
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 7/2557 

วันพฤหัสบดีที่  24 กรกฎาคม 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. นายเกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์ รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   กรรมการ 
8. นายสมคิด พลตื้อ      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ เลขานุการ 
                                        รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยี                   

ผู้ไม่มาประชุม 15 

1. นางสาวศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ  รองหัวหน้าภาควิชาฯ แทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ติดราชการ 
2. นางจันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า ลาป่วย 
ผู้เข้าร่วมประชุม : 
1. นายพลฤทธิ์ จุลมนต์      รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 

เริ่มประชุม    เวลา 13.30 น. 20 
ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 14 แก้ไขจาก “และ 4) อาจารย์อัพร แซ่เอียว” เป็น “และ 4) อาจารย์

อัมพร แซ่เอียว” บรรทัดที่ 28 แก้ไขจาก “ที่ประชุมรับทราบ” เป็น “ที่ประชุมรับทราบ และให้ยึดกรอบ25 
แบบฟอร์มของคณะ ฯ โดยปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละงาน” 

หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 3-4 แก้ไขจาก “ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการสร้าง
บริเวณระหว่างอาคาร TE 01 TE 03 และTE 05” เป็น “ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ท าประชาพิจารณ์” 

หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 4 แก้ไขจาก “แต่งยังมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ” เป็น “แต่ยังมี
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ” บรรทัดที่ 27 แก้ไขจาก “5.3 กาเข้าร่วมหารือเกี่ยวกับสหกิจศึกษากับ30 
บริษัทเบทราโกร จ ากัด” เป็น “5.3 การเข้าร่วมหารือเกี่ยวกับสหกิจศึกษากับบริษัทเบทาโกร จ ากัด” 
บรรทัดที่ 29 แก้ไขจาก “บริษัทเบทราโกร จ ากัด” เป็น “บริษัทเบทาโกร จ ากัด” 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องสืบเนื่อง   

2.1 การอุทธรณ์ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 
ประธาน แจ้งว่า ตามที่คณะ ฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA) ประจ าปี35 

การศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมาผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการตามที่
คณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ แจ้งให้ทราบด้วยวาจาในวันตรวจประเมินนั้น ปรากฏว่าผลการประเมินใน
ระบบ CHE QA online มีค่าคะแนนประเมินเท่ากับ 1.21 และผลการประเมินที่พิจารณาจากเอกสารที่คณะ 
ฯ จัดเตรียมไว้ มีค่าคะแนนประเมินเท่ากับ 3.74 และ คณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ ให้คณะ ฯ สามารถ

/อุทธรณ์ได้โดยต้อง … 



ครั้งที่ 7/2557 วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  หน้าที่ 2/7 
อุทธรณ์ได้โดยต้อง Upload เอกสารหลักฐานในระบบ CHE QA online  ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
นั้น คณะ ฯ ได้ด าเนินการแล้วและแจ้งให้ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ  ทราบเป็นลายลักษณ์
อักษรแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

2.2 การเตรียมการจัดงานครบรอบ 30 ปี คณะเทคโนโลยี 5 
ประธาน แจ้งว่า ตามท่ีคณะ ฯ ก าหนดจัดกิจกรรมงานครบรอบ 30 ปี คณะเทคโนโลยี นั้น

ใคร่ขอให้กรรมการอ านวยการซึ่งเป็นประธานกรรมการแต่ละฝ่ายรายงานความก้าวหน้าที่ด าเนินการไปแล้ว
ประธานแต่ละฝ่ายแจ้งสรุปต่อที่ประชุม ดังนี้ 

ฝ่ายวิชาการ ก าลังรอเอกสารเป็นทางการในการเสนอชื่ออาจารย์โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
คือ อาจารย์ผู้ใหญ่ (เกษียณอายุและที่เป็นอาจารย์ผู้ใหญ่) อาจารย์ที่มีศักยภาพ (อาจารย์ปัจจุบันที่มีชื่อเสียง) 10 
และอาจารย์รุ่นใหม่  

ฝ่ายคืนสู่เหย้า บัตรโต๊ะจีน (4,500 บาท/โต๊ะ/10 ที่นั่ง) พร้อมจ าหน่ายแล้วโดยจองผ่าน
เว็บไซต์ของคณะ ฯ มี อาจารย์ปฏิมากร พะสุวรรณ ดูแลตรวจสอบ และซื้อได้โดยตรงที่คุณทรงกรด พิมพ์
พันธ์กุล 

