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/2.2 ทบทวนการปรับเปลี่ยน ... 



ครั้งที่ 8/2558 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 หน้าที่ 2/8 
2.2 ทบทวนการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ 1 

สังกัดคณะเทคโนโลยี 2 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากวาระท่ี 2.1 ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อ3 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ทบทวนการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาย4 
วิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยี ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพ่ิมเติม และใช้เกณฑ์การประเมินใน5 
รอบการประเมินที่ 1/2559 นั้น ได้ปรับแก้ไขแล้ว และเพ่ิมเติมหมายเหตุของด้านการผลิตผลงานทางวิชาการ คือ 6 
ผลงานทางวิชาการสามารถใช้ประกอบการประเมิน 2 รอบ ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  7 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยให้ปรับแก้ด้านที่ 3 ระดับ 3 จาก “มีบทคัดย่อหรือ8 
บทคัดย่อแบบยาว เป็น “มีบทคัดย่อ” หลังจากแก้ไขและประกาศใช้แล้วให้แจ้งภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ ทราบ9 
และพิจารณาแจ้งให้คณาจารย์ทราบและลงลายมือชื่อรับทราบโดยทั่วกัน 10 

2.3 รายงานการใช้จ่ายเงิน คณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ไตรมาสที่ 3 11 
(เมษายน-มิถุนายน 2558) 12 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 4.4 ในคราวประชุม13 
ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงิน14 
รายได้ คณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2558) ประชุมเห็นชอบและ15 
ให้ฝ่ายแผนฯ สรุปข้อมูลสาเหตุที่ประมาณการรายรับและรับจริงแตกต่างกันมาก แจ้งให้ภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ ทราบ 16 
นั้น ฝ่ายแผนฯ ได้แจ้งการแก้ไขให้ภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ ทราบเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 17 

ที่ประชุมรับทราบ 18 

2.4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านทรัพยากร และด้านการจัดกิจกรรมเพื่อ19 
สังคม กับ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 20 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากวาระท่ี 4.8 ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อ21 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านทรัพยากร และด้านการจัด22 
กิจกรรมเพ่ือสังคม กับ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่ประชุมเห็นชอบใน23 
หลักการ และน ากลับไปศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมและแจ้งกลับคณะภายในหนึ่งสัปดาห์ นั้น คณะฯ ได้ขอความ24 
อนุเคราะห์ส านักงานกฎหมายตรวจสอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวแล้ว และได้ร่วมประชุมกับ25 
หัวหน้าส านักงานกฎหมาย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ได้รับค าแนะน าว่าเนื่องจากอยู่ระหว่างการ26 
ปรับเปลี่ยนระบบบริหารตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฉบับใหม่ หากคณะฯ จะด าเนินการจัดท าบันทึก27 
ข้อตกลงความร่วมมือขอให้ด าเนินการในด้านวิชาการไปก่อน กรณีเกิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ28 
อ่ืนใดของผลงานอาจมีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ิมเติมขึ้นภายหลัง และให้จัดท าบันทึก29 
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะได้ปรับแก้30 
และด าเนินการต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 31 

ที่ประชุมรับทราบ 32 

2.5 ก าหนดวันงานเกษียณอายุราชการ 33 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจาก34 

วาระที่ 4.6 ในคราวประชุมครั้งที่  7/2558 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ก าหนดการจัดงาน35 
เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ที่ประรับชุมทราบก าหนดวันจัดงานเกษียณอายุ36 
ราชการในวันที่ 25 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องเฟ่ืองฟ้า และรูปแบบการจัดงาน 37 
นั้น เนื่องจากได้ขอค ามุทิตาจิตจากทุกท่าน จึงขอให้ท่านที่ยังไม่ได้ส่งค ามุทิตาจิต ส่งมายังฝ่ายด าเนินการเพ่ือ38 
รวบรวมจัดท ารูปเล่มต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 39 

ที่ประชุมรับทราบ 40 
/2.6 กิจกรรมต้อนรับ ... 



