
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 8/2554 

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2554 
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี 

ผู้มาประชุม : 5 

10 

15 

1. ผศ.ดร.เกษม นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
3. ผศ.ดร.คณิต วิชิตพันธ์ุ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ   กรรมการ 
4. อ.ดร.กรกช ฮามสุโพธ์ิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
5. ผศ.ดร.มัลลิกา บุญม ี หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 
6. ผศ.สุรชัย สมผดุง  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   กรรมการ 
7. ผศ.ดร.อารยา อารมณ์ฤทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ 
8. รศ.ฉลอง บัวผนั คณะกรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา    กรรมการ 
9. รศ.ดร.สิรินดา ยุ่นฉลาด คณะกรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
10. นายสถิตย์ แก้วบุดตา      เลขานุการคณะเทคโนโลยี  เลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม :  
 - 

ผู้เขา้ร่วมประชุม : 
1. นายสมคิด พลต้ือ        หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ 

เริ่มประชุม    20 เวลา 13.30 น. 
  ประธาน กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 17 แก้ไขจาก “ของอาจารย์เป็นหลัก” เป็น “ของอาจารย์ทุกท่าน” บรรทัดที่ 30 แก้ไข
จาก “พิจารณาการบนักศึกษา” เป็น “พิจารณาการรับนักศึกษา” 25 

30 

35 

ระเบยีบวาระที่  2 เรื่องสบืเนื่อง 
2.1 การประเมินการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง  

เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ นายพลฤทธิ์ จุลมนต์ 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.10 คราวประชุม ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 

22 กันยายน 2554 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ ให้แต่งต้ังกรรมการประเมินการสอน โดยกรรมการ
ภายนอกคณะ คือ รองศาสตราจารย์สุคนธ์ อาจฤทธ์ิ นั้น ท่านได้ตอบรับ และคณะฯ ได้แต่งต้ังเรียบร้อยแล้ว 
จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
2.2 การรายงานความก้าวหน้าการลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (ผศ.

ดร.วิชัย ลีลาวัชรมาศ) 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.6 คราวประชุม ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 22 

กันยายน 2554 ที่ประชุมให้เร่งรัดให้ดําเนินการรายงานความก้าวหน้าฯ ระยะที่เหลือ และติดตาม
ความก้าวหน้าของบทความวิจัยเรื่องที่ 2-4 ได้ดําเนินการอยู่ในขั้นตอนใด หากส่งตีพิมพ์แล้วให้แนบเอกสาร
ประกอบด้วย นั้น คณะฯ ได้แจ้งให้ดําเนินการแล้ว จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
/2.3 การเสนอชื่อบุคลากร... 
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2.3 การเสนอชื่อบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี 2554  
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.11 คราวประชุม ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 

22 กันยายน 2554 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจําปี 2554 นั้น คณะฯ ได้เสนอชื่อบุคคลเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เทียบเท่าข้าราชการระดับ 1-5 เดิม 
กลุ่มที่ 2 เทียบเท่าข้าราชการระดับ 6-8 เดิม และกลุ่มที่3 ลูกจ้างประจํา คณะจึงเสนอชื่อ ดังนี้  

กลุ่มที่ 1 นายปัญญา แสนชัย 
กลุ่มที่ 2 นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์ 
กลุ่มที่ 3 นางบุญยนต์ เตยภูเขียว 

จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 
2.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตําแหน่งคนงาน  
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.5 คราวประชุม ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 22 

กันยายน 2554 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตําแหน่งคนงานเพื่อดูแลทําความ
สะอาดอาคารสถานที่ของคณะเทคโนโลยี จํานวน 8 คน นั้น คณะฯได้ดําเนินการขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวราย
เดือนดังกล่าวแล้ว โดยจ้างต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  

2.5 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยี  
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า ตามท่ีคณะฯ ได้จัดประชุมบุคลากรเพื่อรับทราบ

แนวทางการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คณะฯ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2554 นั้น ขณะนี้ฝ่ายแผนฯได้แจ้ง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําแผนฯ ให้กับบุคลากรเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประชุมสัมมนาครั้งต่อไปแล้ว 
จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  

