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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 1/2556 

วันพฤหสับดีที ่21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  
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. 
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 37 แก้ไขจาก “ประธากรรมการบริหาร บริษัทเบทาโกร จํากัด” เป็น “ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัทเบทาโกร จํากัด” 25 

30 

35 

หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 17 แก้ไขจาก “แจ้งให้สโสรนักศึกษา” เป็น “แจ้งให้สโมสรนักศึกษา” บรรทัดที่ 
33 แก้ไขจาก “ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ในประกาศต่อไป” เป็น “ที่
ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบว่าการให้ ค่าตอบแทนไม่คิดตามสัดส่วนการหารายได้และให้คิดเงินค่าตอบแทน
ตามหลักเกณฑ์ในประกาศต่อไป” 

ระเบยีบวาระที่  2 เรื่องสบืเนื่อง 

2.1 การรณรงค์การประหยัดพลังงานของคณะเทคโนโลยี 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามวาระที่ 2.1 การดําเนินการด้านประหยัดพลังงาน 

คราวประชุม ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ได้แจ้งที่ประชุมว่าคณะกําลังดําเนินการ
จัดทําป้ายรณรงค์การประหยัดพลังงาน นั้น ขอแจ้งความคืบหน้าการดําเนินการคือ ได้จัดพิมพ์ป้ายสต๊ิกเกอร์
รณรงค์ติดตามจุดต่างๆ ของคณะฯ แล้ว ยังเหลือส่วนที่เป็นป้ายรณรงค์พลาสติกขนาด A 3 ที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบและมีข้อเสนอแนะให้มีการรณรงค์ที่หลากหลายช่องทางและต่อเนื่อง
เพิ่มขึ้นด้วย 

  /2.2 การจัดการและทําความ … 
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2.2 การจัดการและทําความสะอาดอาคาร สถานที่ คณะเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.6 การดําเนินการจัดการและทําความ

สะอาดอาคารสถานที่ คณะเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 คราวประชุม ครั้งที่ 11/2555 เมื่อ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบหลักการ และให้เลขานุการคณะเทคโนโลยี จัดทํา
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเพื่อแจ้งที่ประชุมพิจารณาคราวต่อไป นั้น บัดนี้ ได้จัดทําข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
ดังรายละเอียด โดยค่าใช้จ่ายที่แจ้งครอบคลุมการดูแลด้านความสะอาดในพื้นที่ทั้งหมด เว้นแต่กรณีที่เป็นการ
ใช้น้ํายาขัดและเคลือบเงา ลอกแว๊ก กระดาษชําระ ในพื้นที่ของภาควิชาในอาคาร TE 01 TE 02 TE 03 และ
TE 04 อีกทั้งกรณีการลดค่าใช้จ่ายค่าน้ํายาทําความสะอาดนั้น พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อจากผู้จําหน่าย
โดยตรงคุ้มค่ากว่าการดําเนินการเอง จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมเห็นชอบให้แต่ละหน่วยงานในคณะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการและทําความ
สะอาดอาคารสถานที่ คณะเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดังนี้ 

1. คณะเทคโนโลยี จํานวน 411,662 บาท 
2. ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร/ธรณี/ชีวภาพ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต จํานวนหน่วยงาน ละ 82,000 บาท 
3. ศูนย์วิจัยน้ําบาดาล และศูนย์วิจัยการหมักฯ จํานวนหน่วยงานละ 41,000 บาท 

และที่ประชุมเสนอให้แจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายในส่วนของสถาบันขงจื้อที่ต้องรับผิดชอบด้วย 
2.3 หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ของบุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยี 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามที่คณะฯ จัดประชุมคณาจารย์เพื่อพิจารณารับ
ฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานของบุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยี และมี
บันทึกแจ้งขอให้คณาจารย์พิจารณารูปแบบ ประเด็นการประเมินและค่าน้ําหนักขั้นตํ่า และเสนอแนะเพิ่มเติม
ภายในวันที่ 18 มกราคม 2556 นั้น บัดนี้ได้สรุปแบบและข้อคิดเห็นของคณาจารย์แล้วโดยส่วนใหญ่เห็นด้วย
กับรูปแบบที่ 1 และมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เริ่มใช้หลักเกณฑ์ในรอบการประเมิน รอบที่ 2/2556 และ
เสนอแนะเพิ่มเติมในตัวช้ีวัดและประเด็นการประเมิน คือ 

1) ด้านการสอน ระดับ 4 มีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในแต่ละรายวิชาอยู่ในเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 3.51 ปรับเป็น ไม่น้อยกว่า 3.75 

