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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 7/2556 

วันพฤหสับดีที ่15 สิงหาคม พ.ศ. 2556   
ณ ห้องประชมุคณะเทคโนโลย ี

ผู้มาประชุม : 
1. นายเกษม นันทชัย รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 
2. นายคณิต วิชิตพันธ์ุ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ กรรมการ 
3. นางสาวกรกช ฮามสุโพธ์ิ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
4. นางสาวมัลลิกา บุญม ี หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 
5. นายณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   กรรมการ 
6. นางอารยา อารมณ์ฤทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ 
7. นายรุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
8. นางสาวรัชฎา ต้ังวงค์ไชย กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
9. นายสถิตย์ แก้วบุดตา      เลขานุการคณะเทคโนโลยี  เลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม :   
1. นายพรเทพ ถนนแก้ว รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ติดราชการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม : 
1. นายสมคิด พลต้ือ หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ 

เริ่มประชุม    
20 

เวลา 13.30 น. 
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 39 แก้ไขจาก “ต้ังแต่เดือน มีนาคม-มิถุนายน 2556 ดังนี้” เป็น “ต้ังแต่เดือน 
มิถุนายน-กรกฎาคม 2556 ดังนี้” 

หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 20-22 แก้ไขจาก  25 

30 

35 

“1. พันจ่าอากาศโทชัชวินทร์ นวลศรี นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร 
2. นางสาวปทุมพร โสตถิรัตนพันธ์ุ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ”  

 เป็น “1. พันจ่าอากาศโทชัชวินทร์ นวลศรี นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
2. นางสาวปทุมพร โสตถิรัตนพันธ์ุ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร”  

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องสืบเนื่อง  
2.1 การพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท ประจําปี 2556 

ประธานแจ้งว่า เนื่องจากรักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยติดราชการ
จึงขอให้เลื่อนวาระการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท ประจําปี 2556 ออกไปก่อน จึงเสนอ
ที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 
 
 /2.2 แนวปฏิบัติในการแต่งต้ัง … 
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2.2 แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา 
ประธานแจ้งว่า เนื่องจากรักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยติดราชการ

จึงขอให้เลื่อนวาระแนวปฏิบัติในการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ออกไปก่อน 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 

ระเบยีบวาระที่  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
3.1 เรื่องที่เวียนให้กรรมการคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 

เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยการเวียน
รับรองผล ซึ่งได้ดําเนินการไปแล้ว และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

1. พิจารณารับรองนักศึกษาระดับปริญญาตรีขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จํานวน 1 คน คือ นายวรายุทธ ศิริภักด์ิ 
รหัสประจําตัว 543160231-8 (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว1712 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556) 

2. พิจารณารับรองผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาโท สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 1 คน คือ นางสาวสมปอง สุขกลาง รหัสประจําตัว 535160027-0 (ที่ ศธ 
0514.16.1.3/ว1748 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2556) 

ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 

3.2 สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยี (กรกฎาคม-
สิงหาคม 2556) 

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งสรุปการจัดกิจกรรมและการ
ดําเนินงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2556 ดังนี้ 

1. สรุปผล นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2556 จํานวน 59 ทุน 
ประกอบด้วย 
1) ทุนพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยี จํานวน 17 ทุน 
2) ทุนกองทุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารีฯ จํานวน 31 ทุน 
3) ทุนนักศึกษายอดเยี่ยม คณะเทคโนโลยี (ทุนออเร้นท์) จํานวน 4 ทุน 
4) ทุนเอกชนส่วนกลาง จํานวน 6 ทุน 
5) ทุนสมาคมศิษย์เก่า มข. จํานวน 1 ทุน 

2. กิจกรรมกีฬาฟุตบอลเทคโนคัพ ประจําปี 2556 ระว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2556 
3. กิจกรรมพาน้องใหม่ท่องธรรมะ(ชาติ) ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2556 
4. กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 29 ปี ในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 
5. กิจกรรมประเพณีวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์สัมพันธ์ ประจําปีการศึกษา 2556 ระหว่าง

