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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 7/2555 

วันพุธที ่19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555   
ณ ห้องประชมุคณะเทคโนโลย ี

ผู้มาประชุม : 
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. อ.ดร.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   กรรมการ 
7. ผศ.ดร.อารยา อารมณ์ฤทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ 
8. รศ.ดร.รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
9. ผศ.ดร.รัชฎา ต้ังวงค์ไชย กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
10. นายสถิตย์ แก้วบุดตา      เลขานุการคณะเทคโนโลยี  เลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม :  
 - 
ผู้เขา้ร่วมประชุม : 
1. นายสมคิด พลต้ือ หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ 
เริ่มประชุม    20 เวลา 13.30 น. 
  ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 11 แก้ไขจาก “จาก 8,000 บาท เป็น 10,000 บาท” เป็น “จาก 8,000 บาท เป็น 
10,000 บาท และ 12,000 บาท” 25 

30 

35 

40 

หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 19 และ 22 แก้ไขจาก “Agro base Engineering”เป็น “Agro based 
Engineering” บรรทัดที่ 24-25 แก้ไขจาก “จะมีการนัดประชุมที่มหาวิทยาลัย Bogor ประเทศอินโดนีเซีย 
เกี่ยวกับปฏิณญาโบกอร์” เป็น “จะมีการนัดประชุมการจัดต้ัง Consortium อย่างเป็นทางการที่มหาวิทยาลัย 
Bogor ประเทศอินโดนีเซีย และจะประกาศปฏิญญาโบกอร์ว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าว” บรรทัดที่ 38 แก้ไข
จาก “สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร” เป็น “สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร” 

หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 19 แก้ไขจาก “และเทคโนโลยีอาหาร” เป็น “และเทคโนโลยีการอาหาร” บรรทัด
ที่ 33 แก้ไขจาก “และทิศทางคณบดีคณะเทคโนโลยี” เป็น “และทิศทางการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยี” 
บรรทัดที่ 35 แก้ไขจาก “ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ” เป็น “ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ 
และให้ดําเนินการเสนอองค์ประกอบของคณะกรรมการเข้าพิจารณาในคราวต่อไป” 

ระเบยีบวาระที่  2 เรื่องสบืเนื่อง 
2.1 การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลย ี
ประธานแจ้งว่า ตามวาระที่ 5.1 การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี คราวประชุม ครั้งที่ 

6/2555 เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ที่ประชุมเห็นชอบองค์ประกอบของคณะกรรมการกําหนด
กรอบและทิศทางการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยี ประกอบด้วยผู้แทนจาก คณะกรรมการประจําคณะ 
และมีเลขานุการคณะเทคโนโลยี เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ดําเนินการเสนอองค์ประกอบของ

/คณะกรรมการเข้าพิจารณา … 
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คณะกรรมการเข้าพิจารณาในคราวต่อไป นั้น เพื่อให้ได้องค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าว จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ องค์ประกอบของคณะกรรมการกําหนดกรอบและทิศ
ทางการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยี ดังนี้  

1. รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ   เป็นประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล   เป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
3. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท   เป็นกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ 
4. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือผู้แทน เป็นกรรมการ 
5. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณีหรือผู้แทน เป็นกรรมการ 
6. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหารหรือผู้แทน เป็นกรรมการ 
7. เลขานุการคณะเทคโนโลยี    เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ระเบยีบวาระที่  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
3.1 เรื่องที่เวียนให้กรรมการคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้ให้คณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยการเวียนรับรองผล 
ซึ่งได้ดําเนินการไปแล้ว และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้  

1. รับรองผู้สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 จํานวน 1 คน คือ นายวราวุธ ธนะมูล  

 (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว1439 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2555) 
2. รับรองผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษา

ปลาย ปีการศึกษา 2554 จํานวน 1 คน คือ นางสาววรรณกร คําภาค  
 (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว1507 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555) 

3. 3.1) รับรองการขอรับบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 กรณีพิเศษ คือ นางสาวสุรัตดา ศรีสุวรรณ์  
3.2) รับรองผลการศึกษา วิชา 662 899 THESIS ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 จํานวน 1 คน คือ นายวิชญ์วารุตม์ สม
จันทร์ ลงทะเบียน 2 หน่วยกิต ผ่าน 2 หน่วยกิต  

(ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว1561 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555) 
4. รับรองการขอขยายจํานวนนักศึกษาในคําปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นกรณีพิ เศษ คือ ผู้ ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต วิชิตพันธ์ุ เป็นจํานวน 10 คน  
(ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว1587 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2555) 
ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
3.2 ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน คณะเทคโนโลยี ประจําปีการศึกษา 

2554 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า ตามท่ีคณะรับการตรวจประเมินการประกัน

คุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 ตามตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพภายใน (IQA 42 ตัวช้ีวัด) เมื่อวัน

/ศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2555… 
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ศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2555 นั้น ใคร่ขอแจ้งรายงานผลการตรวจประเมินฯ เบื้องต้น ประกอบด้วยสรุปผลการ
ประเมินในภาพรวม และผลการประเมินตามตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพภายใน (IQA 42 ตัวช้ีวัด) ดัง
รายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.3 สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยี (มิถุนายน 
2555 ถึง กรกฎาคม 2555) 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งสรุปการจัดกิจกรรมและการดําเนินงานฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 2555 ถึง กรกฎาคม 2555 จํานวน 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 

1) โครงการ ไหว้พระ สร้างสิริมงคล ฝึกฝนจิตอาสา วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2555 เวลา 
08.30-16.30 น.  

2) กิ จ ก ร รมพิ ธี บ า ยศ รี สู่ ข วัญ  นั ก ศึ กษ า ใหม่  ประจํ า ปี ก า รศึ กษ า  2 5 5 5  วั นพุ ธ
ที่ 27 มิถุนายน 2555 เวลา 18.00-21.00 น.  

3) กิจกรรมการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ประจําปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 1-6 กรกฎาคม 
2555 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาคณะได้รับเหรียญรางวัล รวม 
23 เหรียญ (5 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน และ 13 เหรียญทองแดง) 

ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 
3.4 ผลการจัดสรรทุนนักศึกษายอดเยี่ยม ประจําปีการศึกษา 2555 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาแจ้งว่า ตามท่ีคณะประกาศรับสมัครรับทุนการศึกษา ทุน

นักศึกษายอดเยี่ยม คณะเทคโนโลยี ประจําปีการศึกษา 2555 สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นั้น การดําเนินการ
พิจารณาผู้รับทุนดําเนินเสร็จสิ้นแล้ว ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.5 การจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ของคณะเทคโนโลยี 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า คณะได้กําหนดจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ประจําปี 2555 ขึ้นในวันที่ 16สิงหาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
แนะนําประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของคณะแก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยคณะได้ทํา
บันทึกแจ้งงดการเรียนการสอนให้ภาควิชาและสาขาวิชาทราบแล้ว จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.6 การจัดซื้อเครื่องมือวิจัย/ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนงบประมาณการ

จัดต้ังศูนย์เครื่องมือวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อจัดระบบเครื่องมือวิจัยให้สามารถใช้งานร่วมกันของคณะ
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด และสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากลได้ โดย
คณะได้แจ้งรายชื่อเครื่องมือให้ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ไปแล้ว นั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วมี
รายการครุภัณฑ์ที่คณะได้รับจัดสรรคือ เครื่อง Freeze drier โดยจะติดต้ังในคณะ และคณะเป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

/ระเบียบวาระที่ 4 … 
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ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 การขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอก 

เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า มีนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 4 
คน ขออนุมัติลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยต่อภาคการศึกษา ซึ่งงบประมาณดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการ
วิจัย โดยภาควิชาไม่ต้องรับภาระส่วนเกินใดๆ ประกอบด้วย 

(1) นางสาวนิภาพัศน์ ภูเกิดพิมพ์ ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 1-2/2555 
(2) นายกิติพงษ์ เวชกามา ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 1-2/2555 
(3) นางสาวอรวรรณ ดีสุทธ์ิ ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 1-2/2555 
(4) นางสาวอทิยา วุฒิรัตน์ (ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 1/2555-2/2557 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยได้ตามท่ีขอ 

