
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี  
ครั้งที่ 11/2557 

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี 

ผู้มาประชุม 5 
1. นายพรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรัชฎา ตั้งวงค์ไชย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรรมการ 
3. นางสาวกรกช ฮามสุโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  กรรมการ 
4. นายณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์  รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ  กรรมการ 
5. นางสาวปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  กรรมการ 10 
6. นายคณิต วิชิตพันธุ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  กรรมการ 
7. นายเกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์  รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี  กรรมการ 
8. นายสิงหนาท พวงจันทน์แดง  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร  กรรมการ  
9. นายสมคิด พลตื้อ  บุคลากร ช านาญการ  เลขานุการ 
   รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยี 15 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางจันทนี อุริยะพงศ์สรรค์  กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า  ไปราชการ  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางอนาลยา หนานสายออ  รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
2. นางสุดาภรณ์ เบนเน๊ท  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ 20 

เริ่มประชุม   เวลา 13.30 น.     
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และได้ด าเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

   หนา้ที่ 7 บรรทัดที่ 21 แก้ไขจาก “จึงขออนุมัติแก้ไขค่าคะนนจาก I เป็น A” เป็น “จึงขออนุมัติ25 
แก้ไขค่าคะแนนจาก I เป็น A”     

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องสืบเนื่อง  

2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการเชิงรุกหรือโครงการส าคัญ (Flagship) 
คณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

ประธาน แจ้งว่า ตามที่คณะได้จัดท าโครงการส าคัญ (Flagship) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.30 
2558 และท่ีประชุมกรรมการประจ าคณะ ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 มีมติ
เห็นชอบในหลักการให้แต่งตั้งกรรมการโครงการ จ านวน 3 โครงการ นั้น และคณะได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
กรรมการโครงการ จ านวน 2 โครงการ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียด ตามค าสั่งคณะเทคโนโลยี ที่ 
187/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะเทคโนโลยี และ
ค าสั่งคณะเทคโนโลยี ที่ 188/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการสร้างรายได้จากงานวิจัย 35 
หรือการให้บริการวิชาการ คณะเทคโนโลยี  จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ  
 

/2.2 การรายงานผลการด าเนิน ... 
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2.2 การรายงานผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่า ตามที่ฝ่ายแผนฯ ได้เชิญประชุมกรรมการฝ่าย

แผนและยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยี เพ่ือพิจารณา (ร่างฯ) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ไปแล้วนั้น และที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยขอให้
ภาควิชา/สาขาวิชา น ารายงานฯ กลับไปพิจารณาอีกครั้ง และตามวาระที่ 4.2 การรายงานผลการด าเนินงาน5 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 16 
ตุลาคม 2557 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยขอให้ฝ่ายแผนฯ น ารายงานฯ ไปปรับแก้ เพ่ิมเติม
รายละเอียด และให้น ากลับมาพิจารณาในที่ประชุมกรรมการประจ าคณะอีกครั้ง ฝ่ายแผนฯ ได้ด าเนินการแล้ว 
ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา เพ่ือจะได้น าส่งมหาวิทยาลัยต่อไป 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยขอให้ปรับแก้ไข เพ่ิมเติมรายละเอียด 10 
ดังนี้ 

1. หัวข้อ รายงานผลการด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ในช่อง เป้าหมายปี 2557, 
ผลปี 2557, ปัญหาอุปสรรค, ระดับผลงาน 

2. หัวข้อ รายละเอียดตัวชี้วัด ในช่อง เป้าหมาย, เกณฑ์การประเมิน, เกณฑ์มาตรฐาน, 
ผู้รับผิดชอบ      15 

