
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 9/2557 

วันพฤหัสบดีที่  25 กันยายน 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. นายสิงหนาท พวงจันทน์แดง 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 รกัษาการในต าแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย 

เริ่มประชุม    เวลา 13.30 น. 
ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 และครั้งที่ 
 พิเศษ 3/2557 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงาน 25 
 การประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

ครั้งที่ 8/2557 
หน้าที่ 2  บรรทัดที่ 15 “ดังรายละเอียด” ปรับขนาดตัวอักษรจาก “14”  เป็น  “16”  
 บรรทัดที่ 21 แก้ไขจาก “ใคร่ขอความร่วมมือภาค” เป็น “ใคร่ขอความร่วมมือภาควิชา ฯ” 
 บรรทัดที่ 26-27 แก้ไขจาก “ในวันที่ 28 กันยายน 2557 โดยมีงบประมาณสนับสนุนจาก30 

ศิษย์เก่าจึงขอมีส่วนร่วม” เป็น “ในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
ศิษย์เก่า จึงขอมีส่วนร่วม” 

หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 38 แก้ไขจาก “ผลงานโดเด่นเป็นที่ยอมรับ” เป็น “ผลงานโดดเด่นเป็นที่
ยอมรับ” 

หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 24 แก้ไขจาก “เพ่ือให้ก าดเนิการดังกล่าว” เป็น “เพ่ือให้การด าเนินการ35 
ดังกล่าว” 

หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 22-23 แก้ไขจาก “(ไมรวมค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า)” เป็น “(ไม่รวมค่าน้ าประปา 
ค่าไฟฟ้า)” 

 /ครั้งที่ พิเศษ 3/2557 ... 



ครั้งที่ 9/2557 วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557  หน้าที่ 2/8 

/ their Factors ... 

ครั้งที่ พิเศษ 3/2557 
หน้าที่ 2  บรรทัดที่ 7 แก้ไขจาก “ไม่มีความประสงค์เสนอชื่อ = 4 คิดเป็น 4.44 %” เป็น 

“ไม่มีความประสงค์เสนอชื่อ = 4 คน คิดเป็น 4.44 %” บรรทัดที่ 8 แก้ไขจาก “บัตรเสีย = 1 คิดเป็น 1.11 
%” เป็น “บัตรเสีย = 1 บัตร คิดเป็น 1.11 %” บรรทัดที่ 11 แก้ไขจาก “ล าดับที่ 1 และ 2” เป็น “จ านวน 
2 คน ตามความถี่สูงสุด และเรียงล าดับตามตัวอักษร” 5 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องสืบเนื่อง   

2.1 ร่างสัญญารับทุนของคณะ ส าหรับนักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า ตามวาระที่ 4.8 ร่างสัญญารับทุนของ

คณะ ส าหรับนักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557 ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 21 
สิงหาคม 2557 ที่ประชุมขอให้ฝ่ายวิชาการ ฯ ปรับแก้ร่างสัญญารับทุนของคณะ ฯ ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ10 
ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557 ในส่วนของ Article 14 นั้น ฝ่ายวิชาการ ฯ ได้ปรับแก้โดยเพ่ิมเติมพยานที่
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และปรับข้อความเงื่อนไขการจบตามที่ประชุมเสนอแนะ ดังรายละเอียด จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการโดยขอให้สลับเอา (4) ขึ้นก่อน ตามด้วย (1) 
(2) และ (3) ตามล าดับและเมื่อปรับแก้แล้วให้เวียนขอความเห็นชอบอีกครั้ง 15 

2.2 การ เสนอรายชื่ อบุคคลเพื่ อพิจารณาแต่ งตั้ ง เป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยี แจ้งว่า ตามวาระที่ 4.5 เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อ
วันที่ 21 สิงหาคม 2557 ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ กรรมการตามข้อ 15.1 (5) จ านวน 1 คน คือ 20 
รองศาสตราจารย์เพียงตา สาตรักษ์ และกรรมการตามข้อ 15.1 (6) จ านวน 1 คน คือ นายสมคิด พลตื้อ นั้น 
คณะ ฯ ไดท้าบทามรองศาสตราจารย์เพียงตา สาตรักษ์ ปรากฏว่ารองศาสตราจารย์เพียงตา สาตรักษ์ ปฏิเสธ 
จึงเสนอชื่อเฉพาะกรรมการตามข้อ 15.1 (6) จ านวน 1 คน คือ นายสมคิด พลตื้อ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

2.3 การจัดงานครบรอบ 30 ปี คณะเทคโนโลยี 25 
ประธาน แจ้งว่า ตามท่ีคณะก าหนดจัดกิจกรรมงานครบรอบ 30 ปี คณะเทคโนโลยี ในวันที่ 

