
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 5/2558 

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี 

ผู้มาประชุม  5 

1. นายพรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรัชฎา ตั้งวงค์ไชย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรรมการ 
3. นางสาวกรกช ฮามสุโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ 
4. นางสาวปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
5. นายคณิต วิชิตพันธุ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 10 

6. นายสิงหนาท พวงจันทน์แดง หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ  
7. นายพัชร์สุ วรรณขาว หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี กรรมการ 
8. นายสมคิด พลตื้อ หัวหน้าส านักงานคณบดี เลขานุการ 
   คณะเทคโนโลยี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 15 

1. นางอนาลยา หนานสายออ รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
2. นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์ บุคลากร ช านาญการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ               กรรมการ (ไปราชการ) 
2. นางจันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า  กรรมการ (ไปราชการ) 20 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และได้ด าเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558   

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
หน้าที่ 1  บรรทัดที่ 3 แก้ไขจาก “วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558” เป็น “วันพฤหัสบดีที่ 25 

16 เมษายน พ.ศ. 2558” 
หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 3-4 แก้ไขจาก “ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ทุนจ านวนเงินคงเดิม คือ จ านวน 

15 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท และมีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาไปรับปรุงประกาศ
ใหม่” เป็น “ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ทุนตามประกาศคณะเทคโนโลยี (ฉบับที่ 
10/2557) คือ จ านวน 15 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท และมีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายพัฒนา30 

นักศึกษาปรับปรุงประกาศใหม่” 
 บรรทัดที่ 8 แก้ไขจาก “ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่พิจารณา” เป็น “ที่ประชุม

พิจารณาแล้ว มีมติไม่พิจารณา”    
 บรรทัดที่ 18-19 แก้ไขจาก “ข้อตกลงงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

(สายสนับสนุน) ส านักงานคณบดี” เป็น “ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของข้าราชการพล35 

เรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ในส่วนส านักงานคณบดี” 
 บรรทัดที่ 20-21 แก้ไขจาก “ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือให้พิจารณาข้อตกลงงานของ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)” เป็น “ประธานแจ้งที่ประชุม

/เพ่ือให้พิจารณาข้อตกลง ... 
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เพ่ือให้พิจารณาข้อตกลงการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(สายสนับสนุน) ในส่วนส านักงานคณบดี” 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่อง  

2.1 ประกาศคณะเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้เงินกองทุนส่ง เสริม
และพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยี 5 

ประธาน แจ้งว่า ตามวาระที่ 4.7 ประกาศคณะเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้
เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร คณะเทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 
พ.ศ. 2558 ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการประจ าคณะน าเรื่องกลับไปพิจารณาและให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในร่างประกาศก่อนด าเนินการในขั้นต่อไป  นั้น คณะฯ ได้ด าเนินการสรุปความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะที่ได้รับแล้ว ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 10 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้ปรับเพ่ิมเติม ข้อ 9.1.3 จาก “ไม่
เป็นผู้ขาดส่งรายงานตามเงื่อนไขทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง” เป็น “ไม่เป็นผู้ขาดส่งรายงานตามเงื่อนไขทุน
ประเภทใดประเภทหนึ่ง และหรือรายงานความก้าวหน้า หรือผลงานตามเงื่อนไขของโครงการที่ได้รับอนุมัติ
ให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ” และประกาศใช้ต่อไป 

 ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 15 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้กรรมการคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง  
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี แจ้งว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงก าหนดการประชุม

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

1. 1.1 รับรองผลการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 20 

ระดับปริญญาเอก จ านวน 2 วิชา คือ วิชา 667 992 SEMINAR II จ านวน 1 คน คือ นางสาวศริสา 
ทวีแสง ได้ค่าคะแนน A และวิชา 667 999 THESIS จ านวน 1 คน คือ นางสาวศริสา ทวีแสง 
ลงทะเบียน 2 หน่วยกิต ได้ค่าคะแนน S = 2 หน่วยกิต  
1.2 พิจารณารับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท  

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 25 

1) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นางสาวกาญจนา ชาดง 
2) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร นางสาวธนวรรณ อวยศักดิ์ไชยงค์ 

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 
1) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นางสาวอ่อนตาล อัฒจักร 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 30 

1) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นางสาวสุนทรี สุพร 
2) สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี นายวัชรพล นิตสูงเนิน 
3) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร นายจิรายุ มุสิกา 

(ท่ี ศธ 0514.16.1.3/ว1173 ลงวันที ่28 เมษายน 2558) 
2. รับรองผลการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญา35 

โท จ านวน 1วิชา คือ วิชา 664 899 THESIS จ านวน 1 คน คือ นายพศวีร์ มั่งคั่ง ลงทะเบียน 3 
หน่วยกติ ได้ค่าคะแนน S = 3 หน่วยกิต (ท่ี ศธ 0514.16.1.3/ว1255 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558) 

ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 

/3.2 ผลการพิจารณาทุนอุดหนุน ... 