2.3 การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ สังกัด
คณะเทคโนโลยี 

ประธาน แจ้งว่า ตามวาระที่ 4.3 การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรสายวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยี ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้ปรับแก้ร่างเกณฑ์การประเมินฯ และเมื่อปรับแก้แล้ว ให้ส่งไปให้20 
ภาควิชา/สาขาวิชา พิจารณาเพ่ิมเติม หากมีข้อเสนอแนะ ขอให้แจ้งกลับมาคณะ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 
2557 นั้น คณะฯ ได้ปรับแก้ร่างเกณฑ์การประเมินฯ แล้ว ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยขอให้ภาควิชา /สาขาวิชา เพ่ิมเติม    
หมายเหตุ ในรายละเอียด ดังนี้ 

1. ด้านการเรียนการสอน ให้มีการยกตัวอย่างประกอบในบางกรณี มีรูปแบบที่ชัดเจน 25 
2. ด้านการผลิตผลงานวิชาการ เกี่ยวกับงานวิจัย  : ให้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็น

โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติทุนแล้ว สามารถน างานวิจัยย้อนหลัง 3 ปี มาประกอบการ
ประเมินฯ ได้ เกี่ยวกับผลงานตีพิมพ์ : ถ้ามีมากกว่า 1 เรื่อง ให้เก็บไว้ใช้ได้ไม่เกิน       
1 ปีงบประมาณ และสามารถใช้ประกอบการประเมินฯ ได้ไม่เกิน 2 รอบ 

2.4 แนวทางในการรับนักศึกษาต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 30 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  แจ้งว่า ตามวาระที่ 4.4 แนวทางในการรับ

นักศึกษาต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 
16 ตุลาคม 2557 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการในแนวทางฯ โดยให้เพ่ิมเติมในข้อ 6 ในเงื่อนไขในการ
ตีพิมพ์ และฝ่ายวิชาการได้ส่งไปให้ภาควิชาเพ่ือพิจารณาเสนอแนะเพ่ิมเติม นั้น ภาควิชาฯ ได้ปรับแก้ไข    
ในข้อ 6.1 จากเดิม เปลี่ยนเป็น “ต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน ISI 35 
หรือ SCOPUS” ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ และให้ฝ่ายวิชาการจัดท าร่างประกาศแนวทางในการรับนักศึกษา
ต่างชาติ ระดับบณัฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 ต่อไป 

 

/ระเบียบวาระท่ี 3  ... 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 
 รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยี แจ้งว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงก าหนดการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความ
เห็นชอบโดยการเวียนหนังสือ ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 5 

1. พิจารณารับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญา
โท สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 2 คน คือ นางสาวฐปนรรฆ์ คมวัชระ รหัส
ประจ าตัว 545160004-3 และ นางสาวพิสมัย พลธรรม รหัสประจ าตัว 545160007-7 
และพิจารณารับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญา
โท จ านวน 2 รายวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ วิชา 662 899 Thesis 10 
นางสาวอ่อนตาล อัฒจักร ลงทะเบียน 4 หน่วยกิต ได้ค่าคะแนน S = 4 หน่วยกิต และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร วิชา 667 899 Thesis นางสาวกรองกาญจน์ พฤกษ์-
พายัพไพศาล ลงทะเบียน 1 หน่วยกิต  ได้ค่าคะแนน S = 1 หน่วยกิต (ที่  ศธ 
0514.16.1.3/ว 2800 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2557) 

2. พิจารณารับรองบุคคลชาวต่างประเทศเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทเป็นกรณีพิเศษ 15 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 1 คน คือ Miss NGUYEN THI MONG THO   
(ท่ี ศธ 0514.16.1.3/ว 2965 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557) 

ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ             

3.2 สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยี (กันยายน -20 
พฤศจิกายน 2557)  

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งว่า ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ ได้สรุป
การด าเนินกิจกรรมของฝ่ายฯ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมท่ีด าเนินการแล้วในเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2557 
จ านวน 4 กิจกรรม และกิจกรรมที่ก าลังจะด าเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2557 อีก จ านวน 2 กิจกรรม 
รวมทั้งสรุปผลจ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุน ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2557 จ านวน 68 ทุน และสรุปเงิน25 
บริจาคจากศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยี เป็นจ านวนเงิน 102,783.00 บาท ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุม
ทราบ  

