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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 11/2555 

วันพฤหสับดีที ่15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555   
ณ ห้องประชมุคณะเทคโนโลย ี

ผู้มาประชุม : 
1. ผศ.ดร.เกษม นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.คณิต วิชิตพันธ์ุ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ   กรรมการ 
3. อ.ดร.กรกช ฮามสุโพธ์ิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
4. ผศ.ดร.มัลลิกา บุญม ี หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 
5. อ.ดร.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   กรรมการ 
6. ผศ.ดร.อารยา อารมณ์ฤทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ 
7. รศ.ดร.รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
8. ผศ.ดร.รัชฎา ต้ังวงค์ไชย กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
9. นายสถิตย์ แก้วบุดตา      เลขานุการคณะเทคโนโลยี  เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม :  
1. รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ไปราชการต่างประเทศ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม : 
1. นายสมคิด พลต้ือ หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ 

เริ่มประชุม    
20 

เวลา 13.30 น. 
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 และครั้งที่  
  พิเศษ 2/2555 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555  
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

ครั้งที่ 10/2555 เม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2555 
หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 12-13 แก้ไขจาก “คณะกรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา” เป็น 

“กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา” 
25 

30 
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หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 17 แก้ไขจาก “แต่งเนื่องจากคุณสุรัตน์” เป็น “แต่เนื่องจากคุณสุรัตน์” 

หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 14-15 แก้ไขจาก “และขอใช้เกณฑ์ FTES ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้
พิจารณาคราวหน้า” เป็น “และในส่วนงบดําเนินงาน 2,810,700 บาท นั้น ขอใช้เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เป็นฐานในการพิจารณา โดยงานนโยบายและแผนจะ
จัดทําข้อมูลประกอบให้พิจารณาคราวหน้า”  

หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 25 แก้ไขจาก “หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร” เป็น “ผศ.ดร.รัชฎา ต้ังวงค์ไชย 
กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา” และ บรรทัดที่ 30 แก้ไขจาก “คณะกรรมการประจําคณะจาก
คณาจารย์ประจํา” เป็น “ผศ.ดร.รัชฎา ต้ังวงค์ไชย กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา” 

เอกสารแนบท้ายวาระที่ 4.1 หน้า 2 ลําดับที่ 9 แก้ไขจาก “วิชา 664 324 FUNAMENTAL OR 
ROCK MECHANICS” เป็น “วิชา 664 324 FUNDAMENTAL OF ROCK MECHANICS” 

 

 /ครั้งที่ พิเศษ 2/2555 … 



ครั้งท่ี 11/2555 หน้าท่ี 2/7 

 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

ครั้งที่ พเิศษ 2/2555 เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 2555 

หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 13-14 แก้ไขจาก “คณะกรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา” เป็น 
“กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา” และบรรทัดที่ 25 แก้ไขจาก “3.1 การรับรองผลการศึกษา 
ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555” เป็น “2.1 การรับรองผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา 2555” 

หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 19-20 แก้ไขจาก “รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร” เป็น “กรรมการประจํา
คณะจากคณาจารย์ประจํา” และบรรทัดที่ 27 แก้ไขจาก “วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2555 การทัศนศึกษา” 
เป็น “วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2555 ทัศนศึกษา” 

ระเบยีบวาระที่  2 เรื่องสบืเนื่อง 

2.1 การดําเนินการด้านประหยดัพลังงาน 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามวาระที่ 5.1 การดําเนินการด้านประหยัดพลังงาน 

คราวประชุม ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ที่ประชุมเห็นควรให้คณะฯเริ่มรณรงค์ด้านการ
ประหยัดพลังงานต่อไป นั้น คณะกําลังดําเนินการจัดทําป้ายรณรงค์การประหยัดพลังงานติดตามจุดต่างๆ ของ
คณะฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

2.2 ข้อมูลประกอบการจัดที่พักโควตาของคณะ 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามวาระที่ 2.3 ข้อมูลประกอบการจัดที่พักโควตาของคณะ 

