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คํานาํ 

การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากร เป็นภารกิจสําคัญในการบริหารและพัฒนา
หน่วยงาน ที่ต้องมุ่งปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อทําให้บุคลากรในหน่วยงานเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลสําเร็จต่อเป้าหมายของหน่วยงาน 

การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากร เป็นการวางแผนและกําหนด
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
โดยอาศัยความรู้ และประสบการณ์ในการทํางานเป็นข้อมูลเบ้ืองต้น ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน
หน่วยงาน เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากร พร้อมทั้ง
เสริมสร้างความสามารถด้วยการฝึกอบรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากร เพื่อให้ปฏิบัติงาน
ได้ดีย่ิงขึ้น 

คณะเทคโนโลยี จึงได้จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากร ประจําปี 2555 ขึ้น  
เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาบุคลากร  

 
 

 หน่วยการเจ้าหน้าที่ 
 คณะเทคโนโลยี  

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



แผนพัฒนาคณุภาพและศักยภาพของบคุลากร 
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัขอแก่น 

ส่วนที ่1 บทนาํ  
การคุณภาพและศักยภาพของบุคลากร เป็นส่วนสําคัญของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ที่ประกอบด้วยกระบวนการ เครื่องมือ วิธีการต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาความรู้ และทักษะของบุคลากรให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย รวมทั้งช่วยแก้ ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในขณะเดียวกัน
การพัฒนาบุคลากรที่ดีจะส่งผลให้บุคลากรของคณะมีความก้าวหน้าในการทํางาน มีศักยภาพสูงขึ้น รวมถึงการ
สร้างแรงจูงใจเกิดความภักดีต่อองค์กร ดังนั้น คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอแก่น เล็งเห็นความสําคัญของ
การมีแผนพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรในภาพรวม สําหรับใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานด้าน
การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรของคณะเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาในด้านทักษะความรู้วิชาชีพ วิชาการที่
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน มีคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะฯ จึงได้กําหนดแผนพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรของคณะฯ ขึ้น โดยแผน
ดังกล่าวนี้ได้ใช้แนวทางการจัดทําให้มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะเทคโนโลยี พ.ศ. 2555-
2558 และแผนปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555  

การพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน จะเป็นส่วนช่วยสําคัญที่จะนําคณะไปสู่
วิสัยทัศน์ที่กําหนด คือ “มุ่งเป็นองค์กรช้ันนําของเอเชีย มุ่งผลิตนักเทคโนโลยีและผลงานทางเทคโนโลยี โดยอยู่
บนพื้นฐานของกระบวนการประยุกต์ความรู้ มุ่งพัฒนานวัตกรรมและการแก้ปัญหา (ในลักษณะสหวิทยาการ) เพื่อ
สนองความต้องการของสังคม”  
ส่วนที่ 2 สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ 

การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากร เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีมี
นโยบายที่ชัดเจนในการให้การสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากร โดยยึดถือตามกฎ กติกา ด้านบริหารงาน
บุคคลที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดไว้ กิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นการกระตุ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมี
โอกาสก้าวหน้าตามกรอบเวลาและสิทธิที่ควรได้รับ การส่งเสริมดังกล่าว เช่น สายวิชาการสนับสนุนการทําวิจัย
และการตีพิมพ์งานวิจัย การเสนอผลงาน การประชุมวิชาการ การสัมมนา ศึกษาดูงาน หรือการศึกษาต่อ เป็น
ต้น การวิจัยสถาบันในสายสนับสนุน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความเช่ียวชาญ พร้อมต่อการพัฒนางาน
และนําเสนอผลงานเพื่อพิจารณาความก้าวหน้า  

ผู้บริหารในระดับต่างๆ  คณะเทคโนโลยี จะส่งให้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นําระดับต้น 
ระดับกลาง เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะในด้านการบริหารจัดการ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หรือ สกอ. และเปิดโอกาสให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานได้เข้าฝึกอบรม/สัมมนาหลักสูตรที่นํามาประยุกต์ใช้กับงานที่
รับผิดชอบ 

เนื่องจากมีข้อจํากัดด้านงบประมาณ คณะเทคโนโลยี ส่งเสริมสับสนุนให้เข้าอบรมหลักสูตรที่สถาบัน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น โดยกระบวนการพิจารณาบุคคลเข้า
ฝึกอบรม สัมมนาในหลักสูตรต่างๆ มีฝ่ายบริหารเป็นผู้พิจารณาการอนุญาตตามลักษณะวิชาชีพหรืองานที่
รับผิดชอบ ตามความเหมาะสมทางคุณสมบัติ ภาระหน้าที่ ของผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการเปิดโอกาสให้แจ้ง
ความประสงค์ในหลักสูตรที่ตรงกับงานที่รับผิดชอบ ตามกรอบเกณฑ์การคัดเลือกที่มหาวิทยาลัย/สถาบันฯ 
กําหนด 

คณะฯ สํารวจความต้องการพัฒนา โดยการพิจารณาจากมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของบุคลากร และ
ส่งบุคลากรประเภทตําแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ ตําแหน่งประเภททั่วไป เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาในหลักสูตร
ต่างๆ ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก โดยมีฝ่ายบริหารเป็นผู้พิจารณาการอนุญาตผู้เข้าศึกษา 
ตามความเหมาะสมทางคุณสมบัติ ภาระหน้าที่ ของผู้ปฏิบัติงาน 
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คณะจัดกิจกรรมพัฒนาฝึกอบรมโดยคณะ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรตําแหน่งวิชาการ ตําแหน่ง 
ผู้บริหาร เชี่ยวชาญเฉพาะ ตําแหน่งประเภททั่วไป 
ส่วนที่ 3 นโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ศึกษาวิจัยและ
ให้บริการทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการนําทรัพยากรธรรมชาติทางชีวภาพและทางกายภาพมาใช้
อย่างเหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ มุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตที่มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ในสาขาวิชาชีพที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 
พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เพิ่มเติม สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและดํารงตนเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ 

วิสัยทัศน์ : มุ่งเป็นองค์กรชั้นนําของเอเชีย มุ่งผลิตนักเทคโนโลยีและผลงานทางเทคโนโลยี โดยอยู่บน
พื้นฐานของกระบวนการประยุกต์ความรู้ มุ่งพัฒนานวัตกรรมและการแก้ปัญหา (ในลักษณะสหวิทยาการ) เพื่อ
สนองความต้องการของสังคม 

พันธกิจ  : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม และผลิต
ผลงานวิจัย การให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และ
ประเทศชาติโดยรวม 

การผลิตบัณฑิต มีหลักสูตรทั้งสิ้น 10 หลักสูตร จัดการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และบริหาร
จัดการตามมาตรฐานที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และสกอ.กําหนด มีภาควิชา/สาขาวิชาเป็นผู้กําหนดกลไก
การบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐาน มีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้บริหารกํากับเชิงนโยบาย 

การวิจัย การบริการวิชาการ ดําเนินการโดยภาควิชา/สาขาวิชา ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 2 ศูนย์ (ศูนย์วิจัยน้ํา
บาดาล และศูนย์วิจัยการหมักฯ) และห้องปฏิบัติการมาตรฐาน 2 ห้องปฏิบัติการ (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เคมี และ
ห้องปฏิบัติการการประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส) ภายใต้กรอบ กฎเกณฑ์ที่คณะและมหาวิทยาลัยเป็น
ผู้กําหนด โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้บริหารกํากับเชิงนโยบาย 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะส่งเสริม สนับสนุน และการร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการรักษา
ประเพณีไทย และวัฒนธรรมไทย โดยสํานักงานคณบดี และฝ่ายพัฒนานักศึกษา และรองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบกํากับเชิงนโยบาย นอกจากนี้ยังมีการนําเอาองค์ความรู้ทางวิชาชีพด้านต่างๆ ไป
พัฒนา ส่งเสริมและบํารุงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในลักษณะต่างๆ โดยมีภาควิชาเป็นผู้รับผิดชอบ มีรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้บริหารกํากับเชิงนโยบาย 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ  
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2554 
กลยุทธ์ 

กิจกรรม/โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน 
รายได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี  
 • มาตรการที่ 1 ระบบการ

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ที่ดี (HRD System)  

    20 

 พัฒ
นาทรัพยากรบุคคล ระบบ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

 1. โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามสายงาน 
 หัวหน้าภาควิชา/
เลขานุการคณะ 

 - 
 - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ดี 
 • มาตรการที่ 1 มีแผนการพัฒนา

คณ
าจารย์ให้

เป็น
ผู้มี

จรรยาบรรณและจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู 

• มาตรการที่ 2 ส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและ
พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ 

    50     30 

 การพัฒนาคณาจารย์ 
 1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณ และเชิดชูอาจารย์ที่เป็นแบบอย่าง
ที่ดี 

2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนา
เทคนิคการสอนโดยใช้ปัญหาและการวิจัยเป็นฐาน 

3. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมคณาจารย์เพื่อเข้าสู่
ตําแหน่งวิชาการ 

 ฝ่ายวิชาการ/ภาควิชา 
 - 

 - 



ส่วนที่ 5 การควบคุม กํากับ ติดตาม 
การพัฒนาบุคลากร คณะมีการดําเนินการแยกเป็น 2 ลักษณะ คือ การพัฒนาทักษะ ความรู้ 

ความสามารถ และการใช้กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
การพัฒนาบุคลากรทั้ง 2 ลักษณะ ถือเป็นระบบการเรียนรู้และการพัฒนาองค์กร ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้

พิจารณาตัดสินการพัฒนาบุคลากรแต่ละตําแหน่ง โดยจะสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาด้านขีด
ความสามารถ ด้านทัศนคติ และคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับการพัฒนาที่แตกต่างกันตาม
ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและยุทธศาสตร์ของคณะที่วางไว้ 
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รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพฒันาบคุลากร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอแก่น 
 

1. 
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอแก่น 

 

โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/จํานวน(คน) 

ประเภทการพัฒนา 
วัน/เวลา/จัดกิจกรรม 

สถานที่ 
หมายเหตุ: 

สอดคล้องกิจกรรม/โครงการ 
1.โครงการสัมมนา “ร่วมกําหนด
ทิศทางคณ

ะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่ความ
พร้อมการเป็นประชาคม
อาเซียน” 

อาจารย์ประจํา และบุคลากร
ประจําสายสนับสนุน (60 คน) 

จัดสัมมนา 
ระหว่างวันที่13-16 

และ 22 
มีนาคม 2556  

ณ คณะเทคโนโลยี และประเทศ
ราชอาณาจักรกมัพูชา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 2  
มาตรการที่ 1  
โครงการที่ 2  
 