ที่ประชุมรับทราบ 

3.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้รายวิชา 30 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  แจ้งว่า ตามที่คณะได้จัดท าประกาศคณะ
เทคโนโลยี (ฉบับที่ 16/2557) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา และที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 
2557 มีมติเห็นชอบในหลักการแล้ว นั้น ฝ่ายวิชาการได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว ดัง
รายละเอียด ตามค าสั่งคณะเทคโนโลยี ที่ 163/2557, 165/2557, 166/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการทวน35 
สอบฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ค าสั่งคณะเทคโนโลยี ที่ 160/2557, 164/2557, 167/2557 แต่งตั้ง
คณะกรรมการทวนสอบฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และค าสั่งคณะเทคโนโลยี ที่ 161/2557, 
162/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
/3.4 ระเบียบมหาวิทยาลัย ... 
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3.4 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสอบประจ าภาคของนักศึกษาระดับปริญญาตรี   
พ.ศ.2557 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า เพ่ือให้การด าเนินการสอบประจ าภาคของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิด
ผลดีต่อทางราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้จัดท าระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสอบประจ า5 
ภาคของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557 ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ   

ที่ประชุมรับทราบ โดยให้ยึดกฎกติกาของรายวิชา หากรายวิชาจะตั้งเกณฑ์ต้องเรียนให้ครบ 
80% ต้องระบุให้ชัดเจนใน มคอ.3 หรือ course syllabus จึงจะสามารถเข้าสอบได้ และฝ่ายวิชาการจะได้
ส่งระเบียบฯ ไปให้ภาควิชา/สาขาวิชาต่อไป 

3.5 แนวปฏิบัติในการคุมสอบ คณะเทคโนโลยี 10 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า เพ่ือให้การจัดการสอบเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ มีการรัดกุมมากยิ่งขึ้น ฝ่ายวิชาการจึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการคุมสอบ คณะ
เทคโนโลยี ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.6 ปฏิทินการจัดการศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2557  15 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของคณะ

เทคโนโลยี ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดท าปฏิทินการศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ดังรายละเอียด   
จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ โดยฝ่ายวิชาการได้ส่งปฏิทินการจัดการศึกษาฯ ไปให้ภาควิชา/สาขาวิชา 20 
เรียบร้อยแล้ว 

3.7 ปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่า เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภารกิจและ25 
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีจึงได้ก าหนดปฏิทินการจัดท าแผนฯ ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่
ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.8 ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี ประจ าปี พ.ศ.2558 
ประธาน แจ้งว่า ด้วยคณะเทคโนโลยีได้ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ30 

เทคโนโลยี ประจ าปี พ.ศ.2558 เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 การขอรับทุนสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีการหมัก ครั้งท่ี 6 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แจ้งว่า ด้วยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี 35 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์วิจัยการหมักเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรก าหนดจัด
ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านเทคโนโลยีการหมักเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ครั้งที่ 6 ใน
ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเซนทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 

/โดยมีวัตถุประสงค์ ... 
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โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอผลงานและเผยแพร่งานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการหมัก รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือระหว่างนักวิจัย และองค์กรการวิจัย ดังรายละเอียด ภาควิชาฯ จึงใคร่ขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือขอรับเงินทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ
หน่วยงานภายนอก จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้ปรับเพ่ิมเติมในวัตถุประสงค์ ข้อ 5 
3.3 ให้เพ่ิมเติมรายละเอียดเกี่ยวกับศิษย์เก่า  

4.2 ขออัตราก าลังทดแทนผู้เกษียณอายุราชการเป็นกรณีพิเศษ (แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์        
เกษม นันทชัย)  

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร แจ้งว่า ด้วยภาควิชาเทคโนโลยีอาหารได้เปิดสอน
หลักสูตรการเรียนการสอน 4 หลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจ าเพียง 11 คน เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์10 
เกษม  นันทชัย ได้เกษียณอายุราชการ ท าให้ภาควิชาฯ ขาดบุคลากรด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งใน
ปัจจุบันภาควิชาฯ มีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพียง 1 ท่าน จึงมีความ
จ าเป็นต้องขอเพ่ิมอัตราก าลังต าแหน่งอาจารย์ในต าแหน่งดังกล่าว ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ และให้ปรับแก้เพ่ิมเหตุผลความจ าเป็น 
โดยเน้นเป็นสาขาที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 15 