27 กันยายน 2557 นั้น ใคร่ขอเรียนเชิญกรรมการประจ าคณะทุกท่านร่วมงาน โดยช่วงเช้ากิจกรรมแข่งขัน
โบว์ลิ่ง ณ SF STRIKE BOWL ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลพลาซ่าขอนแก่น เริ่มเวลา 09.00 น. และช่วงเย็น
กิจกรรมสืบสานสัมพันธ์เฟ่ืองฟ้าและงานเลี้ยงคืนสู่เหย้า เริ่มเวลา 16.30-21.00 น. ณ ศาลาพระราชทาน
ปริญญาบัตร (ศาลาเดิม) จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 30 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ พิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 
รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยี แจ้งว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงก าหนดการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะ พิจารณาให้ความ35 
เห็นชอบโดยการเวียนรับรองผล ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้เงินอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
นานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 6/2557 เพ่ือเข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง “Correlation 
between Gas and Water Pereabilities of the Nam Phong Formation Sandstones and 
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their Factors Affecting (Submission ID:0409)” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ARMS 8 - 
The 2014 ISRM International Symposium - 8th Asian Rock Mechanics Symposium - 
Rock Mechanics for Global Issues - Natural Disasters, Environment and Energyณ ณ 
เมือง Sapporo ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2557 (ที่ ศธ 0514.16.1.4/ว2025 ลง
วันที่ 13 สิงหาคม 2557) 5 

2. พิจารณารับรองผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 1 คน คือ นางสาวอุไรลักษณ์ พงษ์เกษ รหัสประจ าตัว 
517160010-9 ลงทะเบียน 1 หน่วยกิต ได้ค่าคะแนน S = 1 หน่วยกิต 

3. พิจารณารับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จ านวน 1 คน คือ นางสาวธิดารัตน์ โคตนนท์ รหัสประจ าตัว 10 
527160009-5 และระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 1 คน คือ นางสาวศิริ
ภัทรากร โฮมหงษ์ รหัสประจ าตัว 545160036-0  

 (ท่ี ศธ 0514.16.1.3/ว2280 ลงวันที่ 5 กันยายน 2557) 
ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 15 

3.2 สรุปจ านวนนักศึกษาทุกระดับของคณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า ฝ่ายวิชาการ ฯ โดยงานบริการการศึกษา

ได้สรุปจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของคณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557 ข้อมูล ณ 
วันที่ 23 กันยายน 2557 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 625 คน และบัณฑิตศึกษา จ านวน 164 คน 
รวมเป็น 789 คน ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 20 

 ที่ประชุมรับทราบ 

3.3 สรุปจ านวนและรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลา 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า ฝ่ายวิชาการ ฯ โดยงานบริการการศึกษา

ได้สรุปจ านวนและรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลา ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2557 
ขอให้ภาควิชา/สาขาวิชา แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้ช่วยก ากับติดตามและให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาเพ่ือให้25 
ส าเร็จการศึกษาด้วย ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ และกรณีที่นักศึกษายังสอบไม่ผ่านคอมพิวเตอร์ขอให้ท าบันทึกแจ้งไปยัง
อาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง 

3.4 ปฏิทินการส่ง มคอ. ปีการศึกษา 2557 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบ30 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ฝ่ายวิชาการขอแจ้งปฏิทินการส่ง มคอ. ปีการศึกษา 
2557 วันก าหนดส่งข้อมูลสมบูรณ์ คือ วันสุดท้ายที่หลักสูตรของทุกสาขาวิชาต้องส่งเอกสารมายังฝ่ าย
วิชาการของคณะฯ โดยแต่ละหลักสูตรอาจจะมีการด าเนินการภายในก่อน เพ่ือให้คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรของแต่ละหลักสูตรจะได้มีเวลาเพียงพอในการทวนสอบความถูกต้องเบื้องต้นก่อนที่จะส่งมายัง
คณะฯ ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 35 

ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ภาควิชา/สาขาวิชาด าเนินการตามก าหนดปฏิทิน 
 
 
 /3.5 การต้อนรับคณะ ... 
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3.5 การต้อนรับคณะนักศึกษาและคณาจารย์จาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
แจ้งว่าจะมีคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และคณาจารย์จาก Advanced program in Biotechnology, Can Tho 
University ประเทศเวียดนาม มาเยี่ยมชมคณะ ฯ ในวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 8.45-13.00 น.  