2.โครงการด้านการพัฒ
นา

คุณวุฒิ การเรียนการสอน 
โดย

เน้นเทคนิควิธีการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 

อาจารย์ประจํา 
ส่งไปอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม  
 

 
ห้องราชาวดี ชั้น 5 อาคารศูนย์
วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 2  
มาตรการที่ 1  
โครงการที่ 1  
 

2.1 กิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนอาจารย์ประจําด้าน
คุณวุฒิ 

2.2 กิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นํา
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

 
 

 
 

 

3. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนด้านการการวิจัยที่เน้น
นักวิจัยใหม่ 

อาจารย์ประจํา 
ส่งไปอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม  
 

 
สํานักบริหารการวิจัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 4  
มาตรการที่ 2  
โครงการที่ 1-2 
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โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย/จํานวน(คน) 

ประเภทการพัฒนา 
วัน/เวลา/จัดกิจกรรม 

สถานที่ 
หมายเหตุ: 

สอดคล้องกิจกรรม/โครงการ 
4. โครงการ/กิจกรรมด้านการ
จัดการความรู้หรือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

บุคลากรประจําสายสนับสนุน  
ส่งไปอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
กองการเจ้าหน้าที่/กองคลัง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 2  
มาตรการที่ 1  
โครงการที่ 2  

5.โครงการสัมมนาด้านการ
บริหารและการจัดการ 

บุคลากรประจําสายสนับสนุน  
ส่งไปอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
กองการเจ้าหน้าที่/กองคลัง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 2  
มาตรการที่ 1  
โครงการที่ 2  

6. โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
การบริหารงานเพื่อพัฒ

นา
ศักยภาพในการบริหารจัดการ
เพื่อก้าวสู่ตําแหน่งบริหารของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

บุคลากรประจําสายสนับสนุน  
ส่งไปอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 2  
มาตรการที่ 1  
โครงการที่ 1  

7. โครงการประชุมสัมมนาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ
ในวิชาชีพ/การทํางานของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

บุคลากรประจําสายสนับสนุน  
ส่งไปอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 2  
มาตรการที่ 1  
โครงการที่ 1  

8. โครงการ/กิจกรรมฝึกอบรม
สัมมนาด้านความรู้และทักษะที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  

อาจารย์ประจํา/บุคลากรประจํา
สายสนับสนุน  

ส่งไปอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 2  
มาตรการที่ 1  
โครงการที่ 1  

9. โครงการ/กิจกรรมอาจารย์
ประจําที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ
หรือเสนอผลงานทางวิชาการทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 

อาจารย์ประจํา/บุคลากรประจํา
สายสนับสนุน 

ส่งไปอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
กลยุทธ์ที่ 4  
มาตรการที่ 1  
โครงการที่ 1  
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2. 
รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอแก่น 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง 
ประเภทการพัฒนา 

วัน/เวลา/จัดกิจกรรม 
สถานที่ 

หมายเหตุ 
1. การสัมมนาระบบการบริหาร

ผลการปฏิบัติงาน คณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อาจารย์ประจํา และบุคลากร
ประจําสายสนับสนุน 

(60 คน)
รายชื่อตามที่แนบ 

จัดสัมมนา 
ระหว่างวันที่13-16 

และ 22 
มีนาคม 2556  

คณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

2.โครงการด้านการพัฒนา
คุณวุฒิ การเรียนการสอน 

โดย
เน้นเทคนิควิธีการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 

 
 

 
 

 

2.1 การส่งเสริมและสนับสนุน
อาจารย์ประจําด้านคุณวุฒิ 

1.  นายเกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์/
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

2.  นางสาวกฤติกา ตระกูลงาม/ 
อาจารย์ 

ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
หลักสูตร เทคโนโลยีธรณี 
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
หลักสูตร เทคโนโลยีธรณี 

ปีการศึกษา 2553-2556 
 ปีการศึกษา 2555-2558 

คณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

2.2 กิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้นําด้านการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

 
 

 
 

 

2.2.1 หลักสูตร “MCore 
401 

ก้าวแรกสู่การบริหารวิชาการ” 
1.  นางอารยา อารมณ์ฤทธิ์/

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 2.  นางสาวรัชฎา ตั้งวงค์ไชย/

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ส่งไปอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม 
 

20 กุมภาพันธ์ 2555-1 มีนาคม 
2555 

วันที่ 27 เมษายน 2555 
และ 28-29 มิถุนายน 2555 

ณ ห้องราชาวดี ชั้น 5 และ
ห้องฝึกอบรมสถาบันทรัพยากร
มนุษย์ ชั้น 6 อาคารศูนย์
วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

2.2.2 อบรมอาจารย์ใหม่ 
“โครงการก้าวแรกสู่อาจารย์
อุดมศึกษา” รุ่น 4 

1. นายคมกฤช ปิติฤกษ์/ 
อาจารย์ 

2. นายรุ่งโรจน์ อาจเวทย์/ 
อาจารย์ 

ส่งไปอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม 
 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 

ห้องราชาวดี ชั้น 5 อาคารศูนย์
วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และโรงแรม จุลดิศ เขาใหญ่ รี
สอร์ท จังหวัดนครราชสีมา 
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โครงการ/กิจกรรม 
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง 

ประเภทการพัฒนา 
วัน/เวลา/จัดกิจกรรม 

สถานที่ 
หมายเหตุ 

2.2.3 อบรมอาจารย์ใหม่ 
“โครงการก้าวแรกสู่อาจารย์
อุดมศึกษา” รุ่น 6 

นายอภิลักษณ์ สลักคํา/ อาจารย์ 
 

ส่งไปอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม 
 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ถึง
วันที่ 6 มกราคม 2556 
นําเสนอโครงการเปลี่ยนแปลง
และสะท้อนผลการเรียนรู้และ
กิจกรรม

สาน
สัม

พัน
ธ์

ระหว่างวันที่ 5 - 6 มกราคม 
2556 

ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 5  
อาคารพิมล กลกิจ  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ  
รังเย็นรีสอร์ท อ.ด่านซ้าย จ.เลย 

 

3.โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 
2556 

1.  นายคมกฤช ปิติฤกษ์/ อาจารย์ 
2.  นายธัญญา จันทร์ประสพชัย/

อาจารย์ 

ส่งไปอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฉบับที่ 1204/2555 ลงวันที่ 9 
กรกฎาคม 2555 เรื่อง ผลการ
คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
พัฒนานักวิจัยใหม่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 
2556 (เพิ่มเติม)   

4. โครงการ/กิจกรรมด้านการ
จัดการความรู้หรือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
 

 
 

 

4.1 การอบรมด้านความเป็น
ผู้นําและการบริหารจัดการ 
หลักสูตร MCore 

201 “การ
พัฒนาผู้นําเพื่อการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้: 

ผู้บริหาร
ระดับกลาง สายวิชาการ” 

นางอารยา อารมณ์ฤทธิ์/ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ส่งไปอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม 
 

วันที่ 12 มีนาคม-6 กรกฎาคม 
2555 

ณ ห้องราชาวดี ชั้น 5 อาคาร
ศูนย์วิชาการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
กรุงเทพมหานคร 

 

4.2 การอบรมด้านความเป็น
ผู้นําและการบริหารจัดการ 
หลักสูตร MCore 

201 “การ
พัฒนาผู้นําเพื่อการเป็นองค์กร

1. นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์/
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ชํานาญการ 

2. นางบุพพัณห์ วรพุทธพร/

ส่งไปอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม 
 

วันที่ 12 มีนาคม-6 กรกฎาคม 
2555 

ณ ห้องราชาวดี ชั้น 5 อาคาร
ศูนย์วิชาการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
กรุงเทพมหานคร 

 

http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/ViewDocFile100.php?DOC_ID=1003571
http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/ViewDocFile100.php?DOC_ID=1003571
http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/ViewDocFile100.php?DOC_ID=1003571
http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/ViewDocFile100.php?DOC_ID=1003571
http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/ViewDocFile100.php?DOC_ID=1003571
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โครงการ/กิจกรรม 
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง 

ประเภทการพัฒนา 
วัน/เวลา/จัดกิจกรรม 

สถานที่ 
หมายเหตุ 

แห่งการเรียนรู้: 
ผู้บริหาร

ระดับกลาง สายสนับสนุน” 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
ชํานาญการ 

4.3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระบบบริหารงานบุคคล 

นายสมคิด พลตื้อ/บุคลากร 
ชํานาญการ 

ส่งไปอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม 
 

วันที่ 10  กรกฎาคม 2555 
วันที่ 7 กันยายน 2555  
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556  
เวลา 09.00-12.00 น. 

ห้องสิริคุณากร 3 ชั้น 2 
สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- ระบบบริหารงานบุคคล ตาม
ประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 7 9 ละ
10/2555 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ทางการสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5.โครงการสัมมนาด้านการ
บริหารและการจัดการ 

 
 

 
 

 

ส่งไปอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม 
 

วันที่ 27 สิงหาคม 2555 
 

ห้องฝึกอบรมสถาบันทรัพยากร
มนุษย์ ชั้น 6 อาคารศูนย์
วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
5.1 หลักสูตร MSpec 

106 
ความร่วมมือในการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

5.2 หลักสูตร MSpec 303 การ
บริหารความเสี่ยง 

นายณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์/อาจารย์
  นายณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์/อาจารย์
 

ส่งไปอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม 
 

วันที่ 29 สิงหาคม 2555 
 

ห้องฝึกอบรมสถาบันทรัพยากร
มนุษย์ ชั้น 6 อาคารศูนย์
วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

5.3 หลักสูตร MSpec 207 การ
บริหารโครงการ 

นายรุ่งโรจน์ อาจเวทย์/อาจารย์ 
 

ส่งไปอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม 
 

วันที่ 31 สิงหาคม 2555 
  

ห้องฝึกอบรมสถาบันทรัพยากร
มนุษย์ ชั้น 6 อาคารศูนย์
วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

6. โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
การบริหารงานเพื่อพัฒ

นา
ศักยภาพในการบริหารจัดการ
เพื่อก้าวสู่ตําแหน่งบริหารของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

 
 

 
 

 

6.1 หลักสูตร “MCore 
301 

นายสถิตย์ แก้วบุดตา/
ส่งไปอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง
ห้องฝึกอบรมสถาบัน
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โครงการ/กิจกรรม 
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง 

ประเภทการพัฒนา 
วัน/เวลา/จัดกิจกรรม 

สถานที่ 
หมายเหตุ 

การพัฒนาผู้นําเพื่อมุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้: 
Leadership Development for 
Learning Organization” 

