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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี 1 
ครั้งที่ 12/2558 2 

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 3 
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี 4 

ผู้มาประชุม  5 
1. นายพรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 6 
2. นางสาวปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 7 
3. นายณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ กรรมการ 8 
4. นายคณิต วิชิตพันธุ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 9 
5. นายพัชร์สุ วรรณขาว       หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   กรรมการ 10 
6. นายสิงหนาท พวงจันทน์แดง หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ 11 
7. นายสมคิด พลตื้อ                   หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี เลขานุการ 12 

ผู้ไม่มาประชุม 13 
 - ไม่มี 14 

ผู้เข้าร่วมประชุม  15 
1. นางสาวกรกช ฮามสุโพธิ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 16 
2. นายธัญญา จันทร์ประสพชัย   รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 17 
3. นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์ บุคลากร ช านาญการ 18 

เริ่มประชุม:    เวลา 13.30 น. 19 
       ประธานกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 20 

ระเบียบวาระท่ี  1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 21 
  โดยมีการแก้ไขดังต่อไปนี้ 22 

หน้า 2  ระเบียบวาระที่ 2.2 บรรทัดที่ 4-8 แก้ไขจาก “ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ รูปแบบการ23 
จัดกิจกรรม กรรมการฝึกซ้อมบัณฑิตในปีถัดไป ให้อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา (บัณฑิต) เป็น24 
กรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต ตามสัดส่วน กรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต : บัณฑิต เท่ากับ 1 : 20 และการ25 
เลี้ยงอาหารกลางวันต้อนรับบัณฑิต ประจ าปี 2558 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ทุกสาขาวิชาฯ แยก26 
เลี้ยงต้อนรับช่วงพักกลางวัน ณ สถานที่ที่สาขาวิชาฯ ก าหนด นั้น ของแจ้งรายละเอียดก าหนดการ27 
จัดกิจกรรม เพ่ิมเติม ดังนี้” เป็น “ขอแจ้งรายละเอียดก าหนดการจัดกิจกรรม เพ่ิมเตมิ ดังนี้” 28 

  บรรทัดที่ 37-38 แก้ไขจาก “รายงานการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามกรอบ29 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2557” เป็น “2.5 รายงานการทวน30 
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปี31 
การศึกษา 2557” 32 

หน้า 3 บรรทัดที่ 1 แก้ไขจาก “ขอแจ้งรายงานการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามกอบ”33 
เป็น “ขอแจ้งรายงานการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามกรอบ”  34 

/บรรทัดที่ 34 แก้ไขจาก ... 
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 บรรทัดที่ 34 แก้ไขจาก “การประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหาร1 
มหาวิทยาลัย” เป็น “3.4 การประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหาร2 
มหาวิทยาลัย” 3 

หน้า 4  บรรทัดที่ 23 แก้ไขจาก “การตรวจประเมินคุณภาพระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น” เป็น 4 
“3.5 การตรวจประเมินคุณภาพระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 5 

          บรรทัดที่ 29 แก้ไขจาก “ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา” เป็น “ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอ6 
เพ่ือพิจารณา” 7 

หน้า 5  บรรทัดที่ 39-40 แก้ไขจาก “ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบใหใช้หลักเกณฑ์การจัดสรรเดิมและ8 
ให้ภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษทราบ” เป็น “ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ9 
ให้ใช้หลักเกณฑ์การจัดสรรเดิมและให้ภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ” 10 

หน้า 7 บรรทัดที่ 1 แก้ไขจาก “ร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยี” เป็น 11 
“ร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยี” 12 

         บรรทัดที่ 2 แก้ไขจาก “รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาร่าง13 
แผนปฏิบัติการประจ าปี” เป็น “รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา14 
ร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปี” 15 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่อง 16 

2.1 ร่างแผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  17 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ได้แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจาก คราวประชุมครั้งที่  18 

11/2558 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 วาระที่ 4.8  ร่างแผนปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยี ประจ าปี19 
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ไปปรับปรุงเพ่ิมเติม นั้น ได้ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว ตาม20 
แผนปฏิบัติราชการฯ ที่แนบ 21 

ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ปรับข้อความในกลยุทธ์ที่ 4 ให้ถูกต้องและสอดคล้อง 22 

2.2 การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 23 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ได้แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากคราวประชุมครั้งที่ 24 

11/2558 เมื่อวันที่  26 พฤศจิกายน 2558 วาระที่ 4.10 การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี25 
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้รองคณบดีฝ่ายแผนฯ ไปคิดจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตาม26 
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น ได้ด าเนินการแล้วตามเอกสารที่แนบ 27 

ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ภาควิชา สาขาวิชาตรวจสอบจ านวนนักศึกษา จ านวนรายวิชา28 
ที่เปิดสอนในภาคปลายปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 เพื่อยืนยันความถูกต้องของตัวเลขต่อไป 29 