ฝ่ายหารายได้ ของที่ระลึกที่ได้รับจองไว้ส่วนใหญ่ด าเนินการจัดส่งให้ตามที่อยู่แล้ว ส าหรับ15 
การแข่งขันโบว์ลิ่ง ก าหนดไว้ที่ 56 ทีม (ราคา 3,000 บาท/3 คน/10 เกมส์) และขอความอนุเคราะห์ภาค/
สาขาวิชา ละ 1 ทีม 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้แทนในแต่ละสาขาวิชาได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ไปเบื้องต้นแล้ว โดย
จะมีการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และสปอตวิทยุต่อไป 

และที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้ขอความอนุเคราะห์คณะ ฯ ซื้อบัตรโต๊ะจีน 3 โต๊ะ 20 
ภาควิชา ฯ ละ 2 โต๊ะ และสาขาวิชา ฯ/ศูนย์วิจัย ละ 1 โต๊ะ และทีมโบว์ลิ่ง ภาควิชา ฯ และสาขาวิชา ฯ ละ 
1 ทีม และการด าเนินการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า ที่มีชื่อเสียงหรือท าประโยชน์กับคณะ ฯ โดยขอความร่วมมือ
จากภาควิชา ฯ 

2.3 จ านวนนักศึกษารับเข้าระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า ข้อมูลจ านวนนักศึกษารับเข้า ปีการศึกษา 25 

2557 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาของทุกสาขาวิชา ดัง
รายละเอียด ซึ่งในระดับปริญญาตรี เมื่อรวมทุกประเภทการรับเข้าแล้ว คาดว่าจะได้จ านวนนักศึกษาตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม จ านวนนักศึกษารับเข้าระดับบัณฑิตศึกษา ยังไม่เป็นไปตามแผน ซึ่งต้อง
รอการเปิดรับสมัครนักศึกษาเพ่ิมเติมในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 30 

2.4 สรุปจ านวนนักศึกษาต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า ในปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาจาก

ประเทศเวียดนามเข้าศึกษาต่อที่คณะเทคโนโลยี จ านวนทั้งสิ้น 5 คน โดยศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยและการจัดการคุณภาพของอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) จ านวน 3 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) จ านวน 1 35 
คน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปกติ) จ านวน 1 คน ซึ่งจากที่
คณะได้ท าเรื่องขอทุน Matching Fund (คณะและภาควิชาร่วมกันสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนของ
นักศึกษา) กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปจ านวน 6 ทุน นั้น คณะได้รับจัดสรรทุนดังกล่าวจ านวน 2 ทุน โดยได้
จัดสรรให้ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร และภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ส่วนนักศึกษาอีก 3 คน คณะ ฯ 
พิจารณาให้ทุนของคณะ ฯ โดยเป็นการ Matching ระหว่างคณะ ฯ กับภาควิชา ฯ โดยคณะ ฯ รับผิดชอบ40 

/ในส่วนของค่า ... 



ครั้งที่ 7/2557 วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  หน้าที่ 3/7 
ในส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาควิชา ฯ รับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายรายเดือนของนักศึกษา ซึ่ง
ภาควิชาสามารถจัดการภายในในการ matching ต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่รับนักศึกษาต่อไป ดัง
รายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

2.5 การจัดงานเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2557 5 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งว่า ตามวาระที่ 4.4 การจัดงาน

เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2557 คราวประชุม ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการจัดกิจกรรมดังกล่าว  และให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการ
ด าเนินการต่อไป ได้มีการประชุมผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมเบื้องต้นแล้ว และจะเสนอตั้งกรรมการรับผิดชอบ
ฝ่ายต่าง ๆ ต่อไป จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 10 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้กรรมการคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 
รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยี แจ้งว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงก าหนดการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะฯ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะ พิจารณาให้ความ15 
เห็นชอบโดยการเวียนรับรองผล ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ คือ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ก าหนดการกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2557 (ที่ 
0514.16.1.1.2/ว 1631ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2557) ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ทีป่ระชุมรับทราบ 

3.2 รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน แบบพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2556 20 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า เนื่องจากคณะได้ขออนุมัติเปิดรายวิชาสห

กิจศึกษาและโครงงาน ภาคฤดูร้อนแบบพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2556 ซึ่งมีก าหนดการส่งเกรดให้กับ
มหาวิทยาลัยภายในต้นเดือนสิงหาคม 2557 (เอกสารแนบ) ดังนั้น ฝ่ายวิชาการจึงใคร่ขอให้ภาควิชาที่ได้ขอ
เปิดรายวิชาในกลุ่มดังกล่าว ภาคฤดูร้อนแบบพิเศษ ส่งเกรดที่ผ่านการรับรองจากภาควิชาแล้ว มายังคณะ
ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 และฝ่ายวิชาการจะขออนุญาตเวียนรับรองเกรดในรายวิชากลุ่มดังกล่าว 25 
เพ่ือส่งให้กับมหาวิทยาลัยได้ทันก าหนดเวลา จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

