
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 1/2558 

วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี 

ผู้มาประชุม  5 

1. นายพรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกรกช ฮามสุโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ 
3. นายณฐัวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ กรรมการ 
4. นางสาวปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
5. นายคณิต วิชิตพันธุ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 10 

6. นายเกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์ รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี กรรมการ 
7. นายสิงหนาท พวงจันทน์แดง หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ 
8. นายสมคิด พลตื้อ เลขานุการคณะเทคโนโลยี เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นาวสาวรัชฎา ตั้งวงค์ไชย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  (ติดราชการ) 15 

2. นางจันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า  (ติดราชการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางอนาลยา หนานสายออ รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
2. นางนภสร สิกขา รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ 

เริ่มประชุม :  เวลา  13.30  น. 20 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และได้ด าเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2557  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 25 แก้ไขจาก “ส าหรับนักศึกษานานาชาติฯ ของคณะ” เป็น “ส าหรับ
นักศึกษานานาชาติเพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรของคณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2558 ของ25 

คณะ” 
หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 12-14 แก้ไขจาก “โดยมี ดร.กรวิภา พูลผล เป็นวิทยากร มีผู้เข้าอบรม 15 คน 

และกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ประสบผลส าเร็จเพ่ือ
พร้อมรับอาเซียน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 โดยมี คุณวัชรีวรรณ มัฆวิมาลย์ และ
คุณกฤติกา สุนทร เป็นวิทยากร” เป็น “โดยมี คุณวัชรีวรรณ มัฆวิมาลย์ และคุณ30 

กฤติกา สุนทรเป็นวิทยากร มีผู้เข้าอบรม 15 คน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ประสบผลส าเร็จเพ่ือพร้อมรับอาเซียน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2557 โดยมี ดร.กรวิภา พูลผล เป็นวิทยากร” 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่อง 

2.1 การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 35 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่า ตามวาระที่ 2.4 การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557  ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบในหลักการ และให้ภาควิชา/สาขาวิชาตรวจสอบจ านวนนักศึกษาที่รับจริงกับแผนของภาควิชา/

/สาขาวิชาและแจ้ง … 
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สาขาวิชาและแจ้งยืนยันอีกครั้ง นั้น ขอน าเสนอข้อมูลการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ที่ตรวจสอบจ านวนนักศึกษาที่รับจริงกับแผนของภาควิชา/สาขาวิชาแล้ว ดังรายละเอียด จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ยังพบตัวเลขคลาดเคลื่อน จึงมีมติให้ฝ่ายแผนและสารสนเทศ ทวน
สอบข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และส่งให้ภาควิชา/สาขาวิชาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 5 

2.2 การสรรหาและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ต าแหน่งวิชาการ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า ตามค าสั่งคณะเทคโนโลยี ที่ 11/2558 ลงวันที่ 
16 มกราคม 2558 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งวิชาการ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย นั้น คณะอนุกรรมการได้พิจารณา10 

สรรหาและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งวิชาการ  
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ส าหรับผู้ที่ยังไม่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฉบับที่ 790/2556 ลงวันที่ 30 เมษายน 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลภายนอก 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งวิชาการ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  จาก
เอกสารประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และการสัมภาษณ์ แล้ว ปรากฏว่า นายณัฐวุฒิ หอมทอง เป็นผู้มี15 

คุณสมบัติเหมาะสม ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยเสนอกรรมการเพ่ือคัดเลือก 

ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (นอกสาชาวิชา)  และหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยี
ธรณี (สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง) และเสนอแนะให้ระบุรายละเอียดการกลับมาเริ่มปฏิบัติงานในสัญญาจ้างให้
ชัดเจนและรัดกุม เนื่องจากเป็นกรณีท่ีรับเข้าปฏิบัติงานโดยที่ก าลังศึกษาต่อ 20 

2.3 การขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (ของ รองศาสตราจารย์เพียงตา 
สาตรักษ์) 

