
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 6/2557 

วันจันทร์ที่  23 มิถุนายน พ.ศ. 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. นายพัชร์สุ วรรณขาว หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   กรรมการ 
8. นางอารยา อารมณ์ฤทธิ์  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ 
9. นางจันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า กรรมการ 
10. นายสมคิด พลตื้อ      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย เลขานุการ 15 
                                        รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยี                   

ผู้ไม่มาประชุม 

 ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม : 

1. นายพลฤทธิ์ จุลมนต์      รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 20 
2. นางศิวลี พานเยือง หัวหน้างานนโยบายและแผน 

เริ่มประชุม    เวลา 13.30 น. 
ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 และครั้งที่ 5/2557 
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมี25 
การแก้ไข ดังนี้ 

 ครั้งที่ 4/2557  
หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 2 แก้ไขจาก “รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์” เป็น “ประธาน” 

 ครั้งที่ 5/2557  
หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 15 ผู้มาประชุมล าดับที่ 9 ปรับรูปแบบการเขียนให้ตรงกันกับล าดับอ่ืน ๆ ก่อน30 

หน้า และเพ่ิม ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางจันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า ติดราชการ ในบรรทัด

ที่ 17-18 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องสืบเนื่อง   

2.1 รับรองผลการศึกษา (ขอแก้ค่าคะแนน I)   35 
 รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยี แจ้งว่า งานบริการการศึกษาได้รับผล

การศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 วิชา 667 240   Food Processing I จากภาควิชา

/เทคโนโลยีอาหาร … 



ครั้งที่ 6/2557 วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557  หน้าที่ 2/6 
เทคโนโลยีอาหาร เพ่ือขออนุมัติรับรองผลการศึกษา ขอแก้ค่าคะแนน I จ านวน 57 คน จากค่าคะแนน I เป็น 
A= 21 คน B+ = 18 คน B = 14 คน และ C+ = 4 คน ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบและรับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้กรรมการคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 5 
รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยี แจ้งว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงก าหนดการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะฯ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบโดยการเวียนรับรองผล ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

1. รับรองการขอใช้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปน าเสนอเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติใน
ต่างประเทศ จ านวน 4 ราย ประกอบด้วย 1) รองศาสตราจารย์ลักขณา เหล่าไพบูลย์ 2) ผู้ช่วย10 
ศาสตราจารย์วิชัย ลีลาวัชรมาศ เข้าร่วมเสนอผลงาน ณ ประเทศสหราชอาณาจักร วันที่ 3-8 
สิงหาคม 2557 3) รองศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์ อุปริวงศ์ เข้าร่วมเสนอผลงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 
22-24 กรกฎาคม 2557 และ 4) อาจารย์อัพร แซ่เอียว เข้าร่วมเสนอผลงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2557 (ที่ ศธ 0514.16.1.4/ว1306 ลงวันที่ 30 
พฤษภาคม 2557)  15 

2. รับรองการขอก าหนดอัตราใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2557 รอบ 2 ประกอบด้วย พนักงาน
มหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 5 อัตรา และพนักงานราชการ 
ต าแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา (ที่ ศธ 0514.16.1.4/ว1335 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 
2557)  

ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 20 
ที่ประชุมรับทราบ 

3.2 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ในโครงการต่างๆ 
 รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่า ตามที่แต่ละหน่วยงานขออนุมัติใช้เงินรายได้

ด าเนินโครงการต่าง ๆ นั้น ที่ผ่านมาฝ่ายแผน ฯ ก ากับติดตามการรายงานผลได้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
เนื่องจากรายละเอียดโครงการไม่ครบถ้วน ดังนั้นในปีงบประมาณ 2558 จึงปรับปรุงขั้นตอนการขออนุมัติ25 
โครงการใหม่ตามเอกสารแนบ เพ่ือให้ฝ่ายแผน ฯ สามารถก ากับติดตามการรายงานผลได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

3.3 รายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2557 ของสมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร  
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี แจ้งว่า ตามที่ได้ไปประชุมสามัญประจ าปี 2557 30 

ของสมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร แทนคณบดี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 15.30 น. 
ณ ห้อง MR 219 ศูนย์ประชุมนานาชาติ BITEC บางนา จึงขอรายงานสรุปการประชุมสามัญประจ าปีของ
สภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ดังกล่าว ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

3.4 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 35 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งเรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศ

สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่รับผิดชอบในตัวชี้วัดที่กองวิเทศสัมพันธ์รับผิดชอบอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
ตัวชี้วัดที่คณะได้รับผิดชอบอยู่แล้ว จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 
/3.5 สรุปการจัดอบรม … 



ครั้งที่ 6/2557 วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557  หน้าที่ 3/6 
 3.5 สรุปการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ

รายงานผล การด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า ตามที่ฝ่ายวิชาการ ฯ ด าเนินการจัด

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 วันที่ 23 เมษายน 2557 และวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 5 
เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 6218 นั้น ฝ่ายวิชาการ ฯ ได้สรุปผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดังกล่าวแล้ว ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

3.6 จ านวนนักศึกษารับเข้าระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่าในการศึกษา 2557 ตามแผน-ผลการรับ10 

นักศึกษา ทั้งระบบรับตรง และระบบ Admission เบื้องต้นคาดว่าจะมีผู้เข้าศึกษาใกล้เคียงกับแผนที่ก าหนด
ไว้ ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

3.7 การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษาและบุคลากร ประจ าปี 2557 15 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า ฝ่ายวิชาการ ฯ จะมีโครงการพัฒนา
นักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ และจะด าเนินการแต่งตั้งกรรมการด าเนินการโครงการดังกล่าว จึงขอให้
ภาควิชา/สาขาวิชาพิจารณาส่งผู้แทนคณาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชา เพ่ือคณะ ฯ จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ
โครงการดังกล่าว ต่อไป จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 20 

3.8 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไตรมาสที่ 3 
(เมษายน-มิถุนายน 2557) 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่างานนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานการใช้
จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน คณะเทคโนโลยี ประจ าปี  พ.ศ. 2557 ไตรมาสที่ 3 เรียบร้อยแล้ว และขอให้
ภาควิชาเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 25 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา 

4.1 ขอความเห็นชอบในผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 
2556 

 ประธาน แจ้งว่า ตามที่คณะเทคโนโลยีได้ด าเนินการด้านประกันคุณภาพภายใน ประจ าปี30 
การศึกษา 2556 ประกอบด้วยการด าเนินงาน 9 องค์ประกอบ จ านวนตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 41 ตัวชี้วัด 
นั้น การด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556-พฤษภาคม 2557) เสร็จ
สิ้นแล้ว และงานนโยบายและแผนได้สรุปผลการด าเนินงาน และน าเสนอผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดต่าง ๆ 
เพ่ือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการประจ าคณะก่อนเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป ดังรายละเอียด  
จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 35 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ และให้ขอความร่วมมือจากภาควิชา ฯ ส่ง
เอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม และให้งานนโยบายและแผนตรวจสอบตัวชี้วัดที่ 2.14 ร้อยละของนักศึกษา
แลกเปลี่ยนไปและมาจากต่างประเทศต่อจ านวนนักศึกษาท้ังหมด  

 /4.2 ร่างแนวทางการจัด … 



ครั้งที่ 6/2557 วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557  หน้าที่ 4/6 
4.2 ร่างแนวทางการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงคืนสู่เหย้า 30 ปีคณะเทคโนโลยี 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งว่า ตามที่คณะ ฯ ก าหนดจัด
กิจกรรมงานเลี้ยงคืนสู่เหย้า 30 ปี คณะเทคโนโลยี ในวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 นั้น ขอเสนอร่างแนว
ทางการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงคืนสู่เหย้า 30 ปีคณะเทคโนโลยี ให้ที่ประชุมพิจารณาเพ่ือจะได้ด าเนินการต่อไป 
ดังรายละเอียด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 5 

ที่ประชุมพิจารณาประเด็นที่เสนอแล้ว มีมตเิห็นชอบให้ด าเนินการต่อไป ดังนี้ 
1. สถานที่ ให้ใช้อาคารรับพระราชทานปริญญาบัตร (ศาลาเดิม) โดยจะขอใช้ที่จอดรถของคณะ

ศึกษาศาสตร์ เพ่ิมเติม 
2. โต๊ะจีน ภัตตาคารซุนกี่ จังหวัดนครราชสีมา 
3. จ านวนโต๊ะจีน 90 โต๊ะ ส ารอง 10 โต๊ะ 10 
4. ก าหนดการ เดิมที่เสนอ 
5. การก าหนดราคาบัตร การจัดท าบัตร และการจ าหน่ายบัตร 
6. การก าหนดราคาบัตร ขายเป็น โต๊ะ ๆ ละ 4,500 บาท จ านวน 10 ที่นั่ง/โต๊ะ  การจัดรูปแบบ