ในการนี้ คณะ ฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร และภาควิชา5 
เทคโนโลยีชีวภาพ ให้จัดเตรียมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับการพูดแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ภาควิชา ฯ ละ 15 นาที รายละเอียดดังก าหนดการที่แนบ และขอประชาสัมพันธ์ผ่าน
ภาควิชา/สาขาวิชา ฯ ให้นักศึกษาพิจารณาเข้าพบปะกับนักศึกษาเวียดนาม หากนักศึกษาไม่มีวิชาเรียนใน
ช่วงเวลา 9.00-10.30 น. จึงใคร่ขอเรียนเชิญคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ทุกท่านร่วมรับประทานอาหาร
กลางวัน เริ่มเวลา 12.00 น. ณ ห้องเฟ่ืองฟ้า จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 10 

 ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา 

4.1 การประเมินผลการสอนของอาจารย์นุศรา สุระโคตร 
รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยี แจ้งว่า อาจารย์นุศรา สุระโคตร ข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งวิชาการต าแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีธรณี ได้ยื่น15 
เอกสารเพ่ือขอรับการประเมินผลการสอน เพ่ือประกอบการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทั้งนี้ คณะ ฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะขอรับการประเมินฯ ได้ จึง
เสนอที่ประชุมพิจารณา 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้แต่งตั้งกรรมการประเมินการสอนดังนี้  
1. กรรมการภายในคณะ ประกอบด้วย 20 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินิจ ยังมี 
2) รองศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง 

2. กรรมการภายนอกคณะ อาจารย์ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
และส ารอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัศมี สุวรรณวีระก าธร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 25 

4.2 โครงการเชิงรุกหรือโครงการส าคัญ (Flagship) คณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ประธาน แจ้งว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่ให้

แต่ละปีงบประมาณส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยในส่วนของคณะ ฯ งานนโยบาย
และแผนเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ อย่างไรก็ตามเพ่ือตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการ
ผลักดันให้คณะ ฯ ก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ จึงใคร่ขอความเห็นจากคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการ30 
ก าหนดโครงการเชิงรุกหรือโครงการส าคัญ (Flagship) คณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ประกอบด้วยประเด็นส าคัญ คือ 

1. Green and Smart Campus 
2. Culture and Care Community 
3. Towards excellent Academic 35 

ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ และให้มีการแต่งตั้งคณะท างานด าเนินการ

ในรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม 
 

/4.3 รายงานสรุปผลการ … 
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4.3 รายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA) คณะเทคโนโลย ีปีการศึกษา 2556 

ประธาน แจ้งว่า ตามที่คณะ ฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA) เมือ่วันที่ 4 กรกฎาคม 
2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ได้รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ให้แก่คณะ ฯ แล้วเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 และคณะ ฯ ต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ เพ่ือจัดส่งให้ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ จึงน าเสนอประเด็นที่5 
มีผล ประเมิน ระดับ พอใช้ ต้องปรับปรุง และต้องปรับปรุงเร่งด่วน เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพคณะ
เทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557 ทั้งหมด 6 ประเด็น เพ่ือขอข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพคณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการ และให้กรรมการประจ าคณะ ฯ น ากลับไป
พิจารณา หากมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมขอให้แจ้งกลับมายัง นายสมคิด พลตื้อ ภายในวันที่ 29 กันยายน 2557 10 

4.4 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 

ประธาน แจ้งว่า ตามที่คณะ ฯ ได้ท าความตกลงตามตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กับมหาวิทยาลัย นั้น ใคร่ขอน าเสนอรายงานสรุปผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 
และขอความเห็นชอบให้คณะ ฯ เสนอมหาวิทยาลัยตามข้อมูลที่น าเสนอนี้ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ และให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
ให้ภาค/สาขาวิชาน ากลับไปพิจารณาตรวจสอบเพ่ิมเติม โดยขอให้แจ้งกลับมาภายในวันที่ 30 กันยายน 
2557 

4.5 ขออนุมัติลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยต่อภาคการศึกษา 20 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า มีนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 1 คน คือ นางสาวแพรพิลาศ ดุจจานุทัศน์ ขออนุมัติลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัย
ต่อภาคการศึกษา โดยขอช าระเป็นจ านวนเงิน 20,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 1/2555-2/2556 และขอช าระ
เป็นจ านวนเงิน 40,000 บาท ตั้งภาคการศึกษาท่ี 1/2557 (ได้รับทุนการศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนา
ภิเษก รุ่นที่ 16 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 25 
2558) ซึ่งงบประมาณดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการวิจัย โดยภาควิชา ฯ ไม่ต้องรับภาระส่วนเกินใด ๆ 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยได้ตามที่ขอ 