ครั้งที่ 5/2558 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  หน้าที่ 3/7 

 

3.2 ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติใน
ต่างประเทศ งวดที่ 4/2558 

ประธาน แจ้งว่า ตามที่นางสาวมานิดา สว่างเนตร พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งวิชาการ 
ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีการผลิต ได้ส่งแบบค าขอใช้ทุนอุดหนุนคณาจารย์
ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 4/2558 นั้น ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอด5 

เทคโนโลยี แจ้ว่าคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ งวดที่ 4/2558 พิจารณาแล้วไม่อนุมัติทุนดังกล่าว จึงแจ้งที่
ประชุมทราบ  

 ที่ประชุมรับทราบ 

3.3 กรอบงบประมาณรายจ่าย งบลงทุนและงบอุดหนุน -ลงทุน ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
เบื้องต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 10 

ประธาน แจ้งว่า กองแผนงานได้แจ้งกรอบงบประมาณรายจ่าย งบลงทุนและงบอุดหนุน-
ลงทุน ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เบื้องต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าคณะฯ จะได้รับการ
จัดสรร จ านวน 2 รายการ คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี “ชุดวิเคราะห์หาปริมาณโลหะธาตุโดยการดูดกลืน
แสงของอะตอม” และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ “เครื่องโครมาโตกราฟฟี่ของเหลวสมรรถนะสูง” 
ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ  15 

 ที่ประชุมรับทราบ 

3.4 รายงานยอดเงินร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ 
ปริสุทโธ) 

ประธาน แจ้งว่า ตามที่คณะฯ ท าหนังสือเชิญชวนบุคลากรท าบุญร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน
ในกิจกรรมบ าเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) ระหว่างวันที่ 18 -23 20 

พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนภิเษก นั้น ใคร่ขอแจ้งรายละเอียดการร่วมกิจกรรม 
รายชื่อผู้ร่วมท าบุญเป็นเจ้าภาพโรงทานในกิจกรรมบ าเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ 
ปริสุทโธ) และรายชื่อผู้ร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ดังรายละเอียด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ  

 ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 25 

4.1 การรับรองผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 
ประธาน แจ้งให้หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี น าเสนอว่า งานบริการการศึกษา

ได้รับผลการศึกษาจากภาควิชาฯ เพ่ือขออนุมัติรับรองผลการศึกษา ประจ าภาคศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2557 ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ระดับปริญญาตรี  จ านวน 88 วิชา 2) ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 74 วิชา 30 

(1) เทคโนโลยีการผลิต 18 วิชา (1) เทคโนโลยีชีวภาพ 28 วิชา  
(2) เทคโนโลยีชีวภาพ 36 วิชา (2) เทคโนโลยีธรณี       18 วิชา 
(3) เทคโนโลยีธรณี 18 วิชา (3) เทคโนโลยีอาหาร 28 วิชา 
(4) เทคโนโลยีอาหาร 16 วิชา 

และรับรองแก้เกรด I ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรี จ านวน 2 วิชา และภาค35 

การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 6 วิชา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง  

/4.2 ขอเปิดรายวิชาและเปลี่ยน ... 
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4.2 ขอเปิดรายวิชาและเปลี่ยนเงื่อนไขรายวิชา 692 493 การจัดท าข้อเสนอโครงการทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอว่า ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีความ
ประสงค์จะขออนุมัติเปิดรายวิชาเปลี่ยนแปลงใหม่ วิชา 692 493 การจัดท าข้อเสนอโครงการทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษาจบตามหลักสูตรได้มากขึ้น 5 

โดยขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชา จากเดิมคือ 000 160, 692 221, 692 222, 692 303, 692 304, 692 
324, 692 324, 692 341 เป็น 000 160, 692 221, 692 222, 692 303, 692 304, 692 324, 692 324, 
และ 692 341# จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เปิดรายวิชาและเปลี่ยนเงื่อนไขรายวิชา 692 493 การ
จัดท าข้อเสนอโครงการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 10 

