
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่  4/2558 

วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558 
ณ  ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี 

ผู้มาประชุม  5 

1. นายพรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกรกช ฮามสุโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ 
3. นางสาวปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
4. นายคณิต วิชิตพันธุ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 
5. นายสิงหนาท พวงจันทน์แดง หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ  10 

6. นายพัชร์สุ  วรรณขาว หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี กรรมการ 
7. นางจันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า  กรรมการ 
8. นางศิวลี  พานเยือง รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักงานคณบดี เลขานุการ 
   คณะเทคโนโลยี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 15 

1. นางอนาลยา หนานสายออ รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
2. นางเฉลิมภรณ์  ป้านภูมิ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ               กรรมการ (ลากิจ) 
2. นางสาวรัชฎา ตั้งวงค์ไชย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี   กรรมการ (ติดราชการ) 20 

เริ่มประชุม :  เวลา 13.30 น. 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และได้ด าเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558   

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
หน้าที่ 1  บรรทัดที่ 18 เพ่ิมเติม “นายณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 25 

กรรมการ” เป็น “นายณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ กรรมการ 
(ติดราชการ)” 

 บรรทัดที่ 38 ตัด 2.1 ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนและการรับสมัครทุนสนับสนุน
การศึกษาส าหรับนักศึกษานานาชาติเพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรของคณะเทคโนโลยี ปี
การศึกษา 2558 ออก 30 

หน้าที่ 2  บรรทัดที่ 2 เพ่ิม “และได้ประกาศฉบับที่ 6/2558 แล้ว”    
หน้าที่ 2  บรรทัดที่ 13 เพ่ิม “และได้ส่งประกาศฉบับที่ 6/2558 ให้คณาจารย์ทราบทางอีเมล์แล้ว” 

ตัด โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมคือ คณะเทคโนโลยีควรจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง
เกณฑ์การให้ทุนฯ  

หน้าที่ 2  บรรทัดที่ 17 ตัด 2.3.1 แก้ไขเป็น “: การเตรียมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ35 

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา ประจ าปีการศึกษา 2557” 
หน้าที่ 4  บรรทัดที่ 8 แก้ไขจาก “จ า” เป็น “จะ” 
หน้าที่ 4  บรรทัดที่ 35 แก้ไขจาก “แจ้ง” เป็น “เสนอ” 
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หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 28 แก้ไขจาก “ประมาณการค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน-ท า MOU ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” เป็น “ประมาณการค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานร่วมกับ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” 

หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 29 ตัด “และการท า MOU” เพ่ิม คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 7 ตัด “โดยให้คณะกรรมการน าไปพิจารณาและน ามาสรุปในการประชุมครั้ง5 

ต่อไป” 
 หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 9 เพ่ิม “โดยให้คณะกรรมการน าไปพิจารณาและน ามาสรุปในการประชุมครั้ง

ต่อไป” 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่อง  

-ไม่มี - 10 

 ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้กรรมการคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง  
-ไม่มี- 

3.2 การเสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการรับใช้สังคม  
ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องขอความอนุเคราะห์เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้าน15 

วิชาการรับใช้สังคม โดยให้ภาควิชาฯ เสนอชื่อตามคุณสมบัติที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ก าหนด และตอบกลับให้คณะฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2558 เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิ
วิชาการรับใช้สังคม จึงแจ้งที่ประชุมทราบ  

 ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 20 

4.1 ตัวช้ีวัดการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์คณะเทคโนโลยี 
 ประธานได้แจ้งที่ประชุมในเรื่องตัวชี้วัดในการด าเนินการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะ

เทคโนโลยี โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาตัวชี้วัดของคณะฯ ที่จะขับเคลื่อนให้คณะฯ ด าเนินการให้บรรลุตาม
เป้าหมายวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ 

 ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ฝ่ายแผน ไปด าเนินการจัดท าข้อมูลตัวชี้วัดเพ่ิมเติม 25 

4.2 การสนับสนุนทุนการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  ได้เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาสนับสนุน

ทุนการศึกษาส าหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดยมหาวิทยาลัยให้
คณะพิจารณาให้การสนับสนุนทุนบางส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยแบบ Matching Fund โดยให้คณะสนับสนุน
เพ่ือเป็นค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว (เหมาจ่าย) จ านวน 96,000 บาท ต่อปีการศึกษา โดยให้ภาควิชา30 

สนับสนุนทุนละ 48,000 บาท และคณะสนับสนุนทุนละ 48,000 บาท จงึเสนอที่ประชุมพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้คณะเสนอมหาวิทยาลัย จ านวน 6 ทุน 

4.3 การจัดสรรทุนการศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา การ

จัดสรรทุนการศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 ตามประกาศคณะเทคโนโลยี (ฉบับที่ 10/2557) 35 

เรื่อง การสมัครขอรับทุนพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2557 เนื่องจากได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยน้อยลง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับลดจ านวนเงินทุนจาก 10,000 บาท เป็น 
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8,000 บาท เพ่ือเป็นการเพิ่มจ านวนทุนให้นักศึกษา ที่ได้สัมภาษณ์นักศึกษาท่ีขอทุนการศึกษาแล้ว แต่ยังไม่
ประกาศผลผู้ได้รับทุน  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ทุนจ านวนเงินคงเดิม คือ จ านวน 15 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท 
และมีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาไปรับปรุงประกาศใหม่  

4.4 การยื่นหนังสือเพื่อขอลาออกของอาจารย์มานิดา สว่างเนตร 5 

รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ได้แจ้งที่ประชุมพิจารณาการขอลาออกจาก
ราชการของอาจารย์มานิดา สว่างเนตร 

ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่พิจารณา โดยขอเอกสารเพ่ิมเติม คือ สัญญารับทุนรัฐบาล
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสัญญาไปศึกษาวิจัย ตลอดจนให้คณะฯ ปรึกษากับกองการ
เจ้าหน้าที่และนิติกร ต่อไป  10 

4.5 แผนปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของบุคลากร 

ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมว่าคณะกรรมการจรรยาบรรณได้พิจารณาร่างแผนปฏิบัติงานด้าน
การส่งเสริม สนับสนุน ก ากับและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ 2558 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 15 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้คณะกรรมการพิจารณาเพ่ิมเติมตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพ และ
ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ และมีการก ากับติดตามการด าเนินงาน 

4.6 ข้อตกลงงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ส านักงาน
คณบด ี

 ประธานแจ้ งที่ประชุมเ พ่ือให้ พิจารณาข้อตกลงงานของข้าราชการพลเรือนใน20 

สถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ตามรายละเอียดประกอบวาระการประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ ดังนี้ 
1. ให้คณะกรรมการกลับไปพิจารณา หากมีข้อเสนอแนะและเพ่ิมเติมให้ส่งกลับที่ประธาน 
2. ในกลุ่มของลูกจ้างน่าจะปรับส่วนของงานพัฒนา 
3. ปรับภาระงานให้เหมาะสมกับต าแหน่งงาน 25 

4. เพ่ิมการมีส่วนร่วมหรือการเข้าร่วมกิจกรรมในองค์กร 

เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 

(นางศิวลี พานเยือง) 
รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี 

เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 30 

นางเฉลิมภรณ์ ป้านภูมิ 
ผู้จดรายงานการประชุม 


