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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 5/2557 

วันพฤหสับดีที ่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557   
ณ ห้องประชมุคณะเทคโนโลย ี

************************************************* 
ผู้มาประชุม : 
1. นายพรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรัชฎา ต้ังวงค์ไชย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรรมการ 
3. นางสาวกรกช ฮามสุโพธ์ิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ 
4. นายณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ กรรมการ 
5. นางสาวปรีย์กมล กลั่นฤทธิ ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
6. นายคณิต  วิชิตพันธ์ุ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 
7. นายพัชร์สุ วรรณขาว หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   กรรมการ 
8. นางอารยา อารมณ์ฤทธ์ิ  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ 
9. นางบุพพัณห์ วรพุทธพร      หัวหน้างานคลังและพัสดุ เลขานุการ

 รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยี 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางจันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา ติดราชการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม : 
1. นายพลฤทธิ ์จุลมนต์         รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
2. นางพัชรี  พงศ์พัสนันท์ นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 

เริ่มประชุม    
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เวลา 13.30 น. 
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2557 เม่ือวันที่ 22 เมษายน 2557  
ขอนําไปรับรองในการประชุมครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องสืบเนื่อง  

2.1  รับรองผู้สําเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่ามีผู้สําเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 

2556 จํานวน 3 คน ประกอบด้วย นายณัฐดนัย เวียงวะลัย นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี นายนัฐวัฒน์ 
ศรีตัดสูง และนายอภิรมย์ ภูแป้ง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต รายละเอียดดังปรากฎในเอกสาร
ประกอบการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง  

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเห็นชอบรับรองผู้สําเร็จการศึกษาตามที่ฝ่ายวิชาการนําเสนอ 

2.2  รับรองผลการศึกษาภาคฤดูร้อน และแก้เกรด I ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 
รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยี แจ้งว่างานบริการการศึกษาได้สรุปข้อมูลรายวิชา

ต่างๆ ที่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ของสาขาวิชาต่างๆ ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา 

ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบในรายวิชาที่เปิดสอน  
 
 



ครั้งที่ 5/2557 วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 หน้าที่ 2/4 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

2.3  การประเมินผลการสอนของอาจารย์อัมพร แซ่เอียว 
  ประธานฯ  แจ้งว่าตามที่อาจารย์อัมพร แซ่เอียว พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งอาจารย์ สังกัด

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้ย่ืนเอกสารเพื่อขอประเมินคุณภาพการสอน สําหรับใช้ประกอบการพิจารณาขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ และคณะได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินการสอน 
ตามคําสั่งคณะเทคโนโลยีที่ 51/2557 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2557 ความทราบแล้วนั้น บัดนี้คณะอนุกรรมการ
ประเมินการสอน ได้ดําเนินการประเมินผลเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งผลการพิจารณาคุณภาพการสอนของอาจารย์
อัมพร แซ่เอียว อยู่ในระดับ ชํานาญพิเศษ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบและมีมติเห็นชอบในผลการประเมินคุณภาพการสอนตามที่คณะอนุกรรมการ
ประเมินการสอนนําเสนอ และที่ประชุมยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้คณะดําเนินการแจ้งผลการประเมินให้
อาจารย์อัมพร แซ่เอียว รับทราบและรีบดําเนินการส่งเอกสารทางวิชาการเพื่อประกอบการขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการภายในเดือนพฤษภาคมนี้ 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

3.1 การลงนามความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

               ประธานฯ แจ้งว่าตามที่คณะได้เจรจาความร่วมมือกับคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และมีโครงการที่จะลงนามความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน บัดนี้เอกสารข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากทั้งสองฝ่ายแล้ว และมีกําหนดการจัดพิธีลงนามความร่วมมือขึ้นใน
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยแบ่งกิจกรรม
ออกเป็นสองช่วงคือ ช่วงเช้าเป็นพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างผู้บริหารทั้งสองสถาบัน และกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 3 ประเด็น คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย และด้านการประกันคุณภาพ และ
ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทั้งสองสถาบัน จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบและเข้าร่วม
กิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันด้วย 

ที่ประชุมรับทราบ  

3.2 การทอดผ้าป่าสามัคคี  
     ประธานฯ แจ้งว่าตามท่ีคณะได้เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างเจดีย์สําหรับ

บรรจุพระบรมสารีริกธาตุฯ ณ วัดลัฏฐิวัล อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2557
ที่ผ่านมา ได้ยอดปัจจัยบริจาคท้ังสิ้น 139,999 บาท จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.3 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ The 2nd Annual Meeting of Thailand Sensory 
Science and Consumer Research network 2014 

       ประธานฯ แจ้งว่า คณะได้รับเกียรติจากคณะกรรมการเครือข่ายทางวิชาการด้านการ 
ประเมินทางประสาทสัมผัสแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติ The 2nd Annual 
Meeting of Thailand Sensory Science and Consumer Research network 2014 ขึ้น โดย
กําหนดให้มีการจัดงานในระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น จึงแจ้งให้
ที่ประชุมทราบและขอเรียนเชิญคณะกรรมการประจําคณะทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย 

ที่ประชุมรับทราบ 

    3.4 การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ NATPRO6 
ประธานฯ แจ้งว่า ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ NATPRO5 ซึ่งจัดโดย