2) ด้านกิจกรรมการวิจัย ให้ปรับปรุงตามที่ประชุมเสนอแนะ  
และเมื ่อปรับปรุงแล้วให้แจ้งกรรมการประจําคณะพิจารณาเพิ่มเติมโดยหากมีข้อเสนอแนะให้เสนอ
กลับมายังฝ่ายวิชาการภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อปรับปรุงและเวียนกรรมการประจําคณะ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้ต่อไป 

2.4 การประเมินผลการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามที่คณะฯ ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อ

ประเมินผลการสอน ของอาจารย์ ดร.ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ และอาจารย์ ดร.วีระ ปิยธีรวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งวิชาการตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี เพื่อประกอบการพิจารณา
ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นั้น บัดนี้คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน 
ได้ประเมินฯ เรียบร้อยแล้วดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  

ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ 

2.5 การรับนักเรียนเรียนดี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2556 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามที่ที่ประชุมกรรมการประจําคณะเห็นชอบร่าง
ประกาศโครงการรับนักเรียนเรียนดี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

/โดยวิธีพิเศษ … 
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โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2556 นั้น ได้ดําเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า
มีผู้ผ่านการคัดเลือก 2 คน แยกเป็น สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 คน และสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 1 คน 
จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบยีบวาระที่  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

3.1 เรื่องที่เวียนให้กรรมการคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยการเวียนรับรองผล 
ซึ่งได้ดําเนินการไปแล้ว และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้  

1. เห็นชอบผลการประเมินผลการสอน และการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ 
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา พรหมโคตร์ (ที่ ศธ 0514.16.1.1.2/ว2987 ลงวันที่ 20 
ธันวาคม 2555) 

2. รับรองผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี แก้ค่าคะแนน I วิชา 664 361 Geological Excursion 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 จํานวน 21 คน A = 14 คน B+ = 7 คน (ที ่ศธ 0514.16.1.3/
ว2996 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2555) 

3. เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ เป็น 
รองศาสตราจารย์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกาวดี แก้วกันเนตร (ที่ ศธ 0514.16.1.1.2/ 
ว3007 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2555) 

4. เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ เป็น 
รองศาสตราจารย์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา พรหมโคตร์ (ที่ ศธ 0514.16.1.1.2/ว3019 
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2555) 

5. รับรองผู้สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 จํานวน 1 คน คือ นางพรพรรณ พัวไพบูลย์ คะแนนเฉลี่ย
สะสม 3.89 (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว082 ลงวันที่ 9 มกราคม 2556) 

6. รับรองผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี แก้ค่าคะแนน I วิชา 661 491 Seminar ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา 2555 จํานวน 8 คน A = 6 คน B+ = 2 คน (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว065 ลงวันที่ 10 
มกราคม 2556) 

7. เห็นชอบการขอรับการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “การประชุมสัมมนาเชิง
วิชาการด้านเทคโนโลยีการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 
21-23 สิงหาคม  2556 ณ  โรงแรมเซนทารา  คอนเวนชั่น จังหวัดขอนแก่น” (ที่ ศธ 
0514.16.1.4/ว173 ลงวันที่ 21 มกราคม 2556) 

8. เห็นชอบการเสนอชื่อผู้แทนคณาจารย์ประจํา เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา (ที่ ศธ 0514.16.1.1.2/ว174 
ลงวันที่ 21 มกราคม 2556) 

9. รับรองผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี แก้ค่าคะแนน I วิชา 662 492 Seminar in Industrial 
Training ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 จํานวน 3 คน A = 3 คน (ที่ ศธ 0514.16.1.3/
ว279 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556) 

ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 

/3.2 สรุปรายละเอียดการ … 
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3.2 สรุปรายละเอียดการใช้เงินงบประมาณเงินรายได้ คณะเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า ตามท่ีได้แจ้งการจัดทํารายงานการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดิน คณะเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แล้วนั้น บัดนี้งานนโยบายและแผน 
ได้จัดทํารายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ คณะเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.3 สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยี (ธันวาคม 2555-
กุมภาพันธ์ 2556) 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งสรุปการจัดกิจกรรมและการดําเนินงานฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา ต้ังแต่เดือน ธันวาคม 2555-กุมภาพันธ์ 2556 ดังนี้ 

1. กิจกรรม/โครงการ ที่จัดโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยี จํานวน 7 กิจกรรม 
2. กิจกรรม/โครงการ ที่จัดโดยสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยี จํานวน 4 กิจกรรม 
3. กิจกรรม/โครงการ ที่จัดโดยหน่วยงานอื่นร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยี จํานวน 2 กิจกรรม 

ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ  

3.4 ผลการประเมินคุณภาพการสอนของคณาจารย์  โดยนักศึ กษาคณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ฝ่ายวิชาการฯ ได้จัดทําสรุปผลการประเมินคุณภาพ
การสอนของคณาจารย์โดยนักศึกษาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2555 เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.5 การจัดกิจกรรมสัมมนาคณะเทคโนโลยี ประจําปี 2556 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า คณะฯ กําหนดจัดกิจกรรมสัมมนาบุคลากรคณะเทคโนโลย ี

ประจําปี 2556 ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2556 และวันที่ 22 มีนาคม 2556 ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.6 กิจกรรมวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี 2555 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศเลื่อนกําหนดวันพิธีรับ

พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี พ.ศ.2555 จากวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2555 ไปเป็นเดือนเมษายน 
2556 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ประกาศกําหนดวันพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี พ.ศ.2555 แล้ว
เป็นวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 และคณะฯ จะได้จัดทํากําหนดการแสดงความยินดีกับบัณฑิตของคณะฯ 
ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2556 แจ้งให้ทราบต่อไป จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประธานแจ้งว่า อาจารย์ ดร.ปรีย์กมล กลั่นฤทธ์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งวิชาการ 

ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี ย่ืนเอกสารผลงานเพื่อประกอบการ

/พิจารณาขอกําหนด … 
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พิจารณาขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ 
1. เห็นชอบในหลักการให้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
2. เห็นชอบผลการประเมินการสอน 
3. สําหรับรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ หลังจากที่ภาควิชาฯ เสนอรายชื่อครบถ้วนแล้วให้ขอความ

เห็นชอบโดยวิธีการเวียนรับรอง 

4.2 หลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัยโครงการวิจัยสถาบัน คณะเทคโนโลยี 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีนโยบายด้านการวิจัยสถาบัน

โดยกําหนดให้แต่ละคณะ/หน่วยงานมีผลงานวิจัยสถาบันอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง และคณะฯ ได้มีระบบกลไก
ในการดําเนินการให้เกิดการวิจัยสถาบันตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดแล้ว นั้น เพื่อให้มีการสนับสนุนการวิจัย
สถาบันอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น จึงได้เสนอหลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัยโครงการวิจัยสถาบัน 
คณะเทคโนโลยี ขึ้น ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยคณะเทคโนโลยี ให้ความเห็นชอบหลักการเบื้องต้น
แล้ว ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการ และให้กรรมการประจําคณะนํากลับไป
พิจารณาเพิ่มเติม หากมีข้อเสนอแนะให้เสนอกลับมายังฝ่ายวิชาการฯ ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ทั้งนี้
มีข้อเสนอแนะให้ภาควิชาฯ สมทบงบประมาณเพิ่มเติมกรณีโครงการที่มีงบประมาณเกินกว่าที่ประกาศ
หลักเกณฑ์ฯ ให้การสนับสนุน 

4.3 โครงการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามที่คณะฯ ได้ดําเนินกิจกรรมการให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคมมาทุกปี และเป็นกิจกรรมหนึ่งในพันธกิจหลักของคณะเทคโนโลยี อีกทั้งในกลไกการประกัน
คุณภาพได้กําหนดให้มีการกําหนดชุมชนต้นแบบ เพื่อให้มีการดําเนินการบริการวิชาการแบบภาพรวมของ
คณะฯ ประกอบกับคณะฯ ได้มีบันทึกข้อตกความร่วมมือกับสมาพันธ์สหกรณ์เพื่อการพัฒนาสังคม ในการ
เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านต่างๆ ของคณะฯ ในพื้นที่แก่งละว้า อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดย
เหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดทําโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
ขึ้น โดยจัดให้มีกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ของคณะฯ สู่ชุมชนต้นแบบ ดังรายละเอียด จึงเสนอ
ที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบหลักการ และเสนอแนะให้มีการของบประมาณสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัยด้วย 

4.4 นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายด้านการพัฒนาการใช้

ภาษาอังกฤษในการผลิตบัณฑิตและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้สอดรับกับกรอบคุณลักษณะของ
บัณฑิต และนโยบายหลักด้านการผลิตบัณฑิต รวมทั้งสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย และได้ร่างประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการพัฒนาเป็นภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้น และขอทราบความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากคณะฯ 
ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ภาควิชานํากลับไปพิจารณาหลักเกณฑ์ตามข้อ 5 ของร่าง
ประกาศ และให้เสนอกลับมายังฝ่ายวิชาการภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556  