2.3 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.30 
2558 (รอบ 12 เดือน) 31 

ประธานฯแจ้งที่ประชุมทราบถึงสรุปผลการรายงานผลปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 32 
พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน จ านวน 14 ตัวชี้วัด สืบเนื่องจากคราวประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 26 33 
พฤศจิกายน 2558 การประเมินผลการด าเนินงานค่าคะแนนรวมได้ 4.0736 ตามเอกสารที่แนบ 34 

ที่ประชุมรับทราบ 35 
/ระเบียบวาระท่ี 3 ... 
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ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาโดยวิธีเวียนรับรอง 2 
หัวหน้าส านักงานคณบดีได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงก าหนดการประชุม3 

คณะกรรมการประจ าคณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาโดยการเวียน4 
หนังสือ 1 ครั้ง คือเรื่องพิจารณารับรองผลการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญา5 
โท) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 วิชา 662 899 THESIS นางสาววัชรียา วงษ์หาญ ลงทะเบียน 1 หน่วย6 
กิต ได้ค่าคะแนน S = 1 หน่วยกิต (ตามหนังสือที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 3367 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2558) 7 

ที่ประชุมรับทราบ   8 

3.2 การเลือกตั้งสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 9 
ประธานให้มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือให้10 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยจึงได้ยกร่างประกาศเรื่อง 11 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการ12 
เลือกตั้ง กรรมการสภาพนักงาน และร่างก าหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน 13 
มหาวิทยาลัยขอจนแก่น พ.ศ.2558 ตลอดจนท าร่างปฏิทินการด าเนินงาน ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ   14 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการประจ าคณะประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในภาควิชา 15 
สาขาวิชาทราบต่อไป 16 

3.3 แนวปฏิบัติด้านการเบิกจ่ายเงินและข้อปฏิบัติที่พึงระวัง 17 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ และทบทวนแนวปฏิบัติด้านการเบิกจ่ายเงินในประเด็นที่18 

ตรวจสอบพบและเกิดข้อผิดพลาดบ่อยที่สุด และข้อปฏิบัติที่ควรพึงระวัง ทั้งนี้เพ่ือให้การตรวจสอบหลักฐาน19 
ด้านการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง งานบริหารงบประมาณ กองคลัง จึงได้จัดท าเอกสารแนว20 
ปฏิบัติด้านการเบิกจ่ายเงิน ตามเอกสารที่แนบ  21 

ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการประจ าคณะ ภาควิชา สาขาวิชา ช่วยประชาสัมพันธ์ 22 
และถือปฏิบัติต่อไป 23 

3.4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อส านักงานคณบดี 24 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า คณะฯ ได้จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของ25 

ผู้รับบริการงานต่างๆ สังกัดส านักงานคณบดี ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 เพ่ือเป็นข้อมูล26 
ประกอบการปรับปรุงการท างานของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป จากการส ารวจครั้งนี้พบว่าผู้แบบสอบถามทั้งสิ้น 54 27 
คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมพบว่าอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจ28 
ระดับมาก ตามรายงานเอกสารที่แนบ 29 

ที่ประชุมรับทราบ 30 

3.5 ก าหนดการกิจกรรมท าบุญปีใหม่ : ชื่นชมยินดีบุคลากร ประจ าปี 2559 31 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ คณะฯ ได้ก าหนดจัดท าบุญปีใหม่ และกิจกรรมชื่นชมยินดี32 

บุคลากร ประจ าปี 2559 ในวันที่ 6 มกราคม 2559 โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา คือ 33 
1. ช่วงเช้าท าบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จ านวน 9 รูป  34 

/2. ช่วงบ่ายมีการบรรยาย ... 
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2. ช่วงบ่ายมีการบรรยายพิเศษ โดยเชิญ รศ.นพ.พจน์ชวิทย์ อภินิเวช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย1 
วางแผนยุทธศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ แนวทางการจัดโครงสร้างการบริหารงานภายใต้การ2 
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ และ นายสถิตย์ แก้วบุดตา ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 3 
บรรยายในหัวข้อ สิทธิ สวัสดิการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ภายใต้4 
มหาวิทยาลัยในก ากับ และประกาศเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ท าคุณประโยชน์แก่คณะ มอบโล่5 
ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติราชการครบ 25 ปี   6 

3. ช่วงเย็นเป็นกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 7 
 รายละเอียดตามเอกสารก าหนดการที่แนบ 8 

ที่ประชุมรับทราบ 9 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 10 

4.1 ขออนุมัติลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยต่อภาคการศึกษา 11 
หัวหน้าส านักงานคณบดีได้แจ้งที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการขออนุมัติลดหย่อนค่าธรรมเนียม  12 

