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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 2/2557 

วันพฤหสับดีที ่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557   
ณ ห้องประชมุคณะเทคโนโลย ี

ผู้มาประชุม : 
1. นายพรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรัชฎา ต้ังวงค์ไชย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรรมการ 
3. นางสาวกรกช ฮามสุโพธ์ิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ 
4. นายณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ กรรมการ 
5. นางสาวปรีย์กมล กลั่นฤทธิ ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
6. นางสาวมัลลิกา บุญม ี หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 
7. นายเกียรติศักด์ิ  ศรภิรมย ์ (แทน) หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   กรรมการ 
8. นางอารยา อารมณ์ฤทธ์ิ  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ 
9. นางจันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา  
10. นางศิวลี  พานเยือง      หัวหน้างานนโยบายและแผน เลขานุการ

 รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยี 
ผู้เขา้ร่วมประชุม : 
1. นายพลฤทธิ ์จุลมนต์         รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
2. นางอาภร  พลเยี่ยม รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษา 

                        รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริหารและธุรการ 
เริ่มประชุม    
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เวลา 13.40 น. 
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่  16  มกราคม 2557 ขอให้นําไป 
      รับรองในการประชุมครั้งต่อไป 
ระเบียบวาระที่  2 เรื่องสืบเนื่อง  

2.1  การขอเปลี่ยนตําแหน่งของข้าราชการ 
ประธาน แจ้งว่า ตามท่ีนางปฏิมากร  พะสุวรรณ ผู้รับทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อ

การผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกร่วมในต่างประเทศ ประจําปี 2550 
บัดนี้ได้สําเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว และได้ขอเปลี่ยนตําแหน่งจากเดิมตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ชํานาญ
การ เป็น ตําแหน่งอาจารย์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการให้นางปฏิมากร  พะสุวรรณ  เปลี่ยน
ตําแหน่งได้  และให้คณะฯนําเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

2.2 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับตําแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประธาน แจ้งว่า ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 1/2557 

ลงวันที่ 10 มกราคม 2557 กําหนดให้กรรมการประจําคณะเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย จํานวนไม่เกิน 2 ช่ือนั้น  จึงแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเสนอชื่อดังนี้ 
1. ศาสตราจารย์วิจิตรา  ทัศนียกุล 
2. รองศาสตราจารย์สุรศักด์ิ  วงศ์รัตนชีวิน 

2.3 โครงการ 30 ปี เทคโนโลยีร่วมใจต้านภัยหนาว 
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รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามท่ีคณะฯ ได้ดําเนินการจัดโครงการ 
30 ปี เทคโนโลยีร่วมใจต้านภัยหนาว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557 นั้นได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
2.4 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบปกติ พ.ศ. 2557 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่าตามที่มหาวิทยาลัยได้ปรับอัตรา

ค่ า ธรรม เนี ยมการศึ กษาสํ าหรั บหลั กสู ตรที่ จั ดแผนการศึ กษาแบบเต็ ม เ วลา  ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 308/2557 ลงวันที่ 3  กุมภาพันธ์ 2557 นั้น ในส่วนของคณะเทคโนโลยี ได้
ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ โดยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับหลักสูตรปกติระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
เป็นจํานวน 25,000 บาท และ 30,000 บาท ตามลําดับ ส่วนอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตร
นานาชาติระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เป็นจํานวน 50,000 บาท และ 65,000 บาท ตามลําดับ จึงแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 
2.5 การจัดการที่พักโควตา คณะเทคโนโลยี  

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งว่าตามที่คณะเทคโนโลยี ได้ปรับปรุง 
ที่พักโควตาของคณะฯ 2 ห้องนั้น ขอหารือที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดการที่พัก  ในระหว่างที่ไม่มีผู้เข้าพัก จึง
แจ้งให้ที่ประชมุพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะคือ ให้มีมาตรฐานห้องพักเทียบเท่ากับโรงแรม มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกพื้นฐาน และขอให้รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศรับไปดําเนินการทําประกาศ
ระเบียบการต่อไป 

2.6 อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งอาจารย์ 
       ประธาน แจ้งว่าตามที่ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ขอให้คณะเทคโนโลยี สนับสนุนอัตราค่าจ้าง

ช่ัวคราว ตําแหน่งอาจารย์ นั้น สืบเนื่องจากคราวประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่พิเศษ 1/2557   
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557  ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ 60 : 40 จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 ระเบียบวาระที่  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 3.1 เรื่องที่เวียนให้กรรมการประจําคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 
  รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงกําหนดการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้ให้คณะกรรมการประจําคณะ ให้ความเห็นชอบโดยการ
เวียนรับรองผล ซึ่งได้ดําเนินการไปแล้ว และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้  

1. รับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 แก้เกรด I ระดับปริญญาตรี 
จํานวน 1 วิชา คือ วิชา 661 491 SEMINAR จํานวน 14 คน A = 12 คน B+ = 2 คน 
(ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว178 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557) 

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้เงินอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 3/2557 เพื่อเข้าร่วมเสนอผลงานใน
งานประชุม The 4th International Advanced in Applied Physics and 
Materials Science Congress & Exhibition (APMAS 2014) ณ ประเทศตุรกี 
ระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 2557 ของรองศาสตราจารย์ศรัญญา พรหมโคตร์ (ที่ ศธ 
0514.16.1.4/ว205 ลงวันที่ 23 มกราคม 2557) 
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3. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ เป็น ศาสตราจารย์ ของ รองศาสตราจารย์สิงหนาท พวงจันทน์
แดง (ที่ ศธ 0514.16.1.1.2/ว384 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557) 

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอให้เงินอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 3/2557 เพื่อเข้าร่วมเสนอผลงานใน
งานประชุม GEOSEA SIII GEOMYANMA ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 9-12 มีนาคม 2557 ของอาจารย์กมลพร  กรมขันธ์ 
(ที่ ศธ 0514.16.1.4/ว439 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557) 

ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 

3.2 สรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเตรียมบัณฑิต คณะเทคโนโลยี เพื่อ   
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี พ.ศ. 2556 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งว่า ตามคําสั่งคณะเทคโนโลยี  ที่   
191/2556 ลงวันที่  6 พฤศจิกายน  2556 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการเตรียมบัณฑิต คณะเทคโนโลยี เพื่อเข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี พ.ศ.2556 นั้น คณะกรรมการอํานวยการได้สรุปปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม ส่งให้กรรมการทุกท่านแล้ว และหากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก
คณะกรรมการประจําคณะฯ ขอให้แจ้งเพิ่มเติมต่อไป จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ  
3.3 ผลการพิจารณาการแข่งขันการประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 30 ปี คณะเทคโนโลยี 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี แจ้งว่าการแข่งขันประกวดตราสัญลักษณ์วาระ
ครบรอบ 30 ปี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดําเนินการแล้วเสร็จและคณะกรรมการพิจารณา
การประกวดแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 30 ปี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พิจารณาตัดสิน
การประกวดและคัดเลือกตราสัญญลักษณ์ โดยรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล คือนายอดิศักด์ิ ม่วงคง     และ
รางวัลชมเชย 1 รางวัลคือนางสาวธัญมน คุณาศรี  ทั้งนี้คณะได้ประกาศผลการประกวดและติดต่อให้ผู้ได้รับ
รางวัลเซ็นต์มอบผลงานซึ่งคณะจะทําการจดลิขสิทธ์ิตราสัญญลักษณ์ฯ   จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบและเชิญ
ชวนให้ภาควิชาฯและหน่วยงานของคณะนําตราสัญญลักษณ์ไปใช้ในงานเอกสารและสิ่งพิมพ์ของคณะด้วย 
  ที่ประชุมรับทราบ  
  3.4 สรปุผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยี (มกราคม- 
กุมภาพันธ์ 2557) 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งสรุปการจัดกิจกรรมและการ 
ดําเนินงานฝ่ายพัฒนา ต้ังแต่เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2557 ดังนี้ 

1. กิจกรรมเลือกต้ังนายกองค์การนักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 
ในวันที่ 30 มกราคม 2557  หมายเลข 2 กลุ่มภูมิใจ มข. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์การ
นักศึกษา โดยนายณัฐพงศ์  ไชยสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ช้ันปีที่ 3 

2. กิจกรรมรับรองนายกสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยี ประจําปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 30 
มกราคม 2557 รับรองนายเชาวัต มากมี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี เป็นนายก
สโมสรนักศึกษา   

3. ศิษย์เก่ามอบเงิน  ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี รุ่นที่ 6 คุณสุรัตน์  โชคเฉลิม ผู้จัดการบริษัท 
ทรูสโตน จํากัด ได้มอบเงินสนับสนุนสโมสรนักศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมนักศึกษา จํานวน 4,000 
บาท   
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4. กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป Microsoft Excel 2007 โดย ดร.คมกฤช  
ปิติฤกษ์ คณะวิศวกรมศาสตร์ เป็นวิทยากร ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 32557 เวลา 08.30-16.30 
น. 

5. กิจกรรมอบรมการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องในการนําเสนองาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  
วงศ์ภินันท์วัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากร ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 
2557 เวลา 16.30-18.30 น. 

6. โครงการปัจฉิมนิเทศ อําลา อาลัยเฟื่องฟ้า ช่อที่ 29 คณะเทคโนโลยี โดยคุณนฤทธิ์  ใหญ่โส
มานัง บริษัท Insit Food Company Limited เป็นวิทยากร ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 
13.00-16.30 น. 

7. โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา โดย คุณเอกชาติ  นาคาไชย ศิษย์เก่าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 
คุณชาคริต  แม้นทอง ศิษย์เก่าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คุณมัลลิกา  ผลดี ศิษย์เก่าสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต และคุณสุรัตน์  โชคเฉลิม ศิษย์เก่าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี ดร.กรกช  ฮาม
สุโพธ์ิ เป็นพิธีกร ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30-17.00 น. 

8. กิจกรรมการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอผลงาน โดย ดร.คมกฤช  ปิติฤกษ์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร ในวันที่ 10  กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16.30-18.30 น. 

9. กิจกรรมอบรมเทคนิคการนําเสนอผลงานที่มีประสิทธิภาพ โดย ดร.ธีระพงษ์  พวงมะลิ คณะ
วิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16.30-18.30 น. 

ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ที่ประชุมรับทราบ 

3.5 ผลการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ประธาน แจ้งว่าตามที่ได้สรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพแทนตําแหน่งที่ครบวาระ 

ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 นั้น ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คือ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  วิชิตพันธ์ุ และจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพในวันที่ 9 
มีนาคม 2557  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.6 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประเมินทางประสาทสัมผัส 
 ประธาน  แจ้งว่า ในระหว่างวันที่ 17-18 กรกฏาคม 2557 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ The 2nd Annual Meeting of Thailand 

Sensory Science and Consumer Research Network 2013 ส่วนสถานที่จัดงานอยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ และจะขอความอนุเคราะห์บุคลากรของภาควิชาเทคโนโลยีอาหารช่วยเป็นกรรมการดําเนินงาน
ต่อไป จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 การตั้งชื่อห้องบรรยายรวม 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ขอให้พิจารณาชื่อห้องบรรรยายรวมตามที่บุคลากรและ

นักศึกษามีส่วนร่วมในการตั้งช่ือห้องบรรยายรวมนั้น โดยมีจํานวน 15 ช่ือ จึงขอให้พิจารณาให้เหลือ  จํานวน 
3-5 ช่ือ  ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการจํานวน 4 ช่ือ โดยฝ่ายแผนฯ รับไป
ประชาสัมพันธ์บุคลากรและนักศึกษาเลือกชื่อห้องที่เหมาะสมต่อไป  
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4.2  การทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ขอให้พิจารณาการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา

ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  เนื่องจากมีการดําเนินการไม่ทันตามกําหนดเวลา มีผลต่อการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ข้อเสนอแนะมหาวิทยาลัย ดังนี้ ขอให้ทบทวนและ
ปรับกลไกการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อมหาวิทยาลัยรับเง่ือนไขแล้ว ขอให้ตรวจสอบประสานงานกับ
ภาควิชาฯ ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และในกรณีที่อยู่ในระหว่างการรอผลการพิจารณา มหาวิทยาลัยน่าจะมี
ส่วนร่วมในการจ่ายเงินดังกล่าว 

4.3 การสนับสนุนทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์แจ้งว่า กองวิเทศสัมพันธ์ ให้คณะพิจารณายืนยัน

การสนับสนุนทุนการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น สําหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน
และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ปีการศึกษา 2557 ในระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก  ซึ่งคณะฯ ร่วมสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายประจําเดือนของนักศึกษาจํานวนไม่เกิน 96,000 บาท/ปี/ทุนนั้น   จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาถึง
ความเป็นไปได้ในการที่ภาควิชาจะสนับสนุนงบประมาณร่วมกับคณะฯ  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการ  และขอให้ฝ่ายวิชาการส่งรายละเอียดของ
แบบการสนับสนุนและงบประมาณให้ภาควิชาฯ พิจารณาจํานวนทุนที่ร่วมสนับสนุนและนํามาสืบเนื่องใน
การประชุมครั้งต่อไป 

4.4 การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกาวดี  
แก้วกันเนตร) 