โต๊ะให้พิจารณาการจัดรูปแบบใหม่ โดยมีหลักการขอให้เว้นทางเดินเข้าออกได้สะดวก 
7. การจัดท าบัตร ปรับเปลี่ยนโดยให้ตราสัญลักษณ์ 30 ปี คณะ ฯ ไว้ด้านบน ของที่ระลึกมี 3 15 

แบบ จัดท าแบบละ 100 ชิ้น มีกระเป๋าผ้า ร่ม และชุดปากกาไฮไลท์ 
8. ร่างแบบโล่ให้สลับข้อความบรรทัดที่ 3 กับ 4 

4.3 ร่างปฏิทินกิจกรรมในส่วนของคณะเทคโนโลยี ภาคเรียน 1/2557 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งว่า ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ฯ ได้สรุป

ปฏิทินกิจกรรมส่วนของคณะเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1/2557 เรียบร้อยแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา20 
ปฏิทินสัปดาห์วันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 30 ปี (25-29 สิงหาคม 2557) ดังรายละเอียด จึงเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ 

4.4 การจัดงานเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2557 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มี25 

บุคลากรของคณะ ฯ ครบเกษียณอายุราชการ จ านวน 2 คน ในเบื้องต้นก าหนดจัดกิจกรรมมุทิตาจิตแก่ผู้
เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 18 กันยายน 2557 และได้ร่างโครงการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพ่ือขอความเห็นชอบ
ในหลักการและขอเสนอแต่งตั้งกรรมการด าเนินการต่อไป ดังดังรายละเอียด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการจัดกิจกรรมดังกล่าว และให้
ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการด าเนินการต่อไป 30 

4.5 แผนความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่า ฝ่ายแผน ฯ ได้จัดท าแผนความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เสร็จแล้ว จึงเสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา ตรวจสอบ แก้ไข 
เพ่ิมเติม แผนความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ หากมีประเด็นเพ่ิมเติมให้แจ้งกลับมายัง35 
งานนโยบายและแผน ภายในหนึ่งสัปดาห์ 

4.6 โครงการสร้างหอพระรัตนตรัย  
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่า ตามที่มีศิษย์เก่าคือคุณสุรัตน์ โชคเฉลิม บริจาค

เงินเพ่ือสนับสนุนการจัดสร้างหอพระรัตนตรัย วงเงินงบประมาณ 474,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาท

/ถ้วน) จึงเสนอ … 
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ถ้วน) จึงเสนอโครงการจัดสร้างหอพระรัตนตรัย โดยใช้งบประมาณดังกล่าว ในบริเวณข้างป้ายคณะ ฯ ด้าน
ทิศตะวันตก ตามแบบรายละเอียด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการสร้างบริเวณระหว่างอาคาร TE 01 TE 03 
และTE 05 และให้รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ไปด าเนินการหาข้อสรุปการจัดสร้างหอพระรัตนตรัย 
จากบุคลากรของคณะ ฯ โดยให้ข้อมูลเพ่ิมในประเด็นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณการก่อสร้าง5 
และการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสรุปเข้าพิจารณาในการประชุมกรรมการประจ าคณะต่อไป 

4.7 โครงการปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยี (ทาสีอาคาร) 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่า ตามท่ีคณะ ฯ ขอใช้เงินทุนส ารองสะสมวงเงิน 

2,598,967.53 บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์) ในการทาสี
อาคาร TE 01-TE 06 นั้น สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว และคณะได้ท าหนังสือขอให้10 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทาสีอาคารดังกล่าว ในจ านวน 50% ของงบประมาณ และ
ได้รับตอบจากมหาวิทยาลัยว่าไม่สามารถให้การสนับสนุนได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาสัดส่วนการสมทบ
งบประมาณการทาสีอาคารในครั้งนี้ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติในหลักการ โดยให้ใช้เงินทุนส ารองสะสมของส านักงานคณบดี 

4.8 รับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)  15 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประจ าปีการศึกษา 2556 (เพ่ิมเติม) จ านวน 4 คน ประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 2 คน และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 2 คน โดยงานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์การ
จบการศึกษาครบถ้วนแล้ว ดังรายละเอียด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรอง 20 

