
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 7/2558 

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558  
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี 

ผู้มาประชุม  5 

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

6. นายสิงหนาท พวงจันทน์แดง หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ  
7. นายพัชร์สุ วรรณขาว หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี กรรมการ 
8. นายสมคิด พลตื้อ หัวหน้าส านักงานคณบด ี เลขานุการ 
  คณะเทคโนโลยี 
ผู้ไม่มาประชุม 15 

1. นางจันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า  ไปราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางอนาลยา หนานสายออ รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
2. นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์ บุคลากร ช านาญการ 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 20 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และได้ด าเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ พิเศษ 1/2558 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 และ 
 ครั้งที ่6/2558 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
ครั้งที ่พิเศษ 1/2558 25 

หน้าที่ 1  บรรทัดที่ 36 แก้ไขจาก “ที่ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่รับเห็นชอบในการสมัครขอรับ
ทุนฯ ดังกล่าวเนื่องจาก” เป็น “ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่เห็นชอบในการสมัครขอรับ
ทุนฯ ดังกล่าวเนื่องจาก” 

ครั้งที ่6/2558 
หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 11 แก้ไขจาก “นายสิงหนาท พวงจันทน์แดง หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยี30 

อาหาร” เป็น “นายบวรศักดิ์ ลีนานนท์ รองหัวหน้าภาควิชาฯ แทนหัวหน้าภาควิชา
เทคโนโลยีอาหาร” 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่อง  

2.1 ทบทวนการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ 
สังกัดคณะเทคโนโลยี 35 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า เห็นควรมีการปรับปรุงเกณฑ์ข้อตกลงการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของงานของบุคลากรต าแหน่งวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยี (องค์ประกอบที่ 1) ให้มีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

/ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ... 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แกไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1. ด้านการเรียนการสอน ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน  

ระดับท่ี 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 และระดับที่ 5 ให้เพิ่มเติม  
 “และ มคอ.5 ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในรายวิชาที่สอนและส่งตามก าหนดเวลาที่

หลักสูตรก าหนด”  5 

ระดับท่ี 5 ให้เพ่ิมเติม  
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่

ละรายวิชาอยู่ในเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 4.00 และการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
งานวิจัยหรืองานบริการวิชาการ หรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. ด้านการผลิตผลงานวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอน ตัวชี้วัด/เกณฑ์การ10 

ประเมิน  
ระดับท่ี 5 ให้เพิ่มเติม  

 มีการผลิตต ารา หรือ หนังสือ หรือ มีการพัฒนาปรับปรุงเอกสารค าสอนเป็นต ารา โดย
มีองค์ประกอบท่ีครบถ้วนตามรูปแบบของต ารา 

3. ด้านการผลิตผลงานวิชาการ ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน  15 

ระดับท่ี 3 ให้เพ่ิมเติม  
 มีผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์แบบบทความเต็มใน proceeding ในงานประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยเป็น corresponding author หรือมีบทคัดย่อ
หรือบทคัดย่อแบบยาวในงานประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 2 
เรื่อง หรือ 20 

 มีการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล สกอ./สกว. หรือ 
TCI อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือในวารสารระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล สกอ./สกว. หรือ 
TCI อย่างน้อย 2 เรื่อง หรือ 

 มีการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล สกอ./สกว. หรือ 
TCI อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือในวารสารที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล สกอ./สกว. หรือ TCI อย่าง25 

น้อย 2 เรื่อง หรือ 
 หากมีผลงานทางวิชาการมากกว่า 1 เรื่อง ให้ปรับไปอีกหนึ่งระดับ 

ระดับท่ี 4 ให้เพ่ิมเติม 
 มีการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ โดยเป็น corresponding 

author หรือ first author ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือเป็น 30 

co-author ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง หรือ 
 เป็น co-author ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ที่มีค่า SNIP หรือฐานข้อมูล 

ISI อย่างน้อย 1 เรื่อง 
ระดับท่ี 5 ให้เพ่ิมเติม 

 มีการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ที่มี35 

ค่า SNIP หรือฐานข้อมูล ISI โดยเป็น corresponding author หรือ first author 
อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือเป็น co-author ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ที่มีค่า 
SNIP หรือฐานข้อมูล ISI อย่างน้อย 2 เรื่อง หรือ /อย่างน้อย 1 เรื่อง... 
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4. ด้านกิจกรรมการวิจัย เพ่ิมหมายเหตุ 2) จ านวนเงินทุนวิจัย ให้นับเฉพาะทุน
สนับสนุนการท าวิจัย ไม่รวมถึงทุนสนับสนุนนักศึกษา และการวิจัยที่ใช้ทุน
ส่วนตัว 4) ในกรณีที่สิ้นสุดสัญญาและมีการขยายระยะเวลาของสัญญารับทุน 
ต้องมีเอกสารการอนุมัติให้ขยายเวลาเป็นลายลักษณ์อักษรจากแหล่งทุนนั้นๆ 
และต้องมีเอกสารที่แสดงถึงความก้าวหน้าของโครงการวิจัย เช่น รายงาน5 