/4.5 แนวทางการแบ่งหน่วย … 
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4.5 แนวทางการแบ่งหน่วยงานภายในสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี 
ประธานแจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการปรับปรุงส่วนงานในสังกัดสํานักงาน

คณบดี โดยกําหนดให้คณะฯ ดําเนินการและแจ้งมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 คณะฯ ได้
แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแนวทางการแบ่งหน่วยงานภายในสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี ขึ้น
บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรสายสนับสนุนของสํานักงานคณบดีและ
ภาควิชาฯ และคณะกรรมการฯได้ประชุมพิจารณาร่วมกันเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอแนวทางการแบ่ง
หน่วยงานภายในสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี เป็นสองแนวทาง คือ แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน และ แบ่งเป็น 
4 กลุ่มงาน ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้เพิ่มเติมอีกหนึ่งแนวทาง คือ แบ่งเป็น 5 กลุ่มงาน รวมเป็น 3 
แนวทาง ดังนี้ 

1. กรณีจัดแบ่งหน่วยงานออกเป็น 3 กลุ่มงาน ประกอบด้วย 
1) งานบริหารจัดการ 
2) งานคลังและพัสดุ 
3) งานวิชาการ 

2. กรณีจัดแบ่งหน่วยงานออกเป็น 4 กลุ่มงาน ประกอบด้วย 
1) งานบริหารจัดการ 
2) งานคลังและพัสดุ 
3) งานบริการการศึกษา 
4) งานวิจัยและบริการวิชาการ 

3. กรณีจัดแบ่งหน่วยงานออกเป็น 5 กลุ่มงาน ประกอบด้วย 
1) งานบริหารจัดการ 
2) งานคลังและพัสดุ 
3) งานบริการการศึกษา 
4) งานวิจัยและบริการวิชาการ 
5) งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 

และให้คณะฯ เพิ่มเติมเหตุผลประกอบในแต่ละแนวทางเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

4.6 การดําเนินกิจกรรมควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง คณะเทคโนโลยี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2555-2556 

เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 กําหนดให้มีการจัดวางระบบและการกํากับการดําเนินงาน
ด้านการควบคุมภายใน โดยกําหนดให้กิจกรรมควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของงานประจํา และประกอบกับ
การประกันคุณภาพภายในกําหนดให้หน่วยงานต้องมีระบบการบริหารความเสี่ยง นั้น คณะฯ ได้มีการ
ดําเนินการในเรื่องดังกล่าวตามระบบและกลไกกําหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการดําเนินการควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยงของคณะฯ ได้จัดทํารายงานผลการดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และ
แผนการดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงการจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงให้
ชัดเจน และปรับรวมประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกันเข้าด้วยกัน เมื่อปรับปรุงแล้วให้เวียนให้ภาควิชาฯ
พิจารณาก่อนเสนอมหาวิทยาลัย และดําเนินการต่อไป  

 

/4.7 การขอใช้งบประมาณเ … 
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4.7 การขอใช้งบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (เงินทุนสํารองสะสม) 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า ฝ่ายแผนและสารสนเทศได้พิจารณาจะปรับปรุง

ด้านโครงสร้างพื้นฐานของคณะฯ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแผนที่กําหนดไว้ เนื่องจากคณะฯ 
มีงบประมาณในการดําเนินการประจําปีไม่เพียงพอ จึงเสนอแผนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโดยขอใช้
งบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (เงินทุนสํารองสะสม) ดังรายละเอียด จึงเสนอ
ที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการ ดังนี้  
1. การปรับปรุงห้องบรรยายรวมใช้งบประมาณเงินทุนสํารองสะสมของคณะฯ 
2. การปรับปรุงหลังคาอาคาร TE 03 TE 04 และ TE 05 โดยใช้งบประมาณเงินทุนสํารอง

สะสมของคณะฯ 75 % และภาควิชาฯ ที่ใช้อาคารอีกอาคารละ 25 % 

4.8 การจัดทําหนังสือความเชี่ยวชาญของบุคคลากรเพื่อการประชาสัมพันธ์คณะฯ ใน AEC 
ผศ.ดร.รัชฎา ต้ังวงค์ไชย กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา แจ้งว่าเพื่อเป็นการ

ประชาสัมพันธ์คณะฯ รวมท้ังข้อมูลความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติและนานาชาติ 
รองรับการจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จึงเห็นสมควรจัดพิมพ์หนังสือแนะนําคณะฯ และ
ความเชี่ยวชาญของบุคลากรคณะฯ ขึ้น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการ และเห็นควรให้มีคณะทํางานประกอบด้วย 
ผศ.ดร.รัชฎา ต้ังวงค์ไชย กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา เป็นประธานคณะทํางาน หัวหน้า
ภาควิชาฯ เป็นคณะทํางาน และหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหารเป็นคณะทํางานและเลขานุการ 