คราวประชุม ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 แจ้งข้อสรุปจากการประชุมบุคลากรขอที่พักอาศัย
ตามสิทธ์ิ และห้องพักเลขที่ 11-4-11 แฟลต 11 ป่าดู่ ที่อาจารย์ ดร.อัมพร แซ่เอียว เป็นผู้ได้รับสิทธ์ิพักอาศัย
จะส่งคืนให้คณะฯ ในอีกประมาณ 2 สัปดาห์ นั้น บัดนี้ อาจารย์ ดร.อัมพร แซ่เอียว ได้ส่งคืนห้องพักเลขที่
ดังกล่าวแล้ว และจะได้ประสานงานกับอาจารย์ใหม่ (อาจารย์ ดร.อภิลักษณ์ สลักคํา) ในการเข้าพักอาศัย
ช่ัวคราวต่อไป จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

2.3 การบริหารจัดการพื้นที่การใช้ห้องของคณะ 
ประธานแจ้งว่า ตามวาระที่ 5.2 การบริหารจัดการพื้นที่การใช้ห้องของคณะ คราวประชุม 

ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 นั้น ขณะนี้บุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ กําลังจะดําเนินการ
วิจัยสถาบันเกี่ยวกับเรื่องการใช้พื้นที่ดังกล่าว ซึ่งผลการวิจัยจะได้ข้อมูลในภาพรวมของคณะฯ มาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการทบทวนการใช้ห้องในอาคารต่างๆ ของคณะฯ ได้ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

2.4 การย้ายพนักงานมหาวทิยาลัย โดยใช้เงินรายได ้เปน็ พนักงานมหาวทิยาลัย เงิน
งบประมาณแผ่นดนิ 

ประธานแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.1 การย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ เป็น 
พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน คราวประชุม ครั้งที่ พิเศษ 2/2555 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 
2555 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีคําสั่งเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 จึง
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

 
/ระเบียบวาระที่  3 … 
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ระเบยีบวาระที่  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
3.1 เรื่องที่เวียนให้กรรมการคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้ให้คณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยการเวียนรับรองผล 
ซึ่งได้ดําเนินการไปแล้ว และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้  

1. รับรอง เปิดรายวิชาเปลี่ยนแปลงใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ วิชา 662 492 
สัมมนาฝึกงานทางอุตสาหกรรม (Seminar in Industrial Training) ภาคการศึกษาปลาย ปี
การศึกษา 2555 (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว2448 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2555) 

2. รับรอง ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 
จํานวน 2 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คือ นางสาวภัทรวรินทร์ แสนหล้า สาขาวิชา
เทคโนโลยี ชีวภาพ คือ นางสาวธัญญมน ชบาศรี และรับรองผลการศึกษา วิชา 664 715 
Geomechanics ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 จํานวน 1 คน 
คือ นายณิศรากร บํารุงเกียรติ ได้ค่าคะแนน I เนื่องจากรายงานยังไม่สมบูรณ์ (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว
2473 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2555) 

3. รับรอง ผลการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 แก้ค่าคะแนน 
I ระดับปริญญาตรี วิชา 664 465 Special Projects in Geotechnology จํานวน 4 คน จากค่า
คะแนน I เป็น B จํานวน 3 คน และ F จํานวน 1 คน (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว2478 ลงวันที่ 17 
ตุลาคม 2555) 

4. รับรอง เพิ่มรายวิชาเลือกใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร วิชา 
667 754 การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง (Advanced Food Analysis) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2555 (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว2488 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2555) 

5. รับรอง ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2555 จํานวน 1 คน คือ นายสราวุธ กองคํา (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว2502 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2555) 

6. รับรอง ผู ้สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 จํานวน 1 คน คือ นางสาวกฤตยา สุภาทวีวัฒน์ และรับรองการ
เทียบโอนรายวิชา จํานวน 4 วิชา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2555 คือ นางสาวเบญญา เพ็ชรพันธ์ศรี (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว2518 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2555) 

7. รับรอง การขอแก้ไขแบบ มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตร
ปรับปรุง 2555) (ที่ ศธ 0514.16.1.4/ว 2547 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2555) 

8. รับรอง ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 จํานวน 12 คน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต จํานวน 1 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จํานวน 4 คน สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 6 คน และสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จํานวน 1 คน และรับรองผล
การศึกษา ระดับปริญญาตรี วิชา 664 379 Physical Resource Management ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา 2555 จํานวน 1 คน คือ นายณัฐฐากร สิงห์ชู ได้ค่าคะแนน D (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว
2568 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2555) 