เลขานุการคณะเทคโนโลยี 
 

วันที่ 15 มิถุนายน 2555 
ทรัพยากรณ์มนุษย์ ชั้น 6 อาคาร
ศูนย์วิชาการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

7. โครงการประชุมสัมมนาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ
ในวิชาชีพ/การทํางานของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

 
 

 
 

 

7.1 หลักสูตร “SCore 301 ผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานสู่
ความเป็นเลิศระดับชํานาญการ
และระดับเชี่ยวชาญ” 

  7.2 หลักสูตร “MCore 202 การ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงาน (PMS)” 

นางศรสวรรค์ ใจลึก/นักวิชาการ
พัสดุ ชํานาญการ 
    นายศุภชัย ดรเสนา/ช่างเทคนิค 
ชํานาญงาน 
 

ส่งไปอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม 
     ส่งไปอบรม/เข้าร่วมกิจกิจกรรม 
 

วันที่ 8 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 
26 กันยายน 2555 
    วันที่ 12 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 
31 พฤษภาคม 2556 

ห้องฝึกอบรมสถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 อาคาร
ศูนย์วิชาการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
โรงแรมรอยัล นาคารา จงัหวัด
หนองคาย 
ห้องฝึกอบรมสถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 อาคาร
ศูนย์วิชาการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
โรงแรมรอยัล นาคารา จงัหวัด
หนองคาย 

 

8. โครงการ/กิจกรรมฝึกอบรม
สัมมนาด้านความรู้และทักษะที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  

 
 

 
 

 

8.1 หลักสูตร “SSpec 206 การ
พัฒนาสมรรถนะหลักด้านการ
บริหารที่ดี” 

1. นางพิสมัย ศรีทอง/พนักงาน
ธุรการ 

2. นางบุญยนต์ เตยภูเขียว/
พนักงานผลิตทดลอง ส 2 

ส่งไปอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม 
 

วันที่ 14 กันยายน 2555 
เวลา 09.00-16.00 น. 

ห้องประชุม มุจลินทร์ ชั้น 6 
อาคารพิมล กลกิจ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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โครงการ/กิจกรรม 
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง 

ประเภทการพัฒนา 
วัน/เวลา/จัดกิจกรรม 

สถานที่ 
หมายเหตุ 

3. นายวิเชียร เต็งกิตติไพศาล/
พนักงานผลิตทดลอง ส 2 

8.2 หลักสูตร “SSpec 208 การ
จัดการประชุม และการบันทึก
รายงานการประชุม” 

นายทองมา พรมทองมี/
พนักงานพิมพ์ ส 3 
 

ส่งไปอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม 
 

วันที่ 13 กันยายน 2555 
เวลา 09.00-16.00 น. 

ห้องประชุม มุจลินทร์ ชั้น 6 
อาคารพิมล กลกิจ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

8.3 หลักสูตร “SSpec 208 การ
พัฒนาสมรรถนะหลักด้านการสั่ง
สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ” 

นายสมคิด พลตื้อ/บุคลากร 
ชํานาญการ 
 

ส่งไปอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม 
 

วันที่ 11 กันยายน 2555 
เวลา 09.00-16.00 น. 

ห้องประชุม มุจลินทร์ ชั้น 6 
อาคารพิมล กลกิจ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

8.4 หลักสูตร “SSpec 103 การ
คิดวิเคราะห์และการสร้างสรรค์
ผลงาน” 

นายเทพฤทธิ์ ปิติฤทธิ์/
นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ 
 

ส่งไปอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม 
 

วันที่ 10 กันยายน 2555 
เวลา 09.00-16.00 น. 

ห้องฝึกอบรมสถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 อาคาร
พิมล กลกิจ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

8.5 หลักสูตร “SSpec 
203 

การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ใน
องค์กรเพื่อการพัฒนางาน” 

นายวีระ สุวรรณศร/ช่างเทคนิค 
ชํานาญงาน 

ส่งไปอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม 
 

วันที่ 28 มกราคม 2556 เวลา 
09.00-16.00 น. 

ห้องราชาวดี ชั้น 5 
อาคารพิมล กลกิจ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

8.6 หลักสูตร “SSpec 
113 

เทคนิคการเขียนผลงานเชิง
วิเคราะห์” 

1.  นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์/
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ชํานาญการ 

2.  นางเฉลิมภรณ์ ป้านภูมิ/
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชํานาญ
งาน 

3.  นายศุภชัย ดรเสนา/ช่าง
เทคนิค ชํานาญงาน 

4.  นายคําพันธ์ ยะปะตัง/
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
ชํานาญการ 

ส่งไปอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม 
 

วันที่ 23 มกราคม 2556 เวลา 
09.00-16.00 น. 

ห้องประชุม มุจลินทร์ ชั้น 6 
อาคารพิมล กลกิจ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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โครงการ/กิจกรรม 
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง 

ประเภทการพัฒนา 
วัน/เวลา/จัดกิจกรรม 

สถานที่ 
หมายเหตุ 

8.7 หลักสูตร “SSpec 
114 

การประเมินค่างานเพื่อการขอ
กําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น” 

1. นายเทพฤทธิ์ ปิติฤทธิ์/
นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ 

2. นางเฉลิมภรณ์ ป้านภูมิ/
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชํานาญ
งาน 

3. นายสมคิด พลตื้อ/บุคลากร 
ชํานาญการ 

 

ส่งไปอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม 
 

วันที่ 17 มกราคม 2556 เวลา 
09.00-16.00 น. 

ห้องราชาวดี ชั้น 5 
อาคารพิมล กลกิจ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

8.8 หลักสูตร “SCore 
109: 

การพัฒนาสมรรถนะ” 
รุ่นที่ 1 
1) นายปัญญา แสนชัย/ช่าง

เทคนิค ชํานาญงาน 
2) นายไพโรจน์ จันธานี/

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 
ชํานาญงาน 

รุ่นที่ 2 
1) นางสาวยุวสิริ บุญหลาย/

นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ 
รุ่นที่ 3 
1) นายวีระ สุวรรณศร/ช่าง

เทคนิค ชํานาญงาน 
2) นางฐิติรัตน์ อินสาลี/

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ์
ชํานาญงาน 

3) นางสาววิมล สุขพลํา/
นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ 

 ส่งไปอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม 
     

รุ่น 1 วันที่ 31 มกราคม- 21 
มิถุนายน 2556 
   รุ่น 2 วันที่ 4 มีนาคม- 12 
กรกฎาคม 2556 
รุ่น 3 

วันที่ 22 เมษายน- 23 
สิงหาคม 2556 
 

ห้องฝึกอบรมสถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 อาคาร
พิมล กลกิจ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 
จังหวัดหนองคาย 
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 9. โครงการ/กิจกรรมอาจารย์ประจําที่เข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานทางวิชาการ หรือบริการวิชาการ ณ ต่างประเทศ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอแก่น 
ลําดับที่ 

ชื่อสกุล 
ตําแหน่ง 

กิจกรรม/การประชุม/สัมมนา 
สถานที่/วันที่ไป-กลับ 

หมายเหตุ/แหล่งทุน 
1. 

นางผกาวดี แก้วกันเนตร  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

เสนอผลงานหัวข้อ Quality Improvement and Characteristics of 
Polyhydroxyalkanoates (PHAs) and Natural Latex Rubber 
Blends 

ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 8 th 
International 

Conference on Diffusion in Solids and Liquids (DSL-2012)  

ณ เมือง Istanbul ประเทศ
สาธารณรัฐตุรกี วันที่ 21-29 
มิถุนายน 2555 

เบิกค่าใช้จ่ายจากทุนอุดหนุน
คณาจารย์เพื่อเข้าร่วมการเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการ
นานาชาติในต่างประเทศ งวดที่
3/2555 

2. 
นางสาวศรัญ

ญ
า พรหม

โคตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

เสนอผลงานหัวข้อ Chemical Kinetics between Brine and Rock 
Salt Transitions ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 8 th International 
Conference on Diffusion in Solids and Liquids (DSL-2012) 

ณ เมือง Istanbul ประเทศ
สาธารณรัฐตุรกี วันที่ 21-29 
มิถุนายน 2555 

เบิกค่าใช้จ่ายจากทุนอุดหนุน
คณาจารย์เพื่อเข้าร่วมการเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการ
นานาชาติในต่างประเทศ งวดที่
3/2555 

3. 
นายวิชัย ลีลาวัชรมาศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

เสนอผลงาน ในงานประชุม The Energy & Materials Research 
Conference – EMR2012  

ณ เมือง Malaga ประเทศ
ราชอาณาจักรสเปน วันที่ 19-23 
มิถุนายน 2555  

เบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณ
ของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
คณะเทคโนโลยี และศูนย์วิจัย
การหมักฯ 

4. 
นายสิงหนาท พวงจันทน์
แดง 

รองศาสตราจารย์ 
ให้คําปรึกษาการศึกษาวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอกดังกล่าวร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมชาวต่างประเทศ Professor Dr.William Kerr ณ 

Department of Food 
Science and Technology, 
University of Georgia 
ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 15-
22 พฤศจิกายน 2555 

เบิกจ่ายจากเงินโครงการปริญญา
เอกกาญจนาภิเษก 

5. 
นางอลิศรา เรืองแสง 

รองศาสตราจารย์ 
เสนอผลงานในงาน International 

Conference 
on 

Hydrogen 
Production-2012 (ICH2P-2012)  

ณ Renaissance Seoul Hotel 
ประเทศสาธารณ

รัฐเกาหลี 
ระหว่างวันที่ 24-30 มิถุนายน 
2555 

เบิกค่าใช้จ่ายจากศูนย์วิจัยการ
หมักฯ และเงินโครงการ
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

6. 
นางสาวมานิดา สว่างเนตร 

อาจารย์ 
ประชุมวิชาการนานาชาติ Applied 

Human 
Factors 

and 
Ergonomics (AHFE) 2012 นําเสนอผลงาน และเยี่ยมชมองค์กรต่างๆ 
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนี้ 

   

โครงการวิจัยของ National 
Science Foundation (NFS) 
เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
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 9. โครงการ/กิจกรรมอาจารย์ประจําที่เข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานทางวิชาการ หรือบริการวิชาการ ณ ต่างประเทศ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอแก่น 
ลําดับที่ 

ชื่อสกุล 
ตําแหน่ง 

กิจกรรม/การประชุม/สัมมนา 
สถานที่/วันที่ไป-กลับ 

หมายเหตุ/แหล่งทุน 
1. นําเสนอผลงานทางวิชาการ ณ University of California, 

Davis และเยี่ยมชม Agricultural Ergonomics Research Center 
และ Western Center for Agricultural Health and Safety  

2. เสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ Applied 
Human Factors and Ergonomics (AHFE) 2012  

3. เยี่ยมชมและประชุมความก้าวหน้าความร่วมมือทางงานวิจัย
ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น North Carolina State University 
และ The University of North Carolina at Chapel Hill  

4. นําเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก National 
Science Foundation (NFS)  

ณ รัฐ 
California วันที่ 17 

กรกฎาคม 2555 
 ณ รัฐ California วันที่ 22-25 
กรกฎาคม 2555 
ณ รัฐ North Carolina วันที่ 27 
กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 2 
สิงหาคม 2555 
ณ รัฐ Washington, DC วันที่ 
29-30 กรกฎาคม 2555 

7. 
นายหล้า อาจวิชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

เสนอผลงานทางวิชาการ จํานวน 4 เรื่อง ในงานประชุมวิชาการ The 
39 th International Association of Hydrogeologist Congress ณ  

โรงแรมเชอราตัน เมืองออนตาริ
โอ ประเทศแคนาดา 

ระหว่าง
วันที่ 16-21 กันยายน 2555 

เบิกจ่ายจากงบประมาณของ
ศูนย์วิจัยน้ําบาดาล 

8. 
นายหล้า อาจวิชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ร่วมประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Riverbed Colmation 
at Potential Riverbank Fitration Sites in Thailand for 
Securing safe, Low-Cost Potable Supplied.   