วิจัยระดับปริญญาเอก นางสาวสุจิตรา พงษ์ประเทศ รหัส 567160008-1 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับ13 
ทุนการศึกษาจากโครงการทุนวิจัยส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพ่ือให้สามารถ รับนักศึกษาที่มี14 
ความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและท าวิจัยในสาขาที่อาจารย์มี่ความเชี่ยวชาญ ประจ าปี15 
การศึกษา 2556 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต วิชิตพันธุ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งสนับสนุนในส่วน16 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ แต่ไม่ได้สนับสนุน17 
ค่าธรรมเนียมการวิจัย ดังนั้น จึงขออนุมัติลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยจาก ภาคการศึกษาละ 80 ,000 บาท 18 
เป็น จ านวน 20,000 บาทต่อภาคการศึกษา   19 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง 20 

4.2 การได้มาซึ่งกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี 21 
ประธาน แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา การได้มาซึ่งกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี22 

ซึ่ งกรรมการประจ าคณะชุ ด เดิ มจะหมดวาระลง ในวั นที่  13  มกราคม 2559  ตามข้อบั งคับ23 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย คณะกรรมการประจ าคณะฯ พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 24 
พฤศจิกายน 2558 นั้น เพ่ือให้การได้มาซึ่งกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ25 
ประกอบกับข้อ 5 วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย26 
คณะกรรมการประจ าคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ.27 
2558 การได้มาซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี มีองค์ประกอบ ดังนี้ 28 

1. คณบดี เป็นประธานกรรมการ 29 
2. รองคณบดี 2 คน เป็นกรรมการ 30 
3. ผู้แทนสาขาวิชา 1 คน  เป็นกรรมการ 31 
4. ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน  เป็นกรรมการ 32 
5. หัวหน้าส านักงานคณบดี  เป็นกรรมการและเลขานุการ  33 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและให้ด าเนินการเป็น 2 ประเด็น คือ 34 
ประเด็นที่ 1  ผู้แทนจากสาขาวิชา (องค์ประกอบที่3) ให้หัวหน้าสาขาวิชาทั้ง 4 สาขา35 

ประชุมโดยเลือกตัวแทนจากสาขาวิชา เพียง 1 คน  36 
/ประเด็นที่ 2 ... 
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ประเด็นที่ 2 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด ด าเนินการให้ได้มาโดยคณาจารย์ทุกคนมีสิทธิ์1 
เสนอชื่อ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 2 

4.3 ชมรมบุคลากรอาวุโสคณะเทคโนโลยี 3 
ประธาน ที่แจ้งที่ประชุมทราบ และพิจารณาร่างประกาศคณะเทคโนโลยี เรื่องชมรม4 

บุคลากรอาวุโสคณะเทคโนโลยี โดยหลักการเพ่ือรวบรวมข้อมูลจ านวนผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไปเข้าชมรมเพ่ือ5 
ติดต่อสื่อสารการท ากิจกรรมร่วมกัน เพ่ือเป็นจุดศูนย์รวมและเริ่มต้นโครงการ 6 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นว่าตามร่างประกาศมีเนื้อหากว้างไป เห็นควรปรับให้กระชับ 7 
และก าหนดกิจกรรมให้ชัดเจน และปรับประกาศข้อบังคับให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 8 

4.4 การจัดกิจกรรมช่ืนชมยินดีบุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่น ประจ าปี 2558 9 
ประธาน แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณาร่วมกันคือ คณะฯ จะจัดกิจกรรมชื่นชมยินดี10 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่น ประจ าปี 2558 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานดีเด่น มีคุณธรรม 11 
จริยธรรมและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร โดยมีคุณสมบัติ ควรประกอบด้วย 12 

1) มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 13 
2) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 14 
3) เป็นผู้มีจิตอาสา การให้บริการที่ดี สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้ดี 15 
4) การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 16 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเลื่อนไปพิจารณาในปีถัดไป เนื่องจากยังไม่มีหลักเกณฑ์17 

ในการพิจารณา       18 

4.5  กิจกรรมโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน ประจ าปี 2559 19 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ และพิจารณา ด้วยคณะจะจัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน20 

ประจ าปี 2559 ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2559 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัด21 
เชียงใหม่ และจังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการ22 
สอนเพ่ือเข้าสู่ AEC และการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือความเป็นนานาชาติ ด้านการปรับ23 
โครงสร้างองค์กร ด้านการบริหารงานบุคคล และการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ซึ่งคณะฯ 24 
ได้ท าหนังสือประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรร่วมโครงการ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัว25 
ส าหรับบุคลากรในสังกัดภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ ไม่เกินคนละ 1,500 บาท ตามจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ   26 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ 27 

4.6 รายงานความก้าวหน้าการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ระยะท่ี 2 ของรอง28 
ศาสตราจารย์เพียงตา สาตรักษ์ 29 