9. รับรอง การขอขยายจํานวนนักศึกษาในคําปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นกรณีพิเศษ คือ อาจารย์ ดร.วีระ 
ปิยธีรวงศ์ เป็นจํานวน 10 คน (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว2597 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555) 

ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้ถอนเรื่อง ที่ 9 ออก และส่งเรื่องกลับให้ภาควิชาฯ เพื่อทวน

สอบผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนขอขยายจํานวนนักศึกษาต่อไป 

/3.2 หลักเกณฑ์การพิจารณา… 
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3.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้มีความรู้ความสามารถ
และมีประสบการณ์ และหลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย 

เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ประกาศ ฉบับที่ 13/2555 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้มีความรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์ โดยจ่ายเป็นรายเดือนไม่เกิน ร้อยละ 10 ของเงินเดือนแรกบรรจุ จากงบประมาณแผ่นดินของ
มหาวิทยาลัย ร้อยละ 50 และงบประมาณรายได้ของคณะ ร้อยละ 50 และฉบับที่ 14/2555 หลักเกณฑ์และ
วิธีการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  

3.3 DECLARATION ASEAN UNIVERSITIES CONSORTUIM ON FOOD & AGRO-
BASED ENGINEERING AND TECHNOLOGY EDUCATION (Bogor Declaration)  

ประธานแจ้งว่า ตามท่ีได้แจ้งให้ทราบถึงการมีความร่วมมือด้าน Agro-base Engineering 
and Technology ระหว่างสมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทย ร่วมกับสมาคมสภา
วิชาการอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย นั้น บัดนี้ทั้งสามฝ่ายได้จัดทํา
ปฏิญญา ASEAN UNIVERSITIES CONSORTUIM ON FOOD & AGRO-BASED ENGINEERING AND 
TECHNOLOGY EDUCATION (Bogor Declaration) และมีการลงนามในปฏิญญาดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 
28 ตุลาคม 2555 ซึ่งในขั้นตอนต่อไปจะมีการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือในระดับมหาวิทยาลัยโดยคณะวิชาที่
เป็นสมาชิกทั้ง 3 ประเทศ เพื่อดําเนินกิจกรรมให้บรรลุตามกรอบปฏิญญาที่กําหนดไว้ ดังรายละเอียด จึงแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.4 สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยี (สิงหาคม- 
พฤศจิกายน 2555) 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งสรุปการจัดกิจกรรมและการดําเนินงานฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา ต้ังแต่เดือน สิงหาคม-พฤศจิกายน 2555 ดังนี้ 

1) สรุปสถิติการถูกลงโทษทางวินัยของนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2555 ซึ่งในส่วนของคณะเทคโนโลยี ไม่มีนักศึกษาที่ได้รับโทษ
ทางวินัยใดๆ 

2) การดําเนินการและจัดสรรทุนการศึกษาภาคปลาย ประจําปีการศึกษา 2555 
3) การจัดกิจกรรมโครงการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีพบผู้บริหาร ประจําปีการศึกษา 2555 
4) การเข้าร่วมประเพณีลอยกระทง ประจําปี  2555 

ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 

3.5 กิจกรรมวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี พ.ศ.2555 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้กําหนดวันพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 

ประจําปี พ.ศ.2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2555 และคณะฯ ได้จัดทํากําหนดการแสดงความยินดีกับ
บัณฑิตของคณะฯ ระหว่างวันที่ 24-27 ธันวาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ในส่วนการเลี้ยงอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตร
ในวันแรกของการฝึกซ้อมนั้น ให้มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันร่วมกันทั้งคณะ 

 
 

/3.6 กําหนดการประชุมคณะ… 

http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/ViewDocFile2.php?DOC_ID=5896
http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/ViewDocFile2.php?DOC_ID=5896
http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/ViewDocFile2.php?DOC_ID=5897
http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/ViewDocFile2.php?DOC_ID=5896
http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/ViewDocFile2.php?DOC_ID=5896
http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/ViewDocFile2.php?DOC_ID=5897
http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/ViewDocFile2.php?DOC_ID=5897
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3.6 กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ประจําปี พ.ศ. 2556 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามท่ีคณะฯ ได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะ ในวันพฤหัสบดีที่สามของเดือน นั้น ในปี พ.ศ.2556 ได้จัดทําร่างกําหนดการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ โดยมีเดือนมีนาคม และตุลาคม ที่กําหนดเป็นวันพฤหัสบดีที่หนึ่งของเดือน 
เพื่อให้สอดคล้องกับการรับรองผลการศึกษา ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ที่ประชุมรับทราบ 