4.2 รับรองผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า มีผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 4 คน และงานบริการ

การศึกษาได้ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์การจบการศึกษาครบถ้วนแล้ว ประกอบด้วย  
ระดับปริญญาตรี จํานวน 2 คน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี นายชาติชาย ดาวเฉลิมวงศ์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร นางสาวนิตยา ศรีสุข 

ระดับปริญญาโท จํานวน 1 คน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร นางสาวรุ่งทิวา นาคสมบูรณ์ 

ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 คน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร นายอณุชิด พันธุรักษ์ 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง ระดับปริญญาตรี จํานวน 2 คน และระดับ

ปริญญาโท จํานวน 1 คน และไม่รับรอง ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 คน คน เนื่องจากเอกสารรับรองการ
ตีพิมพ์ยังไม่สมบูรณ์ 

4.3 การพิจารณาจดัลาํดับความสาํคญัของข้อเสนอโครงการทนุอุดหนนุทัว่ไป ประจําปี 2557 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกประกาศ (ฉบับที่ 

1028/2555) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมิน กลั่นกรองและ
จัดลําดับความสําคัญโครงการที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป ประจําปีงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และข้อ 4 ของประกาศให้คณะแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินข้อเสนอโครงการ
และแจ้งผลการประเมินโครงการต่อคณะ และข้อ 8 ของประกาศให้คณะแต่งต้ังคณะกรรมการระดับคณะเพื่อ
ทําหน้าที่ตรวจสอบการปรับปรุงโครงการและให้ความเห็นตามแบบตรวจสอบโครงการ กลั่นกรองโครงการ 
และจัดลําดับความสําคัญโครงการที่นักวิจัยในสังกัดคณะเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 
โดยให้คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณากลั่นกรองและจัดลําดับความสําคัญของโครงการต่อคณบดี 
หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย เพื่อรายงานผลให้ฝ่ายวิจัยภายในเวลาที่กําหนด นั้น เพื่อให้การประเมิน กลั่นกรอง
และจัดลําดับความสําคัญโครงการที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ของคณะฯ ประจําปีงบประมาณ 2557 
ดําเนินการได้ตามกําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มีกรรมการพิจารณาที่เป็นกลาง จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา 

/ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็น … 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินข้อเสนอโครงการและ
คณะกรรมการกลั่นกรองและจัดลําดับความสําคัญโครงการวิจัยระดับคณะฯ ประจําปีงบประมาณ 2557 ดังนี้ 
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินข้อเสนอโครงการ 

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

คณะกรรมการกลั่นกรองและจัดลําดบัความสําคญัโครงการวิจัยระดบัคณะฯ 
1. คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นประธานกรรมการ 
2. ผู้แทนภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นกรรมการ 
3. ผู้แทนภาควิชาเทคโนโลยีธรณี เป็นกรรมการ 
4. ผู้แทนภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร เป็นกรรมการ 
5. ผู้แทนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต เป็นกรรมการ 

4.4 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ประธานแจ้งว่า ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 0514.1.3.1/ว 4869 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 

2555 กองการเจ้าหน้าที่แจ้งเรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งผู้บังคับบัญชา
สั่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรืปฏิบัติการวิจัย และขอให้คณะสํารวจสาขาวิชาที่ไปศึกษา 
ฝึกอบรม ที่เป็นความต้องการของคณะ และที่ ศธ 0514.1.3.1/ว 5097 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ขอให้
การกําหนดสาขาวิชาที่ไปศึกษา ฝึกอบรม ที่เป็นความต้องการของคณะให้ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะด้วย นั้น เพื่อให้การดําเนินการแจ้งสาขาวิชาที่ไปศึกษา ฝึกอบรม ที่เป็นความ
ต้องการของคณะ ได้ตามนัยของหนังสือดังกล่าว ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้แจ้งสาขาวิชาที่ไปศึกษา ฝึกอบรม ที่เป็นความ
ต้องการของคณะ ดังนี้ คือ 

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

4.5 รับรองงบประมาณเงนิรายได้ ปีงบประมาณ 2556 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า ฝ่ายแผนและสารสนเทศ โดยงานนโยบายและ

