
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 1/2555 

วันพฤหสับดีที ่19 มกราคม พ.ศ.2555 
ณ ห้องประชมุคณะเทคโนโลย ี

ผู้มาประชุม : 5 
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15 

1. ผศ.ดร.เกษม นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
3. ผศ.ดร.คณิต วิชิตพันธ์ุ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ   กรรมการ 
4. ผศ.ดร.มัลลิกา บุญม ี หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 
5. ผศ.สุรชัย สมผดุง  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   กรรมการ 
6. ผศ.ดร.อารยา อารมณ์ฤทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ 
7. รศ.ฉลอง บัวผนั คณะกรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา    กรรมการ 
8. รศ.ดร.สิรินดา ยุ่นฉลาด คณะกรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
9. นายสถิตย์ แก้วบุดตา      เลขานุการคณะเทคโนโลยี  เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม :  
1. อ.ดร.กรกช ฮามสุโพธ์ิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ไปราชการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม : 
1. นายสมคิด พลต้ือ        หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ 

เริ่มประชุม    
20 

เวลา 13.30 น. 
  ประธาน กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 27 แก้ไขจาก “ส่วนการเปลี่ยนอยู่ระหว่างการดําเนินการ” เป็น “ส่วนอีก 1 ตัว ที่ต้อง
เปลี่ยนอยู่ระหว่างการดําเนินการ” 
หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 1 แก้ไขจาก “โดยโอนเข้าในสาชาวิชาเดิม” เป็น “โดยโอนเข้าในสาขาวิชาเดิม” 25 

30 

35 

หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 14 แก้ไขจาก “หรือด้านอื่นด้วย จึงเสนอ” เป็น “หรือด้านอื่นด้วย นอกเหนือจากการ
พิจารณาจัดสรรให้เฉพาะนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จึงเสนอ” 
หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 25 แก้ไขจาก “แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะเทคโนโลยี” เป็น “แผนปฏิบัติราชการ คณะ
เทคโนโลยี” 
หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 26-27 แก้ไขจาก “ตามที่ฝ่ายแผนฯ ได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ของคณะฯ 
นั้น ฝ่ายแผนฯ ได้จัดทํา” เป็น “ขณะนี้แผนยุทธศาสตร์ ของคณะฯ ดําเนินการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างจัดทํา” 

ระเบยีบวาระที่  2 เรื่องสบืเนื่อง 
2.1 การเสนอชื่อบคุลากรผูส้มควรได้รับรางวัล “เชิดชเูกียรติบุคลากร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจําปี 2555 
ประธานแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.4 คราวประชุม ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 

ที่ประชุมมีมติให้ภาควิชาฯเสนอรายชื่อเพิ่มเติมพร้อมเอกสารหลักฐานภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 นั้น 
บัดนี้ครบกําหนดเวลาแล้ว ไม่มีหน่วยงานใดเสนอชื่อเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ให้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2555 ในส่วนของคณะเทคโนโลยี ดังนี้  

/1. รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายผู้สอน... 
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1. รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายผู้สอน 
 ด้านการเรียนการสอน 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ รองศาสตราจารย์ ดร.เพียงตา สาตรักษ์ 
 ด้านการให้บริการวิชาการ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร วรพุทธพร 
 ด้านการพัฒนานักศึกษา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คือ อาจารย์ ดร.กรกช ฮามสุโพธ์ิ 
2. รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายสนับสนุน 

 สนับสนุนการบริการวิชาการและสังคม 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ นายสาคร แสงชมภู 

 สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คือ นายทรงกรด พิมพ์พันธ์กุล 

 สนับสนุนพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คือ นายสมพล จรรยากรณ์ 

2.2 แผนปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ 2555 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.8 คราวประชุม ครั้งที่ 10/2554 

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ที่ประชุมให้กรรมการประจําคณะนํากลับไปพิจารณาและแจ้งข้อเสนอแนะ 
ภายในวันที่ 13 มกราคม 2555 นั้น ฝ่ายแผนฯ ได้จัดทําแผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ 
2555 เสร็จแล้ว  และฝ่ายแผนฯ จะทําบันทึกแจ้งภาควิชาให้ทําแผนปฏิบัติการของภาควิชาให้สอดคล้องกับ
คณะ/แผนเฉพาะของภาควิชา จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  

2.3 การสนับสนุนเงินทุนสมทบจากกองทุนวิจัยคณะฯ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.3 คราวประชุม ครั้งที่ 10/2554 เมื่อ