ณ
 มหาวิทยาลัยเดรสเดน 

ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี วันที่ 26 กรกฎาคม 
2555 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2555 

เบิกจ่ายจากงบประมาณเงิน
รายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และของมหาวิทยาลัยเดรสเดน 
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี 

9. 
นางสาวศุภวรรณ ถาวรชิน
สมบัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ศึกษาดูงาน ณ สถาบัน Development for Environmental-friendly 
Agriculture and Rural Life of Myanmar  

ณ ประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร ์ระหว่างวันที่ 
8-12 สิงหาคม 2555 

ไม่เบิกจ่ายจากทางราชการ 

10. 
นายพัฒนา เหล่าไพบูลย์ 
นางลักขณา เหล่าไพบูลย์ 

รองศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ 

เสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 
15 th 

International Biotechnology Symposium & Exhibition (IBS 
2012) 

หัวข้อเรื่อง Biobutanol 
production 

from 
synthetic 

medium and sweet sorghum stem juice by Clostridium 
beijerinckii 

และหัวข้อเรื่อง 
Improvement 

of 
ethanol 

ณ
 เมือง Daegu ประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 
16-21 กันยายน 2555 

เบิกค่าใช้จ่ายจากทุนอุดหนุน
คณาจารย์เพื่อเข้าร่วมการเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการ
นานาชาติในต่างประเทศ งวดที่
4/2555 
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 9. โครงการ/กิจกรรมอาจารย์ประจําที่เข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานทางวิชาการ หรือบริการวิชาการ ณ ต่างประเทศ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอแก่น 
ลําดับที่ 

ชื่อสกุล 
ตําแหน่ง 

กิจกรรม/การประชุม/สัมมนา 
สถานที่/วันที่ไป-กลับ 

หมายเหตุ/แหล่งทุน 
productivity from sweet sorghum stem juice under normal 
gravity fermentation by supplementation of yeast extract 
and dried spent yeast  

11. 
นายวิชัย ลีลาวัชรมาศ 
นายพรเทพ ถนนแก้ว 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ 

ประชุมย่อย และเสนอผลงานในงาน 5 th ACP Satellite Seminar ใน
หัวข้อ Capacity Building and Development of Microbial 
Potential and Fermentation Technology Toward New Era 

ณ เมือง Can 
Tho 

ประเทศ
เวียดนาม ภายใต้โครงการ 
Asian 

Core 
Program วันที่ 

27-28 สิงหาคม 2555 

เบิกค่าใช้จ่ายจากเงินโครงการ 
Asian Core Program 

12. 
นายสามารถ มูลอามาตย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
เสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 

15 th 
International Biotechnology Symposium & Exhibition (IBS 
2012) หัวข้อเรื่อง Study on extraction process for recovering 
biopolymer of PHAs (polyhydroxyalkanoates) from fermented 
sweet sorghum  

ณ เมือง Daegu ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 
16-21 กันยายน 2555  

เบิกค่าใช้จ่ายจากทุนอุดหนุน
คณาจารย์เพื่อเข้าร่วมการเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการ
นานาชาติในต่างประเทศ งวดที่
4/2555 

13. 
นางผกาวดี แก้วกันเนตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
เสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 

15 th 
International Biotechnology Symposium & Exhibition (IBS 
2012) หัวข้อเรื่อง Effect of dilute acid pretreatment for agro-
industrial residues: pineapple peels, banana peel and 
sugar cane bagasse on microalgal oil production 

ณ
 เมือง Daegu ประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลี วันที่ 16-21 
กันยายน 2555  

เบิกค่าใช้จ่ายจากเงินโครงการ
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

14. 
นายวิชัย ลีลาวัชรมาศ 
นายพรเทพ ถนนแก้ว 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ 

ร่วมงาน 6 th Young Scientist Seminar on Capacity Building and 
Development 

of 
Microbial 

Potential 
and 

Fermentation 
Technology Toward New Era  

ณ Yamaguchi 
University 

ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 8-12 
กันยายน 2555  

เบิกค่าใช้จ่ายจากเงินโครงการ 
Asian Core Program 

15. 
นายหล้า อาจวิชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Enhancing 

the 
resilience 

and 
productivity of rainfed dominated systems in Lao PDR 
through sustainable groundwater use  

ณ
 นครหลวงเวียงจันทน์ 

ป
ระเท

ศ
ส

าธารณ
รัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
วันที่ 5-7 กันยายน 2555 

เบิกจ่ายจากงบประมาณของ
ศูนย์วิจัยน้ําบาดาล 

16. 
นางสาวกมลพร กรมขันธ์ 

อาจารย์ 
ร่วมประชุมวิชาการ AAPG 2012 International Conference & 
Exhibition 

ณ ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 16-19 
กันยายน 2555 

ไม่เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากทาง
ราชการ 
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 9. โครงการ/กิจกรรมอาจารย์ประจําที่เข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานทางวิชาการ หรือบริการวิชาการ ณ ต่างประเทศ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอแก่น 
ลําดับที่ 

ชื่อสกุล 
ตําแหน่ง 

กิจกรรม/การประชุม/สัมมนา 
สถานที่/วันที่ไป-กลับ 

หมายเหตุ/แหล่งทุน 
17. 

นางอารยา อารมณ์ฤทธิ์ 
นางสาวรัชฎา ตั้งวงค์ไชย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ศึกษาดูงานศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารระดับภูมิภาคของ
เนสท์เล่  

ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 20-24 
ตุลาคม 2555 

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด 
เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ทั้งหมด 

18. 
นางอลิศรา เรืองแสง 

รองศาสตราจารย์ 
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและแสวงหาความร่วมมือการวิจัยด้าน 
“Development of Economical High-temperature Fermentation 
Technology Using Thermotolerant Microbes from Tropical 
Areas”  

Graduate School of Science 
and Engineering, Yamaguchi 
University ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 
30 

กันยายน 2555 ถึงวันที่ 6 
ตุลาคม 2555 

JST-ARDA International Project 
(The Asia–Africa Science and 
Technology Strategic 
Cooperation Promotion 
Program) เป็นผู้สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายค่าเดินทางและค่าที่พัก 

19. 
นายวิชัย ลีลาวัชรมาศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ร่วมอภิปรายรายงาน on “Capacity Building and Development 
of 

Microbial 
Potential 

and 
Fermentation 

Technology 
Toward New Era”  

ณ Yamaguchi 
University 

ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 22-27 
ตุลาคม 2555  

เบิกค่าใช้จ่ายจากเงินโครงการ 
Asian Core Program 

20. 
นายวินิจ ยังมี 
นายสาคร แสงชมภู 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผู้ป

ฏิบัติงา
น

วิท
ย

าศ
าส

ต
ร์ 

ชํานาญงาน 

ให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการสํารวจธรณีฟิสิกส์ ให้กับบริษัท กราวด์ 
เดต้า โพรบ จํากัด 

พื้นที่โครงการสํารวจฐานราก
โรงงานปูนซีเมนต์ ณ จังหวัดกัม
ปอต ประเทศ ราชอาณาจักร
กัมพูชา วันที่ 7-20 พฤศจิกายน 
2555 

บริษัท กราวด์ เดต้า โพรบ 
จํากัด 

21. 
นายวิชัย ลีลาวัชรมาศ 
นายพรเทพ ถนนแก้ว 
นางอลิศรา เรืองแสง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ 

ร่วมงาน The Final Joint Seminar on Capacity Building and 
Development of Microbial Potential and Fermentation 
Technology Towards New Era  

ณ Yamaguchi 
University 

ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 17-22 
พฤศจิกายน 2555 

เบิกค่าใช้จ่ายจากเงินโครงการ 
Asian Core Program 

22. 
นายพรเทพ ถนนแก้ว 

รองศาสตราจารย์ 
 

ติดตามความก้าวหน้าการศึกษาวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอก(นางนันทิ
ภา คําขจร)  

ณ Yamaguchi 
University 

ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 15-18 
พฤศจิกายน 2555 

เบิกค่าใช้จ่ายจากเงินทุน
โครงการกาญจนาภิเษก คปก. 