ความก้าวหน้าหรือต้นฉบับบทความวิจัย (manuscripts)  
ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน  
ระดับท่ี 1 ไม่มีการด าเนินกิจกรรมใดๆ ด้านการวิจัย 
ระดับท่ี 2 มีการด าเนินงานวิจัย โดย 

 มีการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย (research proposal) ขอรับทุนจากแหล่งทุนต่างๆ ทั้ง10 

ภายนอกและในมหาวิทยาลัย หรือ 
5. ภาระงานที่ภาควิชามอบหมาย เพ่ิมหมายเหตุ ในกรณีที่ท าหน้าที่ประธาน

กรรมการบริหารหลักสูตร คิดภาระงานขั้นต่ า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
และใช้เกณฑ์การประเมินนี้ ในรอบท่ี 1/2559 ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม 

2.2 ประมาณการค่าใช้จ่ายการท าความสะอาดอาคารสถานที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 15 

2559 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 4.4 ในคราวประชุมครั้งที่ 

6/2558 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 เรื่อง ประมาณการค่าใช้จ่ายการท าความสะอาดอาคารสถานที่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฝ่ายแผนฯ ได้สรุปผลการด าเนินการด้านการดูแลท าความสะอาดอาคาร
สถานที่ของคณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และขอความเห็นชอบ ในการด าเนินการ 20 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยใช้หลักการด าเนินการเช่นเดียวกับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และที่ประชุม
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการ นั้น ฝ่ายแผนฯ ได้สรุปประมาณการค่าใช้จ่ายการท าความสะอาดอาคาร
สถานที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามสัดส่วนที่มีมติเห็นชอบ รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 979,800 บาท 
(เก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ คือ  

1) ส านักงานคณบดี จ านวน 538,800 บาท 25 

2) ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 98,000 บาท 
3) ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี จ านวน 98,000 บาท 
4) ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 98,000 บาท 
5) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต จ านวน 49,000 บาท  
6) ศูนยว์ิจัยการหมักฯ และศูนย์วิจัยน้ าบาดาล ศูนย์ละ จ านวน 49,000 บาท 30 

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 

2.3 ประกาศคณะเทคโนโลยี เรื่อง การเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
เทคโนโลยี 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 2.2 ในคราวประชุม35 

ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 แนวปฏิบัติในการพิจารณา เรื่อง การเปลี่ยนสาขาวิชาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการ โดยให้ปรับชื่อเรื่องเป็น การ
เปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี และเพ่ิมข้อความในข้อ 5 ประเด็นการ

/ก าหนดเวลาให้คณะ ... 
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ก าหนดเวลาให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาใหม่ พิจารณาให้แล้วเสร็จ นั้น บัดนี้ ฝ่าย
วิชาการฯ ได้ปรับแกร้่างประกาศเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยให้ใช้กับนักศึกษาที่รหัสประจ าตัวที่ขึ้นต้นด้วย 58 
และปรับแบบค าร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา เป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นขั้นตอนของนักศึกษากับอาจารย์ปรึกษา 
ส่วนที่ 2 เป็นขั้นตอนของงานบริการการศึกษา กรรมการบริหารหลักสูตร และกรรมการประจ าคณะ 5 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

3.1 สรุปกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การสร้างเสริมจิตสาธารณะ (ทอดผ้าป่า
สามัคคี) 

ประธาน มอบหมายให้หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่
คณะเทคโนโลยี ได้ด าเนินการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การ10 

สร้างเสริมจิตสาธารณะ (ทอดผ้าป่าสามัคคี) ประจ าปีงบประมาณ 2558 โดยน าผ้าป่าสามัคคีไปทอดถวาย ณ 
วัดนิคมพรหมรังสี บ้านนิคม ต าบลโคกสูง อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558  
นั้น ขอแจ้งสรุปยอดเงินผ้าป่าสามัคคีที่ทอดถวายวัด เป็นจ านวนทั้งสิ้น 127 ,499 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่น
เจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่า จ านวน 47 คน (ไม่รวมผู้ติดตาม) จึง
แจ้งที่ประชุมทราบดังรายละเอียด 15 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.2 รายงานวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 