4.3 แผนการบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558  

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่า ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 25 
กันยายน 2557 ได้น าเสนอร่างรายงานการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือรายงานต่อมหาวิทยาลัย นั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดท า20 
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และให้รองคณบดีฝ่ายต่างๆ เสนอแนะเพ่ิมเติม 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนฯ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการประกันคุณภาพได้เลือกความ
เสี่ยงมา 3 ด้าน เพ่ือด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ และให้กรรมการประจ าคณะฯ น ากลับไป
พิจารณา หากมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ให้แจ้งกลับมายังฝ่ายแผนฯ ได้ภายหลัง 25 

4.4 การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่า ฝ่ายแผนฯ ได้ท าการวิเคราะห์จัดสรร

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ภาควิชา/สาขาวิชา น ากลับไปตรวจสอบรายละเอียดหัวข้อ30 
ผลการวิเคราะห์จัดสรรฯ หมวดค่าตอบแทน และการวิเคราะห์ในแต่ละรายวิชา โดยให้น ากลับมาพิจารณา
ในที่ประชุมอีกครั้ง  

4.5 การรับรองผลการศึกษา  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า ด้วยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ขอแก้ค่า

คะแนน I วิชา 694 262 Field Work I ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 จ านวน 34 คน วิชา 664 35 
364 Field Work II ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 จ านวน 24 คน และระดับปริญญาโท ภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จ านวน 1 คน ขอแก้ค่าคะแนน I ภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 1 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

/ทีจ่ านวน 2 คน ... 
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จ านวน 2 คน ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 1 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
จ านวน 1 คน ขอรับรองผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับค่าคะแนน S จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง โดยให้ฝ่ายวิชาการใช้แบบฟอร์มใบส่งผล
การศึกษาระดับปริญญาตรีแบบเดิม และระดับบัณฑิตศึกษาให้ตรวจสอบระดับค่าคะแนนในส่วนระดับสะสมอีกครั้ง 

4.6 แนวปฏิบัติในการรายงานการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอก คณะ5 
เทคโนโลยี 

ประธาน แจ้งว่า ตามประกาศคณะเทคโนโลยี ที่ก าหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกต้อง
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกภาคการศึกษา ตลอดหลักสูตร และต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินโดยแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินประกอบ พร้อมทั้งรายงานการใช้จ่ายเงินทุกปีการศึกษา ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร และภาควิชาต้นสังกัด นั้น ในส่วนของการรายงานการใช้จ่ายเงินที่ผ่านมา10 
นักศึกษาต้องส่งเอกสารเกี่ยวกับการเงินทั้งหมดให้การเงินคณะเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ ซึ่ง
ปัจจุบันคณะมีข้อจ ากัดในเรื่องเจ้าหน้าที่การเงินที่จะรับผิดชอบดูแล จึงใคร่ขอปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติในการ
รายงานการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจัยของนักศึกษา โดยให้นักศึกษารายงานการใช้ จ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมการวิจัยตามรูปแบบที่คณะก าหนด และน าเสนอคณะผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร และภาควิชาที่นักศึกษาสังกัด ทั้งนี้ ให้นักศึกษาเก็บเอกสารการเงินทั้งหมดไว้ที่15 
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือรอการตรวจสอบในกรณีท่ีคณะหรือมหาวิทยาลัยร้องขอ จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้เชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และอาจารย์ที่ปรึกษามาประชุมร่วมกัน และให้เจ้าหน้าที่การเงินมาชี้แจงรายละเอียดในการท ารายงานการ
ใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจัย 