ครั้งที่ 8/2558 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 หน้าที่ 3/8 
2.6 กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ 1 

 ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจาก วาระที่ 5.1 ในคราวประชุมครั้งที่ พิเศษ 2 
3/2558 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เรื่อง กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ซึ่งได้รับข้อร้องเรียนจาก3 
ผู้ปกครองจากนักศึกษา ที่ประชุมรับทราบและให้คณะแจ้งประกาศส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 4 
เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ให้ภาควิชา/สาขาวิชาทราบ5 
ต่อไป นั้น ขอแจ้งการด าเนินการที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมโดยหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณีและรองคณบดีฝ่าย6 
แผนและสารสนเทศ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้พูดคุยและท าความเข้าใจกับนักศึกษา และแจ้งผู้ปกครอง7 
ทราบแล้ว จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 8 

 ที่ประชุมรับทราบ 9 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 10 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้คณะกรรมการพิจารณาโดยวิธีเวียน 11 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี แจ้งว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงก าหนดการประชุม12 

คณะกรรมการประจ าคณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความ13 
เห็นชอบโดยการเวียนหนังสือ ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 14 

1. ขอความเห็นชอบการเสนอชื่อ “มูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้า15 
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนม16 
ทองค า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2558 17 

(ท่ี ศธ 0514.16.1.1.1/ว 2120 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558) 18 

2. รับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 19 
ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท จ านวน 1 คน คือ นายทศพล พลค ามาก รหัสประจ าตัว 20 
525160032-6  21 

(ท่ี ศธ 0514.16.1.3/ว2261 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558) 22 
ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 23 

 ที่ประชุมรับทราบ 24 

3.2 สรุปกิจกรรมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2558 25 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งว่า  ตามที่คณะฯ จัดกิจกรรม26 

โครงการต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมนัด27 
พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี และการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่28 
ระดับบัณฑิตศึกษา นั้น ขอแจ้งสรุปผลการจดักิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ดังนี้ 29 

1) กิจกรรมนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 มีผู้ปกครองเข้าร่วม30 
กิจกรรม จ านวน 132 คน  31 

2) กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 มีนักศึกษาเข้า32 
ร่วมกิจกรรม จ านวน 196 คน  33 

3) กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 3 สิงหาคม 2558 มีนักศึกษาเข้า34 
ร่วมกิจกรรม จ านวน 14 คน ระดับปริญญาโท จ านวน 9 คน และระดับปริญญาโท หลักสูตร35 
นานาชาติ จ านวน 5 คน 36 

ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 37 
 ที่ประชุมรับทราบ 38 

 39 /3.3 ร่างปฏิทินการ ... 
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3.3 ร่างปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 คณะเทคโนโลยี 1 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่า เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภารกิจและ3 
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จึงขอแจ้งที่ประชุมทราบและพิจารณาร่างปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ4 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามล าดับ รวมทั้งขอแต่งตั้งกรรมการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ คณะ5 
เทคโนโลยี ชุดเดิมที่จะครบวาระ 2 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2558 นี้ เป็นกรรมการฯ ชุดใหม่ ดังรายละเอียด 6 
จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 7 

 ที่ประชุมรับทราบและขอให้ปรับเปลี่ยนปฏิทินฯ ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2558 8 
และขอปรับรายชื่อกรรมการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยี ล าดับที่ 6 จากชื่อบุคคลเป็นชื่อ9 
ต าแหน่ง 10 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเพื่อพิจารณา 11 

4.1 การขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ 12 
ถาวรชินสมบัติ 13 

ประธาน น าเสนอว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ ข้าราชการพลเรือนใน14 
สถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้ยื่น15 
เอกสารค าขอไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ มีก าหนด 1 ปี  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 ถึง16 
วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ คณะฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นตามระเบียบฯ แล้ว อยู่ในเกณฑ์ที่จะ17 
ขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนฯ ได้ และขอให้หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร น าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติม18 
ว่าภาระงานสอนที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ รับผิดชอบมีคณาจารย์ในภาควิชาฯ 19 
รับผิดชอบแทน ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 20 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ และขอให้คณะฯ ตรวจสอบเพ่ิมเติมกรณี21 
ระบุข้อความ “ประกอบการขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์” ท าได้หรือไม่ และใน22 
รายถัดไปให้คณะฯ มีแนวปฏิบัติในการอนุมัติให้ ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ โดยให้มี23 
อนุกรรมการระดับภาควิชาพิจารณารายงานความก้าวหน้าก่อนเสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา  24 

