
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่ พิเศษ 2/2556 

วันพฤหัสบดีที ่9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556   
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี 

ผู้มาประชุม : 5 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์พรเทพ ถนนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต วิชิตพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ   กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา บุญมี หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 
5. อาจารย์ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   กรรมการ 10 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา อารมณ์ฤทธิ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชฎา ตั้งวงค์ไชย กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า กรรมการ 
9. นายสถิตย์ แก้วบุดตา      เลขานุการคณะเทคโนโลยี  เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม :  15 

1. อาจารย์กรกช ฮามสุโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ลาพักผ่อน 

ผู้เข้าร่วมประชุม : 
1. นายสมคิด พลตื้อ หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ 

เริ่มประชุม    เวลา 15.30 น. 

  ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้ 20 

ระเบียบวาระท่ี 1 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ขอให้
น าไปรับรองในการประชุมครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องสืบเนื่อง -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเพื่อพิจารณา 25 

4.1 การรับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 
ประธานแจ้งว่า งานบริการการศึกษาได้รับผลการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 

2555 จากภาควิชาฯ เพื่อขออนุมัติรับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ระดับปริญญาตรี 30 

1. วิชา 667 485 Introduction to Food Preservation จ านวน 649 คน ได้ค่าคะแนน A = 
343 คน B+ = 101 คน B = 74 คน C+ = 69 คน C = 36 คน D+ = 15 คน D = 5 คนและ 
F = 6 คน  
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2. วิชา 664 364 Field Work II จ านวน 22 คน ได้ค่าคะแนน I = 22 คน (I เนื่องจากรายงาน

ยังไม่สมบูรณ์) 

ระดับปริญญาโท 
1. วิชา 667 899 Thesis นายธีรพงษ์ วงษ์ทหาร ลงทะเบียน 1 หน่วยกิต ได้ค่าคะแนน S = 1 

หน่วยกิต 5 

 
ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง  

4.2 ขออนุมัติแก้ค่าคะแนน I วิชา 667 753 Sensory Evaluation Food Research 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 10 

เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามที่นายคชินทร์ เกตุจ านง และนางสาวกรองกาญจน์ 
พฤกษ์พายัพไพศาล นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับค่าคะแนน I วิชา 667 
753 Sensory Evaluation Food Research ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 นั้น บัดนี้ ได้รับผล
การแก้ค่าคะแนน I วิชาดังกล่าวจากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร เพ่ือขออนุมัติรับรองการแก้ค่าคะแนน I ดังนี้ 

1. นายคชินทร์ เกตุจ านงค์ จากค่าคะแนน I เป็น B 15 

2. นางสาวกรองกาญจน์ พฤกษ์พายัพไพศาล จากค่าคะแนน I เป็น A 
ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง 

4.3 โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 20 

1/2556 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เห็นชอบหลักการโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยใช้พ้ืนที่แก่งละว้า อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เป็นชุมชนต้นแบบ นั้น 
ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีโครงการอ าเภอ มข. พัฒนา (อ าเภอพระยืน) และจากที่ได้ร่วมประชุมที่
ศูนย์บริการวิชาการ มีข้อมูลความต้องการของชุมชนต าบลหนองแวง อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 
ซึ่ ง พิจารณาเห็นว่ามีข้อมูลเบื้องต้นค่อนข้างพร้อมและเ พ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินการของ25 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือเปลี่ยนพ้ืนที่ชุมชนต้นแบบจาก พ้ืนที่แก่งละว้า อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น เป็นชุมชนต าบลหนองแวง อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบเปลี่ยนพ้ืนที่ชุมชนต้นแบบ และให้คณะฯ ท าบันทึก
ขอให้ภาคฯ เสนอผู้แทนเพ่ือเข้าร่วมปรึกษาหารือ/หาข้อมูลจากชุมชนเพ่ิมเติม โดยให้ผู้แทนประชุมหารือก่อน
เข้าชุมชนต่อไป 30 

