอ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชา จากเดิมคือ 316 202 เป็น 316 202 หรือได้รับอนุญาตจาก
ภาควิชา 30 

2. วิชา 697 310 เคมีอาหาร 1 โดยขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชา จากเดิมคือ 318 305 เป็น 
318 305 หรือได้รับอนุญาตจากภาควิชา 

3. วิชา 667 460 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชา จากเดิมคือ 
667 380 เป็น 667 380 หรือได้รับอนุญาตจากภาควิชา 

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 35 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เปิดรายวิชาเปลี่ยนแปลงใหม่ โดยเปลี่ยนเงื่อนไขรายวิชา 

ดังนี้ 
1. วิชา 697 370 การวางแผนและการออกแบบการทดลองในงานวิจัยทางอาหาร เปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขรายวิชา จากเดิมคือ 316 202 เป็น 316 202 หรือ 316 202# 

/2. วิชา 697 310 … 
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2. วิชา 697 310 เคมีอาหาร 1 เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชา จากเดิมคือ 318 305 เป็น 318 

305 หรือ 318 305# 
3. วิชา 667 460 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชา จากเดิมคือ 667 

380 เป็น 667 380 หรือ 667 380# 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  5 

5.1 ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจ าปี 2558 
รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยให้คณะพิจารณา

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจ าปี 2558 นั้น การด าเนินการส่ง
รายละเอียดของทุนดังกล่าวควรมีการแนบเอกสารเหตุผลความจ าเป็นเพ่ิมเติมนอกเหนือจากแบบฟอร์มที่
ก าหนดให้มีข้อมูลในการพิจารณาที่ครบถ้วน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 10 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ด าเนินการได้ และให้ภาควิชาเตรียมการด้านอัตราก าลัง ปี 2559-
2562 ด้วย 

5.2 การเขียนอ้างอิงในท าวิทยานิพนธ์สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ 

กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า หารือว่า การท าวิทยานิพนธ์ของสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร การ15 
ด าเนินการมีความแตกต่างจากสาขาวิชาอ่ืน เพ่ือให้การท าวิทยานิพนธ์เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เห็นควรให้มี
การทบทวน จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ปรับเปลี่ยนให้เหมือนกับสาขาวิชาอ่ืน โดยให้ประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ท าบันทึกผ่านภาควิชา ฯ มายังคณะ ฯ เพ่ือพิจารณาในกรรมการประจ าคณะและ
เสนอบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป  20 

เลิกประชุม  เวลา 17.20 น. 

          (นายสมคิด พลตื้อ) 
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ 

       รักษาการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยี 
         เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 25 
นางเฉลิมภรณ์ ป้านภูมิ 
ผู้จดรายงานการประชุม  