3.3 การจัดท า มคอ. 3 ของรายวิชาในหลักสูตร TQF ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา 2557 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า เพ่ือให้การด าเนินงานหลักสูตรเป็นไปตาม30 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) ซึ่งหนึ่งในตัวชี้วัดได้ก าหนดให้ทุก
หลักสูตรต้องมีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ. 3 และ มคอ. 4 ตามล าดับ อย่างน้อย 30 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชาของทุก
หลักสูตร ดังนั้น ฝ่ายวิชาการ ฯ จึงใคร่ขอให้ทุกภาควิชาด าเนินการให้เรียบร้อยพร้อมส่งเอกสาร (hard 
copy) มายังคณะ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 35 

 ที่ประชุมรับทราบ 

3.4 ร่าง ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ ประจ าปี พ.ศ. 2557 ระดับอุดมศึกษา 
 รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่า จากที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายแผน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งว่าส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ร่าง ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ 
/ประจ าปี พ.ศ. … 



ครั้งที่ 7/2557 วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  หน้าที่ 4/7 
ประจ าปี พ.ศ. 2557 ระดับอุดมศึกษา โดยแบ่งระดับการประกันคุณภาพการศึกษา ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
ระดับหลักสูตร (ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้มาตรฐาน 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้พัฒนา 13 ตัวบ่งชี้) ระดับคณะวิชา 
(ประกอบด้วยผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการในระดับคณะ 8 ตัวบ่งชี้) 
และระดับสถานศึกษา (ประกอบด้วยผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเพ่ิมเติมตั วบ่งชี้ที่
ด าเนินการในระดับสถาบัน 10 ตัวบ่งชี้) ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 5 

 ที่ประชุมรับทราบ 

3.5 ก าหนดจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 
2557 

 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ก าหนดจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 1 10 
สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก นั้น มีนักศึกษาของคณะ ฯ เข้าร่วมการ
เสวนา หัวข้อ “นักศึกษาใหม่กับบัณฑิตท่ีพึงประสงค”์ คือ นายวศิน ชัยกังวาฬ จากบริษัท ปตท. ส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

3.6 ก าหนดจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 15 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งว่า ตามที่คณะ ฯ ก าหนดจัด
กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 ใน
วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 โดย ระดับปริญญาตรี เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องเฟ่ืองฟ้า ชั้น 1 อาคาร 
TE 06 และระดับบัณฑิตศึกษา เวลา 13.00-13.25 น. ณ ห้อง 6227 ชั้น 2 อาคาร TE 06 นั้น ใคร่ขอเชิญ20 
คณะกรรมการประจ าคณะเข้าร่วมกิจกรรม และคณะ ฯ จะท าบันทึกขอเรียนเชิญเป็นทางการอีกครั้ง จึงแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

3.7 การเสนอชื่ออาจารย์เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ” ของสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 25 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า ตามที่สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดจัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ : ชั้น
พ้ืนฐาน เพ่ือให้คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ
พัฒนาศักยภาพของตนเองสู่การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร  
ระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม 2557 นั้น คณะ ฯ ได้แจ้งขอให้ภาค/สาขาวิชา ฯ เสนอชื่อคณาจารย์เพ่ือคัดเลือก30 
เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยคณะจะจัดท าเป็นโครงการสนับสนุนค่าลงทะเบียนในลักษณะของ KM ให้
สามารถน ามาถ่ายทอดต่อได้ และขอให้มีการเสนอชื่อได้ภายใน วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 นี้ จึงแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา 35 

4.1 ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (อาจารย์อัมพร แซ่เอียว) 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า ว่า อาจารย์อัมพร แซ่เอียว พนักงาน

มหาวิทยาลัย ต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยี อาหาร คณะเทคโนโลยี ยื่น
เอกสารผลงานเพ่ือประกอบการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็น เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน

/สาขาวิชา … 



ครั้งที่ 7/2557 วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  หน้าที่ 5/7 
สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหาร โดยวิธีปกติ และคณะกรรมการประจ าคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 พิจารณาเห็นชอบผลการประเมินผลการสอน แล้ว จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ  
1. เห็นชอบในหลักการให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมี

ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 5 
1) การจัดล าดับผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดย

พิจารณาสัดส่วนการมีส่วนร่วมเรียงจากมากไปหาน้อย 
2) สรุปประเด็นงานวิจัยเป็นหมวดหมู่ 
2. เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหาร 10 

4.2 การรับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 

2556 (เพ่ิมเติม) ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต จ านวน 2 คน คือ นางสาวปัทมราช์ บุญพุฒ 
และนางสาวสุพัชญา สิงห์พยัคเดช และระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 3 คน คือ
นายพิชัย สัมดี นางสาวศิริญญา หรูปานวงษ์ และนางสาวกนกภรณ์ บ ารุงภักดี โดยงานบริการการศึกษาได้15 
ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์การจบการศึกษาครบถ้วนแล้ว ดังรายละเอียด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรอง 

4.3 การรับรองผลการศึกษา (ขอแก้ค่าคะแนน I) ระดับปริญญาตรี 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์แจ้งว่า งานบริการการศึกษาได้รับผลการศึกษา

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 (ขอแก้ค่าคะแนน I) จากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร จ านวน 4 วิชา 20 
ประกอบด้วย  

1. วิชา 667 352 Food Processing II จ านวน 46 คน ได้ค่าคะแนน A = 20 คน B+ = 3 คน  
B = 5 คน C+ = 2 คน C = 7 คน D+ = 3 คน D = 1 คน และ S = 5 คน 

2. วิชา 667 353 Food Processing  Laboratory II จ านวน 41 คน ได้ค่าคะแนน A = 9 คน B+ 
= 14 คน  B = 10 คน C+ = 3 คน และ C = 5 คน 25 

3. วิชา 697 752 Instrumental Methods of Food Analysis 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 

4. วิชา 667 330 Food Analysis จ านวน 11 คน ได้ค่าคะแนน A = 9 คน B+ = 1 คน และ S = 1 คน 
ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง 30 

4.4 การพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือกรณีนักศึกษาประสบอัคคีภัย 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งว่า คณะ ฯ ได้รับบันทึกข้อความ

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ลงวันที่  9 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ขอผ่อนผันช าระ
ค่าลงทะเบียน และขอทุนสนับสนุนการศึกษา ของนางสาวธิดารัตน์ โคตภูทร นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้น
ปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรณีนักศึกษาเกิดอัคคีภัย และ คณะ ฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ความ35 
ช่วยเหลือสนับสนุน จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการให้เงินสนับสนุนการศึกษากรณีนักศึกษา
เกิดอัคคีภัย เป็นเงิน 18,000 บาท และมีคณาจารย์สนับสนุนเงินเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์ ให้เงินสนับสนุน จ านวน 20,000 บาท 
2. รองศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง ให้เงินสนับสนุน จ านวน 20,000 บาท  40 
3. รองศาสตราจารย์พรเทพ ถนนแก้ว ให้เงินสนับสนุน จ านวน 2,000 บาท 

/โดยก าหนดมอบ … 



ครั้งที่ 7/2557 วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  หน้าที่ 6/7 
โดยก าหนดมอบเงินสนับสนุนการศึกษาในวันจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยี 
ประจ าปกีารศึกษา 2557 วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเฟ่ืองฟ้า ชั้น 1 อาคาร TE 06  

4.5 งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่า ฝ่ายแผน ฯ ได้จัดท างบประมาณเงินรายได้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เสร็จแล้ว ดังรายละเอียด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 5 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ  และให้ฝ่ายแผน ฯ น าเสนอข้อมูล

เปรียบเทียบประมาณการเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กับรับจริง ให้ภาควิชา ฯ พิจารณาอีกครั้ง 

4.6 ประมาณการค่าใช้จ่ายการท าความสะอาดอาคารสถานที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่า ฝ่ายแผน ฯ ได้สรุปผลการด าเนินการด้านการ

ดูแลท าความสะอาดอาคารสถานที่ของคณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดังรายละเอียด และ10 
ขอความเห็นชอบหลักการ ในการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยใช้หลักการด าเนินการ
เช่นเดียวกบั ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการ โดยมีสัดส่วนรับผิดชอบ ดับนี้ 
1. คณะ ฯ 50 % 
2. ภาควิชา/สาขาวิชา ฯ ละ 10 % รวมเป็น 40 % 15 
3. ศูนย์วิจัย ฯ ละ 5 % รวมเป็น 10 % 