4.3 การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการรับนักเรียนเรียนดี คณะ
เทคโนโลยี ปีการศึกษา 2558 รอบท่ี 2 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอว่า เพ่ือให้ได้จ านวนนักศึกษารับเข้าของ
ทุกสาขาวิชาเป็นไปตามแผน และได้นักศึกษาที่มีศักยภาพ จึงได้ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง 
“โครงการรับนักเรียนเรียนดี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธี15 

พิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2558 รอบท่ี 2” และมีการปรับเพิ่มคุณสมบัติของผู้สมัครจากรอบที่ 1 คือ เป็นผู้ที่
ก าลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 จาก
สถาบันการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับรอง จึง เสนอที่ประชุม
พิจารณาว่าจะรับนักศึกษาเพ่ิมเติมโดยวิธีพิเศษนี้หรือไม่ และหากรับจะรับจ านวนกี่คน ดังรายละเอียด 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้รับนักศึกษาเพ่ิมเติมโดยวิธีพิเศษ รอบที่ 2 และ20 

จ านวนรับ สาขาวิชาละ 5 คน 

4.4 การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  น าเสนอว่า ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอด
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์พันธุ25 

วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอชื ่อผู ้สมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารง

ต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ คือ  
1. ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 30 

2. รองศาสตราจารย์เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4.5 การเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์
ประจ าคณะ 

หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี น าเสนอว่า กรรมการสภาคณาจารย์ 35 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดปัจจุบัน (ชุดปี พ.ศ. 2556-2558) จะสิ้นสุดวาระลงในวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 
และคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ (ชุดปี พ.ศ. 2558-2560) ขอความร่วมมือ
ให้คณะฯ เสนอรายชื่อบุคลากรในคณะฯ เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภา
คณาจารย์ประจ าคณะ ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

/ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ... 

http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Department.aspx?CampusID=01&FacultyID=06
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Department.aspx?CampusID=01&FacultyID=06
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=400037
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Department.aspx?CampusID=01&FacultyID=06
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Department.aspx?CampusID=01&FacultyID=06
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 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสนอชื่อดังนี้ 
1. รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ เป็นประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระชัย สมผดุง เป็นกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกร โรจนกร  เป็นกรรมการ 
4. อาจารย์อนาลยา หนานสายออ  เป็นกรรมการ 5 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

4.6 การขอใช้เงินอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติใน
ต่างประเทศ งวดที่ 5/2558 (นางสาวมานิดา สว่างเนตร) 

ประธาน แจ้งให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต น าเสนอว่า 
นางสาวมานิดา สว่างเนตร พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดโครงการจัดตั้ง10 

ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิต ขอใช้เงินอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติใน
ต่างประเทศ งวดที่ 5/2558 เพ่ือเสนอผลงานแบบปากเปล่าและโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 
The 19th Triennial Congress of the International Ergonomics Association ณ เมือง Melbourne 
ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 9-14 สิงหาคม 2558 ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้ขอใช้เงินอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการ15 

ประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ 5/2558 ต่อไป 
4.7 ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอก (นายสุรัตน์ วังพิกุล) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอว่า นายสุรัตน์ วังพิกุล นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก แบบ 1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ขออนุมัติลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัย โดยขอช าระเป็น
จ านวนเงิน 20,000 บาท ต่อภาคการศึกษา ซึ่งงบประมาณดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการวิจัย โดย20 

ภาควิชาไม่ต้องรับภาระส่วนเกินใดๆ ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมได้ตามที่ขอตั้งแต่ภาค

การศึกษาที ่2/2557-ภาคการศึกษาท่ี1/2558 
4.8 การขออนุมัติก าหนดอัตราใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบท่ี 2 

ประธาน น าเสนอว่า ตามท่ีมีบุคลกรสายวิชาการของคณะฯ เกษียณอายุราชการและคณะฯ 25 

ได้ขออนุมัติก าหนดกรอบอัตราใหม่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรร
อัตรา และกองแผนงานได้แจ้งให้คณะฯ ด าเนินการขออนุมัติก าหนดกรอบอัตราใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 รอบที่ 2 และคณะฯ ขออนุมัติอัตราทดแทน จ านวน 6 อัตรา ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่
ไม่สามารถให้คณาจารย์ในคณะฯ ช่วยสอนทดแทนได้ ประกอบด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จ านวน 2 อัตรา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จ านวน 3 อัตรา และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 1 อัตรา ดังรายละเอียด 30 