วันที่ 29 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2556 
ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 /3.3 รายงานสรุปการเข้าร่วม … 
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3.3 รายงานสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี 
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการ

ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ทั้ง 5 ด้าน พบว่าการเข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ ดังรายละเอียด จึง
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.4 สรุปผลการดําเนินงานวิจัยสถาบัน 
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งสรุปผลการดําเนินงานวิจัยสถาบัน 

หัวข้อ “สาเหตุและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี รหัส 52 ถึงรหัส 55” ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ  

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอให้ปรับแก้ไขบทคัดย่อและเพิ่มข้อเสนอแนะ 

3.5 การปรับเปลี่ยนการประชุมคณบดีไปเป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ประธานแจ้งว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนการประชุมคณบดีไปเป็นการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแทน เริ่มต้ังแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2556 เป็นต้นมา จึงแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
3.6 กําหนดการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์คณะเทคโนโลยี ประจําปี 2556 

เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า คณะได้กําหนดจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจําปี 2556 ขึ้นในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนํา
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของคณะแก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยคณะได้ทําบันทึก
แจ้งงดการเรียนการสอนในวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ให้ภาควิชาและสาขาวิชาทราบแล้ว จึงแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 การพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ประธานแจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและ

ลูกจ้างประจําในสังกัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เพื่อนําไปจัดสรรเงินเป็นรางวัลฯ ดังนี้ 
1) จัดกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจํา เป็น 3 กลุ่ม 
กลุ่มที่ 1 ได้แก่ คณบดี รองคณบดี เลขานุการคณะ ข้าราชการตําแหน่งวิชาการตําแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ที่ได้รับเงินเดือนตั้งแต่ 21,090 บาท 
กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ข้าราชการตําแหน่งวิชาการ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ที่ได้รับเงินเดือนไม่เกิน 

21,080 บาท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ (ระดับ 6-8 เดิม) ข้าราชการประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
ชํานาญการและชํานาญการพิเศษ 

กลุ่มที่ 3 ได้แก่ ข้าราชการตําแหน่งวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ (ระดับ 3-5 เดิม) ข้าราชการประเภท
เช่ียวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ ข้าราชการประเภททั่วไปทุกระดับ และลูกจ้างประจํา 

2) การจัดสรรเงินรางวัล 
กลุ่มที่ 1 มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดําเนินการจัดสรรเงินรางวัล 

/กลุ่มที ่2 และกลุ่มที ่… 
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กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 คณะฯ เป็นผู้ดําเนินการจัดสรรเงินรางวัล โดยแบ่งการจัดสรรออกเป็น 2 
ส่วน 

ส่วนที่ 1 รางวัลสําหรับความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน (ร้อยละ 30 ของจํานวนเงินรางวัล
ทั้งหมดสําหรับกลุ่ม) จัดสรรให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจําผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลทุกคนเป็นจํานวนที่
เท่ากัน 

ส่วนที่ 2 รางวัลสําหรับความรับผิดชอบ ทุ่มเทและมีผลงานตามแผนปฏิบัติราชการ ตามภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ และตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีของคณะฯ ที่มีผลทําให้
มหาวิทยาลัย และคณะฯ บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ (ร้อยละ 70 ของจํานวนเงินรางวัลทั้งหมดสําหรับกลุ่ม) 
จัดสรรให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจําผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลในคณะฯ โดยนําผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการรายบุคคลที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนและเลื่อนค่าจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 มาเป็น
หลักในการพิจารณา และข้อควรพิจารณาอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะฯ กําหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัล ดังนี้ 
กลุ่มที่ 2  