4.6 ร่างประกาศคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ …./2557) เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 30 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า เพ่ือให้การบริหารและด าเนินงานหลักสูตร
ของคณะเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) ซึ่งฝ่ายวิชาการได้ร่างประกาศคณะเทคโนโลยี (ฉบับที่ ……/2557) 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา 
ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 35 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ โดยขอให้ฝ่ายวิชาการปรับแก้ร่างประกาศใน
ประเด็นหลักสูตรที่บังคับใช้ และอาจแนบหลักฐานเป็นแนวทางในการประเมินแนบท้ายประกาศ  และให้
กรรมการประจ าคณะ ฯ น ากลับไปพิจารณา หากมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมขอให้แจ้งกลับมา ภายในวันที่ 2 
ตุลาคม 2557 

/4.7 การแต่งตั้งคณะ … 
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/เทคโนโลยี … 

4.7 การแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เรื่อง การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้รายวิชา ฝ่ายวิชาการใคร่ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการทวนสอบของทุกหลักสูตร ประจ าปี5 
การศึกษา 2556 เพ่ือแต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้รายชื่อดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
(วันที่ 12 กันยายน 2557) และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ (วันที่ 11 กันยายน 2557) เรียบร้อยแล้ว 
ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ 

4.8 การทบทวนประกาศคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 20/2556) เรื่อง แนว10 
ปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สอบเค้าโครง และสอบวิทยานิพนธ์
และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า ตามประกาศคณะเทคโนโลยี (ฉบับที่ 
20/2556) ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ก าหนดแนวปฏิบัติในการแต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สอบเค้า
โครงและสอบวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี นั้น เพ่ือให้การ15 
จัดการเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สอบเค้าโครงและสอบวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงเสนอการ
ปรับปรุงแนวปฏิบัติในการแต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สอบเค้าโครงและสอบวิทยานิพนธ์และดุษฎี
นิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี ดังรายละเอียด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบหลักการ โดยให้ปรับแก้ ข้อ 5.2 “อาจารย์20 
บัณฑิตศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง หรือ...” เป็น ข้อ 5.2 “อาจารย์บัณฑิตศึกษาในหลักสูตร หรือ...” 

4.9 เสนอชื่อคณาจารย์ประจ า เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 
ประธาน แจ้งว่า ตามหนังสือที่ ศธ 0514.33.4/ว 1425 ลงวันที่ 23 กันยายน 2557 ส านักงาน

สภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดาวสดใส กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทน25 
คณาจารย์ประจ า ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเภสัชสาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 
และรองศาสตราจารย์ชูชาติ กมลเลิศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า ได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2557 มีผลให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า ว่างลงตั้งแต่วันที่ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะดังกล่าวตามล าดับ 
และขอให้คณะ ฯ เสนอรายชื่อคณาจารย์ประจ า จ านวน 1 คน ซึ่งสามารถปฏิบัติภารกิจในการด าเนินการ30 
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ าได้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือแต่งตั ้งเป็น
คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า  จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้เสนอชื่ออาจารย์ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดี
ฝ่ายแผนและสารสนเทศ เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย35 
ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

4.10 รายงานการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2557 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่า ตามที่คณะ ฯ ได้ระบุปัจจัยเสี่ยงในการ

ด าเนินงานตามพันธกิจ ของคณะ ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 นั้น บัดนี้ครบก าหนดเวลาที่ต้องรายงานการ
บริหารความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว จึงได้ร่างรายงานการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะ40 
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/งานวิจัย ใคร่ขอ … 

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือรายงานต่อมหาวิทยาลัยต่อไป ดังรายละเอียด จึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมประเด็นการผลิตบัณฑิตโดยเฉพาะเว็บไซต์
ของคณะ ฯ ยังไม่เป็นปัจจุบัน และให้กรรมการประจ าคณะ ฯ น ากลับไปพิจารณา หากมีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมขอให้แจ้งกลับมา ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 5 

4.11 รายชื่อผู้ร่วมเสนอและชื่อผลงานในงานประชุมวิชาการ 50 ปี มข. (กลุ่ม วิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะจัด

ประชุมวิชาการนานาชาติในวาระครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยอุทิศเพ่ือสังคม ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้รับมอบหมายให้เสนอชื่อคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน (ทั้งที่ท างานในประเทศและ10 
ต่างประเทศ) ที่จะน าเสนอผลงานเพ่ือความภาคภูมิใจแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ด าเนินงานในการอุทิศ
ความรู้ ความสามารถเพ่ือสังคมและชุมชน และฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี ให้แต่ละ
ภาควิชา ฯ น าเสนอบุคคลที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ โดยที่
ประชุมฝ่ายวิชาการการจัดงานกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้คณะ ฯ ส่งรายชื่อในหมวด
ต่าง ๆ ดังนี้ 15 