วันที่ 15 ธันวาคม 2554 ที่ประชุมกําหนดวัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนวิจัยคณะฯ ให้เป็นเงินสนับสนุน
เบื้องต้นสําหรับกลุ่มวิจัย เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการบริหารจัดการเพื่อให้ได้ทุนวิจัย ไม่เกิน 50,000 บาท และ
ให้ฝ่ายวิชาการจัดทําร่างประกาศให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง นั้น ฝ่ายวิชาการจึงขอ
เสนอร่างประกาศให้พิจารณา ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้กรรมการประจําคณะนํากลับไปพิจารณาและหากมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้แจ้งข้อเสนอแนะ ภายในวันที่ 26 มกราคม 2555 เมื่อครบกําหนดเวลาฝ่ายวิชาการ
จะปรับปรุงและเวียนเพื่อรับรองก่อนประกาศใช้ต่อไป 

ระเบยีบวาระที่  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
3.1 ผู้แทนจาก บริษัท ยามาโมริ เทรดดิ้ง จํากัด เย่ียมชมคณะ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า เจ้าหน้าที่ของบริษัท ยามาโมริ เทรดดิ้ง จํากัด มา

เยี่ยมชมคณะ โดยบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทที่ผลิตซอสญี่ปุ่น มีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  และทางบริษัทยินดีรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีอาหารเข้าฝึกงาน ดัง
รายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  
 
 

/3.2 การจัดกิจกรรมพัฒนา... 
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3.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะเทคโนโลยี 
เลขานุการคณะเทคโนโลยี แจ้งว่า ฝ่ายพัฒนานักศึกษา กําหนดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษา จํานวน 4 กิจกรรม ประกอบด้วย 
1) มัชฌิมนิเทศนักศึกษา ในวันที่ 28 มกราคม 2555 
2) อบรมเทคนิคการนําเสนอผลงานที่มีประสิทธิภาพ ในวันที่ 30 มกราคม 2555 
3) อบรมการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องในการนําเสนอผลงาน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 
4) ปัจฌิมนิเทศ อําลาอาลัย เฟื่องฟ้าช่อที่ 27 คณะเทคโนโลยี ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555   

ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 

3.3 โครงการสัมมนาคณะเทคโนโลยี ประจําปี 2555 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า คณะกําหนดจัดกิจกรรมสัมมนาคณะเทคโนโลยี ประจําปี 

2555 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย 
และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ คณะเทคโนโลยี ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  

3.4 ผลการตรวจสอบภายในคณะเทคโนโลยี 
ประธานแจ้งว่า คณะเทคโนโลยี ได้รับการตรวจสอบภายในด้านการคลังและพัสดุจาก

สํานักงานตรวจสอบภายใน ระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2554 นั้น ผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีข้อที่ควร
ปรับปรุง เช่น  

1) คณะฯไม่มีแผนการซ่อมบํารุงครุภัณฑ์ โดยเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จึงขอให้
ภาควิชาฯ พิจารณาดําเนินการ 

2) การนําส่งเงินรายได้จากภาควิชาไม่เป็นไปตามกําหนดเวลาตามระเบียบที่ต้องส่งทุกวัน
หากมีเงินสด จึงขอให้ภาควิชาฯพิจารณาดําเนินการให้ถูกต้อง 

3) การใช้จ่ายเงินคร่อมปีงบประมาณ 
จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  
1) ในกรณีครุภัณฑ์คณะควรใช้ระบบ Bar Code  
2) ควรจัดทําเอกสารทางการเงินให้เป็นระบบ โดยเก็บเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความ

สะดวกในการสืบค้น 

ระเบยีบวาระที่  4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 การขอรับการประเมินการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งทาง

วิชาการ(อ.ดร.ขนิษฐา หมู่โสภิญ/ผศ.ดร.ผกาวดี แก้วกันเนตร/ผศ.ดร.ศรัญญา 
พรหมโคตร์) 

ประธานแจ้งว่า อาจารย์ ดร.ขนิษฐา หมู่โสภิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกาวดี แก้วกัน
เนตร สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา พรหมโคตร์ สังกัดภาควิชา
เทคโนโลยีธรณี ได้ย่ืนเอกสารเพื่อขอรับการประเมินการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ตามลําดับ ทั้งนี้ คณะฯ ได้ตรวจสอบข้อมูล
เบ้ืองต้นแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่จะขอรับการประเมินฯ ได้ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้แต่งต้ังกรรมการประเมินการสอน
ดังนี้  

/อาจารย์ ดร.ขนิษฐา... 
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อาจารย์ ดร.ขนิษฐา หมู่โสภิญ 
1. กรรมการภายในคณะ ประกอบด้วย 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา เหล่าไพบูลย์ 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา อารมณ์ฤทธ์ิ 