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ จังหวัดภูเก็ต ในระหว่าง
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วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงาน ได้ลงความเห็นและเสนอให้คณะ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมวิชาการครั้งต่อไป ซึ่งคาดว่าจะจัด
ขึ้นในเดือนมกราคม 2559 ในเบื้องต้นได้แจ้งตอบรับการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการฯ ให้
คณะกรรมการจัดงานทราบแล้ว จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

 3.5 การฝึกอบรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัยเบื้องต้น 
       รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  แจ้งว่า ทางคณะได้จัดทําโครงการเพื่อจัดอบรมการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัยเบ้ืองต้น โดยมีกําหนดการจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที ่23 พฤษภาคม 2557 
นี้ ณ ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบและขอเชิญคณะกรรมการประจําคณะทุกท่าน
เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2558 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี แจ้งว่าตามที่ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดรับ

สมัครข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปีงบประมาณ 2558 นั้น ทางภาควิชา ฯ ใคร่ขอเสนอ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การอบรมวิธีการสํารวจและตรวจสอบคุณภาพน้ําบาดาลเพื่อประเมิน
ศักยภาพในการอุปโภคและบริโภคในพื้นที่บริเวณลุ่มน้ําโขงพื้นที่แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โดยมี รศ.ดร. ศรัญญา พรหมโคตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณใน
ครั้งนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งให้ศูนย์บริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิจารณาต่อไป 
               ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเห็นชอบในหลักการให้เสนอข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมเรื่องดังกล่าวต่อศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้
หัวหน้าโครงการวิจัยได้เพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดในเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายในการอบรมและค่าจัดทํา
คู่มือการอบรมโดยขอให้ระบุอัตราในการคิดค่าใช้จ่ายและจํานวนผู้เข้าอบรมและจํานวนคู่มือ 

4.2 แผนพัฒนาบุคลากร ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี แจ้งว่าทางภาควิชาฯ ได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในส่วนของ

ภาควิชาฯ และได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมภาควิชาฯ แล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบการประชุม 
จึงนําเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนําแผนพัฒนาฯ ดังกล่าวนี้ไปบรรจุในแผนพัฒนา
บุคลากรของคณะต่อไป   

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเห็นชอบในแผนพัฒนาบุคลากรของภาควิชาเทคโนโลยีธรณี และ
ขอให้งานนโยบายและแผน นําแผนพัฒนาบุคลากรของภาควิชาฯ ไปประกอบการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ของคณะในภาพรวม เพื่อนําเสนอให้มหาวิทยาลัยต่อไป นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 

1. ขอให้คณะติดตามผลการขออัตรากําลังที่ได้เสนอขอมหาวิทยาลัยไปแล้ว พร้อมทั้งควรแจ้ง
ผลการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยให้ภาควิชาฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2. ในการขอกําหนดตําแหน่งอัตรากําลังในแต่ละปี ขอให้คณะนําแผนพัฒนาบุคลากรมา
ประกอบการพิจารณา และควรนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา
ร่วมกันก่อนนําเสนอมหาวิทยาลัย   
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ  

 5.1 การออกหนังสือรับรองให้นักศึกษาเพื่อใช้ประกอบการทํางานพิเศษในช่วงปิดภาคการเรียน 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ แจ้งว่าที่ผ่านมามีนักศึกษาของคณะฯ ไปทํางานเพื่อหารายได้

พิเศษในสถานประกอบการต่างๆ และมีบางสถานประกอบการแจ้งให้นักศึกษานําแบบฟอร์มที่สถาน
ประกอบการกําหนดมาให้คณะเพื่อลงนามรับรองในลักษณะของการส่งนักศึกษามาฝึกงาน ซึ่งในทางปฎิบัติ
นักศึกษาเข้าไปทํางานเป็นการส่วนตัว ไม่ใช่การฝึกงาน ดังนั้นจึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบและคณะควรมี
มาตรการในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบตามมา 

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้คณะดําเนินการโดยแนะนําให้นักศึกษาไปขอรับ
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการทํางานพิเศษที่กองกิจการนักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาต้องการหนังสือรับรอง 
คณะจะออกหนังสือรับรองเฉพาะเพื่อแสดงสถานะของนักศึกษาเท่านั้น 

          5.2 กิจกรรมงานคืนสู่เหย้าครบรอบ 30 ปีคณะเทคโนโลยี  
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ  แจ้งว่า ตามท่ีคณะมีกําหนดการจัดงานคืนสู่เหย้าครบรอบ 
30 ปี ในวันที่ 27 กันยายน 2557 รายละเอียดทราบแล้วนั้น บัดนี้ได้รวบรวมข้อมูลในเรื่องสถานที่ ตลอดจน
ข้อดีข้อเสียของสถานที่จัดกิจกรรมแต่ละแห่งเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงนําเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ นําเรื่องนี้เข้าพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ฯ อีกครั้ง ก่อนนําเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

เลิกประชุม  เวลา 16.00 น. 
 
 
                      (นางบุพพัณห์ วรพุทธพร) 

            ตําแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ 
           รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยี 
                                 เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
 
 นางพัชรี พงศ์พัสนันท ์  
ผู้จดรายงานการประชุม 