ประธาน มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งที่ประชุมว่า งานนโยบาย
และแผน โดยคุณศิวลี พานเยือง ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาคณะเทคโนโลยี 20 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในส่วนของงบด าเนินการ ซึ่งแสดงให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาใน
การผลิตนักศึกษา ซึ่งเป็นเอกสารข้อมูลประกอบในการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปีต่อๆ  ไป ดัง
รายละเอียด 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.3 ก าหนดการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2558 25 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งว่า ตามที่คณะก าหนดจัดกิจกรรม
โครงการต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมนัด
พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี และการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ระดับบัณฑิตศึกษา จึงขอแจ้งก าหนดการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมวันนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 เวลา 09 .30-30 

11.30 น. ณ ห้องเฟ่ืองฟ้า ชั้น 1 อาคาร TE 06 
2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี วันอังคารที่ 28  กรกฎาคม 2558 เวลา 

08.30-11.30 น. ณ ห้องเฟ่ืองฟ้า ชั้น 1 อาคาร TE 06 
3. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม  2558 เวลา 12.45-

16.30 น. ณ ห้อง 6227 ชั้น 2 อาคาร TE 06 35 

ดังรายละเอียดก าหนดการท่ีแนบ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 4 ... 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 รับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิ เทศสัมพันธ์ น าเสนอว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ

บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจ าปีการศึกษา 2557 จ านวน 2 คน และงานบริการการศึกษาได้
ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์การจบการศึกษาครบถ้วนแล้ว จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา ประกอบด้วย  5 

1. ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร นางสาวกมลพร สิทธิไตรย์   
2. ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นางสาวอุไรลักษณ์ พงษ์เกษ  

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
มตทิี่ประชุมเห็นชอบและรับรอง 

4.2 ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (อาจารย์นุศรา สุระโคตร) 10 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอว่า อาจารย์นุศรา สุระโคตร ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง วิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะ
เทคโนโลยี ยื่นเอกสารผลงานเพ่ือประกอบการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชา เทคโนโลยีธรณี โดยวิธีปกติ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา  

1. ขอความเห็นชอบผลการประเมินผลการสอน 15 

2. พิจารณาค าขอในเอกสารประกอบการขอก าหนดต าแหน่งฯ 
3. ขอความเห็นชอบในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนด

ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา เทคโนโลยีธรณี 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการและมีข้อเสนอแนะและแก้ไข ดังนี้ 20 

1. เห็นชอบผลการประเมินผลการสอน 
2. เห็นชอบในหลักการให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมี

ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1) ให้จัดประเภทผลงานทางวิชาการเป็นหมวดหมู่ เช่น การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

หรือการน าเสนอในที่ประชุม (Proceeding)  25 

2) ให้ส าเนาหน้าปกพร้อมสารบัญของงานวิชาการท่ีน าเสนอ 
3) ให้ตรวจสอบความถูกต้องของช่วงโมง/สัปดาห์สอนที่เสนอ 
4) ให้ตรวจสอบผลงานวิจัยล าดับที่ 4.1.1.2 ค าว่า In print  
5) ให้ปรับแก้แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการให้ตรงกับประเภท

ผลงาน  30 

3. เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา เทคโนโลยีธรณี จ านวน 5 รายชื่อ และให้ภาควิชาฯ 
เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพ่ิมเติมอีก จ านวน 5 รายชื่อ 

4.3 การรับรองผลการศึกษา (แก้เกรด I วิชา 661 492) ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปี
การศึกษา 2557  35 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอว่า งานบริการการศึกษาได้รับผล
การศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต เพ่ือขออนุมัติรับรองผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี แก้ค่าคะแนน I 
ในรายวิชา รายวิชา 661 492 Special projects in Production ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 

จ านวน 2 คน ... 



