
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่ พเิศษ 3/2556 

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556   
ณ ห้องประชมุคณะเทคโนโลย ี

ผู้มาประชุม : 5 

10 

15 

1. นายเกษม นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 
2. นายพรเทพ ถนนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
3. นายคณิต วิชิตพันธ์ุ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ   กรรมการ 
4. นางสาวกรกช ฮามสุโพธ์ิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
5. นางสาวมัลลิกา บุญม ี หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 
6. นายณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   กรรมการ 
7. นางอารยา อารมณ์ฤทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ 
8. นายรุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
9. นายสถิตย์ แก้วบุดตา      เลขานุการคณะเทคโนโลยี  เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม :  
1. นางสาวรัชฎา ต้ังวงค์ไชย กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา ลาป่วย 

ผู้เขา้ร่วมประชุม : 
1. นายสมคิด พลต้ือ หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ 

เริ่มประชุม    
20 

เวลา 10.00 น. 

  ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1  การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ พิเศษ 2/2556 เม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 
และรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2556 เม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ขอให้นําไป
รับรองในการประชุมครั้งต่อไป 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ครั้งที่ พิเศษ 
2/2556 ดังนี้ 25 

30 

35 

หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 36 แก้ไขจาก “เครื่อง Freeze drier” เป็น “เครื่อง Freeze dry”  
หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 8-9 แก้ไขจาก “เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางการบริหารงานของคณะผู้บริหารชุด

ใหม่ นั้น บัดนี้ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว และได้ดําเนินการสรุปข้อมูลแจ้งคณะกรรมการประจําคณะ” เป็น 
“นั้น บัดนี้ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว และสรุปข้อมูลแจ้งคณะกรรมการประจําคณะ” 

ระเบยีบวาระที่  2 เรื่องสบืเนื่อง 
2.1 โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.3 โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน คราวประชุม ครั้งที่ พิเศษ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 
ที่ประชุม เห็นชอบเปลี่ยนพื้นที่ชุมชนต้นแบบ เป็นชุมชนตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 
และให้คณะฯ ทําบันทึกขอให้ภาควิชาฯ เสนอผู้แทนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม นั้น ได้ทําบันทึกและได้รับแจ้งข้อมูล
จากภาควิชาฯ ส่วนหนึ่งแล้ว แต่การประชุมเตรียมการเพื่อออกพื้นที่นั้น ใคร่ขอเลื่อนออกไปก่อน จึงแจ้งที่
ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
/2.2 การปรับเปลี่ยนเงื่อนไข …  
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2.2 การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขรายวิชา 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.4 การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขรายวิชา

คราวประชุม ครั้งที่ พิเศษ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 นั้น เพื่อให้การดําเนินการปรับเปลี่ยน
เงื่อนไขรายวิชาของแต่ละวิชาดําเนินไปในทางเดียวกัน จึงขอหารือที่ประชุมถึงแนวทางดําเนินการใน
คราวต่อไป จึงเสนอประชุมพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบหลักการให้การขอปรับเปลี่ยนเงื่อนไขรายวิชาต้อง
เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาพิจารณา ก่อนนําเสนอกรรมการประจําคณะพิจารณา 

2.3 ขออนุมัติปรับปรุงห้องเครื่องมือวิจัยกลาง 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.5 ขออนุมัติปรับปรุงห้องเครื่องมือ

วิจัยกลาง คราวประชุม ครั้งที่ พิเศษ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลกัการ
ให้ใช้ห้องเพื่อปรับปรุงเป็นห้องเครื่องมือวิจัยกลาง โดยใช้งบประมาณจากเงินกองทุนวิจัยคณะเทคโนโลยี ใน
วงเงิน ไม่เกิน 500,000 บาท และให้มีคณะกรรมการจัดทําแบบแปลนการก่อสร้างให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน  นั้น บัดนี้ได้แต่งต้ังคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนแบบเพื่อ
ดําเนินการสอบราคาต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
2.4 การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามวาระที่ 5.2 การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี คราว

