
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่ พิเศษ 1/2559 

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2559 
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี 

ผู้มาประชุม  5 
1. นายพรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
3. นายณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ กรรมการ 
4. นายคณิต วิชิตพันธุ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 
5. นายพัชร์สุ วรรณขาว       หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   กรรมการ 10 
6. นายสิงหนาท พวงจันทน์แดง หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ 
7. นายสมคิด พลตื้อ                  หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
 - ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม  15 
1. นางสาวกรกช ฮามสุโพธิ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
2. นายธัญญา จันทร์ประสพชัย   รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
3. นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์ บุคลากร ช านาญการ 

เริ่มประชุม    เวลา 09.00 น. 
  ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้ 20 

ระเบียบวาระท่ี 1 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ให้น าไป
รับรองในการประชุมครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องสืบเนื่อง 
2.1 การได้มาซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากคราวประชุมครั้งที่ 25 

12/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 วาระท่ี 4.2 การได้มาซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี ซึ่งที่ที่
ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและให้ด าเนินการเป็น 2 ประเด็น คือ ผู้แทนจากสาขาวิชา (องค์ประกอบ
ที ่3) ให้หัวหน้าสาขาวิชาทั้ง 4 สาขาประชุมโดยเลือกตัวแทนจากสาขาวิชา เพียง 1 คน และ(องค์ประกอบที่ 
4) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหากรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ นั้น 
บัดนี้การด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี มีองค์ประกอบดังนี้ 30 

1. คณบดี      เป็นประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   เป็นกรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ   เป็นกรรมการ   
4. นายธัญญา จันทร์ประสพชัย    เป็นกรรมการ 

รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 35 
ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา 

/5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา ... 



ครั้งที่ พิเศษ 1/2559 วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559 หน้าที่ 2/3  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ 
6. ศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง   ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ 
7. หัวหน้าส านักงานคณบดี    เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 5 

3.1 ขอเลื่อนวันประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2559 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี แจ้งว่า ตามที่ได้แจ้งที่ประชุมทราบก าหนดวัน

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี ประจ าปี พ.ศ. 2559 โดยก าหนดประชุมเป็นวันพฤหัสบดีที่ 3 
ของเดือน นั้น ตามก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 21 
มกราคม 2559 แต่เนื่องจากคณะเทคโนโลยี ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ10 
จากสมุนไพร และศูนย์วิจัยการหมักเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับ
อนุมัติให้จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “The 6th International Conference on 
Natural Products for Health and Beauty” ในระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรม 
พูลแมน ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น จึงขอเลื่อนวันประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี ครั้งที่ 
1/2559 จากวันที่ 21 มกราคม 2559 เป็นวันที่ 28 มกราคม 2559 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 15 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.2 การเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากคณะกรรมการ

เลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558  ได้มีมติออกประกาศเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้
มี สิ ทธิ สมั ครรับ เลื อกตั้ ง และปรับปรุ งปฏิทิ น คณะกรรมการ เลื อกตั้ ง กรรมการสภาพนั กงาน 20 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 โดยก าหนดให้ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ
ข้าราชการ และเลื่อนการรับสมัครออกไปจนถึงวันที่ 6 มกราคม 2559 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 การรับรองผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 25 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี แจ้งว่า งานบริการการศึกษาได้รับผลการศึกษา

จากภาควิชาฯ เพ่ือขออนุมัติรับรองผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 ทั้งระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ระดับปริญญาตรี  จ านวน 86 วิชา 2) ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 61 วิชา 
(1) เทคโนโลยีการผลิต 21 วิชา (1) เทคโนโลยีชีวภาพ 26 วิชา  30 
(2) เทคโนโลยีชีวภาพ 25 วิชา (2) เทคโนโลยีธรณี       14 วิชา 
(3) เทคโนโลยีธรณี 20 วิชา (3) เทคโนโลยีอาหาร 21 วิชา 
(4) เทคโนโลยีอาหาร 20 วิชา 

และรับรองแก้เกรด I ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรี จ านวน 2 วิชา และระดับ
บัณฑิตศึกษา จ านวน 5 วิชา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 35 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง  
/4.2 ขอเปิดรายวิชาเปลี่ยนแปลงใหม่ ... 



ครั้งที่ พิเศษ 1/2559 วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559 หน้าที่ 3/3  
4.2 ขอเปิดรายวิชาเปลี่ยนแปลงใหม่  

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์แจ้งว่า ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี และภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ มีความประสงค์จะขออนุมัติเปิดรายวิชาเปลี่ยนแปลงใหม่  

4.2.1 เปลี่ยนรหัสวิชา วิชา 664 101 ธรณีวิทยาส าหรับครู 
ขอเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา วิชา 664 101 ธรณีวิทยาส าหรับครู จากเดิมเป็น 694 101 5 

ธรณีวิทยาส าหรับครู เพ่ือให้สอดคล้องกับรหัสใหม่ของภาควิชาตามการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ปี 2555 

4.2.2 เปลี่ยนเงื่อนไขของรายวิชา วิชา 692 494 โครงการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
ขอเปลี่ยนเงื่อนไขรายวิชา 692 494 โครงการทางเทคโนโลยีชีวภาพ จากเดิม 692 493 เป็น 

692 493 และ692 341 10 
ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง  

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ 

5.1 การประเมินผลการสอนในระบบกลางของมหาวิทยาลัย 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้จัดท า15 
ระบบการประเมินผลการสอนในระบบกลางของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษาไม่เข้าระบบเพ่ือประเมินฯ จะไม่
สามารถทราบผลการศึกษาได้ ในขณะเดียวกันคณาจารย์สามารถเข้าดูผลการประเมินฯ รายวิชา ได้ และ
คณะฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้ง จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ   

5.2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร สังกัดคณะเทคโนโลยี รอบท่ี 1/2559 20 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า คณะฯ แจ้งการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากร สังกัดคณะเทคโนโลยี รอบที่ 1/2559 โดยให้ส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรในสังกัดพร้อมหลักฐาน ให้คณะ ฯ ภายในวันที่ 29 มกราคม 2559 นั้น เพ่ือให้การด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด ด าเนินการด้วยความเรียบร้อย ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
จึงใคร่ขอให้ภาควิชา/สาขาวิชา/ส านักงานคณบดี ด าเนินการเร่งรัดการส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติ25 
ราชการของบุคลากรในสังกัดพร้อมหลักฐาน ให้คณะ ฯ ตามก าหนดเพ่ือจะได้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป จึง
แจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ   

เลิกประชุม  เวลา 11.10 น. 

                   (นายสมคิด พลตื้อ) 30 
             หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี 

        เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 
นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์  
ผู้จดรายงานการประชุม 