1. กลุ่ม invited speaker รวมอาจารย์ ศิษย์เก่า (ที่ท างานในประเทศและต่างประเทศ) ในเบื้องต้น 
3 ท่าน  

2. กลุ่มนักศึกษา (ท่ีได้รับรางวัลการน าเสนอหรือมีผลงานดีเด่น) ในเบื้องต้น 3 ท่าน  
3. การน าเสนอผลงานแบบ Poster presentation (ภาษาอังกฤษ) จ านวน 15 ผลงาน โดยอาจใช้

ผลงานที่เคยน าไปเสนอในการประชุมวิชาการท่ีต่างประเทศมาแล้วก็ได้ 20 
ทั้งนี้ ภาควิชา ฯ ได้เสนอชื่อบุคลากร (คณาจารย์ ศิษย์เก่า (ทั้งที่ท างานในประเทศและต่างประเทศ)) ที่มี
ผลงานโดดเด่น เพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการฝ่ายวิชาการการจัดงานกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พิจารณาและเสนอรายชื่อเพ่ือให้มหาวิทยาลัยทาบทามเป็น invited speaker ในงานประชุมวิชาการ
นานาชาติในวาระครบรอบ 50 ปี มข. ต่อไป ดังรายละเอียด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายชื่อบุคล
ดังกล่าวในนามคณะเทคโนโลยี เพ่ือเป็น invited speaker ในการน าเสนอปากเปล่าในงานประชุมวิชาการ25 
นานาชาติครั้งนี้ 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการ และหากภาค/สาขาวิชา ฯ ประสงค์จะเสนอ
ชื่อเพ่ิมเติมให้เสนอได้ภายในวันที่ 25 กันยายน 2557 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  

5.1 ขอเชิญเข้ารับฟังการชี้แจงและฝึกปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลในระบบ NRMS 30 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี แจ้งว่า ด้วยส านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ (วช.) ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่าย คอบช. ได้ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลจากระบบบริหาร
งานวิจัยแห่งชาติ (NRPM: National Research Program Management) เป็นระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยของประเทศ (NRMS: National Research Management System) ซึ่งได้รวมเอาทุกแหล่งทุนมา
ไว้รวมกันเรียกว่าเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประกอบด้วย ส านักงานกองทุนการวิจัย 35 
(สกว.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ส านักงานพัฒนาการเกษตร (สวก.) 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ส านักงานส่งเสริมนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สวทน.) และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) ให้สามารถสมัครขอรับทุนได้ใน
หน้าต่างเดียวกัน ในการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลจากระบบ NRPM เป็นระบบ NRMS นั้น มีข้อแตกต่างกัน
ในรายละเอียดพอสมควร ดังนั้น เพ่ือเป็นการชี้แจงในการบันทึกในระบบฐานข้อมูลดังกล่าว กองบริหาร40 
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งานวิจัย จึงขอเชิญเข้ารับฟังการชี้แจงและฝึกปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล NRMS ในวันที่ 
29 กันยายน 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารสารสนเทศ (ส านัก
วิทยบริการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยขอให้ตอบรับการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการได้ที่ e-mail: 
somtho@kku.ac.th ภายในวันที่ 26 กันยายน 2557 จงึแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 5 

5.2 กิจกรรมสืบสานสัมพันธ์เฟื่องฟ้าและงานเลี้ยงคืนสู่เหย้า 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งว่า ตามที่คณะก าหนดจัดกิจกรรม

งานครบรอบ 30 ปี คณะเทคโนโลยี ในวันที่ 27 กันยายน 2557 ช่วงเย็นเป็นกิจกรรมสืบสานสัมพันธ์
เฟ่ืองฟ้าและงานเลี้ยงคืนสู่เหย้า เริ่มเวลา 16.30-21.00 น. ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร (ศาลาเดิม) 
จึงขอเรียนเชิญกรรมการประจ าคณะทุกท่านร่วมงานตามก าหนดดังกล่าว จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 10 

ที่ประชุมรับทราบ  

เลิกประชุม  เวลา 17.05 น. 

          (นายสมคิด พลตื้อ) 
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ 

       รักษาการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยี 15 
         เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 
นางเฉลิมภรณ์ ป้านภูมิ 
ผู้จดรายงานการประชุม  
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