ครั้งที่ 7/2558 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 หน้าที่ 6/7 

 

จ านวน 2 คน ได้ค่าคะแนน A = 2 คน จึงขออนุมัติแก้ไขค่าคะแนนจาก I เป็น A ดังรายละเอียด จึง
เสนอที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุมเห็นชอบและรับรอง และมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมกรณีการติดค่าคะแนน I จะใช้ได้ก็
ต่อเมื่อมีเหตุสุดวิสัย หรือการเจ็บป่วย 

4.4 รายงานการใช้จ่ายเงิน คณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ไตรมาสที่ 3 5 

(เมษายน-มิถุนายน 2558) 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ น าเสนอว่า งานนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานการ

ใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ คณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2558) เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุมเห็นชอบและให้ฝ่ายแผนสรุปข้อมูลสาเหตุที่ประมาณการรายรับและรับจริง10 

แตกต่างกันมาก แจ้งให้ภาควิชาฯ ทราบต่อไป 

4.5 การเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ประธาน น าเสนอว่า ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอให้คณะพิจารณาการ

เสนอขอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2559 ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 นั้น  
มีผู้เสนอชุดโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ ประเภทชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 300 ,000 15 

บาท ชื่อชุดโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์การเพ่ิมผลิตภาพผลิตภัณฑ์ปลาแสงตะวัน และส่งเสริมการน าวัสดุ
ชีวมวลทางการเกษตรมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้มีการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ิมห่วงโซ่คุณค่า ในพ้ืนที่
ต าบลบ้านกง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยมีโครงการย่อย 3 โครงการ และมีผู้รับผิดชอบชุด
โครงการคือ รองศาสตราจารย์ศรัญญา พรหมโคตร์ หัวหน้าโครงการย่อย ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อัมพร แซ่เอียว อาจารย์อาทิตย์ อภิโชติธนกุล และ รองศาสตราจารย์ศรัญญา พรหมโคตร์ ตามล าดับ ดัง20 

รายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้เสนอข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเรื่อง

ดังกล่าวต่อศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อไป 

4.6 ก าหนดการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ น าเสนอว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 25 

มีบุคลากรของคณะฯ ครบเกษียณอายุราชการ จ านวน 1 คน คือ นายธวัชชัย ไชยน้อย ในเบื้องต้นก าหนดจัด
กิจกรรมมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 25 กันยายน 2558 และขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัด
กิจกรรมจากเดิมการมอบดอกไม้แก่ผู้เกษียณ เป็นการบายศรีสู่ขวัญและจัดกิจกรรมในช่วงเวลาเช้า เวลา 09.30-
12.00 น. ดังรายละเอียด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ 30 

4.7 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 (รอบ 9 เดือน) 

ประธาน แจ้งว่า ตามที่คณะ ฯ ได้ท าความตกลงตามตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับมหาวิทยาลัย นั้น ใคร่ขอน าเสนอรายงานสรุปผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 9 เดือน) ดังรายละเอียด จึงเสนอ35 

ให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และให้ฝ่ายแผนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล รวมทั้ง

ให้ภาค/สาขาวิชาน ากลับไปพิจารณาตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติม 

/4.8 บันทึกข้อตกลงความ ... 
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4.8 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านทรัพยากร และด้านการจัดกิจกรรมเพื่อ
สังคม กับ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

ประธาน น าเสนอว่า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะการจัดการธุรกิจ
อาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ต่างตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างความร่วมมือระหว่างสอง
สถาบัน โดยน าจุดเด่นในด้านวิชาการ ด้านทรัพยากร และด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมมาใช้ประโยชน์5 

ร่วมกัน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับทรัพยากรของทั้งสองหน่วยงาน ซึ่งถือเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา 
การท างานวิจัย อันจะน าไปสู่การสร้างเครือข่ายทางวิชาการท่ีเข้มแข็ง ดังรายละเอียด เพ่ือให้บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือมีความเหมาะสม ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และน ากลับไปศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมและแจ้งกลับคณะ
ภายในหนึ่งสัปดาห์ 10 

4.9 ขอความเห็นชอบการได้สัญลักษณ์ S เป็นโมฆะในรายวิชาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอว่า เนื่องจากมีนักศึกษาสาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพจ านวน 2 ราย ไม่สามารถสอบวิทยานิพนธ์ได้ทันภายใน 45 วัน และการได้สัญลักษณ์ S 
ในรายวิชาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ต้องด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน หากไม่แล้ว
เสร็จภายใน 45 วัน การได้สัญลักษณ์ S ถือว่าเป็นโมฆะตามระเบียบ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ ดัง15 

รายละเอียด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุมเห็นชอบหลักการ และมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมกรณีการได้สัญลักษณ์ S ในรายวิชา

วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ต้องมีความครบถ้วนและพร้อมที่สอบวิทยานิพนธ์ได้ทันภายใน 45 วัน  
  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 20 

- ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา 16.55 น. 

(นายสมคิด พลตื้อ) 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี 
เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 25 

นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์ 
ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 