ส่วน ที่ 1 ร้อยละ 30 ของจํานวนเงินรางวัลทั้งหมดสําหรับกลุ่ม จัดสรรให้ข้าราชการที่มีคะแนนผล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไม่ตํ่า
กว่าระดับดี เป็นจํานวนเท่ากัน 

ส่วน ที่ 2 ร้อยละ 70 ของจํานวนเงินรางวัลทั้งหมดสําหรับกลุ่ม จัดสรรให้ข้าราชการที่มีคะแนนผล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไม่ตํ่า
กว่าระดับดี ตามเกณฑ์ ดังนี้ 

ระดับการประเมิน ค่าน้ําหนักไม่เกิน 
ดีเด่น 
ดีมาก 
ดี 

1.0 
0.9 
0.8 

กลุ่มที่ 3 
ส่วน ที่ 1 ร้อยละ 30 ของจํานวนเงินรางวัลทั้งหมดสําหรับกลุ่ม จัดสรรให้ข้าราชการและ

ลูกจ้างประจําที่มีคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนและเลื่อน
ค่าจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไม่ตํ่ากว่าระดับดี เป็นจํานวนเท่ากัน 

ส่วน ที่ 2 ร้อยละ 70 ของจํานวนเงินรางวัลทั้งหมดสําหรับกลุ่ม จัดสรรให้ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําที่มีคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนและเลื่อน
ค่าจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไม่ตํ่ากว่าระดับดี ตามเกณฑ์ ดังนี้ 

25 

ระดับการประเมิน ค่าน้ําหนักไม่เกิน 
ดีเด่น 
ดีมาก 
ดี 

1.0 
0.9 
0.8 

หมายเหตุ กรณีลูกจ้างประจําที่มีคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลที่ใช้ในการเลื่อน
ค่าจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ระดับดีเด่น ให้มีค่าน้ําหนักไม่เกิน 1.0 และระดับเป็นที่ยอมรับได้ 
ให้มีค่าน้ําหนักไม่เกิน 0.9 30 

/การพิจารณาจัดลําดับ … 
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4.2 การพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของข้อเสนอโครงการทุนอุดหนุนทั่วไป ประจําปี 2558 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยติด

ราชการ จึงขอเสนอหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมิน กลั่นกรองและจัดลําดับความสําคัญโครงการที่
เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป ประจําปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1028/2555) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 โดยให้คณะแต่งต้ัง
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินข้อเสนอโครงการและแจ้งผลการประเมินโครงการต่อคณะ และข้อ 8 ของประกาศ
ให้คณะฯ แต่งต้ังคณะกรรมการระดับคณะเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบการปรับปรุงโครงการและให้ความเห็น
ตามแบบตรวจสอบโครงการ กลั่นกรองโครงการ และจัดลําดับความสําคัญโครงการที่นักวิจัยในสังกัดคณะ
เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปีงบประมาณ โดยให้คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณา
กลั่นกรองและจัดลําดับความสําคัญของโครงการต่อคณบดี หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย เพื่อรายงานผลให้ฝ่าย
วิจัยภายในเวลาที่กําหนด นั้น เพื่อให้การประเมิน กลั่นกรองและจัดลําดับความสําคัญโครงการที่เสนอขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย ของคณะฯ ประจําปีงบประมาณ 2558 ดําเนินการได้ตามกําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด มีกรรมการพิจารณาที่เป็นกลาง จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินข้อเสนอโครงการ
และคณะกรรมการกลั่นกรองและจัดลําดับความสําคัญโครงการวิจัยระดับคณะฯ ประจําปีงบประมาณ 2558 
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 

4.3 ขออนุมัติเปลี่ยนสถานที่ชดใช้ทุนและนับเวลาต่อเนื่อง อ.สิริวัฒน์ จินศิริวานิชย์  
ประธานแจ้งว่า อาจารย์สิริวัฒน์ จินศิริวานิชย์ พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งวิชาการ

ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ขออนุมัติเปลี่ยนสถานที่ชดใช้ทุนและนับเวลาต่อเนื่องเพื่อ
ไปปฏิบัติงานที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็นให้ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พิจารณาตกลงภาระงาน
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบและที่ดําเนินการยังไม่เสร็จสิ้นให้เรียบร้อยก่อน เพื่อคณะกรรมการประจําคณะจะได้
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงสถานที่ชดใช้ทุนและนับเวลาต่อเนื่องต่อไป 

4.4 รับรองผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า มีผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขาวิชา

เทคโนโลยี ชีวภาพ จํานวน 1 คน คือ นายชัชวาลย์ กองณรงค์ และระดับปริญญาโท สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 2 คน คือ นายชาลี ศรีสุวรรณ์ และนางสาวภัทรภา พิมพ์พันธ์ และงานบริการ
การศึกษาได้ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์การจบการศึกษาครบถ้วนแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง 

/4.5 การจัดกิจกรรมงานเกษียณ … 
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4.5 การจัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการคณะเทคโนโลยี ประจําปี 2556 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีบุคลากรที่จะเกษียณอายุ

จํานวน 4 คน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ฉลอง บัวผัน นายจําลองทองงาม นายพิณ นามวงษ์ และนาย
บุญหลาย วงศ์คําพัน โดยในเบื้องต้นกําหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 27 กันยายน 2556 จึงเสนอเพื่อพิจารณา
หลักการในการจัดกิจกรรมดังกล่าว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 5 
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 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 

4.6 การบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ ของคณะเทคโนโลยี 
ประธานแจ้งว่า ในปัจจุบันมีผู้สนใจแจ้งความประสงค์ขอใช้สถานที่บริเวณคณะเทคโนโลยี

เพื่อประกอบกิจการในด้านต่างๆ จึงเห็นควรพิจารณากําหนดหลักการการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ ของคณะ
เทคโนโลยี ให้เกิดความชัดเจน ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบบริเวณพื้นที่ที่จะนํามาใช้ในเชิงพาณิชย์ ดังรายละเอียด 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้ใช้สถานที่ 4 จุด ประกอบด้วย 
จุดที่ 1 พื้นที่บริเวณข้างโรงอาหารคณะเทคโนโลยี (ด้านทิศตะวันตก)  
จุดที่ 2 พื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคาร TE 4 (ด้านทิศตะวันตก)  
จุดที่ 3 พื้นที่ช่องทางเดินบริเวณชั้นที่ 1 อาคาร TE 06 ติดห้องงานบริการการศึกษา 
จุดที่ 4 พื้นที่สวนหย่อม ระหว่างอาคาร TE 06 และ TE 01  
โดยมีข้อเสนอแนะให้ใช้วิธีการเปิดประมูลเพื่อหาผู้ประกอบการที่มีมาตรฐาน (ประเภท

อาหาร เครื่องดื่ม) ในจุดที่ 1 และ จุดที่ 2 และในจุดที่ 4 ให้มีการบริหารจัดการกับผู้ขายสินค้าหาบเร่ให้
ชัดเจนและเป็นระบบต่อไป 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ 
5.1 การเขา้ร่วมกิจกรรมส่วนรวมของบุคลากรคณะเทคโนโลยี  

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ขอหารือที่ประชุมว่า ตามท่ีคณะฯ มีการ
จัดกิจกรรมส่วนรวมต่างๆ นั้น จะมีบุคลากรบางส่วนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม จึงขอเสนอให้มีการแจ้งข้อมูล
การเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากรของคณะฯ และใช้ข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย เพื่อเป็น
การกระตุ้นเตือนให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เลขานุการคณะเทคโนโลยีรับไปดําเนินการ 

เลิกประชุม  เวลา 16.15 น. 

                      (นายสถิตย์ แก้วบุดตา) 
                    เลขานุการคณะเทคโนโลย ี
                       เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
นายสมคิด พลต้ือ 
ผู้จดรายงานการประชุม 