หัวหน้าส านักงานคณบดี น าเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาผลรายงานความก้าวหน้าการลา30 
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ของรองศาสตราจารย์เพียงตา สาตรักษ์ ระยะท่ี 2 คือ ตามท่ี รอง31 
ศาสตราจารย์เพียงตา สาตรักษ์ ได้ลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเพ่ือเขียนและเรียบเรียง32 
ต าราทางธรณีวิทยาโครงสร้าง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 และได้33 
ส่งรายงานความก้าวหน้าของการลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ระยะที่ 1 แล้วนั้น รอง34 
ศาสตราจารย์เพียงตา สาตรักษ์ ได้ส่งรายงานความก้าวหน้าระยะที่ 2 (กันยายน-พฤศจิกายน 2558) โดยลง35 
มือเขียนบทที่ 2 3 และ 4 เรื่องเกี่ยวกับแรงและผลของแรงและกลไกการเปลี่ยนรูปของหิน พร้อมใส่ค าอธิบาย36 

/ไว้ท้ายบท ... 
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ไว้ท้ายบท เขียนค าถาม พร้อมเฉลยค าตอบ (ข้อที่ เป็นการค านวณไว้ท้ายบท) ตามหนังสือที่  ศธ 1 
0514.16.3/1003 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ซึ่งเสร็จตามแผน และให้ผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้2 
อย่างเหมาะสม มีความเข้าใจธรณีวิทยามาตรวจสอบภาษาไทยให้ ซึ่งได้ท าเสร็จไปแล้วบางส่วน จากกลุ่มนัก3 
ธรณีวิทยา โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการเขียนศัพท์เทคนิคใหม่ ให้กลับเป็นการทับศัพท์ตามเดิม 4 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง 5 

4.7 รายงานการใช้จ่ายเงิน ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะเทคโนโลยี ประจ าปี6 
งบประมาณ พ.ศ.2559 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2558) 7 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ได้แจ้งที่ประชุมทราบและพิจารณา รายงานการใช้8 
จ่ายเงินตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะเทคโนโลยีงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ไตร9 
มาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  10 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยขอให้ปรับแก้ไขตัวเลข และภาควิชาฯ/11 
สาขาวิชาฯ ตรวจสอบความถูกต้องให้ชัดเจนกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป 12 

4.8 การขออนุมัติอยู่ท าวิจัยระดับ Post-doctoral ภายหลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 13 
ของนักเรียนทุนรัฐบาล กรณีนางสาวอรณัฐ ชูชื่น 14 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในฐานะผู้ดูแลนักเรียนทุนรัฐบาล นางสาวอรณัฐ ชูชื่น 15 
ได้แจ้งว่าบุคคลดังกล่าวมีความประสงค์ขออนุมัติอยู่ท าวิจัยระดับ Post-doctoral ภายหลังส าเร็จการศึกษา16 
ระดับปริญญาเอก ซึ่งจะส าเร็จการศึกษา ในเดือนธันวาคม 2558 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 17 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบในหลักการ และให้ด าเนินการตามระเบียบของ18 
ส านักงาน ก.พ. และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้นักศึกษาแสดงหลักฐานการส าเร็จการศึกษา และท า19 
หนังสือแจ้งไปยังมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยแจ้งมายังคณะต้นสังกัด เพ่ือประกอบการพิจารณาให้ศึกษา20 
ท าวิจัยในระดับPost-doctoral ได้ ต่อไป 21 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 22 

5.1 แนวปฏิบัติส าหรับการคุมสอบประจ าภาค 23 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้เชิญคณะกรรมการคุม24 

สอบเข้าฟังค าชี้แจงในการปฏิบัติในการคุมสอบทุกครั้ง ซึ่งได้รับข้อร้องเรียนจากนักศึกษาว่า เมื่อข้อสอบมี25 
ปัญหา และมีอาจารย์ประจ าวิชาเข้าไปอธิบาย ท าให้รบกวนสมาธิในการท าข้อสอบของรายวิชาอ่ืนที่ใช้ห้อง26 
สอบร่วมกัน ซึ่งในการปฏิบัติจะรักษาผลประโยชน์ของนักศึกษาเป็นเบื้องต้น จึงไม่อนุญาตให้เข้าไปอธิบาย27 
เกี่ยวกับข้อสอบที่ไม่ชัดเจน และคณะฯ จะรับไปพิจารณาร่วมกับข้อเสนอแนะของนักศึกษา ซึ่งงานบริการ28 
การศึกษาจะรวบรวมข้อมูลและแจ้งให้ทราบต่อไป 29 

ที่ประชุมรับทราบ   30 

เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 31 

                   (นายสมคิด พลตื้อ) 32 
             หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี 33 

         เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 34 
นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์  35 
ผู้จดรายงานการประชุม 36 