เลขานุการคณะเทคโนโลยี แจ้งว่า ตามวาระที่ 4.4 การขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการ (ของ รองศาสตราจารย์เพียงตา สาตรักษ์) ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 29 
ธันวาคม 2557 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ มีมติเห็นชอบในหลักการ และขอให้เพ่ิมเติมข้อมูลในแบบ25 

ค าขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ นั้น รองศาสตราจารย์เพียงตา สาตรักษ์ ได้เพ่ิมเติมข้อมูล
ในแบบค าขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ แล้ว ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบในหลักการให้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้กรรมการคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง  30 

เลขานุการคณะเทคโนโลยี แจ้งว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงก าหนดการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยการเวียน
หนังสือ ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 1 ครั้ง ดังนี้  

พิจารณารับรองผลการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
1) พิจารณาขอเทียบโอนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาของนางสาวพัชราภรณ์  ใจเมือง 35 

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
2) พิจารณาขอขยายเวลาการแก้เกรด I วิชา 662993 Seminar 3 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 

2556 ของนายไชยวัฒน์ นพเก้า นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

/3) ทีพิ่จารณารับรองผู้ส าเร็จ… 
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3) พิจารณารับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 จ านวน 1 คน คือ นายณัฐพงศ์ เจนวิพากษ์ และ ภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 จ านวน 1 คน คือ นางสาวยุพารัตน์ โพธิเศษ 

(ท่ี ศธ 0514.16.1.3/ว 96 ลงวันที่ 14 มกราคม 2558)  
ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 5 

ทีป่ระชุมรับทราบ   

3.2 รายงานผลการจัดท าข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2557 
ประธานแจ้งว่า  กองแผนงานได้รายงานผลการจัดท าข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2556 ซึ่งเก็บข้อมูลในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อเดือน
ธันวาคม 2557 ในส่วนของคณะเทคโนโลยี สถานภาพของบัณฑิตที่มีสถานภาพสูงสุดคือ ท างานแล้วจ านวน 10 

79 คน คิดเป็นร้อยละ 90.80 ของบัณฑิตที่ให้ข้อมูลจ านวน 87 คน ยังไม่ได้ท างานและมิได้ศึกษาต่อ จ านวน 
4 คน และก าลังศึกษาต่อ จ านวน 4 คน ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

3.3 สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยี ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน 2557 ถึงเดือนมกราคม 2558 15 

 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์แจ้งว่า ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 
2557 ถึงเดือนมกราคม 2558 มีกิจกรรมที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ด าเนินการดังนี้ 

1) ผลการสัมภาษณ์งานของบริษัทในเครือ SUNGROUP ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ที่ได้เข้า
มารับสมัครนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีเพ่ือคัดเลือกเข้าร่วมท างานกับทางบริษัทนั้น  บริษัทได้
แจ้งว่าได้ท างานรับนักศึกษา จ านวน 8 คน แบ่งเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จ านวน 4 คน 20 

และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 4 คน 
2) กิจกรรมพาน้องท่องธรรมะ (ชาติ) ปีที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2557 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 

22-23 พฤศจิกายน 2557  ณ วัดป่าเทพเจริญธรรม ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 กรรมการสโมสรนักศึกษา และบุคลากรของคณะที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 105 
คน รายละเอียดดังเอกสารแนบ 25 

3) การรับสมัครงานของบริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จ ากัด ซึ่งด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการ
แปรรูปและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารประเภทสัตว์ปีกอย่างครบวงจร ได้เข้ามารับสมัครนักศึกษา
เพ่ือรองรับการขยายงานที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต โดยรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเข้าท างานในบริษัทฯ 
ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างรอผลการสัมภาษณ์จากทางบริษัท 

4) แจ้งกิจกรรมของฝ่ายพัฒนานักศึกษาท่ีเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์เพ่ือทราบ ซึ่งประกอบไปด้วย 30 

(1) ตักบาตรพระสงฆ์ 500 รูป ในวันที่ 24 มกราคม 2558 
(2) ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ในวันที่ 25 มกราคม 2558 
(3) กีฬาระหว่างคณะ ในวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2558 
(4) กีฬาประเพณีวิทยาศาสตร์ อักษรศาสตร์สัมพันธ์ ในวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2558 

ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 35 

 ที่ประชุมรับทราบ 

3.4 สรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการจิตตปัญญาศึกษา เรื่อง การพัฒนาบุคลากรสู่การเป็น
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน 

 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์แจ้งว่า ตามที่คณะจัดกิจกรรม
โครงการจิตตปัญญาศึกษา เรื่อง การพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ส าหรับบุคลากรสาย40 

/สนับสนุน เมื่อวันที่ … 
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สนับสนุน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องเฟ่ืองฟ้า อาคาร TE 06 นั้น มีผู้เข้าร่วม
อบรมทั้งสิ้น 49 คน คิดเป็นร้อยละ 84.48 ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 58 คน ผลการประเมินความรู้
ก่อนและหลังได้รับการอบรม พบว่ามีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น โดยก่อนรับการอบรมมีความรู้ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย 2.79 และหลังอบรมมีความรู้ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.31 ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ และให้ปรับเพิ่มเติมข้อมูลการเข้าร่วมของแต่ละสาขา/หน่วยงาน 5 

3.5 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของ
โครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

เลขานุการคณะเทคโนโลยี แจ้งว่า งานพัสดุ กองคลังแจ้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการ10 

ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยได้แก้ไขมูลค่าของสัญญาจ้างเดิมที่ก าหนดให้ใช้บังคับกับสัญญาที่มีมูลค่า
ตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป เป็นให้ใช้บังคับสัญญาที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท ขึ้นไป ซึ่งจะมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 15 

 ที่ประชุมรับทราบ 
3.6 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น พ.ศ. 2558 
ประธานแจ้งว่า ตามที่คณะฯ ได้มีการปรับแก้ไข เพ่ิมเติมข้อความในร่างระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. .... ตาม20 

ข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2557 เมื่อ
วันที่ 8 ธันวาคม 2557 และน าเสนอเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือพิจารณาแล้วนั้น ส านักงาน
สภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่ าด้วย กองทุนศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ที่นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นลงนามแล้ว ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่
ประชุมทราบ 25 

 ที่ประชุมรับทราบ 

3.7 กิจกรรม “เทคโนโลยีมอบรัก เติมฝัน ปันสุข” 
 เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามที่คณะฯ ก าหนดจัดกิจกรรม “เทคโนโลยีมอบรัก 

เติมฝัน ปันสุข” ขึน้ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนบ้านตาดรินทอง ต าบลธาตุทอง อ าเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมกับชุมชนในกิจกรรมที่30 

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะด้วยการมอบสิ่งของ อุปกรณ์การศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา นั้น ในเบื้องต้นได้ประชุมคณะท างานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
แล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเพ่ือจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว
จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 35 

3.8 การจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยี-ส านักวิทยบริการ 
 เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามที่คณะฯ ก าหนดจะจัดจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ 

คณะเทคโนโลยี-ส านักวิทยบริการ ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารพละศึกษา สนามกีฬากลาง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและลานหน้าอาคาร TE 06 ได้มีการประชุมผู้รับผิดชอบเบื้องต้น และมีข้อสรุป
ประเภทกีฬา ดังนี้ 40 

/1. เปตอง (ทีม 3 คน … 
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1. เปตอง (ทีม 3 คน ชาย-หญิง) 
2. ฟุตบอล 7 คน (ชาย-หญิง) 
3. วอลเลย์บอล (ทีมผสมชาย-หญิง) 
4. กีฬาฮาเฮ 

ซึ่งจะได้น าเสนอเพ่ือพิจารณาในที่ประชุมร่วมระหว่างคณะเทคโนโลยีกับส านักวิทยบริการ ในวันที่ 9 5 

กุมภาพันธ์ 2558 ผลการประชุมเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 ที่ประชุมรับทราบ 

3.9 การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับบริษัทน้ าตาลมิตรผล 
จ ากัด และบริษัทในเครือ 

ประธานแจ้งว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นและบริษัทน้ าตาลมิตรผล จ ากัด และบริษัทในเครือ 10 

ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ 7 อาคารสิริ
คุณากร โดยมีประเด็นความร่วมมือเกี่ยวกับการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ การรับบุคลากรเข้า
ร่วมงานกับบริษัท การสร้างเสริมงานวิจัย และประสบการณ์ร่วมกับคณาจารย์และนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาล ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 15 

3.10 เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “กฎหมายต่างๆ ที่ผู้บริหารต้องรู้” 
 ประธานแจ้งว่า จากที่ได้เข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการบริหารงานแก่ผู้บริหาร

ระดับสูงของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 โดย ดร.วิชัย ธัญญพาณิชย์ อธิบดีอัยการ ส านักงาน
คดีศาลสูงภาค 4 เป็นวิทยากร และเห็นว่าเอกสารประกอบการบรรยายกฎหมายดังกล่าวจะเป็นประโยชน์
กับผู้บริหารทุกฝ่ายจึงฝากขอให้น าไปศึกษาข้อมูลเพ่ือใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานด้านการบริหารต่อไป20 

ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 รับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2557 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์แจ้งว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 25 

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2557 จ านวน 1 ราย คือ นางสาวภัคภิญญา ศรีสุขพชร
และงานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์การจบการศึกษาครบถ้วนแล้ว ดังรายละเอียด 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง 

4.2 ข้อบังคับการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 

 ประธานแจ้งว่า ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนศิษย์เก่าคณะ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ทีน่ายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นลงนามเรียบร้อยแล้ว ใคร่ขอ
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ซึ่งจัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการกองทุนศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วย กองทุนศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ดังกล่าว ดังรายละเอียด จึงเสนอ35 

ที่ประชุมพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับข้อ 3 ที่ตั้งส านักงาน โดยให้เพ่ิมเลขที่

ของสถานที่ตั้งให้ชัดเจน เป็น 123/2002 และหากมีข้อเสนอแนะประการใดให้แจ้งกลับคณะฯ ภายในวันที่ 
29 มกราคม 2558 เพ่ือจะได้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

/4.3 เกณฑ์การประเมินผล… 
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4.3 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยี 
กรณีเลือกวิจัย 

 ประธานแจ้งว่า เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้เลือกการปฏิบัติราชการที่เน้นเรื่อง
การวิจัย จึงขอน าเสนอตัวอย่าง ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอก าหนดเป็นอาจารย์ที่มีภาระ
งานเน้นการวิจัย ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแนวทาง ซึ่งจะได้พิจารณาปรับปรุง5 

เกณฑ์ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันให้ครอบคลุม ครบถ้วนยิ่งขึ้น ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยให้คณะน าไปปรับเกณฑ์และน าเสนอ

เพ่ือพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป ดังนี้ 
1) การรายงานผลการด าเนินการวิจัย ควรระบุจ านวนให้ชัดเจน เช่น มีการตีพิมพ์มากกว่า

คณาจารย์ที่ไม่เน้นเรื่องการวิจัย จ านวนเงินทุนวิจัยต้องมากกว่าของคณาจารย์ที่เลือกเน้นการ10 

สอน หรือมีการก าหนดสัดส่วนภาระงานสอนที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน 
2) ผลประโยชน์โดยรวม ต้องไม่แตกต่างกันมากนัก เพราะจะท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าและข้อ

แตกต่างกันในการท างาน 

4.4 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของอาจารยอั์มพร แซ่เอียว 
ประธานแจ้งว่า อาจารย์อัมพร แซ่เอียว จะปฏิบัติราชการครบก าหนดเวลา 7 ปี ในวันที่ 2 15 

มีนาคม 2558 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลจากกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจท าให้มีผลต่อการสิ้นสุดสัญญาจ้าง ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้คณะท าเรื่องขอกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ และ
เสนออัตราส่วนการจ่ายส าหรับกรณีดังกล่าว สัดส่วน 60:40 (คณะ : ภาควิชา) หากจ าเป็นต้องจ่ายในกรณีที่
สิ้นสุดสัญญาจ้างและเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้  20 

4.5 รับรองผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ขอแก้ค่าคะแนน I)  
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์แจ้งว่า สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตได้ขอให้ที่

ประชุมรับรองผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2557 วิชา 661 491 Seminar 
แก้ค่าคะแนน I เป็น A = 3 คน (นายวิทยา ทะเสนฮด นางสาวเมรินทร์ พรจ าเริญ และนางสาวสภาวดี เด่นวงษ์) 
ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 25 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง 

4.6 ขอเปิดรายวิชาและเปลี่ยนเงื่อนไขรายวิชา 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์แจ้งว่า สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ภาควิชา

เทคโนโลยีธรณี และภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีความประสงค์จะขออนุมัติเปิดรายวิชาเปลี่ยนแปลงใหม่ 
เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามแผนการศึกษาและจบตามโปรแกรมของหลักสูตร 30 

ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
1. วิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 

(1) วิชา 691 343 การถ่ายโอนความร้อนและอุณหพลศาสตร์ประยุกต์ (Heat Transfer 
and Applied Thermodynamics) โดยขอเปลี่ยนชื่อวิชาเป็น การถ่ายโอนความร้อนและมวลและอุณหพล
ศาสตร์ประยุกต์ (Heat and Mass Transfer and Applied Thermodynamics) 35 

(2) วิชา 691 346 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม (Industrial Automation) โดยขอเปลี่ยน
ชื่อวิชาเป็น เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและการวัด (Industrial Instrumentation and Measurement) 
และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิชา  

/(3) วิชา 691 472 … 
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(3) วิชา 691 472 การจัดการวัสดุ (Material Management) โดยขอเปลี่ยนเงื่อนไข
รายวิชา จากเดิม 691 251 (ซึ่งไม่มีวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต) เป็น 691 252 
Technology and Operation Management 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 

2. วิชาที่เปิดสอนในภาควิชาเทคโนโลยีธรณี 5 

(1) วิชา 694 332 การปนเปื้อนในน้ าบาดาล (Groundwater Contamination) โดยขอ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชาจากเดิม 694 350 ธรณีเคมี หรือรายวิชาควบ 694 330 เป็น 694 350 ธรณีเคม ี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ โดยขอให้น ากลับไปแก้ไขเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
ให้ชัดเจนมากข้ึนก่อนส่งออก 

(2) วิชา 694 440 ธรณีวิทยาและวิศวกรรมเหมืองแร่ (Geology and Mining 10 

Engineering) โดยขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชา จากเดิม 694 322, 694 330, 694 348, 694 360 เป็น 
ไม่มี และจ านวนหน่วยกิต จากเดิม 3(3-3-6) เป็น 3(3-0-6) 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ โดยขอให้น ากลับตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตที่เป็น 0 
(ศูนย์) ให้ชัดเจนก่อนส่งออก 

3. วิชาที่เปิดสอนในภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 15 

(1) วิชา 692 221 หลักเทคโนโลยีชีวภาพ (Principles Biotechnology) โดยขอเปลี่ยน
เงื่อนไขรายวิชา จากเดิม 312 112, 312 113 และรายวิชาควบ 692 222 เฉพาะในการลงทะเบียนครั้งแรก 
เป็น รายวิชาควบ 312 112 และ 312 113 และรายวิชาควบ 692 222 เฉพาะในการลงทะเบียนครั้งแรก 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะควรให้เหตุผลที่มีความชัดเจน
มากกว่านี้ในคราวต่อไป 20 

4.7 การขอความอนุเคราะห์ปรับพื้นที่ส าหรับเป็นสนามซ้อมวอลเล่ย์บอลของกลุ่มนักศึกษา
คณะเทคโนโลยี 

 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์แจ้งว่า กลุ่มนักศึกษาวอลเลย์บอลของ
คณะเทคโนโลยี ได้ขอความอนุเคราะห์ปรับพื้นท่ีส าหรับซ้อมวอลเลย์บอลหน้าอาคาร TE 06 โดยสาระส าคัญ
คือ 1) ขออนุญาตเจาะพ้ืนปูนซีเมนต์เพ่ือติดตั้งเสาส าหรับกางตาข่าย 2) ทาสีพ้ืนสนามวอลเลย์บอล 3) ขอ25 