2.6  การปรับปรุงหลักสูตร คณะเทคโนโลยี  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามที่คณะได้ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรของคณะเทคโนโลยี นั้น คณะฯ ได้ดําเนินการเสนอฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยแล้ว ดังนั้นหาก
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วส่งกลับมาให้แก้ไขปรับปรุง ขอให้ภาควิชา/
สาขาวิชาดําเนินการแก้ไขปรับปรุง ด่วนด้วย จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบยีบวาระที่  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
3.1 เรื่องที่เวียนให้กรรมการคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง จํานวน 4 เรื่อง 
 เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนเพื่อให้ที่

ประชุม ให้ความเห็นชอบโดยการเวียนรับรองผล ซึ่งได้ดําเนินการไปแล้ว และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้  
1. รับรองผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 จํานวน 5 คน คือ  

- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 1. นางสาวปัทมาภรณ์ โชควัติชัย 2. นายสุภัทร ศิริพูนสวัสด์ิ  
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 1. นางสาวสุภาพร ศรีหาภูธร 2. นางสาวศศิธร บุตตะกุล 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี นางสาวจีรนันท์ ถึกหมื่นไวย์ 

 (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว2398 ลงวันที่ 27 กันยายน 2554) 
จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  

/3.2 โครงการอบรมภาษาอัง... 
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3.2 โครงการอบรมภาษาอังกฤษให้นักศึกษาปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2554 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามท่ีคณะฯ ได้ดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพ

ด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2554 นั้น ใคร่ขอแจ้งสรุปผลการ
ดําเนินการในภาคการศึกษาต้น เพื่อเป็นข้อมูลการดําเนินการในภาคการศึกษาถัดไป รวมทั้งแผนดําเนินการ
ในภาคการศึกษาปลาย ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้ย้ายมุมภาษาอังกฤษมาบริเวณหน้าห้องเรียน 

3.3 การเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยทาง KKU channel 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า จากที่ได้เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ

มหาวิทยาลัย นั้น มีข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลงานวิชาการและวิจัยได้ โดยจะ
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 11 และออกอากาศซ้ําทาง KKU channel ด้วย ดังรายละเอียด จึง
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (SCL) 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า คณะฯ ได้จัดห้อง 6228 เพื่อใช้เป็นห้องสําหรับการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของคณะฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ  
3.5 สรุปผลการจัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการประจําปี พ.ศ.2554 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามท่ีคณะจัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการประจําปี 

พ.ศ.2554 ให้กับ รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสุข และรศ.มนตรี บุญเสนอ ผู้เกษียณอายุราชการของคณะ ในวัน
ศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 6218 และ 6227 ช้ัน 2 อาคาร TE 06 นั้น ใคร่ขอแจ้ง
สรุปผลการดําเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.6 การงดจ่ายกระแสไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะดําเนินการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงของดการจ่ายกระแสไฟฟ้าในคืนวันที่ 15 ตุลาคม 2554 เวลา 23.00 น ถึงเวลา 
05.00 น. ของวันที่ 16 ตุลาคม 2554 จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.7 การร่วมกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
เลขาน ุการคณะเทคโนโลย ีแ จ้ง ว่า  ตามที่ เกิด อุทกภัยขึ้ น ในหลายจั งหวัด  และ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เชิญชวนบุคลากรร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัย นั้น ในเบื้องต้นคณะฯ 
ได้ร่วมบริจาคน้ําด่ืม จํานวน 100 โหล และภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ร่วมบริจาค จํานวน 100 โหล และได้
ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคจากบุคลากรของคณะฯ ด้วย โดยขอรับบริจาคไปจนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2554 
จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้ประชาสัมพันธ์การร่วมกิจกรรมดังกล่าวบริเวณหน้า
ลิฟต์ด้วย 

 
/3.8 การดําเนินการด้าน … 
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3.8 การดําเนินการด้านสารบรรณ ของคณะ 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พัฒนาระบบด้านสารบรรณ

โดยการพัฒนาโปรแกรมรับ ส่งหนังสือแบบรวมทั้งมหาวิทยาลัยขึ้น โดยคณะจะเริ่มใช้ระบบดังกล่าว ต้ังแต่ 
วันที่ 17 ตุลาคม 2554 จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้สรุปหลักการและขั้นตอนการใช้ให้ภาควิชาทราบด้วย 