2. กรรมการภายนอกคณะ รองศาสตราจารย์สุคนธ์ อาจฤทธ์ิ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกาวดี แก้วกันเนตร 
1. กรรมการภายในคณะ ประกอบด้วย 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา เหล่าไพบูลย์ 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท พวงจันทน์แดง 

2. กรรมการภายนอกคณะ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา พรหมโคตร์ 
1. กรรมการภายในคณะ ประกอบด้วย 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา เหล่าไพบูลย์ 

2. กรรมการภายนอกคณะ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อมรกิจบํารุง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 

4.2 ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอก 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า มีนักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 2 คน ขออนุมัติ

ลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยต่อภาคการศึกษา ซึ่งงบประมาณดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการวิจัย โดย
ภาควิชาไม่ต้องรับภาระส่วนเกินใดๆ ประกอบด้วย 

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
(1) นายเกียรติศักด์ิ ศรภิรมย์ ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 2/2554 ถึง 2/2555 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
(2) นายวรายุธ พิลาภ ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 1/2553 ถึง 2/2555 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 25 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยตามที่ขอ 

4.3 รับรองผลการศึกษา ประจาํภาคการศึกษาปลาย ปีการศกึษา 2554  
เลขานุการคณะเทคโนโลยี แจ้งว่า ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ขออนุมัติรับรองค่าคะแนนวิชา 

662 899 THESIS ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 ของนายวุฒิศักด์ิ คุณุ ได้ค่าคะแนน S 
จํานวน 2 หน่วยกิต ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบและรับรอง 
4.4 โครงการรับนกัศึกษาโดยวิธพีิเศษ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า คณะได้รับหนังสือจากกองทัพอากาศเกี่ยวกับการ

จัดส่งบุคลากรในสังกัดเพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ประจําปีการศึกษา 2555 เพื่อให้การ
ดําเนินการรับนักศึกษาดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการฯ จึงได้ร่างโครงการรับ
นักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2555 ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบหลักการให้รับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต ประจําปีการศึกษา 2555 ได้ไม่เกิน 1 คน โดยให้ฝ่ายวิชาการฯ จัดทําโครงการเพื่อเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

/4.5 รายงานความก้าวหน้า... 
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4.5 รายงานความก้าวหน้าการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ระยะที่ 1 
(รศ.วรนุช ศรีเจษฎารักข์) 

เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามที่ รศ.วรนุช ศรีเจษฎารักข์ ได้รับอนุมัติให้ไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ มีกําหนด 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 
2555 นั้น บัดนี้ ครบกําหนดเวลาการส่งรายงานความก้าวหน้า ระยะที่ 1 และรศ.วรนุช ศรีเจษฎารักข์ ได้
รายงานความก้าวหน้าฯ ตามท่ีได้รับอนุมัติ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรอง 
4.6 การเสนอชื่อนกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศกึษาไทยและอาเซียน 

ประจําปี 2555 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า สํานักงานวิเทศสัมพันธ์แจ้งโครงการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาไทยและอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน และพัฒนานักศึกษาไทย
ให้พร้อมกับการแข่งขันในตลาดแรงงานในภูมิภาค โดยสามารถโอนหน่วยกิตกลับมายังมหาลัยขอนแก่นได้ ดัง
รายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการให้ดําเนินการตามโครงการนี้โดยเน้นการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศมาเลเซียก่อน 
ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ 

5.1 การจัดกิจกรรมบุคลากรสัมพันธ ์
คณะกรรมการประจําคณะ เสนอโครงการจัดกิจกรรมบุคลากรสัมพันธ์ เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์

ในเชิงสร้างสรรค์ การแบ่งปันและเสริมสร้างคุณค่าให้กับชีวิตของบุคลากร โดยให้บุคลากรท่ีมีความสามารถ
ด้านต่างๆ นําความรู้มาแนะนํา/ฝึกปฏิบัติให้กับบุคลากรอื่นๆ ดังรายละเอียดโครงการ จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ดําเนินการต่อไป 
5.2 การจัดอบรมการเตรยีมความพร้อมของบคุลากรเพื่อการเขา้สูส่ังคมประชาคม

อาเซียน    
คณะกรรมการประจําคณะ เสนอโครงการจัดอบรมการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อ

การเข้าสู่สังคมประชาคมอาเซียน โดยเน้นให้บุคลากรได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ดัง
รายละเอียดโครงการ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ดําเนินการต่อไป 
 

 
เลิกประชุม  เวลา 17.15 น. 

                      (นายสถิตย์ แก้วบุดตา) 
                    เลขานุการคณะเทคโนโลย ี
                        เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 

นายสมคิด พลต้ือ 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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