4.9 ร่างผลการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง (SWOT) ของคณะเทคโนโลยี 

เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ด้วยแนวปฏิบัติในการสรรหาคณบดีคนใหม่ นั้น คณะฯ
ต้องเสนอผลการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง (SWOT) ของคณะฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดําเนินการของ
คณะกรรมการสรรหาฯ ด้วย ฝ่ายแผนและสารสนเทศจึงได้ทําการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง (SWOT) ของ
คณะฯ ขึ้น โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการดําเนินการต่างๆ ของคณะฯ รวมทั้งข้อคิดเห็นของบุคลากร
คณะฯ และข้อแนะนําจากการประเมินคุณภาพต่างๆ นํามาสู่การจัดทําร่างผลการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 
(SWOT) ของคณะฯ และได้เสนอบุคลากรในคณะฯ พิจารณาเห็นชอบเรื่องนี้แล้ว ดังรายละเอียด จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และแจ้งให้คณะกรรมการประจํา
คณะพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยให้เสนอกลับมายังฝ่ายแผนและสารสนเทศ ภายในวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2556 ก่อนสรุปเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

4.10 การดําเนินการเกี่ยวกับการสอบวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี สอดคล้องกับประกาศของ

บัณฑิตวิทยาลัย และประกาศของคณะฯ ในการสอบวัดคุณสมบัติ สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ และ
สอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ฝ่ายวิชาการฯ ได้จัดทํารายละเอียดขั้นตอนและแนวปฏิบัติที่คณะดําเนินการใน
ปัจจุบัน ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. ให้ฝ่ายวิชาการฯ พิจารณาปรับปรุงแนวปฏิบัติทุกขั้นตอนให้เหมาะสมต่อไป 
2. ในองค์ประกอบของคณะกรรมการสอบต่างๆ ให้มีผู้แทนของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร หรือผู้แทนกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ เข้ามาร่วมเป็นกรรมการด้วย 

/ทั้งนี้ให้ฝ่ายวิชาการฯ … 
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ทั้งนี้ให้ฝ่ายวิชาการฯ ปรับปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะก่อนเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาต่อไป 

4.11 พิจารณาการขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ เพื่อศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก ของนางสาววิมล สุขพลํา 
ประธานแจ้งว่า นางสาววิมล สุขพลํา พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งประเภทเชี่ยวชาญ

เฉพาะ ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานที่ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี ขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริม
ทางด้านวิชาการ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และจากการตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้น บุคคลดังกล่าวได้รับ
อนุมัติให้ลาศึกษาต่อแล้ว จึงมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้าน
วิชาการ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นางสาววิมล สุขพลํา ขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและ
ส่งเสริมทางด้านวิชาการเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ต่อไป 

4.12 ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอก 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า มีนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

จํานวน 1 คน คือ นายจตุพัฒน์ สมัปปิโต ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก โครงการปริญญาเอกกาญจนา
ภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี 2555 ขออนุมัติลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยต่อภาคการศึกษา 
โดยขอชําระเป็นจํานวนเงิน 40,000 บาท ต่อภาคการศึกษา ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2555-1/2557 ซึ่งงบประมาณ
ดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการวิจัย โดยภาควิชาไม่ต้องรับภาระส่วนเกินใดๆ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยได้ตามท่ีขอ 
4.13 การเสนอชื่อบุคลากรผูสมควรไดรับรางวัล “เชิดชูเกียรติบุคลากร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน” ประจําป 2556 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งขอให้คณะฯ โดยความเห็นชอบ

ของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2556 โดยพิจารณาจากผลงานที่ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2555 ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ภาควิชาฯ เสนอรายชื่อเพิ่มเติมพร้อมเอกสารหลักฐานให้
คณบดีพิจารณารายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลฯ เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป  

ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ  

5.1 การ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาว่า

ตามท่ีได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดี ปรากฏว่ายังมีบางรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในวันดังกล่าว 
จึงขอเสนอให้ฝ่ายวิชาการพิจารณาดําเนินการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
เลิกประชุม  เวลา 17.35 น. 

                      (นายสถิตย์ แก้วบุดตา) 
                    เลขานุการคณะเทคโนโลย ี
                       เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
นายสมคิด พลต้ือ 
ผู้จดรายงานการประชุม 


