
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่ พเิศษ 2/2555 

วันพฤหสับดีที ่31 ตุลาคม พ.ศ. 2555   
ณ ห้องประชมุคณะเทคโนโลย ี

ผู้มาประชุม : 5 

10 

15 

1. ผศ.ดร.เกษม นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
3. ผศ.ดร.คณิต วิชิตพันธ์ุ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ   กรรมการ 
4. อ.ดร.กรกช ฮามสุโพธ์ิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
5. ผศ.ดร.มัลลิกา บุญม ี หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 
6. ผศ.สุรชัย สมผดุง รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   กรรมการ 
7. ผศ.ดร.อารยา อารมณ์ฤทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ 
8. รศ.ดร.รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
9. ผศ.ดร.รัชฎา ต้ังวงค์ไชย กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
10. นายสถิตย์ แก้วบุดตา      เลขานุการคณะเทคโนโลยี  เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม :  
 - 
ผู้เขา้ร่วมประชุม : 
1. นายสมคิด พลต้ือ หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ 

เริ่มประชุม    20 

25 

30 

เวลา 11.00 น. 
  ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้ 

ระเบยีบวาระที่ 1 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ขอให้นําไปรับรอง
ในการประชุมครั้งต่อไป 

ระเบยีบวาระที่  2 เรื่องสบืเนื่อง  

2.1 การรับรองผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.1 การรับรองผลการศึกษา ประจําภาค

การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 คราวประชุม ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้ขอถอนวิชาเรียนเป็นกรณีพิเศษ วิชา 662 492 Seminar in Industrial Training จํานวน 3 คน นั้น 
ปรากฏว่าสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ (สํานักทะเบียนและประมวลผล) ไม่รับพิจารณาเนื่องจากเลย
กําหนดการถอนวิชาเรียน โดยได้สัญลักษณ์ W แล้ว จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา 

ที่ประชุมรับทราบ และพิจารณาแล้ว มีมติให้นักศึกษาทั้ง 3 คน ได้ค่าคะแนน I วิชา 662 492 
Seminar in Industrial Training  

 
 

/ระเบียบวาระที่  3... 
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ระเบยีบวาระที่  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

3.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่ 4  

ประธานแจ้งว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญคณะฯเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่ 4 โดยกําหนดจัดระหว่าง
วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2555 โดยเชิญคณบดีร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ กับ
ผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และให้พิจารณาบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมต้อนรับและเข้า
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ สําหรับการทัศนศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 
27-30 พฤศจิกายน 2555 นั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นสนับสนุนงบประมาณครึ่งหนึ่ง เป็นจํานวน 3,000 บาท/
คน (โควตาคณะ 2 ท่าน) และคณะสนับสนุนส่วนที่เหลือ  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ และพิจารณาผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 
• วันที่ 25 พฤศจิกายน 2555 ร่วมงานเลี้ยงรับรอง ณ โรงแรมเซ็นทาร่า ขอนแก่น (เวลา 18.00 

น. เป็นต้นไป) คณบดี เข้าร่วม 
• วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 คณบดี เข้าร่วมพิธีเปิด/งานเลี้ยงต้อนรับ ณ ลานวัฒนธรรม หน้า

หอศิลปะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มที่ 6 การบริหารพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

15 

• วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กลุ่มที่ 1 AEC ความเป็นนานาชาติ ผู้เข้าร่วม ผศ.ดร.อารยา อารมณ์ฤทธ์ิ หัวหน้าภาควิชา

เทคโนโลยีอาหาร และผศ.ดร.รัชฎา ต้ังวงค์ไชย กรรมการประจําคณะจาก
คณาจารย์ประจํา 20 

25 

กลุ่มที่ 2 การจัดต้ังหน่วยงานตาม พ.ร.บ. ส่วนงานภายในฯ ผู้เข้าร่วม นายสถิตย์ แก้วบุดตา 
เลขานุการคณะเทคโนโลยี 

กลุ่มที่ 4 กลไกการส่งเสริมงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้เข้าร่วม อ.ดร.กรกช ฮามสุโพธ์ิ รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา  

กลุ่มที่ 5 ระบบบริหารการวิจัย ผูเ้ข้าร่วม รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 

• วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2555 ทัศนศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (4 วัน 3 
คืน) ผู้เข้าร่วม ผศ.ดร.อารยา อารมณ์ฤทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร และอีก 1 คน ให้
คณบดีพิจารณา  

โดยให้เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะประสานการเข้าร่วมกับคณะกรรมการท่านอื่นที่ยังไม่ได้แจ้งการเข้า
ร่วม และแจ้งข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป 

30 
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2.2 ความร่วมมือกับบริษัทเอกชน 
ประธานแจ้งว่า บริษัท ศรีวิโรจน์ฟาร์ม จํากัด มีความต้องการจะพัฒนากิจการของบริษัทให้เป็น

บริษัทที่เข้มแข็ง และมีความสนใจอยากจะมีความร่วมมือศึกษาวิจัยร่วมกับคณะฯ ในลักษณะของการวิจัยเพื่อ
ตอบโจทย์ของบริษัท รวมถึงการฝึกงานของนักศึกษา โดยได้เรียนเชิญผู้บริหารของคณะฯไปเยี่ยมชมบริษัทในวัน
ศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

/ที่ประชุมรับทราบ ... 
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ที่ประชุมรับทราบ และพิจารณาผู้เข้าร่วมเยี่ยมชม คือ คณะกรรมการประจําคณะและ

เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ จํานวน 10 คน 

2.3 การดําเนินการ Consortium ด้าน Agro based Engineering and Technology  
ประธานแจ้งว่า ตามที่ได้แจ้งเบื้องต้นของการดําเนินการ Consortium ด้าน Agro based 

Engineering and Technology ร่วมกันของประธานสมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทย 
ร่วมกับประธานของประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาหลักสูตรการเรียน
การสอนร่วมด้านอุตสาหกรรมเกษตร การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย โดยกําหนดลงนามสัญญา
ความร่วมมือในเดือนตุลาคม 2555 นั้น บัดนี้ได้มีการลงนามในสัญญาความร่วมมือที่มหาวิทยาลัย Bogor 
ประเทศอินโดนีเซียแล้ว เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2555 จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
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ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบยีบวาระที่  4 เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน 1 เรื่อง 
4.1 พิจารณาการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ เป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 
ประธานแจ้งว่า ตามท่ีคณะฯ เห็นชอบให้จ้างนายพลฤทธิ์ จุลมนต์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

เงินรายได้ตําแหน่งอาจารย์ และต้องยื่นขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายในเดือน
ธันวาคม 2554 นั้นบัดนี้ ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรียบร้อยแล้วต้ังแต่วันที่ 18 
กันยายน 2555 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5636/2555 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2555 จึงเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะพิจาณาให้ความเห็นชอบการย้ายกรอบตําแหน่งจากพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงิน
รายได้ไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ดังกล่าวไป
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินได้  

ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ  

                   -ไม่มี-            
เลิกประชุม  เวลา 12.00 น 
 
 
                    (นายสถิตย์ แก้วบุดตา) 
                  เลขานุการคณะเทคโนโลยี 
                      เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
นายสมคิด พลต้ือ 
ผู้จดรายงานการประชุม 
 


	ระเบียบวาระที่ 1 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ขอให้นำไปรับรองในการประชุมครั้งต่อไป