ประธานแจ้งว่า ตามท่ีผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกาวดี  แก้วกันเนตร ตําแหน่งอาจารย์ สังกัด
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี ย่ืนเอกสารผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพนั้น เอกสารผลงานวิจัยไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเป็น 
รองศาสตราจารย์ได้  ผู้ขอจึงยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ส่วนเรื่องความครบถ้วน สมบูรณ์ของเอกสาร 
ขอให้คณะกรรมการประจําคณะฯ ช่วยพิจารณาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ 
1. เห็นชอบในหลักการให้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ 
2. สําหรับรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ หลังจากที่ภาควิชาฯ เสนอรายชื่อครบถ้วนแล้วให้ขอความ

เห็นชอบโดยวิธีการเวียนรับรองแบบ “ลับ” 
4.5 ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประธานแจ้งว่า การถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับคณะฯ กับภาควิชา  ค่าถ่วงน้ําหนักในแต่ละ

ภาควิชาอาจไม่เท่ากัน หากตัวช้ีวัดตัวใดที่เป็นกลาง ๆ คณะก็สามารถรับตัวช้ีวัดได้ จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ฝ่ายแผนฯนํากลับไปวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับตัวช้ีวัดความเชื่อมโยงระหว่างคณะกับภาควิชาต่อไป   

4.6 การหากลยุทธหรือมาตรการในการส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามตัวช้ีวัดที่ 4.6 ผลงานวิชาการที่ได้รับ

การรับรองคุณภาพ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ผลงานวิชาการที่เป็นบทความทางวิชาการ หรือหนังสือ ต้องเป็น
ผลงานที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองผลงานก่อนตีพิมพ์นั้น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการให้มีรางวัลตอบแทนสําหรับผลงานที่ได้รับการ
ตีพิมพ์/ตําราที่ได้รับการจัดพิมพ์ 

4.7 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยี มข.-มมส. 
ประธานแจ้งว่า เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ การ
พัฒนานักศึกษา การประกันคุณภาพกับคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้จัด (ร่าง) ข้อตกลง
ความมือระหว่างคณะเทคโนโลยี มข.-มมส. จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการ โดยประธานรับไปหาข้อมูลเพิ่มเติมและ
ตรวจสอบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อนเสนอบันทึกข้อตกลงความร่วมมือต่อไป 

4.8 การคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
รักษาการแทนหัวหน้าโครงการจัดต้ังสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตแจ้งว่า ตามที่รับสมัคร

คัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งอาจารย์ จํานวน 1 อัตรา สังกัดคณะเทคโนโลยี 
(ปฏิบัติงานโครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตแทนนายคมกฤช  ปิติฤกษ์ พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่ง
วิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดโครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งย้ายไปปฏิบัติงานสังกัดคณะ
วิศวกรรมศาสตร์)  คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วโดยนายอาทิตย์  อภิโชติธนกุล คุณวุฒิ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับตําแหน่ง จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการ ให้รายงานมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาบรรจุ
และแต่งต้ังต่อไป 

4.9 การขอให้งบกลางปี งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2557 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า ฝ่ายแผนฯ ได้จัดทํารายละเอียดรายจ่ายงบกลางปี 

งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2557 โดยปัจจุบันคณะฯ มีเงินทุนสํารองสะสม รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 
17,352,083.72 บาท จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการ และให้คณะดําเนินการขออนุมัติการใช้งบ
กลางปีและขอให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทาสีอาคารเรียนต่อไป 

 
4.10 รับรองผู้สําเร็จการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์แจ้งว่า มีผู้สําเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญา 
เอก ประจําปีการศึกษา 2556 จํานวน 1 คน คือ นางสาวณัฐพร  ภูมิภักด์ิ งานบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบค่า
คะแนน และเกณฑ์การจบการศึกษาครบถ้วนแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง 
4.11 รูปแบบการจัดกิจกรรม 30 ปี เทคโนโลยี 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์แจ้งรูปแบบการจัดกิจกรรม 30 ปี 
เทคโนโลยี จํานวน 3 รูปแบบ เสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในรูปแบบที่ 2 ดังนี้จัดงานวันที่ 27 กันยายน 2557 
ตอนบ่ายมีกิจกรรมสืบสานสายสัมพันธ์ ตอนเย็นมีงานเลี้ยงคืนสู่เหย้า 

  
เลิกประชุม  เวลา 18.00 น. 
 
                      (นางศิวลี  พานเยือง) 
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      ตําแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน 
          รักษาราชการแทนเลขานกุารคณะเทคโนโลยี 
                              เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
 
นางอาภร  พลเยี่ยม  
ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