แผน ได้จัดทํางบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2556 เพื่อเสนอต่อฝ่ายแผนฯของมหาวิทยาลัย 
เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณา ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบและรับรอง โดยให้ฝ่ายแผนและสารสนเทศปรับ
ยอดเงินให้ถูกต้อง และดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2556 ใน
รูปแบบเดียวกันเสนอพิจารณาต่อไป 

4.6 แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน คณะเทคโนโลยี ประจําปีการศึกษา 2555 
ประธานแจ้งว่า ตามท่ีคณะรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน ประจําปี

การศึกษา 2554 ตามตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพภายใน (IQA 42 ตัวช้ีวัด) เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2555 
นั้น มีประเด็นผลการประเมินตามตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพภายใน (IQA 42 ตัวช้ีวัด) ที่คณะควรพิจารณา
แนวทางในการดําเนินการเพื่อรับการตรวจประเมินฯ ในปีถัดไป จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

/ที่ประชุมพิจารณาแล้วม…ี 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหัวข้อที่คณะ ภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ ควรพิจารณา
แนวทางในการดําเนินการฯ ดังนี้  

1. ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
- ให้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของคณะให้ชัดเจน โดยเน้นที่การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และการ

ปรับคุณวุฒิของบุคลากร ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2555 
2. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

- ให้มีการจัดทาํแผนสํารองฉกุเฉิน และแผนบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคของคณะ 
3. ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

- ให้มีการประเมินผลการเรียนการสอนเองแทนการประเมินผ่านเว็บไซต์ โดยคณะจัดทําแบบ
ประเมินกลางและร่วมกับภาควิชาฯในการจัดเก็บแบบประเมิน 

4. ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
- ให้มีการกําหนดตัวบ่งชี้ เพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิของการจัดกิจกรรมทั้งหมด 

5. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ 
- ให้คณะแจ้งรายละเอียดข้อมูล วารสาร Q 1-4 (SCImago Journal & Country Rank) และ

จัดทําแบบฟอร์มรายงานข้อมูลที่ชัดเจนให้กับภาควิชาฯ 
- ให้ภาควิชาฯ รายงานข้อมูลที่ตีพิมพ์ให้คณะตามกําหนดเวลา 

6. ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
- ให้มีการจัดกิจกรรม/โครงการให้กับศิษย์เก่า ปีละ 1 กิจกรรม 

7. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
- ให้คณะจัดทําแบบฟอร์มรับรองการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ สําหรับให้

หัวหน้าโครงการวิจัย รวบรวมจากผู้ใช้ประโยชน์ 
8. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

- ให้มีกลไกสร้างแรงจูงใจ โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยของคณะ 
9. องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ และ องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

- ให้มีกลไกการดําเนินการที่มีการพิจารณาในด้านนโยบายและการดําเนินการผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะอย่างต่อเนื่อง 

4.7 รายงานความก้าวหน้าการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวชิาการระยะที่ 2 (รศ.
วรนุช ศรีเจษฎารักข์) 

เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามที่ รศ.วรนุช ศรีเจษฎารักข์ ได้รับอนุมัติให้ไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ มีกําหนด 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 
2555 นั้น ครบกําหนดเวลาการส่งรายงานความก้าวหน้า ระยะที่ 2 และบุคคลดังกล่าวขออนุมัติกลับมา
ปฏิบัติราชการก่อนครบกําหนดเวลา และได้รับอนุมัติกลับมาปฏิบัติราชการก่อนครบกําหนดเวลา ต้ังแต่วันที่ 
1 พฤษภาคม 2555 และได้รายงานความก้าวหน้าฯ ตามท่ีได้รับอนุมัติ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานความก้าวหน้า ระยะที่ 2  
ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ - ไม่ม ี

เลิกประชุม  เวลา 16.55 น. 
                      (นายสถิตย์ แก้วบุดตา) 
                    เลขานุการคณะเทคโนโลย ี
                        เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
นายสมคิด พลต้ือ 
ผู้จดรายงานการประชุม 


	ระเบียบวาระที่  1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้