4.2 โครงการมอบทุนการศึกษา คณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2558 25 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ น าเสนอว่า ตามที่คณะฯ ด าเนินการ26 

จัดสรรทุนส าหรับนักศึกษาเป็นประจ าทุกปี นั้น เนื่องจากระบบบริหารตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฉบับ27 
ใหม่ การใช้เงินรายไดม้ีความเข้มงวดขึ้น ต้องขออนุมัติมหาวิทยาลัยก่อนที่จะเบิกจ่าย ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 28 
จึงจัดท าโครงการมอบทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2558 แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุน29 
ทรัพย์ในระดับปริญญาตรี โดยมีงบประมาณ 330,000 บาท เป็นทุนพัฒนานักศึกษาจ านวน 300,000 บาท 30 
และทุนนักศึกษายอดเยี่ยม จ านวน 30,000 บาท เพ่ือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมก่อนเสนอขออนุมัติต่อ31 
มหาวิทยาลัย ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 32 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ  33 

4.3 ร่างประกาศ การสมัครขอรับทุนพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 34 
2558 35 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ น าเสนอว่าสืบเนื่องจากการจัดท า36 
โครงการมอบทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2558 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ ได้จัดท าร่าง37 
ประกาศ เรื่อง การสมัครรับทุนพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2558 ดังรายละเอียด 38 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 39 

/ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ... 
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 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่าข้อก าหนด1 

ส าหรับนักศึกษาท่ีได้รับทุน ข้อ 4. ให้ปรับไปไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน  2 

4.4 ร่างประกาศ การสมัครขอรับทุนนักศึกษายอดเยี่ยม คณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 3 
2558 4 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ น าเสนอว่าสืบเนื่องจากการจัดท า5 
โครงการมอบทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2558 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ ได้จัดท าร่างการ6 
สมัครขอรับทุนนักศึกษายอดเยี่ยม คณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2558 ดังรายละเอียด จึงเสนอที่7 
ประชุมพิจารณา 8 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้คณะท า9 
เรื่องขอเบิกจ่ายเงินไปยังมหาวิทยาลัยพร้อมกับประกาศผลการให้ทุนเพ่ือใช้เป็นเงินทุนการศึกษาต่อไป  10 

4.5 รับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 11 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษาภาคการศึกษา12 

ปลาย ปีการศึกษา 2557 และงานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์การจบการศึกษา13 
ครบถ้วนแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้  14 

1) ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 1 คน คือ นางสาวชไมพร มหา15 
ยศปัญญา 16 

2) ระดับปริญญาตรี จ านวน 3 คน ประกอบด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต จ านวน 2 คน 17 
คือ นางสาวจรรยารักษ์ ศิริมนตรี และนางสาวสุภาดี เด่นวงษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการ18 
อาหาร จ านวน 1 คน คือ นางสาวศิริพร จงสุวัฒน์ 19 

ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 20 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง                                                  21 

4.6  กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีประจ าปี 2558 22 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ น าเสนอว่า ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 23 

เป็นวันครบรอบวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี เห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 24 
คณะเทคโนโลยี ประจ าปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี อันดีงาม 25 
รวมทั้งประกอบกุศลกิจเพ่ือประโยชน์แก่สังคม ซึ่งก าหนดจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ท าบุญตักบาตรข้าวสาร 26 
อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ การบริจาคโลหิต จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบวัน27 
สถาปนาคณะเทคโนโลยีประจ าปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เพ่ือจะได้ท าบันทึกเรียนเชิญ28 
ไปยังภาควิชาฯ คณะ หน่วยงานต่างๆ ต่อไป 29 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ 30 

4.7 การรับรองผลการศึกษา (แก้เกรด I) ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา2557 31 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอว่า  งานบริการการศึกษาได้รับผล32 

การศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 จากภาควิชาเทคโนโลยีธรณี และภาควิชา33 
เทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือขออนุมัติรับรองผลการศึกษา ดังนี้ 34 

1) ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แก้ค่าคะแนน I ในรายวิชา 662 494 Project 35 
in Biotechnology จ านวน 2 คน ได้ค่าคะแนน B+ = 2 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี แก้ค่า36 
คะแนน I ในรายวิชา 664 465 Special projects in Geotechnology จ านวน 1 คน ได้ค่า37 
คะแนน B = 1 คน  38 

/2) ระดับปริญญาโท ... 
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2) ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี แก้ค่าคะแนน I ในรายวิชา 694 891 Seminar I1 

จ านวน 2 คน ได้ค่าคะแนน B+ = 2 คน 2 
ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 3 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 4 

4.8 ขอเปิดรายวิชาและเปลี่ยนเงื่อนไขรายวิชา 691356 และ 691425 5 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอว่า สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต มีความ6 
ประสงค์จะขออนุมัติเปิดรายวิชาเปลี่ยนแปลงใหม่ ดังนี้ 7 

1) รายวิชา 691 356 การวางแผนการผลิตและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Production 8 
Planning and Supply Chain Management) เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนที่9 
ประสงค์จะลงทะเบียนในรายวิชาที่มีเนื้อหาใกล้เคียง และสามารถทดแทนกันได้ ท าให้เกิด10 
การใช้ทรัพยากรร่วมกันในมหาวิทยาลัย โดยขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชา จากเดิมคือ 691 11 
252 เป็น 691 252 หรือส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 12 

2) รายวิชา 691 425 การออกแบบโรงงานและการจ าลองระบบการผลิต (Plant Design and 13 
Simulation in Production System) เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับแนวคิดของ14 
หลักสูตร ซ่ึงเนื้อหาวิชาใหม่จะช่วยพัฒนาความรู้และทักษะการจ าลองสถานการณ์ใน15 
อุตสาหกรรมจริงให้กับนักศึกษาได้มีความรอบรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมากที่สุด 16 
โดยขอเปลี่ยนแปลงจากเดิม ชื่อวิชา การออกแบบโรงงานและการจ าลองระบบการผลิต 17 
(Plant Design and Simulation in Production System) เป็น การจ าลองระบบการผลิต 18 
(Simulation in Production System)  19 

ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 20 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ 21 

1) รับรอง รายวิชา 691 356 การวางแผนการผลิตและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Production 22 
Planning and Supply Chain Management) โดยให้ฝ่ายวิชาการฯ ตรวจสอบด าเนินการ23 
ตามระเบียบต่อไป 24 

2) ไม่รับรอง รายวิชา 691 425 การออกแบบโรงงานและการจ าลองระบบการผลิต (Plant 25 
Design and Simulation in Production System) โดยให้เขียน มคอ.3 ให้สอดคล้องกับ26 
เนื้อหาวิชา 27 

4.9 ขอเทียบโอนรายวิชา และค่าคะแนนของรายวิชา 28 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอว่า งานบริการการศึกษาได้รับค าร้องการ29 

ขอเทียบโอน รายวิชา และค่าคะแนนของรายวิชา จ านวน 3 ราย คือ 30 
1) ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน คือ นางสาวณัฐกานต์ พรนิคม ระดับปริญญาโท สาขาวิชา31 

เทคโนโลยีการอาหาร แผน ก 2 เคยศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา32 
เทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์ขอเทียบโอน33 
เข้าในสาขาวิชาเดิม จ านวน 6 รายวิชา 15 หน่วยกิต 34 

2) ระดับปริญญาตรี จ านวน 2 คน คือ 35 
2.1) นางสาวสิริยากร ปัตริยะ รหัส 583160258-2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เคย36 

ศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยา37 
ขอนแก่น ประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชา 315 181 General Physics Laboratory 1 38 
000 101 English for communication และ 000 168 Critical Thinking 39 

/2.2) นายนรพล ... 
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2.2) นายนรพล อุปัชฌาย์ รหัส 583160185-3 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เคยศึกษา1 

ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชา 000 168 Critical Thinking 3 
และ 312106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 4 

ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 5 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 6 

4.10 เกียรติบัตรนักศึกษาผลการเรียน ยอดเยี่ยม-ดีเด่น 7 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอว่า ตามที่คณะฯ ก าหนดจัดกิจกรรมวัน8 

ไหว้ครูประจ าปีการศึกษา 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 และจะมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่9 
นักศึกษาทีม่ีผลการเรียนยอดเยี่ยมในระดับคณะ และเรียนดีเด่นระดับสาขาวิชา ซึ่งผลการเรียนยอดเยี่ยมใน10 
ระดับคณะมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 2 คน คือ นางสาวเปรมิกา เหล็กกล้า สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 11 
และนางสาวธัญญา เพียมูล สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มีเกรดเฉลี่ย 3.71 เท่ากัน เห็นควรพิจารณาให้เกียรติ12 
บัตรทั้งสองคน ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 13 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบเห็นชอบในหลักการ 14 

4.11 ร่างหลักเกณฑ์การให้บริการและอัตราค่าบ ารุงรักษายานพาหนะ คณะเทคโนโลยี 15 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ น าเสนอว่า ไดจ้ัดท าร่างประกาศคณะเทคโนโลยี (ฉบับ16 

...../2558) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการและอัตราค่ารักษายานพาหนะ คณะเทคโนโลยี เพ่ือเป็นการ17 
ก าหนดเงื่อนไข ขั้นตอนการขอใช้รถของคณะฯ ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงเสนอที่ประชุม18 
พิจารณา 19 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบเห็นชอบในหลักการ และให้ด าเนินการปรับแก้โดย20 
เพ่ิมค าจ ากัดความของค าในประกาศและน าเข้าพิจารณาในคราวต่อไป 21 

4.12 การจัดสร้าง Outlet Technology 22 
รองคณบดีฝ่ายแผนสารสนเทศ น าเสนอว่า คณะฯ ได้จัดท าแผนผังการก่อสร้างอาคาร 23 

(Outlet Technology) เพ่ือจัดแสดงผลงานและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มาจากผลการวิจัยของคณะฯ โดยจะ24 
ด าเนินการก่อสร้างบริเวณด้านทิศตะวันตกของอาคาร TE 04 ตรงข้ามกับโรงอาหารของคณะฯ ดัง25 
รายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบและพิจารณา 26 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้คณะศึกษารายละเอียด ความเป็นไปได้เพ่ิมเติม ในประเด็น27 
แบบการก่อสร้างที่ทันสมัย รูปแบบการบริหารจัดการ รวมทั้งทบทวนด้านงบประมาณท่ีจะใช้ด าเนินการ 28 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 29 

5.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) สาขาวิชา30 
เทคโนโลยีการอาหาร 31 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 32 
แจ้งว่า กรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มีรายชื่อ 33 
ซ้ าซ้อนกัน ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร สามารถด าเนินการได้ด้วย34 
ความเรียบร้อย จึงขอให้ที่ประชุมช่วยพิจารณาวิธีการด าเนินการต่อไป 35 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบและเสนอแนะให้ภาควิชาฯ เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์36 
ผกาวดี แกว้กันเนตร เป็นกรรมการบริหารหลักสูตรแทนกรรมการที่ซ้ าซ้อน 37 

 38 
 39 

/5.2) รายวิชาที่เปิดสอน ... 
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5.2 รายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ) 1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 2 
แจ้งที่ประชุมทราบและพิจารณารายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 3 
ในรายวิชาเลือกที่นักศึกษาได้ลงเรียนรายวิชาที่คณะเกษตรศาสตร์ สามารถเทียบรายวิชาในหลักสูตรวิทยา4 
ศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ของคณะฯ ได้หรือไม่   5 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ปรึกษากับรองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ และประสานไปยังคณะ6 
เกษตรศาสตร์ต่อไป 7 

เลิกประชุมเวลา 17.05 น. 8 

                   (นายสมคิด พลตื้อ) 9 
             หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี 10 

  เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 11 

นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์  12 
ผู้จดรายงานการประชุม 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 