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้ขออนุมัติก าหนดกรอบอัตราใหม่ จ านวน 6 อัตรา 

4.9 การผลักดันผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ของคณะเทคโนโลยี ประจ าปี 2558 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี น าเสนอว่า ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอด

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดให้คณะเทคโนโลยี ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการอย่าง35 

น้อย 41 บทความ หรือ 0.87 บทความ ต่อคน และหากคณะฯ สามารถตีพิมพ์บทความวิจัยได้เกินค่า
เป้าหมาย ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจะให้การสนับสนุนงบประมาณในลักษณะเงินรางวัลบทความ
ละ 30,000 บาท ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเพ่ือขอความเห็นชอบในการถ่ายทอดค่า
เป้าหมายการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการไปยังแต่ละภาควิชาฯ และสาขาวิชา  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ 40 

/4.10 รับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ... 
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4.10 รับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าภาค

ปลาย ปีการศึกษา 2557 ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 2 คน คือ นายพีระพงษ์ 
วงษ์ทหาร และนางสาวศิริพัทธ์ วิบูลย์ธนังกุล และงานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบค่าคะแนนและ
หลักเกณฑ์การจบการศึกษาครบถ้วนแล้ว ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 5 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

5.1 การจัดกิจกรรมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2562 
ประธาน แจ้งว่า ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ ก าหนดจัดกิจกรรมเพ่ือสื่อสาร ถ่ายทอดตัวชี้วัด 

และเป้าหมายการด าเนินงานไปยังหน่วยงานต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 

พ.ศ. 2559-2562 โดย รองศาสตราจารย์ล าปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ และ
ก าหนดจัดกิจกรรม ณ คณะเทคโนโลยี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 6227 ชั้น 2 
อาคาร TE 06 จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และขอเรียนเชิญกรรมการประจ าคณะทุกท่านเข้าร่วมฟังตามวัน 
เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

ที่ประชุมรับทราบ 15 

5.2 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ลาออกจากต าแหน่ง 
ประธาน แจ้งว่า รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ขอลาออกจากต าแหน่ง เพ่ือ

ไปด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป จึงแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบ  
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5.3 การเข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง” (ส าหรับผู้บริหารสาย
สนับสนุน) รุ่นที่ 9 

ประธาน แจ้งว่า ตามที่หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติให้เข้ารับการ
อบรมหลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง” (ส าหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ 9 จัดโดยศูนย์
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 นั้น บัดนี้ 25 

การอบรมหลักสูตรดังกล่าวเสร็จสิ้นตามก าหนดเวลาแล้ว และคณะฯ ได้แจ้งการกลับเข้าปฏิบัติราชการของ
บุคคลดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ให้มหาวิทยาลัยทราบแล้ว จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ที่ประชุมรับทราบ 
5.4 การปรับเพิ่มงบประมาณทุนอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี แจ้งว่า  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 30 

ทุนอุดหนุนทั่วไปจะมีการปรับเพ่ิมงบประมาณต่อโครงการ จาก 250,000 บาท เป็น 300,000 บาท และขอ
แจ้งให้ภาควิชาแจ้งให้คณาจารย์เตรียมข้อเสนอโครงการไว้ล่วงหน้าเพ่ือจะได้น าเสนอขอรับการสนับสนุนได้
ทันตามก าหนด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ที่ประชุมรับทราบ 
5.5 การจัดกิจกรรม TE HAPPY TE แห่งความสุข ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 35 

ประธาน แจ้งว่า คณะฯ ก าหนดจัดกิจกรรม TE HAPPY TE แห่งความสุข ครั้งที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเฟ่ืองฟ้า 
อาคาร TE 06 เพ่ือให้ผู้บริหารพบบุคลากร สรุปผลการด าเนินงานของคณะในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา เล่าสู่กัน
ฟัง: การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  น าเสนอข้อมูล

/มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... 



ครั้งที่ 5/2558 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  หน้าที่ 7/7 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐและสิทธิที่พึงได้รับและหรือสิทธิประโยชน์
อ่ืนๆ ในฐานะการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานต่าง ๆ และเสนอข้อคิดเห็น ปัญหา ข้อเสนอแนะ อุปสรรค ในการท างาน จึง ใคร่ขอเรียนเชิญ
กรรมการประจ าคณะทุกท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าว จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ที่ประชุมรับทราบ 5 

เลิกประชุมเวลา 12.10 น. 

(นายสมคิด พลตื้อ) 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี 
เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 

นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์ 10 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 