4.7 ทบทวนการขอก าหนดอัตราใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2557 รอบ 2 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่า ตามที่คณะ ฯ ขออนุมัติก าหนดอัตราใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบท่ี 2 นั้น คณะ ฯได้รับแจ้งจากกองแผนงานขอให้ทบทวนการขออนุมัติ
ก าหนดอัตราใหมพ่นักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดินและพนักงานราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 20 
2557 รอบที่ 2 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณแผ่นดินที่เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรจากบัญชี
เงินเดือนและการจ่ายเงินเดือนในอัตราเพ่ิมขึ้น จึงขอให้คณะ ฯ พิจารณาทบทวนการขออนุมัติก าหนดอัตรา
ใหม่ ฯ หากพิจารณาแล้วมีความจ าเป็นให้ขออนุมัติ ฯ โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ หรือลูกจ้างชั่วคราวแทน 
และให้คณะ ฯ จัดล าดับความส าคัญของค าขออนุมัติก าหนดอัตราใหม่ และขอให้คณะ ฯ ยืนยันการทบทวน
ค าขออนุมัติก าหนดอัตราใหม ่ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 25 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ โดยยืนยันการทบทวนค าขออนุมัติก าหนด
อัตราใหม ่ประเภทต าแหน่งวิชาการ 2 ต าแหน่ง และประเภทต าแหน่งทั่วไป 1 ต าแหน่ง 

4.8 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักทะเบียนและ
ประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

ประธาน แจ้งว่า ตามหนังสือที่ ศธ 0514.33.4/ว 1047 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 30 
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ขอให้
คณะ ฯ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ เสนอรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ดังรายละเอียด จึงเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ ดังนี้ 35 
1. รองศาสตราจารย์ฉลอง วชิราภากร 
2. อาจารย์พิพัทธ์ เรืองแสง 

 

 /4.9 การเสนอชื่อผู้ … 



ครั้งที่ 7/2557 วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  หน้าที่ 7/7 
4.9 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 

ประธาน แจ้งว่า ตามหนังสือที่ ศธ 0514.33.4/ว 1045 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ ขอให้คณะฯโดยความเห็นชอบของที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ เสนอรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ  ดัง
รายละเอียด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 5 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ ดังนี้ 
1. รองศาสตราจารย์ธีระ ฤทธิรอด 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักพงษ์ เพชรค า 

4.10 การเสนอชื่อประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ EdPEx ปี
การศึกษา 2556 10 
ประธาน แจ้งว่า ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ ขอความอนุเคราะห์จากคณะ ฯ 

ในการพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่ท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ EdPEX 
จ านวน 1 ท่าน และส ารอง จ านวน 2 ท่าน ดังรายละเอียด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเสนอชื่อผู้ที่ท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ EdPEX คือ ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น และส ารอง คือ 1. รศ.รัชพล 15 
สันติวรากร 2. รศ.พัชรี เจียรนัยกูร  

4.11 การจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์คณะเทคโนโลยี ประจ าปี 2557 
ประธาน แจ้งว่า ในทุกปีการศึกษา คณะเทคโนโลยี ก าหนดให้จัดงานสัปดาห์วัน

วิทยาศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2557 ขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของคณะเทคโนโลยี ทั้งด้านวิชาการและวิจัย ตลอดจนหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นที่รู้จัก20 
ของนักเรียน นักศึกษา อาจารย์แนะแนวจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และบุคคลทั่วไป เพ่ือให้คณาจารย์และ
นักศึกษาของคณะ ฯ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คณะ ฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากคณาจารย์ให้งด
การเรียนการสอนในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ดังรายละเอียด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้คณะ ฯ ขอความร่วมมือจากคณาจารย์ให้งดการเรียนการ
สอนในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 25 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอ่ืนๆ  
5.1 การติดต่อสื่อสาร ผ่าน Facebook ของคณะ ฯ 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า ปัจจุบัน Facebook ของคณะ ฯ มีใช้กัน
หลายกลุ่ม ซึ่งหากจะใช้เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะ ฯ เห็นควรให้มีการเชื่อมโยงข้อมูล
ไปยังหน้าเว็บไซต์ของคณะ ฯ ด้วย จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 30 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แจ้ง Facebook ของกลุ่มต่าง ๆ บนหน้าเว็บไซต์ของคณะ ฯ 

เลิกประชุม  เวลา 16.50 น. 

          (นายสมคิด พลตื้อ) 
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ 

       รักษาการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยี 35 
         เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 
นายสมคิด พลตื้อ 
ผู้จดรายงานการประชุม  