23. 
นายวิชัย ลีลาวัชรมาศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

ปรึกษาหารือเกี่ยวกับเชื้อที่ใช้ในโครงการวิจัยฯ  
ณ Department of Bioscience 
and Biotechnology, Graduate 
School of Bioresource and 

เบิกค่าใช้จ่ายจากเงินโครงการ 
การวิจัยการพัฒนากระบวนการ
หมักที่ประหยัดพลังงานโดยการ
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ลําดับที่ 

ชื่อสกุล 
ตําแหน่ง 

กิจกรรม/การประชุม/สัมมนา 
สถานที่/วันที่ไป-กลับ 

หมายเหตุ/แหล่งทุน 
Bioenvironmental 

Science, 
Kyushu 

University 
ประเทศ

ญี่ปุ่น วันที่ 21-24 พฤศจิกายน 
2555 

ใช้แบคทีเรียทนร้อนในการ
เปลี่ยนรูปเชิงชีวภาพของ
น้ําอ้อยและเศษอาหารเพื่อ
การผลิตกรด L-Lactic 

24. 
นายเกษม นันทชัย 
นายวินิจ ยังมี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านพลังงาน  
ณ

 ประเทศสาธารณ
รัฐ

ประชาชนจีน และเขตบริหาร
พิเศษฮ่องกง ระหว่างวันที่ 2-7 
ธันวาคม 2555 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 

25. 
นางอลิศรา เรืองแสง 

รองศาสตราจารย์ 
 

ส่งนักศึกษาปริญญาเอก (นายสนธยา ขําติ๊บ) เพื่อเข้าทําการวิจัย 
ณ Green Energy Development 
Center Feng Chia  University, 
Taichung ประเทศ สาธารณรัฐ
จีน (ไต้หวัน) วันที่ 1-5 ธันวาคม 
2555 

เบิกจ่ายจากเงินโครงการ
เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการ
ผลิตและพัฒ

นาอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา ทุนศึกษา
ปริญญาเอกในประเทศร่วมกับ
ต่างประเทศ ประจําปี 2551 
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

26. 
นางสาวกมลพร กรมขันธ์ 
 

อาจารย์ 
 

ร่วมประชุมวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ลาว-ไทย ครั้งที่ 
2 (The 2 nd Lao-Thai Technical Conference on Geology and 
Mineral Resources) ภายใต้ความร่วมมือไทย-ลาว  

ณ ศูนย์ความร่วมมือสากลและ
การฝึกอบรม (International 
Cooperation and Training 
Center: 

ICTC) นครหลวง
เวียงจันทน์ วันที่ 15-19 
มกราคม 2556 

กรมธรณีศาสตร์และแร่ธาตุและ
กรมบ่อแร่ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) ร่วมกับกรม
ทรัพยากรธรณีและกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ ประเทศไทย 

27. 
นายคณิต วิชิตพันธุ์ 
นางสุกานดา วิชิตพันธุ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ Supercritical fluid extractor  
Department of Biotechnology, 
Chung-Ang University 
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

เบิกค่าใช้จ่ายจากฝ่ายวิจัยและ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รหัส 
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 9. โครงการ/กิจกรรมอาจารย์ประจําที่เข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานทางวิชาการ หรือบริการวิชาการ ณ ต่างประเทศ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอแก่น 
ลําดับที่ 

ชื่อสกุล 
ตําแหน่ง 

กิจกรรม/การประชุม/สัมมนา 
สถานที่/วันที่ไป-กลับ 

หมายเหตุ/แหล่งทุน 
วันที่ 3-10 มีนาคม 2556 

120043 หมวดอุดหนุนการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์วิจัยฯ) 

28. 
นางอลิศรา เรืองแสง 
 

รองศาสตราจารย์ 
 

เข้าร่วมประชุม ABHL Committee Meeting 
ณ Osaka University ประเทศ
ญี่ปุ่น วันที่ 21-25 มีนาคม 
2556 

เบิกค่าใช้จ่ายจาก 
Osaka 

University 

29. 
นายวิชัย ลีลาวัชรมาศ 
นางอลิศรา เรืองแสง 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ 
 

ร่วมงาน Annual Meeting of Japan Society for Bioscience, 
Biotechnology and Agrochemistry 2013  

ณ Tohoku University 
ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 24-28 
มีนาคม 2556 

เบิกค่าใช้จ่ายจากเงินโครงการ 
Asian 

Core 
Program และ 

NRCT 
30. 

นายวิชัย ลีลาวัชรมาศ 
นายคณิต วิชิตพันธุ์ 
นางอลิศรา เรืองแสง 
นางสุกานดา วิชิตพันธุ์ 
นายพัฒนา เหล่าไพบูลย์ 
นางลักขณา เหล่าไพบูลย์ 
นางสาวปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ 
อาจารย์ 
  

เข้าเยี่ยมชมโรงงานด้านผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และโรงงานผลิตเครื่องมือ
วิเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. 
The National Institute of 
Advanced 

Industrial 
Science and Technology 

2. 
National 

Institute 
of 

Brewing 
3. Daiwa Kasei Company 
4. Shimadzu Company  
Saijo-shuzo Co. (Pink sake 

factory) 
วันที่ 30 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 
8 เมษายน 2556 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายจากทางราชการ 

31. 
นายสาคร แสงชมภู 

ผู้ปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตร์ 
ชํานาญงาน 

ให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการสํารวจธรณีฟิสิกส์ ให้กับบริษัท กราวด์ 
เดต้า โพรบ จํากัด 

โค
รงก

าร Geophysical 
Investigation 

Works 
for 

SCCC 
Cambodia 

Cement 
Plant 

ณ ประเทศ
ราชอาณาจักรกัมพูชาวันที่ 25 
มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 2 
เมษายน 2556 

บริษัท กราวด์ เดต้า โพรบ จํากัด 
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 9. โครงการ/กิจกรรมอาจารย์ประจําที่เข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานทางวิชาการ หรือบริการวิชาการ ณ ต่างประเทศ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอแก่น 
ลําดับที่ 

ชื่อสกุล 
ตําแหน่ง 

กิจกรรม/การประชุม/สัมมนา 
สถานที่/วันที่ไป-กลับ 

หมายเหตุ/แหล่งทุน 
32. 

นางสาวขนิษฐา หมู่โสภิญ 
อาจารย์ 
 

เสนอผลงาน เรื่อง Screening of cellulolytic clostridia from 
animal dung and compost for direct butanol production 
from 

cellulosic 
Materials 

ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 
EUROPEAN BIOTECHNOLOGY CONGRESS 2013  

ณ เมือง Bratislava 
ประเทศ

สาธารณรัฐสโลวัก วันที่ 14-18 
พฤษภาคม 2556 

เบิกค่าใช้จ่ายจากศูนย์วิจัยการ
หมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร และเงินรายได้
ของภาควิชาฯ 

33. 
นางสาวจิรวรรณ อภิรักษากร 

อาจารย์ 
 

เสนอผลงาน เรื่อง Glucose and xylose production from feed 
leftover corncob by enzyme hydrolysis and potential use 
for 

ethanol 
production 

ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 
EUROPEAN BIOTECHNOLOGY CONGRESS 2013 

ณ เมือง Bratislava 
ประเทศ

สาธารณรัฐสโลวัก วันที่ 14-18 
พฤษภาคม 2556  

เบิกค่าใช้จ่ายจากศูนย์วิจัยการ
หมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร และเงินรายได้
ของภาควิชาฯ 

34. 
นายวีระ ปิยธีรวงศ์ 

อาจารย์ 
 

เสนอผลงาน เรื่อง Ethanol Production by Repaeted Batch 
Fermentation 

of 
Sweet 

Sorghum 
Juice 

Utilizing 
Thermotolerant Yeast Kluyveromyces marxanus DBKKUY-
103 

ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ EUROPEAN 
BIOTECHNOLOGY CONGRESS 2013 

ณ เมือง Bratislava ประเทศ
สาธารณรัฐสโลวัก วันที่ 14-18 
พฤษภาคม 2556  

เบิกค่าใช้จ่ายจากเงินโครงการ
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

35. 
นายสิริวัฒน์ จินศิริวานิชย์ 

อาจารย์ 
 

เสนอผลงาน เรื่อง Improving the quality of hydrogen sulfide 
contaminated biogas by bioscrubber ในงานประชุมวิชาการ
นานาชาติ EUROPEAN BIOTECHNOLOGY CONGRESS 2013 

ณ เมือง Bratislava ประเทศ
สาธารณรัฐสโลวัก วันที่ 14-18 
พฤษภาคม 2556  

เบิกค่าใช้จ่ายจากเงินโครงการ
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

36. 
นายวิชัย ลีลาวัชรมาศ 
นายคณิต วิชิตพันธุ์ 
นางอลิศรา เรืองแสง 
นางสุกานดา วิชิตพันธุ์ 
นายพัฒนา เหล่าไพบูลย์ 
นางลักขณา เหล่าไพบูลย์ 
นางสาวปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ 
อาจารย์ 

เสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ EUROPEAN 
BIOTECHNOLOGY CONGRESS 2013 

ณ เมือง Bratislava ประเทศ
สาธารณรัฐสโลวัก วันที่ 14-18 
พฤษภาคม 2556  

เบิกค่าใช้จ่ายจากศูนย์วิจัยการ
หมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร เงินรายได้ของ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

37. 
นางสาวสิรินดา ยุ่นฉลาด 

รองศาสตราจารย์ 
เสนอผลงาน เรื่อง Cell-bound β–glucosidase from lactic acid 

ณ เมือง Bratislava ประเทศ
เบิกค่าใช้จ่ายจากเงินโครงการ
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 9. โครงการ/กิจกรรมอาจารย์ประจําที่เข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานทางวิชาการ หรือบริการวิชาการ ณ ต่างประเทศ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอแก่น 
ลําดับที่ 

ชื่อสกุล 
ตําแหน่ง 

กิจกรรม/การประชุม/สัมมนา 
สถานที่/วันที่ไป-กลับ 

หมายเหตุ/แหล่งทุน 
 

bacterial strains recovered and isolated from fermented 
plu-kao 

water 
extracts 

ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 
EUROPEAN BIOTECHNOLOGY CONGRESS 2013 

สาธารณรัฐสโลวัก วันที่ 15-20 
พฤษภาคม 2556 

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3. 
ปัญหา อุปสรรค ข้อจํากัด แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากคณะเทคโนโลยี มีข้อจํากัดด้านงบประมาณในการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากรทั้งอาจารย์ประจํา และบุคลากรประจําสายสนับสนุน ดังนั้น คณะเทคโนโลยี จึงส่งเสริมสนับสนุนให้เข้า

อบรมหลักสูตรที่สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น โดยกระบวนการพิจารณาบุคคลเข้าฝึกอบรม สัมมนาในหลักสูตรต่างๆ มีฝ่ายบริหารเป็นผู้พิจารณาการอนุญาตตาม
ลักษณะวิชาชีพหรืองานที่รับผิดชอบ ตามความเหมาะสมทางคุณสมบัติ ภาระหน้าที่ ของผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการเปิดโอกาสให้แจ้งความประสงค์ในหลักสูตรที่ตรงกับงานที่รับผิดชอบ ตามกรอบเกณฑ์การ
คัดเลือกที่มหาวิทยาลัย/สถาบันฯ กําหนด 

ในขณะที่หลักสูตรของสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีความเหมาะสม ตรงกับความต้องการที่จะเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ หรือเพิ่มประสบการณ์ในการบริหารองค์กร แต่มีหลายหลักสูตรที่มี
ระยะเวลาอบรมรวมหลายสัปดาห์ที่เปิดให้บรกิารในช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอนทําให้บุคลากรที่เป็นอาจารย์ประจําไม่มีความพร้อมเรื่องเวลาที่จะเข้าร่วมอบรมได้  

เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะอาจารย์ประจํา ให้สามารถเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ตรงกับภาระงานในหน้าที่ได้ หลักสูตรของสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ควรจะกําหนดช่วงเวลาการอบรมสําหรับอาจารย์ประจํา ตรงกับภาคการศึกษาฤดูร้อน ในขณะเดียวกันคณะฯ ภาควิชาฯ ควรจะมีแผนพัฒนาบุคลากรของแต่ละหน่วยงานย่อยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร ให้ครอบคลุมบุคลากรทุกกลุ่มงาน  
    



 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์
มาตรการ

โครงการคณะฯ
ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาและบริหาร
จัดการโครงสร้างพื้นฐาน

 มาตรการที่ 1 พัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและ
ภูมิทัศน์เพื่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและสุขอนามัย

1. โครงการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
อาคาร สถานที่

1. ระดับความสําเร็จใน
การดําเนินงานโครงการ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านอาคาร สถานที่

สํานักงานคณบดี/หน่วยอาคารฯ
 

2. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์คณะเทคโนโลยี

1. ระดับความสําเร็จใน
การดําเนินงานโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์คณะ
เทคโนโลยี

สํานักงานคณบดี/หน่วยอาคารฯ

 รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เป้าประสงค์  เป็นคณะที่มีระบบบริหารจัดการที่ดีในด้านการใช้ทรัพยากรด้านต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ ปลอดภัยสร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุก ในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องค์กร (Healthy organization) ควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานการทํางานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (high performance organization)

 
 รายละเอียดแผ

น 2555(แกไข 18 ม.ค 55) ห
นาที่

 1



กลยุทธ์
มาตรการ

โครงการคณะฯ
ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

3. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงให้พื้นที่ของคณะ
ให้สะอาด มีสุขภาวะ
อนามัยที่ดี และเป็นแหล่ง
เรียนรู้

1. ระดับความสําเร็จใน
การดําเนินงานโครงการ
พัฒนาและ1. ปรับปรุงให้
พื้นที่ของคณะให้สะอาด มี
สุขภาวะอนามัยที่ดี และ
เป็นแหล่งเรียนรู้

สํานักงานคณบดี/หน่วยอาคารฯ

1. โครงการรณรงค์และ
ปลูกจิตสํานึกการประหยัด
พลังงานคณะเทคโนโลยี

1. ระดับความสําเร็จใน
การจัดกิจกรรมโครงการ
รณรงค์และปลูกจิตสํานึก
การประหยัดพลังงานคณะ
เทคโนโลยี

สํานักงานคณบดี/ภาคฯ

2.โครงการบริหารและ
ปรับปรุงการใช้ทรัพยากร
พื้นฐานคณะเทคโนโลยี

1. ระดับความสําเร็จใน
การจัดกิจกรรมโครงการ
บริหารและปรับปรุงการใช้
ทรัพยากรพื้นฐานคณะ
เทคโนโลยี

สํานักงานคณบดี/ภาคฯ

3. โครงการการใช้
ทรัพยากรร่วมกันคณะ
เทคโนโลยี

1. ระดับความสําเร็จใน
การจัดกิจกรรมโครงการ
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
คณะเทคโนโลยี

สํานักงานคณบดี/ภาคฯ

มาตรการที่ 2 ประสิทธิภาพใน
การใช้ทรัพยากร

 
 รายละเอียดแผ
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กลยุทธ์
มาตรการ

โครงการคณะฯ
ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

1. โครงการจัดการด้าน
ระบบความปลอดภัยคณะ

1. ระดับความสําเร็จของ
มาตรการด้านความ
ปลอดภัยของคณะ

สํานักงานคณบดี/ภาคฯ

2. โครงการสร้างจิตสํานึก
บุคลากรและนักศึกษาใน
เรื่องความปลอดภัย

1. ระดับความสําเร็จใน
การจัดกิจกรรมโครงการ
สร้างจิตสํานึกบุคลากร
และนักศึกษาในเรื่องความ
ปลอดภัย

สํานักงานคณบดี/ภาคฯ

3. โครงการจัดระบบความ
ปลอดภัยในการจัดการ
สารเคมีและห้องปฏิบัติการ

1. ระดับความสําเร็จใน
การดําเนินโครงการ
จัดระบบความปลอดภัยใน
การจัดการสารเคมีและ
ห้องปฏิบัติการ

สํ านักงานคณบดี/ภาคฯ

 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาทรัพยากร
บุคคล ระบบสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์

 มาตรการที่ 1 ระบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ที่ดี (HRD System)

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรตามสายงาน

1. ระดับความสําเร็จใน
การดําเนินงานโครงการ
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรตามสายงาน

สํานักงานคณบดี/ภาคฯ
 

มาตรการที่ 3 ระบบความ
ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

 
 รายละเอียดแผ
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กลยุทธ์
มาตรการ

โครงการคณะฯ
ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

2. โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร
คณะเทคโนโลยี

1. ระดับความสําเร็จใน
การดําเนินงานโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาบุคลากรคณะ
เทคโนโลยี

สํานักงานคณบดี/ภาคฯ

มาตรการที่ 2 สร้างความผูกพัน
และความผาสุกในสถานที่ทํางาน

1. โครงการสนับสนุน
เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีเพื่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

1. ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการ
สนับสนุนเครื่องมือ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
เพื่อการปฏิบัติงาน

สํานกังานคณบดี

2. โครงการเชิดชูเกียรติ 
และสันทนาการบุคลากร
คณะเทคโนโลยี

1. ระดับความสําเร็จใน
การดําเนินการกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ และสันทนา
การบุคลากรคณะเทคโนโลยี สํานักงานคณบดี
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กลยุทธ์
มาตรการ

โครงการคณะฯ
ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

3. โครงการสํารวจความพึง
พอใจและความผาสุกของ
บุคลากร

1. ร้อยละความพึงพอใจ
และความผาสุกของ
บุคลากรต่อการปฏิบัติงาน
ในคณะเทคโนโลยี

สํานักงานคณบดี
 

กลยุทธ์ที่ 3 การเงินงบประมาณ
และการจัดสรร

มาตรการที่ 1 บริหารจัดการ
ระบบงบประมาณและระบบ
การเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ

1. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารการเงินและ
งบประมาณ

1. ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานโครงการ
พัฒนาระบบบริหาร
การเงินและงบประมาณ

ฝ่ายแผนฯ/การเงิน

2. โครงการกํากับ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณคณะ
เทคโนโลยี

1. ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณของคณะ
เทคโนโลยี

ฝ่ายแผนฯ/การเงิน

กลยุทธ์ที่ 4 ระบบบริหารจัดการ
องค์กร

มาตรการที่ 1 ปรับโครงสร้าง
และระบบบริหารจัดการต่างๆ 
ให้มีประสิทธิภาพ

1. โครงการพัฒนาและทวน
สอบระบบงานเพื่อ
สนับสนุนภารกิจคณะ
เทคโนโลยี

1. ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการกิจกรรม
การพัฒนาและทวนสอบ
ระบบงานเพื่อสนับสนุน
ภารกิจคณะเทคโนโลยี

ฝ่ายแผนฯ
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กลยุทธ์
มาตรการ

โครงการคณะฯ
ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

2. โครงการพัฒนาระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะเทคโนโลยี

1. ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการกิจกรรม
พัฒนาระบบประเมินผล
การปฏิบัติงานคณะ
เทคโนโลยี

สํานักงานคณบดี

3. โครงการพัฒนาระบบ
การสื่อสารภายในองค์กรใน
ด้านต่างๆ

1. จํานวนช่องทางและ
วิธีการสื่อสารของคณะ
เทคโนโลยี

สํานักงานคณบดี/ภาควิชาฯ

มาตรการที่ 2 การสร้าง
ภาพลักษณ์ขององค์กร

1.โครงการประชาสัมพันธ์
คณะเทคโนโลยี

1. ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการโครงการ
ประชาสัมพันธ์คณะ
เทคโนโลยี

สํานักงานคณบดี

2. โครงการปรับปรุงเวป
ไซต์คณะเทคโนโลยี

1. ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานโครงการ
ปรับปรุงเวปไซต์คณะ
เทคโนโลยี

คณะฯ/ภาควิชา
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กลยุทธ์
มาตรการ

โครงการคณะฯ
ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

3. โครงการสัมมนาเพื่อ
กําหนดเอกลักษณ์และอัต
ลักษณ์คณะเทคโนโลยี

1. ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการโครงการ
ดําเนินการในเรื่อง
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์
คณะเทคโนโลยี

สํานักงานคณบดี/ภาควิชาฯ

1. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศของคณะ
เทคโนโลยีเพื่อการบริหาร
จัดการ

1. ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานโครงการ
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ของคณะเทคโนโลยีเพื่อ
การบริหารจัดการ

สํานักงานคณบดี

2. โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการช่วยปฏิบัติงาน

1. ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการโครงการ
พัฒนาฐานข้อมูลกลางคณะ
เทคโนโลยี

สํานักงานคณบดี/ภาควิชาฯ

มาตรการที่ 3 มีเทคโนโลยีและ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ดี 

กลยุทธ์
มาตรการ

โครงการคณะฯ
ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

กลยุทธ์ที่ 1 มีหลักสูตรที่ดี
1. โครงการพัฒนาหลักสูตร
นานาชาติในระดับ
บัณฑิตศึกษา

1. ร้อยละของหลักสูตร
นานาชาติระดับบัณฑิตต่อ
หลักสูตรปกติในระดับ
บัณฑิตศึกษา

ฝ่ายวิชาการ/ภาควิชา
 

2. โครงการสนับสนุน
รายวิชาที่สอนเป็น
ภาษาอังกฤษ

1. ร้อยละของรายวิชาที่
สอนเป็นภาษาอังกฤษต่อ
รายวิชาทั้งหมด

ฝ่ายวิชาการ/ภาควิชา

มาตรการที่ 2 การปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงาน

1. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตและตลาดแรงงาน

1. ร้อยละของหลักสูตรที่
ได้ทําการพัฒนาปรับปรุง

ฝ่ายวิชาการ/ภาควิชา

มาตรการที่ 1 จัดหลักสูตรการ
เรียนการสอนเชิงบูรณาการที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์   เป็นคณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรมและ จริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบในการทํางาน รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม
 ใฝ่รู้และ  สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และมีสมรรถนะระดับสากล สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ บนพื้นฐานของความเป็นไทย
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กลยุทธ์
มาตรการ

โครงการคณะฯ
ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

2. โครงการประเมินและ
ติดตามผลการดําเนินงาน
หลักสูตรตามเกณฑ์ของ 
สกอ. หรือ TQF

1. ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต

ฝ่ายวิชาการ/ภาควิชา

กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการเรียนการ
สอนที่ดี ( Learning Management
 System)

 มาตรการที่ 1 การ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก
เพื่อดึงดูดนักเรียนที่มีคุณภาพ

1. โครงการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรเชิงรุกร่วมกับ
มหาวิทยาลัย ขอนแก่นและ
เครือข่ายของมหาวิทยาลัย

1. ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการโครงการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
คณะเทคโนโลยี

ฝ่ายวิชาการ/ภาควิชา

มาตรการที่ 2 การจัดสรร
ทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่
ยากจน นักศึกษาจากประเทศ
เพื่อนบ้าน และผู้ด้อยโอกาส

1. โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
คณะเทคโนโลยี

1. ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รับทุนต่อจํานวนที่สมัคร
ขอรับทุน

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
 

มาตรการที่ 3 การพัฒนาสื่อ
การสอน ทรัพยากรการเรียนรู้ 
และระบบสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้

1. โครงการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น เอกสาร
ประกอบการสอน เอกสาร
คําสอน ตํารา สื่อออนไลน์ 
e-learning เป็นต้น

1.ร้อยละของรายวิชาที่มี
การพัฒนาและปรับปรุงสื่อ
การเรียนการสอน

ภาควิชา
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กลยุทธ์
มาตรการ

โครงการคณะฯ
ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

มาตรการที่ 4 การจัดการเรียน
การสอนที่ยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง

1. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากระบวนการเรียน
การสอนที่ยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง

1.ร้อยละของรายวิชาที่
จัดการเรียนการสอนแบบ
ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

1.โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนนักศึกษาในด้าน
คุณธรรม และจริยธรรมใน
ห้องเรียน

1. ร้อยละรายวิชาที่
สอดแทรกคุณธรรมและ
จริยธรรม

ฝ่ายวิชาการ/ภาควิชา

2. โครงการส่งเสริมทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษและการ
ใช้สื่อการเรียนการสอนที่
เป็นภาษาอังกฤษ

2. ร้อยละของรายวิชาที่มี
สื่อการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ

ฝ่ายวิชาการ/ภาควิชา

 กลยุทธ์ที่ 3 การผลิตบัณฑิต
มาตรการที่ 1 แผนการรับ
นักศึกษาที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับศักยภาพการผลิต
บัณฑิต

1.โครงการปรับแผนการรับ
นักศึกษาให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพของคณะ

1. สัดส่วนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาต่อจํานวน
นักศึกษาทั้งหมด

ฝ่ายวิชาการ/ภาควิชา

มาตรการที่ 5 การส่งเสริมให้มี
การสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ทั กษะการใช้ชีวิต 
และทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ

 
 รายละเอียดแผ

น 2555(แกไข 18 ม.ค 55) ห
นาที่
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กลยุทธ์
มาตรการ

โครงการคณะฯ
ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

2. สัดส่วนนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา : อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติเป็นอาจารย์
ปรึกษา

3. จํานวนอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา แต่ไม่มีนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา

มาตรการที่ 2 ระบบและกลไก
การรับนักศึกษาที่หลากหลาย

1. โครงการรับนักศึกษาโดย
วิธีพิเศษ

1. ร้อยละของนักศึกษาที่
เข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ ต่อ
การเข้าศึกษาโดยวิธีปกติ

ฝ่ายวิชาการ/ภาควิชา

 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาคณาจารย์
มาตรการที่ 1 มีแผนการพัฒนา
คณาจารย์ให้เป็นผู้มี
จรรยาบรรณและจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู

1. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้คณาจารย์
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
และเชิดชูอาจารย์ที่เป็น
แบบอย่างที่ดี

1. ร้อยละของคณาจารย์ที่
เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
จรรยาบรรณ

ฝ่ายวิชาการ/ภาควิชา

 
 รายละเอียดแผ

น 2555(แกไข 18 ม.ค 55) ห
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กลยุทธ์
มาตรการ

โครงการคณะฯ
ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

1. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้คณาจารย์
พัฒนาเทคนิคการสอนโดย
ใช้ปัญหาและการวิจัยเป็น
ฐาน

1. ร้อยละของคณาจารย์ที่
เข้าร่วมกิจกรรม

ฝ่ายวิชาการ/ภาควิชา

2. โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมคณาจารย์เพื่อเข้าสู่
ตําแหน่งวิชาการ

1. ร้อยละของอาจารย์ที่ยื่น
ขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ

ฝ่ายวิชาการ/ภาควิชา

มาตรการที่ 2 ส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและ
พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ฯ

 
 รายละเอียดแผ

น 2555(แกไข 18 ม.ค 55) ห
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนานักศึกษา

กลยุทธ์
มาตรการ

โครงการคณะฯ
ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

 กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการทํา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม
ส่งเสริมด้านจริยธรรมและคุณธรรม 

มาตรการที่ 1 สนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการสร้าง
เสริมจิตสํานึกและความภาคภูมิ
ในความเป็นคณะเทคโนโลยี

1. โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
สร้างเสริมจิตสํานึกและ
ความภาคภูมิในความเป็น
คณะเทคโนโลยี

1. ระดับความสําเร็จของ
การดําเน นิงานตาม
โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
สร้างเสริมจิตสํานึกและ
ความภาคภูมิในความเป็น
คณะเทคโนโลยี

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ภาควิชา
 

มาตรการที่ 2 สนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการสร้าง
เสริมจิตสาธารณะ การธํารงไว้
ซึ่งสถาบันชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และประชาคม
โลก

1. โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
สร้างเสริมจิตสาธารณะ 
การธํารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์

1. ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมดา้นการ
สร้างเสริมจิตสาธารณะ 
การธํารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ภาควิชา

เป้าประสงค์  เป็นคณะที่มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์  มีคุณค่าต่อสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้และประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถดํารงชีพอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพ และคุณธรรม 

 รายละเอียดแผ
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กลยุทธ์
มาตรการ

โครงการคณะฯ
ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

 มาตรการที่ 3  สนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนา
ศักยภาพตนเอง

1.โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
พัฒนาศักยภาพตนเอง

1.ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
พัฒนาศักยภาพตนเอง

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ภาควิชา

 มาตรการที่ 4  สนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะ 
และวัฒนธรรมไทย และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

1. โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะ 
และวัฒนธรรมไทย และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

1. ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะ
 และวัฒนธรรมไทย และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ภาควิชา

 มาตรการ ที่ 5 ส่งเสริมให้
นักศึกษามีสุขภาพอนามัยที่ดี 
ปลอดจากสิ่งเสพติดและ
อบายมุข

1. โครงการส่งเสริมให้
นักศึกษามีสุขภาพอนามัยที่
ดี ปลอดจากสิ่งเสพติดและ
อบายมุข

1. ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
โครงการส่งเสริมให้
นักศึกษามีสุขภาพอนามัย
ที่ด ีปลอดจากสิ่งเสพติด
และอบายมุข

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ภาควิชา
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กลยุทธ์
มาตรการ

โครงการคณะฯ
ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

 กลยุทธ์ที่ 2 ระบบการบริหาร
กิจการนักศึกษาที่ดี

มาตรการที่ 1 การปรับปรุง
ระบบบริหารการจัดการพัฒนา
นักศึกษา

1. โครงการจัดทํา
ฐานข้อมูลการเข้าร่วม
กิจกรรมบูรณาการ

1. ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
โครงการจัดทําฐานข้อมูล
การเข้าร่วมกิจกรรมบูรณา
การ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ภาควิชา

2. ปรับปรุงระบบการ
จัดสรรทุนการศึกษาที่
เกี่ยวข้อง เช่น ทุนพัฒนา
นักศึกษา ทุนนักศึ กษายอด
เยี่ยม ทุนจากหน่วยงานรัฐ
และเอกชน

1. ระดับความสําเร็จใน
การดําเนินการจัดสรรทุน

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

3. โครงการจ้างงานนักศึกษา1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้
งานต่อจํานวนนักศึกษาที่
สมัครเข้าร่วมโครงการจ้าง
งาน

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ภาควิชา

4. โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
และประสานงานกับ
นักศึกษา

1. ระดับความสําเร็จใน
การดําเนินการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
และการประสานงานกับ
นักศึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการวิจัย
เป้าประสงค์  ผลิตผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถนําไปใช้พัฒนาและตอบสนองปัญหาของชุมชน สังคม

กลยุทธ์
มาตรการ

โครงการคณะฯ
ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการงานวิจัย

มาตรการที่ 1 การกําหนด
นโยบายและทิศทางการวิจัย
ของคณะ

1. กิจกรรมการกําหนด
นโยบายและทิศทางการ
วิจัยของคณะ

1. ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการการกําหนด
นโยบายและทิศทางการ
วิจัยของคณะ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2. โครงการวิจัยเชิงบูรณา
การคณะเทคโนโลยี

ร้อยละของงานวิจัยที่เป็น
ลักษณะบูรณาการ(เชิงสห
สาขา) ต่อจํานวนงานวิจัย
ทั้งหมดของคณะ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างบรรยากาศ
การวิจัยที่เอื้อต่อการทํางานของ
นักวิจัย

มาตรการที่ 1 การสนับสนุน
การพัฒนาบทความทางวิชาการ

1. โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาบทความทางวิชาการ
เพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ

1. ร้อยละของบทความ
วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2. ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ผลงานตีพิ มพ์ต่อปี
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กลยุทธ์
มาตรการ

โครงการคณะฯ
ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

มาตรการที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย

1. โครงการปรับปรุงระบบ
บริหารงานวิจัยของคณะให้
มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ

1. ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการโครงการ
ปรับปรุงระบบบริหาร
งานวิจัยของคณะให้มี
ความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2. โครงการจัดตั้งศูนย์
เครื่องมือกลางระดับคณะ

1. ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการโครงการ
จัดตั้งศูนย์เครื่องมือกลาง
ระดับคณะ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัย

มาตรการที่ 1 การส่งเสริมการ
วิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองค์กร

1. โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาการวิจัยสถาบันใน
ระดับคณะ

1. ร้อยละของ
โครงการวิจัยสถาบันต่อ
จํานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนคณะเทคโนโลยี

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2.  โครงการสนับสนุนให้มี
การวิจัยในชั้นเรียน

1. ร้อยละโครงการวิจัยใน
ชั้นเรียนต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา

ฝ่ายวิชาการและวิจัย/ภาควิชา
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กลยุทธ์
มาตรการ

โครงการคณะฯ
ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

มาตรการที่ 2 การพัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพด้านการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง

1. โครงการสนับสนุนทุน
นักวิจัยใหม่ในระดับคณะ

1. ร้อยละอาจารย์ประจําที่
ได้รับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

 กลยุทธ์ที่ 4 การใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัย

1. โครงการสนับสนุนการ
ประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ

1.ร้อยละอาจารย์ประจําที่
เข้าร่วมประชุมและ
นําเสนอผลงานวิชาการต่อ
อาจารย์ประจําทั้งหมด