ระเบยีบวาระที่  4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 การรับรองผลการศึกษาประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2554 
ประธานแจ้งว่า งานบริการการศึกษาได้รับผลการศึกษาจากภาควิชาฯ เพื่อขออนุมัติรับรอง

ผลการศึกษา ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2554 ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) ระดับปริญญาตรี  จํานวน 67 วิชา      2) ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 45 วิชา 

(1) เทคโนโลยีการผลิต 13 วิชา (1) เทคโนโลยชีีวภาพ 22 วิชา  
(2) เทคโนโลยีชีวภาพ 17 วิชา (2) เทคโนโลยธีรณี         9 วิชา 
(3) เทคโนโลยธีรณี 20 วิชา (3) เทคโนโลยอีาหาร 14 วิชา 
(4) เทคโนโลยอีาหาร 17 วิชา 

และรับรองแก้เกรด I ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาตรี 
จํานวน 4 วิชา และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 4 วิชา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเหน็ชอบและรับรอง  

4.2 ขอขยายเวลาการแก้ค่าคะแนน I วิชา 662 495 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2553 

ประธานแจ้งว่า ตามที่นางสาวมนทิพย์ แก้วประสิทธ์ิ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ช้ัน ปีที่ 4 ได้รับค่าคะแนน I วิชา 662 495 ปัญหาพิเศษทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 2 ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2553 และต้องแก้ค่าคะแนน I ภายในภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา 2554 นั้น เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่า จึงไม่สะดวกในการมาเรียน จึงขอขยายเวลาการแก้
ค่าคะแนน I ดังกล่าว ออกไปอีก 1 ภาคการศึกษา จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ขยายเวลาการแก้ค่าคะแนน I ออกไปเป็นภายในภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 

4.3 ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอก 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า มีนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

จํานวน 4 คน ขออนุมัติลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยต่อภาคการศึกษา ซึ่งงบประมาณดังกล่าวครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายในการวิจัย โดยภาควิชาไม่ต้องรับภาระส่วนเกินใดๆ  

(1) นางสาวนวลจันทร์ ข้องสาย ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 2/2554 
(2) นางสาวปริชาติ ผลานิสงค์ ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 1/2554  
(3) นางสาวอทิยา วุฒิรัตน์ ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 1 และ 

2/2554 
(4) นางสาวจุฑามาศ รถา ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท ไม่ระบุภาคการศึกษา 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ ลําดับที่ (1)-(3) ลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยตามที่ขอ

และลําดับที่ (4) ลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัย 1 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 2/2554)  

/4.4 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือก… 
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4.4 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกเป็นกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) 

ประธานแจ้งว่า กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งการครบวาระการดํารงตําแหน่งคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) และขอให้คณะฯ โดยความเห็นชอบของที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ เสนอชื่อบุคลากรและผู้ดํารงตําแหน่ง ตามข้อ 5.1.1(5) และ (6) แห่งข้อบังคับ
สภามหา วิทยาลั ยขอนแก่ น  ว่ า ด้ วย  การบริ ห า รข้ า ร าชการพล เ รื อน ในสถาบั นอุ ดมศึ กษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550 เพื่อเลือกเป็นกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) จึง
เสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้เสนอชื่อ ดังนี้  
1. กรรมการตามข้อ 5.1.1(5) ซึ่งเลือกจากบุคลากรผู้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหารตามที่ ก.พ.อ. 

กําหนด จํานวน 1 คน คือ นายสถิตย์ แก้วบุดตา ตําแหน่ง เลขานุการคณะเทคโนโลยี สังกัด 
สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี 

2. กรรมการตามข้อ 5.1.1(6) ซึ่งเลือกจากบุคลากรผู้ดํารงตําแหน่งวิชาการ จํานวน 2 คน คือ 
(1) นายอนันต์ หิรัญสาลี ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากร

การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 
(2) นางกุลธิดา ท้วมสุข ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัด สายวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. กรรมการตามข้อ 5.1.1(6) ซึ่งเลือกจากบุคลากรผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป หรือตําแหน่งประเภท

วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และมิได้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร จํานวน 2 คน คือ 
(1) นางสินี ช่วงฉ่ํา ตําแหน่ง นักวิจัย ชํานาญการ สังกัด งานโครงการวิจัย ฝ่ายวิจัยประเมินผล 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
(2) นายสมคิด พลตื้อ ตําแหน่ง บุคลากร ชํานาญการ สังกัด สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี 

4.5 การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้คณะเทคโนโลยี  
ประธานแจ้งว่า ตามที่นายพลฤทธ์ิ จุลมนต์ นักเรียนทุนรัฐบาล ได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง

เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งวิชาการที่ทําหน้าที่สอนและวิจัยในระดับอุดมศึกษา 
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยี ต้ังแต่วันที่ 19 เมษายน 2547 แต่ไม่ได้ย่ืนขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายใน 7 ปี (วันที่ 18 เมษายน 2554) ทําให้สิ้นสุดการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน หากคณะจะจ้างบุคคลดังกล่าวต่อให้จ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
รายได้ และต้องยื่นขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายในเดือนธันวาคม 2554 คณะ
ได้พิจารณาเบื้องต้นแล้วเห็นว่า นายพลฤทธิ์ จุลมนต์ มีผลการปฏิบัติงานในระดับดี และสามารถช่วยงานการ
เรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตได้เป็นอย่างดี เห็นควรให้จ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
รายได้ เป็นเวลา 1 ปี จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้จ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ของ
คณะ และมีข้อเสนอแนะให้คณะสรุปข้อมูลพนักงานที่มีคุณสมบัติที่จะขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และมี
กลยุทธ์ที่จะผลักดันให้พนักงานมหาวิทยาลัยขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการต่อไป 

4.6 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการกลั่นกรองและจัดลําดับความสําคัญโครงการวิจัยที่
เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

ประธานแจ้งว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกประกาศ (ฉบับที่ 1826/2554) ลงวันที่ 6 
ตุลาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการกลั่นกรองและจัดลําดับความสําคัญโครงการที่เสนอ

/ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย … 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองและจัดลําดับ
ความสําคัญโครงการวิจัยระดับคณะฯ ประจําปีงบประมาณ 2556 ดังนี้ 

1. คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณา งามศักด์ิ เป็นกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ฉลอง บัวผนั เป็นกรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ด่านวิรุทัย เป็นกรรมการ 

ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ 
5.1 การเวียนรับรองของคณะกรรมการประจําคณะ 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ขอปรึกษาที่ประชุมเกี่ยวกับการเวียนรับรองวาระของ

คณะกรรมการประจําคณะ บางครั้งกรรมการไม่ได้พิจารณา เช่น ไปราชการ หรือลา แต่ในบันทึกให้พิจารณา
จะถือการไม่ตอบตามกําหนดเวลาเป็นการรับรอง หรือเห็นชอบ ซึ่งในความเป็นจริงไม่ได้พิจารณา หรือไม่ได้
เห็นชอบ เห็นควรมีการปรับปรุงหรือไม่ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
      ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติ ให้ปรับปรงุข้อความให้มคีวามหมายที่เหมาะสมต่อไป 

5.2 การเตรียมบุคคลเข้าให้ข้อมูลการประเมินคุณภาพ 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ขอปรึกษาที่ประชุมเกี่ยวกับการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายใน คณะควรเก็บข้อมูลจากผู้เข้าสัมภาษณ์เป็นข้อมูลประกอบการดําเนินการให้ผู้ที่จะเข้าให้ข้อมูล
รับทราบในเบื้องต้นที่ตรงกัน เพื่อจะได้ทําความเข้าใจในการให้ข้อมูลที่เป็นไปในทางเดียวกัน จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณา 
      ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติ ให้เตรียมข้อมูลประกอบเพื่อให้ผู้ถูกเชิญเข้าสัมภาษณ์ได้เตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสัมภาษณ ์

เลิกประชุม  เวลา 17.55 น. 

                      (นายสถิตย์ แก้วบุดตา) 
                    เลขานุการคณะเทคโนโลย ี
                        เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 

นายสมคิด พลต้ือ 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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