ประชุม ครั้งที่ พิเศษ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีกิจกรรมนําเสนอ
แนวคิดและมุมมองการบริหารคณะเทคโนโลยี และให้คณะฯ ทําบันทึกแจ้งคณาจารย์ที่มีคุณสมบัติทราบ 
และพิจารณาตอบรับการเข้าร่วมเสนอแนวคิดและมุมมองการบริหารคณะเทคโนโลยี เป็นลายลักษณ์อักษร 
นั้น มีผู้ที่ประสงค์จะเสนอตัว จํานวน 4 คน จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบยีบวาระที่  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
3.1 การสนับสนุนงบประมาณโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย ระยะที่ 2 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า จากที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทาลัย

ขอนแก่น นั้น มีข้อมูลที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบคือ มหาวิทยาลัยอาจไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในส่วน
ของมหาวิทยาลัยวิจัย ระยะที่ 2 หลังจากระยะที่ 1 จะสิ้นสุดในปีงบประมาณ 2556 นี้ และมีอีกประเด็นคือ
มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนเงินเพิ่มให้กองทุนวิจัยแต่ละคณะ ๆ ละ 500,000 บาท จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.2 การแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับ Yamaguchi University 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น ได้จัด

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในปีการศึกษา 2556 นี้ Yamaguchi 
University จะส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิตศึกษามาที่คณะเทคโนโลยี จํานวน 2 คน ระหว่างวันที่ 
22 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2556 และทาง Yamaguchi University ยินดีรับนักศึกษาของ
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ Yamaguchi 
University จํานวน 2 คน เช่นกัน จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

/3.3 การเยี่ยมชมคณะฯ จาก … 
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3.3 การเยี่ยมชมคณะฯ จากนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศ
เวียดนาม 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า จะมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Can Tho 
University ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จํานวน 40 คน มาเยี่ยมชมคณะฯ เป็นเวลา 2 วัน โดย
จะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกับนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีทุกสาขาวิชา ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการประสานงานเพื่อขอทราบรายละเอียดกําหนดการที่ชัดเจนจาก Can Tho 
University จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.4 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามที่ได้ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ปี

การศึกษา 2556 ไปแล้ว นั้น ขอแจ้งข้อมูลจํานวนนักศึกษาใหม่ของคณะฯ เบ้ืองต้น คือ 
• สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จํานวน 46 คน 
• สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จํานวน 63 คน 
• สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 56 คน 
• สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต จํานวน 25 คน 

จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 

3.5 การอบรมกลุ่มผู้นํานักศึกษา คณะเทคโนโลยี เรื่อง จิตปัญญาศึกษา: การเรียนรูด้้วย
ใจอย่างใคร่ครวญสู่การเปลี่ยนแปลงต่อการทํางานเป็นทีม 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาแจ้งว่า ฝ่ายพัฒนานักศึกษากําหนดจัดกิจกรรมการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง จิตตปัญญาศึกษา: การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญสู่การเปลี่ยนแปลงต่อการทํางาน
เป็นทีม สําหรับกรรมการสโมสรนักศึกษา และกลุ่มผู้นําเชียร์ ในวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2556 จึงแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
3.6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดเก็บตัวชี้วัดของผู้รับผิดชอบ KPI ของคณะ 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า คณะฯ จะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ

บริหารจัดการข้อมูลเพื่อรายงานตัวช้ีวัด IQA รองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะเทคโนโลยี หัวข้อ 
“การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อรายงานตัวช้ีวัด IQA อย่างมีประสิทธิภาพ” เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ
และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับผู้รับผิดชอบการจัดเก็บ/จัดทําเอกสารตัวชี้วัด IQA ของคณะฯ 
โดยมีคุณภาวนา กิตติวิมลชัย รองผู้อํานวยการสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมคณะ
เทคโนโลยี จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.7 การเพิ่มจํานวนอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหารแจ้งว่า เนื่องจากปีการศึกษา 2556 มีจํานวนนักศึกษา