4.7 การสนับสนุนงบประมาณส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา (นักศึกษาจาก20 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และ รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชา
เทคโนโลยีธรณี แจ้งว่า ด้วยมีอาจารย์จากแผนกเหมืองแร่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (NUOL) สนใจสมัครเข้า
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาเทคโนโลยีธรณี ด้านธรณีฟิสิกส์เพ่ือการส ารวจแหล่งแร่ ภาควิชาฯ 
จึงขอการสนับสนุนทุน MF ตามโปรแกรมของมหาวิทยาลัย จ านวน 2 ทุน ในปี 2558 นี้ ทั้งนี้ นอกจากเป็น25 
ความร่วมมือ AEC แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการสร้างหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา สาขาธรณีฟิสิกส์
ที่ภาควิชาฯ ก าลังผลักดันให้เสร็จสิ้นภายในปี 2558 นี้ด้วย ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เข้าศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 โดย
สนับสนุนในทุน Matching Fund (MF) ระหว่างคณะเทคโนโลยีกับสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี และคณะฯ 
สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาทั้ง 2 คน เป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา 30 

4.8 การจัดการรถตู้คณะเทคโนโลยี 
ประธาน แจ้งว่า ปัจจุบันรถตู้ของคณะอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมส าหรับการให้บริการทางไกล

หรือออกนอกเขตพ้ืนที่ เนื่องจากการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ซึ่งรถตู้ของคณะมีอายุการใช้งานนาน
กว่า 10 ปี ปัจจุบันคณะแก้ปัญหาการให้บริการโดยการเช่ารถตู้หรือยืมรถตู้จากหน่วยงานต่างๆ แต่อย่างไรก็
ตามแนวทางดังกล่าวขาดความคล่องตัวเท่าที่ควร และในกรณีที่คณะมีแขกจากภายนอก หรือมีความ35 
จ าเป็นต้องไปรับแขกจากต่างพ้ืนที่ คณะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงเกินความจ าเป็น คณะได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
การเช่ารถตูแ้ล้ว แต่เมื่อค านวณราคาพบว่าไม่แตกต่างกันมากนักกับการจัดซื้อใหม่ ดังรายละเอียด จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยถ้าจะให้ภาควิชา/สาขาวิชา สนับสนุนฯ 

/4.9 พิธีพระราชทาน ... 
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4.9 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้

ก าหนดกิจกรรมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2557 ในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ถึง
วันที่ 1 ธันวาคม 2557 นั้น เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเตรียมบัณฑิตคณะเทคโนโลยีฯ ในครั้ งนี้ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ ได้เชิญกรรมการทุกท่านเข้า5 
ร่วมประชุม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เพื่อแจ้งให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายร่างก าหนดการ
จัดกิจกรรมฯ สรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมฯ ประจ าปี 2556 ไปแล้วนั้น ในการนี้
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ ขอแจ้งร่างก าหนดการจัดกิจกรรมการเตรียมการบัณฑิตคณะเทคโนโลยีฯ ระหว่าง
วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2557 ดังรายละเอียด โดยมีประเด็นการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) ว่าจะ
จัดรวมกันหรือแยกกันของแต่ละภาควิชา/สาขาวิชา จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 10 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยภาควิชาฯ ชีวภาพ ภาควิชาฯ ธรณี สาขาวิชาฯ 
การผลิตจัดเลี้ยงอาหารรวมกัน ส าหรับภาควิชาฯ อาหาร ขอน ากลับไปพิจารณาอีกครั้ง โดยให้แจ้งกลับมา
คณะ ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 และที่ประชุมขอให้ฝ่ายเลขานุการท าหนังสือถึงภาควิชา/สาขาวิชา 
ให้แจ้งจ านวนคณาจารย์ บุคลากร เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดหาอาหารกลางวันในครั้งนี้ 

4.10 ร่างประกาศหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนเงินของกองทุนวิจัย คณะเทคโนโลยี 15 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี แจ้งว่า ได้จัดท าร่างประกาศคณะเทคโนโลยี