4.9 ขออนุมัติหลักการและสนับสนุนงบประมาณเพื่อด าเนินโครงการ  International 
Training Course 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร แจ้งว่า ปัจจุบันองค์ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย
ของอาหารมีความส าคัญต่อบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการเข้าสู ่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 บุคลากรด้านอาหารจ าเป็นต้องมีความรู้มาตรฐานความปลอดภัยทาง25 
อาหาร ในขณะเดียวกันจะเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร Food Safety and Management ภาควิชา ฯ 
จึงขออนุมัติหลักการในการด าเนินโครงการ International Training Course ประจ าปีงบประมาณ 2558 
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการให้ด าเนินโครงการ International Training 
Course ประจ าปีงบประมาณ 2558 โดยให้ภาควิชาท าหนังสือขอใช้เงินกองทุนวิจัย  เพ่ิมเติม จ านวน 30 
50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

4.10 ขออนุมัติหลักการ การจัดหาพื้นที่จัดเก็บครุภัณฑ์ช ารุดเสื่อมสภาพ 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร แจ้งว่า ปัจจุบันภาควิชา ฯ มีครุภัณฑ์ที่ช ารุด เสื่อมสภาพ

เพ่ิมมากขึ้น ในขณะเดียวกันมีความต้องการใช้พ้ืนที่ส าหรับสนับสนุนด้านการวิจัยของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ จึงขออนุมัติหลักการในการจัดหาพ้ืนที่จัดเก็บครุภัณฑ์ช ารุดเสื่อมสภาพ และ35 
ภาควิชา ฯ จะได้ส่งมอบครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพให้คณะ ฯ ต่อไป จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ และให้รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
ด าเนินการพิจารณาสถานที่ส าหรับจัดเก็บครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในเรื่องการ
ท าลายข้อสอบเก่า โดยให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ประสานงานด าเนินการต่อไป 

/4.11 ขอความเห็นชอบร่าง … 
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4.11 ขอความเห็นชอบร่าง “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและ

พัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. .........” 
ประธาน แจ้งว่า ที่ผ่านมาคณะ ฯ มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรโดยใช้งบประมาณ

แผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ แต่งยังมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ เพ่ือให้การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ
คณะ ฯ มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน จึงเห็นสมควรให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและ5 
พัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยี จึงได้เสนอร่าง “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ......” ดังรายละเอียด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยให้
พิจารณาปรับแก้กรรมการตามข้อ 7.3-7.4 ใหม่โดยให้คณบดีเสนอชื่อโดยความเห็นชอบของที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ และเพ่ิมอ านาจหน้าที่ข้อ 8.2 ให้ออกประกาศคณะ ฯ เพ่ิมเติมได้ รวมทั้งอ านาจ10 
การออกประกาศก าหนดเกณฑ์การด าเนินการตามระเบียบ 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  

5.1 แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
เทคโนโลยี 

 ประธาน แจ้งว่า เพ่ือให้การเตรียมการด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมี15 
ประสิทธิภาพ และมีประเด็นและหรือเอกสารในการน าเสนอต่อที่ประชุมที่ครบถ้วนสมบูรณ์  จึงได้ปรับปรุง
แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี เพ่ือให้
กรรมการประจ าคณะใช้ในการน าเสนอวาระการประชุมในคราวต่อไป จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
5.2 การต้อนอาคันตุกะจากไต้หวัน 20 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า คณะ ฯ ได้รับแจ้งจากศูนย์แนะแนว
การศึกษาไต้หวัน ประเทศไทยว่าผู้บริหารของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติผิงตง และ
ผู้บริหารของศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ขอเข้าพบผู้บริหารของคณะ ฯ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 
เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี จึงขอเชิญคณะกรรมการประจ าคณะเข้าร่วมต้อนรับ
ตามก าหนดข้างต้น จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 25 

ที่ประชุมรับทราบ 
5.3 กาเข้าร่วมหารือเกี่ยวกับสหกิจศึกษากับบริษัทเบทราโกร จ ากัด 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี แจ้งว่า ในวันที่  24 มิถุนายน 2557 
บริษัทเบทราโกร จ ากัด เรียนเชิญคณะ ฯ เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับสหกิจศึกษา และมีผู้ที่จะเข้าร่วมดังกล่าว
ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี หัวหน้า30 
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พลฤทธิ์ จุลมนต์ เข้าร่วมด้วย โดยนัดออกเดินทาง
ประมาณ 09.00 น. จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุม  เวลา 17.35 น. 
              (นายสมคิด พลตื้อ) 35 

รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย 
          รักษาการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยี 
            เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 
นางศิวลี พานเยือง 
ผู้จดรายงานการประชุม  40 