เพิ่มขึ้น ภาควิชาฯ จึงได้เพิ่มจํานวนอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 เป็น 3 คน จึงแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
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3.8 การเยี่ยมชมดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

/3.8 การเยี่ยมชมดูงานของ … 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณีแ จ้ง ว่า  ภาควิชาธรณี วิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์นําบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 11 คน เข้าเยี่ยมชมดูงาน
ห้องปฏิบัติการของภาควิชาฯ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบยีบวาระที่  4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 การขออนุมัติจัดสรรอัตรากําลัง ประจําปีงบประมาณ 2556 รอบที่ 2 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้คณะ/

หน่วยงาน ขออนุมัติจัดสรรอัตรากําลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบที่ 2 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 
2556 จึงใคร่ขอเสนอข้อมูลประกอบการขออนุมัติจัดสรรอัตรากําลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบที่ 
2 ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการ ให้ขออัตราตําแหน่ง ดังนี้ 
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ตําแหน่ง 
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตําแหน่ง 

และมีข้อเสนอแนะให้คณะฯ วิเคราะห์อัตรากําลังของคณะฯ เพื่อประกอบการพิจารณาในครั้งต่อไป  

4.2 การรับรองผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า มีผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 

2555 จํานวน 3 คน และงานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์การจบการศึกษาครบถ้วน
แล้ว ประกอบด้วย  

ระดับปริญญาตรี 
(1) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จํานวน 1 คน คือ นายณัฏฐกานต์ พิมพ์เจริญ 
(2) สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จํานวน 1 คน คือ นางสาวณัฐพร โอนอ่อน 
ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท 
(1) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จํานวน 1 คน คือ นายวีรยุทธ บุญไทย 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง 

4.3 ขออนุมัติแก้ค่าคะแนน I ภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 
2555 

เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิต ขออนุมัติแก้ค่าคะแนน I ภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณา ดังนี้  

ภาคการศึกษาปลาย 
• ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ วิชา 662 495 Special Problems in Biotechnology II 

ได้รับค่าคะแนน I จํานวน 12 คน ขอแก้ค่าคะแนน I จํานวน 6 คน เป็น B
35 

+ = 6 คน 
• สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต วิชา 661 332 Management of Information & 

Communication Systems ได้รับค่าคะแนน I จํานวน 12 คน ขอแก้ค่าคะแนน I จํานวน 
11 คน เป็น B+ = 1 คน B = 2 คน C+ = 4 คน C = 2 คน D+ = 1 คน และD = 1 คน 



ครั้งที่ พิเศษ 3/2556 วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 หน้าที ่5/5  
/ภาคการศึกษาฤดูร้อน ... 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
• สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต วิชา 661 424 Total Quality Management ได้รับค่า

คะแนน I จํานวน 1 คน ขอแก้ค่าคะแนน I จํานวน 1 คน เป็น B = 1 คน 
ดังรายละเอียด  5 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง 

ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ  
5.1 แบบตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ขอหารือที่ประชุมเกี่ยวกับแบบตรวจสอบการสําเร็จ

การศึกษา ส่วนที่ 2 ของระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ปรับปรุงแบบตรวจสอบฯ โดยให้เพิ่มการเห็นชอบจาก

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและหัวหน้าภาควิชาฯ  

5.2 แบบตรวจสอบหนี้สินก่อนสําเร็จการศึกษา 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ขอหารือที่ประชุมเกี่ยวกับแบบตรวจสอบหนี้สินก่อน

การสําเร็จการศึกษา จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ฝ่ายวิชาการรับไปทวนสอบแบบตรวจสอบหนี้สินก่อนการ

สําเร็จการศึกษา ต่อไป 

เลิกประชุม  เวลา 11.45 น 
 
 
                    (นายสถิตย์ แก้วบุดตา) 
                  เลขานุการคณะเทคโนโลยี 
                      เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
นายสมคิด พลต้ือ 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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