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนเงินของกองทุนวิจัยฯ หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินทุนวิจัยสนับสนุน
นักวิจัยใหม่ฯ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนส่งเสริมการวิจัยฯ หลักเกณฑ์และวิธีการให้เงินค่าตอบแทนผล
งานวิจัยฯ ดังรายละเอียด จงึเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ และให้กรรมการประจ าคณะฯ น า20 
กลับไปพิจารณา เสนอแนะเพ่ิมเติม ในข้อ 4 และข้อ 7 ตามร่างประกาศคณะเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์ใน
การสนับสนุนเงินของกองทุนวิจัยฯ, ในข้อ 7 และข้อ 8 ตามร่างประกาศคณะเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์
การสนับสนุนเงินทุนวิจัยสนับสนุนนักวิจัยใหม่ฯ, ในข้อ 5.4 ข้อ 9 และข้อ 10.3 ตามร่างประกาศคณะ
เทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนส่งเสริมการวิจัยฯ, ในข้อ 5 และข้อ 7 ตามประกาศคณะ
เทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้เงินค่าตอบแทนผลงานวิจัยฯ  และให้น าร่างประกาศคณะ25 
เทคโนโลยี เข้าพิจารณาในที่ประชุมอีกครั้ง      

4.11 การขอประเมินค่างานเพื่อประกอบการขออนุมัติก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้น เลขประจ า
ต าแหน่ง 3902 ต าแหน่งช่างเทคนิค ช านาญงาน เป็น ต าแหน่งช่างเทคนิค ช านาญงานพิเศษ 
 รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยี แจ้งว่า นายวีระ  สุวรรณศร ข้าราชการพล

เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งช่างเทคนิค ช านาญงาน สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้ยื่นเอกสาร30 
แบบการประเมินค่างานต าแหน่งประเภททั่วไป เพ่ือประกอบการพิจารณาเป็นระดับช านาญงานพิเศษ ทั้งนี้ 
คณะ/หน่วยงานที่จะเสนอขออนุมัติก าหนดต าแหน่งใดให้สูงขึ้น ต้องเสนอข้อมูลหน้าที่และความรับผิดชอบ 
คุณภาพและความยุ่งยากของงานในต าแหน่งที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้มหาวิทยาลัยประเมินค่างานเพ่ือวัดคุณภาพ
ของต าแหน่งดังกล่าว โดยข้อมูลที่เสนอเพ่ือประเมินค่างานต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะก่อน ตามมติที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 6/2557 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 35 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้ท าสรุปหน้าที่ความรับผิดชอบที่
เด่นชัดของงานใหม่ให้ที่ประชุมทราบ ก่อนน าส่งมหาวิทยาลัยประเมินค่างานต่อไป 

 

 

/ระเบียบวาระท่ี 5 ... 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

5.1 การจัดท าประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555 

รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยี แจ้งว่า ตามวาระที่ 3.4 ขอความร่วมมือ
ด าเนินการจัดท าประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย5 
จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555 ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 16 
ตุลาคม 2557 ที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายสมคิด  พลตื้อ ร่างปฏิทินการวางแผนการด าเนินงาน โดยเชิญ
เจ้าหน้าที่จากจรรยาบรรณมาช่วยในการด าเนินการ นั้น ได้แจ้งเวียนไปยังบุคลากรคณะ ทาง E-mail เพ่ือ
พิจารณาแสดงความคิดเห็นและหรือข้อเสนอแนะฯ แล้ว โดยขอให้แจ้งความคิดเห็นและหรือข้อเสนอแนะฯ 
กลับมาภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ปรากฏว่าไม่มีบุคลากรคณะ แสดงความคิดเห็นและหรือ10 
ข้อเสนอแนะฯ แต่อย่างใด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  

เลิกประชุม   เวลา 17.10 น. 

                                                                            (นายสมคิด  พลตื้อ) 
                                                                           บุคลากร ช านาญการ 15 
                                                            รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยี 
                                                                 เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 

นางสุดาภรณ์  เบนเน๊ท 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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