ความอนุเคราะห์งบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุง ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณา มีมติยินดีให้การสนับสนุนการออกก าลังกาย/การท ากิจกรรม โดยให้

หน่วยอาคารสถานที่ฯ น าเสนอข้อมูลโครงสร้างและรูปแบบของการปรับพ้ืนที่ให้มีความเหมาะสมมากที่สุด 
โดยไม่ให้มีผลกระทบกับการจราจร การท างานของบุคลากร และภูมิทัศน์ของคณะเทคโนโลยี 

4.8 ขอความเห็นชอบการน าข้อมูลนักศึกษาคณะเทคโนโลยีเข้าสู่ระบบของบริษัท TopGun 30 

 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์แจ้งว่า บริษัท TopGun ซึ่งเป็นบริษัท
ที่ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดหางานในเว็บไซต์ได้เสนอระบบ Super Resume เข้ามาช่วยจัดการและเตรียม
ความพร้อมในการสมัครงานให้กับนักศึกษา โดยทางบริษัทได้เคยเข้ามาน าเสนอเมื่อวันที่  4 ธันวาคม 2557 
ไปแล้วนั้น ประโยชน์ที่คณะฯ จะได้รับจากการที่น าข้อมูลนักศึกษาเข้าสู่ระบบคือ นักศึกษามีประวัติที่
สามารถน าไปใช้ในการสมัครงานได้เป็นอย่างดี บริษัทจะจับคู่ระหว่างผู้สมัครกับผู้ว่าจ้างที่มีความต้องการ35 

ตรงกัน โดยจะขอค ายินยอมจากผู้สมัครก่อน และนักศึกษาจะทราบตัวตน (อัตลักษณ์) ของตนเองเพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง โดยในเบื้องต้นบริษัทแจ้งว่า คณะต้องน าข้อมูลของนักศึกษา
ประกอบด้วยรหัส ชื่อ-สกุล นักศึกษาเข้าสู่ระบบ Super Resume แล้วจึงให้นักศึกษาแต่ละคนเข้าไปท าการ
สมัครด้วยตนเอง จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบและพิจารณาการน าเข้า
ข้อมูลตามความสมัครใจ และให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ศึกษาข้อมูลประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ของบริษัท TopGun ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

5.1 กิจกรรมอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การอบรมการจัดการเรียนการสอนที่ใช้การวิจัย5 

เป็นฐาน (Research-Based Learning: RBL) 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์แจ้งว่า คณะฯ ก าหนดจัดกิจกรรมอบรมและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning: RBL) 
ให้กับบุคลากรสายผู้สอนของคณะฯ ณ ห้องประชุม 6227 ชั้น 2 อาคาร TE 06 ในวันที่ 29 มกราคม 2558 
เวลา 09.00-16.00 น. เพ่ือให้คณาจารย์ทราบหลักการและแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน10 

ในกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ และสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตภายใต้ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ จาก
คณะศึกษาศาสตร์ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ Research-based learning กับการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 รองศาสตราจารย์นุชรีย์ ศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล และ รองศาสตราจารย์เพ็ญ
พรรณ ศรีสกุลเตียว จากคณะเกษตรศาสตร์ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อน RBL และตัวอย่างรายวิชาที่15 

จัดการเรียนการสอนแบบ RBL ของคณะเกษตรศาสตร์ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ที่ประชุมรับทราบ 

5.2 การจัดอบรมระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอก 
ประธานแจ้งว่า คณะฯ ก าหนดจัดกิจกรรมอบรมระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย

ค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอกโดยเฉพาะด้านการเงินและพัสดุ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอกและ20 

อาจารย์ที่ปรึกษา ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 และขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วม จึงแจ้งที่ประชุม
ทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุม  เวลา 17.00 น. 

         (นายสมคิด พลตื้อ) 25 

    เลขานุการคณะเทคโนโลยี 
       เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 
นางนภสร สิกขา 
ผู้จดรายงานการประชุม 

/ระเบียบวาระท่ี 5 ... 

… 