4.4 ขออนุมัติปรับเปลี่ยนเงื่อนไขรายวิชา วิชา 667 312 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
ชีวภาพหลังการเก็บเกี่ยว (Post Harvest Changes of Biological Materials) 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร แจ้งว่าภาควิชาฯ มีความประสงค์จะขอปรับเปลี่ยน
เงื่อนไขรายวิชา ของวิชา 667 312 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุชีวภาพหลังการเก็บเกี่ยว (Post Harvest 

/ดังรายละเอียด … 
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/ที่ประชุมพิจารณาแล้วมี … 

Changes of Biological Materials) จากเดิม “วิชา 311 107 ชีววิทยาทั่วไป 318 305 ชีวเคมี” เป็น 
“วิชา 311 107 ชีววิทยาทั่วไป 318 305 ชีวเคมี หรือได้รับอนุญาตจากภาควิชาฯ” เพื่อให้นักศึกษา
สามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามโปรแกรมการศึกษาที่หลักสูตรก าหนด ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 5 

4.5 ขออนุมัติปรับปรุงห้องเครื่องมือวิจัยกลาง  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนงบประมาณการ

จัดซ้ือเครื่องมือวิจัยกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ เครื่อง Freeze dry โดยเครื่องมือดังกล่าวจะติดตั้ง และ
ดูแลรับผิดชอบโดยคณะเทคโนโลยี ในการนี้จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงห้องในอาคารโรง
อาหารของคณะฯ เพื่อติดตั้งเครื่องมือดังกล่าวและขออนุมัติใช้งบประมาณปรับปรุงจากเงินกองทุนวิจัยคณะ10 

เทคโนโลยี จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการให้ใช้ห้องดังกล่าว โดยใช้งบประมาณจาก

เงินกองทุนวิจัยคณะเทคโนโลยี ในวงเงิน ไม่เกิน 500,000 บาท และให้มีคณะกรรมการจัดท าแบบแปลน
การก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชฎา ตั้งวงค์ไชย ร่วมเป็นกรรมการ 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ  15 

5.1 กรอบและแนวทางการด าเนินงานของคณะเทคโนโลยี 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามที่คณะฯ โดยคณะกรรมการก าหนดกรอบและแนว

ทางการด าเนินงานของคณะเทคโนโลยี ได้ด าเนินการเพ่ือให้ได้กรอบและแนวทางการด าเนินงานของคณะฯ 
นั้น บัดนี้ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และสรุปข้อมูลแจ้งคณะกรรมการประจ าคณะ และบุคลากรคณะฯ 
ทราบแล้ว จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 20 

ที่ประชุมรับทราบ 

5.2 การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชฎา ตั้งวงค์ไชย กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า ขอหารือ

ที่ประชุมเกี่ยวกับการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี ควรมีกิจกรรมให้ผู้ที่ประสงค์จะเสนอตัวให้ได้รับการ
เสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี ได้น าเสนอแนวคิดและมุมมองการบริหารคณะ25 

เทคโนโลยีให้บุคลากรของคณะฯ ได้รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการติดสินใจเสนอชื่อ จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้มีกิจกรรมดังกล่าว และให้คณะฯ ท าบันทึกแจ้ง
คณาจารย์ที่มีคุณสมบัติทราบ และพิจารณาตอบรับการเข้าร่วมเสนอแนวคิดและมุมมองการบริหารคณะ
เทคโนโลยี เป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป 30 

5.3 การจัดกิจกรรม Open House    
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามที่คณะฯ มีกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์เป็นประจ า

ทุกปี นั้น ในปีการศึกษา 2556 มีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมในลักษณะ Open House ในช่วงวันวิทยาศาสตร์
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รวมเป็นจัดกิจกรรม 2 วัน ดังนั้นเพ่ือให้การจัดตารางสอนด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยจึงเสนอพิจารณางด
การเรียนการสอนในวันจัดกจิกรรม Open House จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการจัดกิจกรรมในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2556 
และให้งดการเรียนการสอนในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556 

เลิกประชุม  เวลา 17.45 น 5 

 
 
                    (นายสถิตย์ แก้วบุดตา) 
                  เลขานุการคณะเทคโนโลยี 
                      เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 10 

นายสมคิด พลตื้อ 
ผู้จดรายงานการประชุม 
 