3.7 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในภาควิชา/สํานักงานคณบดี ปี
การศึกษา 2554 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่าตามที่คณะฯ ดําเนินการการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในภาควิชา/สํานักงานคณบดีไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้เสนอรายงานผลแล้ว ดัง
รายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.8 การดําเนินการด้านการวิจัยสถาบัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดําเนินกิจกรรมให้เกิดการวิจัย

สถาบันในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และคณะฯ ได้ร่วมดําเนินการตาม
กลไกที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ ความทราบแล้วนั้น ใคร่ขอแจ้งความคืบหน้าว่า ขณะนี้คณะฯได้พิจารณาส่ง
ข้อเสนอโครงการวิจัยของบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 6 โครงการ ดังรายละเอียด ซึ่งขั้นตอนต่อไปจะเป็น
กระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าว มีความคืบหน้าอย่างไรจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป จึงแจ้งให้
ที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 หลักเกณฑ์และวิธีการให้เงินค่าตอบแทนผลงานวิจัยที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/
ลิขสิทธิ์ 

เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ให้เสนอที่ประชุม
พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการให้เงินค่าตอบแทนผลงานวิจัยที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิ ซึ่งฝ่าย
วิชาการฯ ได้ร่างประกาศมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการ และให้กรรมการประจําคณะนํากลับไป
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยให้แจ้งกลับมายังฝ่ายวิชาการฯ เพื่อปรับแก้ไขและประกาศต่อไป 

ทั้งนี้เนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวใช้เงินจากเงินกองทุนวิจัยคณะเทคโนโลยี จึงขอให้คณะ
สรุปข้อมูลการรับจ่ายเงินกองทุนวิจัยคณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมคราวต่อไป 

4.2 ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอก 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า มีนักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 2 คน ขออนุมัติ

ลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยต่อภาคการศึกษา ซึ่งงบประมาณดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการวิจัย โดย
ภาควิชาไม่ต้องรับภาระส่วนเกินใดๆ ประกอบด้วย 

1) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร นางสาวกีรดา แก้วจุมพล ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก โครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษกสําหรับงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับภาคการผลิต (ทุน คปก.-อตุสาหกรรม) ประจาํปี 
2554 ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 1/2554-2/2556 

2) สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี นางสาวกฤติกา ตระกูลงาม ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ

/สําหรับอาจารย์มหาวทิยา… 
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สําหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 2/2555-
2/2557 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยได้ตามท่ีขอ 

4.3 การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2556 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า งานนโยบายและแผนได้จัดทํารายละเอียดข้อมูล

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งานจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยี 
ประจําปีงบประมาณ 2556 ซึ่งคณะฯ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น เป็นเงิน 2,810,700 บาท จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณาสรุปการจัดสรร ดังนี้ 

      1. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  ได้รับจัดสรรเป็นเงิน 733,700.- บาท 
 2. ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร  ได้รับจัดสรรเป็นเงิน 980,500.- บาท 
 3. ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี  ได้รับจัดสรรเป็นเงิน 624,200.- บาท 
 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ได้รับจัดสรรเป็นเงิน 191,200.- บาท 
 5. สํานักงานคณบดี   ได้รับจัดสรรเป็นเงิน 281,100.- บาท 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ และให้ภาค/สาขาวิชาตรวจสอบ

รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา หากมีข้อทักท้วงให้แจ้งคณะฯ ภายในหนึ่งสัปดาห์ (วันที่ 22 
พฤศจิกายน 2555) 

4.4 สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี แจ้งปัญหาที่พบในคณะฯ เพื่อให้คณะพิจารณา  
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาแจ้งว่า สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยี ได้แจ้งสภาพปัญหา

ที่พบในคณะฯ ที่เสนอให้คณะฯ พิจารณา จํานวน 3 เรื่อง คือ บริเวณจอดรถยนต์ของนักศึกษา โรงอาหาร
คณะฯ และห้องน้ํา ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้คณะรับไปพิจารณาดําเนินการ 