ฝ่ายวิชาการและวิจัย/ภาควิชา

2. การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการเพื่อการ
นํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์

1. ระดับความสําเร็จการ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการเพื่อ
การนํางานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

 กลยุทธ์ที่ 5 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการวิจัยฯ

มาตรการที่ 1 การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางด้าน
การวิจัยกับหน่วยงานภายนอก

1 โครงการส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
ทางการวิจัยกับหน่วยงาน
ทั้งภายในและต่างประเทศ

1. จํ านวนหน่วยงานที่มี
ความร่วมมือกับคณะ 
(หน่วยงานใหม่)

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

มาตรการที่ 1 การใช้ประโยชน์
ในเชิงวิชาการและในเชิง
พาณิชย์และอุตสาหกรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริการวิชาการ
เป้าประสงค์   เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการ โดยเป็นที่พึ่งของสังคม

กลยุทธ์
มาตรการ

โครงการคณะฯ
ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

มาตรการที่ 1 การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางด้าน
บริการวิชาการ

1. โครงการสนับสนุนการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางด้านการบริการวิชาการ
แก่ชุมชน/สังคม

1.ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมที่
แก้ไขปัญหาของชุมชน 
สังคม ต่อจํานวนโครงการ
บริการวิชาการทั้งหมด

ฝ่ายวิชาการและวิจัย
 

 มาตรการที่ 2 การบูรณาการ
ด้านบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอน

1. โครงการส่งเสริมการ
เรียนการสอนโดยบูรณา
การกับงานด้านบริการ
วิชาการ

1. ร้อยละของรายวิชาที่มี
การบูรณาการการเรียน
การสอนกับงานบริการ
วิชาการแก่สังคม

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2. โครงการส่งเสริมการ
สร้างรายได้จากการ
ให้บริการวิชาการ

1. จํานวนเงินจากการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม
ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
ทั้งหมด

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

กลยุทธ์ที่ 1 การให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม

 
 รายละเอียดแผ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี
เป้าประสงค์    มุ่งการนําองค์ความรู้ไปสู่การทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์
มาตรการ

โครงการคณะฯ
ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

มาตรการที่ 1 ส่งเสริมกิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม

1. โครงการสนับสนุนการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมโดย
เชื่อมโยงกับชุมชน/สังคม

1. ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานโครงการ
สนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
ทางด ้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมโดย
เชื่อมโยงกับชุมชน/สังคม

สํานักงานคณบดี/ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา/ฝ่ายวิชาการและวิจัย

 

2 โครงการสืบสานประเพณี
 วัฒนธรรมอันดี คณะ
เทคโนโลยี

1. ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการโครงการสืบ
สานประเพณี วัฒนธรรม
อันดี คณะเทคโนโลยี

สํานักงานคณบดี/ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา/ฝ่ายวิชาการวิจัย

3. โครงการส่งเสริมการ
เรียนการสอนโดยบูรณา
การกับงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

1. ร้อยละของรายวิชาที่ นํา
ศิลปวัฒนธรรมมาบูรณา
การกับการเรียนการสอน

สํานักงานคณบดี/ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา/ฝ่ายวิชาการวิจัย

กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาและเชื่อมโยงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาคุณภาพและระบบกลไกด้านประกันคุณภาพ 

กลยุทธ์
มาตรการ

โครงการคณะฯ
ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมของ
องค์กรเชิงคุณภาพและองค์กรแห่ง
การเรียนรู้

มาตรการที่ 1 สร้างวัฒนธรรม
องค์กรด้านการประกันคุณภาพ
ของประชาคมทุกระดับ

1. โครงการการจัดทําแผน
ประกันคุณภาพภายในและ
ทวนสอบด้านระบบและ
กลไกด้านประกันคุณภาพ

1. ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในคณะ
เทคโนโลยี

ฝ่ายแผน ฯ
 

เป้าประสงค์  สนับสนุนและส่งเสริมให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและดําเนินงานขององค์กร เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพที่ได้รับการยอมรับตาม
มาตรฐานสากล
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8  ด้านความสัมพันธ์ศิษย์เก่าที่ดี

กลยุทธ์
มาตรการ

โครงการคณะฯ
ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนา
ความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าที่ดี

มาตรการที่ 1 ให้ความสําคัญ
กับงานด้านศิษย์เก่าอย่างจริงจัง
 โดยใช้กระบวนการและ
ช่องทางที่หลากหลายในการ
สร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่า
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อระดม
ศักยภาพของศิษย์เก่าให้มา
สนับสนุนการดําเนินการต่างๆ
ของคณะ

1.โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์
เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และ
บุคลากร

1. ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์
เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และ
บุคลากร

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ฝ่ายวิชากา

เป้าประสงค์   สนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคณะและการพัฒนาศิษย์เก่าและนักศึกษาของคณะให้เป็นผู้ที่มี ความพร้อมด้วย วิทยา
 จริยา ปั ญญา
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แผนการพัฒนาบุคลากรสายผู้สอนเพื่อส่งเสริมให้มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
ระยะเวลา 5 ปี (ปีงบประมาณ 2553-2557) 

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

แบบแนบท้ายประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 9/2551) 
 

1. ข้อมูลสภาพปัจจุบัน 
1.1 จํานวนอาจารย์จาํแนกตามภาควิชา/สาขาวิชา ประเภทบุคลากร เพศ อายุ คุณวุฒิ และตําแหน่งทางวิชาการ 

ประเภท เพศ อายุ คุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการ 

ภาควิชา/สาขาวชิา รวม 
ข้า

รา
ชก

าร
 

พน
ักง

าน
 

หญ
ิง 

ชา
ย 

ต่ํา
กว่

า 4
0 

สูง
กว

่า 

ตรี โท เอ
ก ศ. รศ. ผศ. อ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 19 15 4 10 9 8 11 0 2 17 0 6 6 7 
เทคโนโลยีธรณี 15 14 1 5 10 3 12 0 10 5 0 6 6 3 
เทคโนโลยีอาหาร 14 13 1 9 5 2 12 0 2 12 0 3 9 2 
เทคโนโลยีการผลิต 4 2 2 2 2 3 1 0 3 1 0 0 0 4 

รวม 52 44 8 26 26 16 36 0 17 35 0 15 21 1
6 

1.2 จํานวนอาจารย์จาํแนกตาม ประเภทบุคลากร เพศ อายุ และคุณวุฒิ ของผู้มีคุณวุฒิตํากว่าปริญญาเอก 

ประเภท เพศ คุณวุฒิ กลุ่มอายุ รวม ข้าราชการ พนักงาน หญิง ชาย ตรี โท 
ต่ํากว่า 30 ปี 0 0 0 0 0 0 0 
ต่ํากว่า 40 ปี 3 1 2 2 1 0 3 
40 ปี ขึ้นไป 14 14 0 5 9 0 14 

รวม 17 15 2 7 10 0 17 
2. นโยบายและแผนพัฒนาของคณะเทคโนโลยี 

เป้าหมายการพัฒนา 
• บุคลากรสายผู้สอนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้นเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ภายในปี ............... 
• บุคลากรสายผู้สอนของคณะเทคโนโลยี ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้นเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายในปี 

2557 
2.1 จํานวนอาจารย์ 
จาํนวนอาจารย์ปัจจุบัน 52 คน 
จํานวนอาจารย์ท่ีต้องได้รับการพัฒนาให้ได้คุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้นเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จํานวน 8 คน 
จํานวนอาจารย์ท่ีมีศักยภาพที่จะได้รับการพัฒนา 8 คน (อาจพิจารณาจากเกณฑ์อายุ สุขภาพ ศักยภาพและความพร้อม
ด้านอื่นๆ) 
2.2 จํานวนบุคลากรที่คณะเทคโนโลยี มีแผนที่จะพัฒนาเข้าสู่คุณวุฒิปริญญาเอก ภายในปี 2557 

จํานวนคนในแต่ละปีงบประมาณ สาขาวิชา ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
เทคโนโลยีชีวภาพ 0 0 0 0 0 
เทคโนโลยีธรณี 1 1 1 1 0 
เทคโนโลยีอาหาร 1 0 0 0 0 
เทคโนโลยีการผลิต 0 1 1 0 1 

รวม 2 2 2 1 1 



2.3 รายชื่อบุคลากรที่คณะเทคโนโลยี มีแผนที่จะพัฒนาเข้าสู่คุณวุฒิปริญญาเอก ภายในปี 2557 

สถาบันที่คาดว่าจะศึกษาในระดับปริญญา
เอก ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิและสาขา อายุ

สาขาวิชาท่ีจะ
ศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก ในประเทศ ต่างประเทศ 

ปี 2553 
1. นางสาวกฤติกา 

ตระกูลงาม 
 
2. นางสาวจินตนา 

ศรีผุย 

 
M.Sc. (Geo-
Environmental 
Engineering)  
วศ.ม.(วิศวกรรมอาหาร)  

 
32 
 
 
45 

 
Geo-
Environmental 
Engineering 
วิศวกรรมอาหาร 

 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 
จุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 
Pennsylvania 
State 
University, PA, 
USA 

ปี 2554 
1. นายมนตรี บุญ

เสนอ 
2. นางอนาลยา 

หนานสายออ 
3. …. 

 
M.Sc. (Geology 
Engineering)   
สต.ม.(สถิติ) 

 
58 
 
41 

 
 
 
เกษตรเชิงระบบ 

 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ปี 2555 
1. นางนุศรา สุระ

โคตร 
 
2. นายธัญญา จันทร์

ประสพชัย 

 
M.Sc.(ธรณีวิทยา
ปิโตรเลียม) 
 
วศ.ม.
(วิศวกรรมเครื่องกล) 

 
36 
 
 
41 

 
ธรณีวิทยา 
 
 
เทคโนโลยี
พลังงาน 

 
จุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
University of  
South Australia 

ปี 2556 
1. นายเกียรติศักด์ิ 

ศรภิรมย์ 

 
วท.ม. (ธรณีวิทยา) 

 
44 

 
เทคโนโลยีธรณี 

 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 

ปี 2557 
1. นายพลฤทธิ์ จุล

มนต์ 
2. …. 

 
M.Sc.(Macromolecular 
Science and 
Engineering) 

 
31 

 
Polymer 

  

2.4 แผนการดําเนินการของคณะเทคโนโลยีในการสนับสนุนและผลักดันให้อาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (เช่น
การจัดต้ังกองทุนสนับสนุนระดับหน่วยงาน การแสวงหาแหล่งทุนภายนอก การจัดหาแหล่งศึกษาต่อที่เหมาะสม
และมีคุณภาพ การพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษฯ) 

..................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม นันทชัย) 
คณบดีคณะเทคโนโลยี 

วันที่ .................................. 
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