4.5 ร่างกรอบแนวปฏิบัติในการพิจารณาคุณภาพการสอนของผู้ขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ผศ.ดร.รัชฎา ต้ังวงค์ไชย กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจําแจ้งว่า รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย ได้ให้เสนอที่ประชุมพิจารณาร่างกรอบแนวปฏิบัติในการพิจารณาคุณภาพการสอนของผู้ขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ซึ่งฝ่ายวิชาการฯ ได้ร่างรายละเอียดขั้นตอนมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดัง
รายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการ และให้ปรับแก้ข้อความตามที่ที่ประชุม
เสนอแนะ 

4.6 การดําเนินการจัดการและทําความสะอาดอาคารสถานที่ คณะเทคโนโลยี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 

เลขานุการคณะเทคโนโลยี แจ้งสรุปผลการดําเนินการด้านการดูแลทําความสะอาดอาคาร
สถานที่ของคณะเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดังรายละเอียด และขอความเห็นชอบหลักการ 
ในการดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยใช้หลักการดําเนินการเช่นเดียวกับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการ และให้เลขานุการคณะเทคโนโลยี จัดทําข้อมูล
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเพื่อแจ้งที่ประชุมคราวต่อไป 

/4.7 แผนพัฒนาองค์กร… 
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4.7  แผนพัฒนาองค์กรคณะเทคโนโลยี ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า ตามที่คณะฯได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา 2554 ไปแล้วนั้น โดยการดําเนินการกรณีที่คณะมีผลการดําเนินการอยู่ในระดับพอใช้ 
จะต้องนําจุดบกพร่องที่พบและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มาจัดทํา
แผนพัฒนาองค์กร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จึงใคร่ขอเสนอแผนพัฒนาองค์กร จํานวน 4 เรื่อง 
ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ดําเนินการแผนพัฒนาองค์กรในเรื่องต่อไปนี้ 
1. การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โดยแผนในข้อ 3. ให้พิจารณาปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบให้เหมาะสม 
ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ  

5.1 การแจ้งเวียนหนังสือของคณะฯ 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แจ้งขอหารือที่ประชุมเกี่ยวกับการแจ้งเวียนหนังสือของคณะฯ 

ว่าควรพิจารณาตามความเหมาะสมของเนื้อหาซึ่งบางเรื่องเช่นการแจ้งเพื่อทราบ สามารถแจ้งเวียนทาง e-mail ให้
ทราบได้ทันที ส่วนกรณีการพิจารณาจึงควรแจ้งภาควิชาฯเพื่อทราบและพิจารณา จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมรับทราบ และเห็นควรให้คณะฯดําเนินการต่อไป 
5.2 การจัดประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า ตามท่ีคณะฯ ได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปีงบประมาณ 2556 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจของคณะฯ 
และมีความสอดคล้อง เช่ือมโยง เกิดผลสัมฤทธ์ิ บรรลุตามเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนสามารถตอบสนองเป้าหมาย ผลลัพธ์ตามนโยบายแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 
อย่างเป็นรูปธรรม  คณะฯ คาดว่าจะจัดประชุมร่วมกันของบุคลากรในเรื่องดังกล่าว ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2555 จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ที่ประชุมรับทราบ และให้จัดส่งแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2556 ให้บุคลากรทราบ
และพิจารณา ก่อนกําหนดวันจัดประชุมร่วมกันของบุคลากรต่อไป 

5.3 การจัดงานเทศกาลไทย-เยอรมัน ครั้งที่ 23 (2555) 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ ร่วมกับ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิต
วิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยี และชมรมไทย-เยอรมันในอีสาน ร่วมกันจัดงานเทศกาลไทย-
เยอรมัน ครั้งที่ 23 (2555) ขึ้นในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 16.30-20.00 น. ณ บริเวณลานหน้าคณะ
เทคโนโลยี จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  
เลิกประชุม  เวลา 17.10 น. 
                      (นายสถิตย์ แก้วบุดตา) 
                    เลขานุการคณะเทคโนโลย ี
                       เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
นายสมคิด พลต้ือ 
ผู้จดรายงานการประชุม 


