
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี 1 
ครั้งที่ พิเศษ 1/2560 2 

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 3 
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี 4 

ผู้มาประชุม  5 
1. นายพรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 6 
2. นางสาวปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 7 
3. นางอลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 8 
4. นางสาวมานิดา สว่างเนตร รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต กรรมการ 9 
 ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา 10 
5. นางสาวจินตนา ศรีผุย หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ 11 
 ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา 12 
6. นางสาวอารยา เชาว์เรืองฤทธิ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 13 
7. นายสมคิด พลตื้อ หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี กรรมการและเลขานุการ 14 

ผู้ไม่มาประชุม 15 
1. นายณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ไปราชการ 16 

ผู้เข้าร่วมประชุม  17 
1. นางสาวกรกช ฮามสุโพธิ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์                    18 
2. นายพัชร์สุ วรรณขาว   หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี 19 
3. นายวีระ ปิยธีรวงศ ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 20 
4. นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์ บุคลากร ช านาญการ 21 

เริ่มประชุม    เวลา 09.00 น. 22 
  ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้ 23 

ระเบียบวาระท่ี 1 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ให้น าไป24 
รับรองในการประชุมครั้งต่อไป 25 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องสืบเนื่อง 26 

-ไม่มี- 27 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 28 

-ไม่มี- 29 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 30 

4.1 การรับรองผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 31 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี แจ้งว่า งานบริการการศึกษาได้รับผลการศึกษา32 

จากภาควิชาฯ เพ่ือขออนุมัติรับรองผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 ทั้งระดับ33 
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 34 

1) ระดับปริญญาตรี  จ านวน 69 วิชา 2) ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 58 วิชา 35 
(1) เทคโนโลยีการผลิต 15 วิชา (1) เทคโนโลยีชีวภาพ 23 วิชา  36 
(2) เทคโนโลยีชีวภาพ 25 วิชา (2) เทคโนโลยีธรณี       15 วิชา 37 
(3) เทคโนโลยีธรณี 15 วิชา  (3) เทคโนโลยีอาหาร 20 วิชา 38 
(4) เทคโนโลยีอาหาร 14 วิชา 39 

/และรับรองแก้เกรด I ... 



ครั้งที่ พิเศษ 1/2560 วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 หน้าที่ 2/3  
และรับรองแก้เกรด I ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 วิชา รายละเอียด1 
ตามเอกสารแนบท้าย 2 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 3 
1. เห็นชอบและรับรอง ระดับปริญญาตรี จ านวน 69 วิชา 4 
2. เห็นชอบและรับรอง ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 58 วิชา แก้เกรด I จ านวน 2 วิชา 5 

4.2 รับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 6 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา7 

ปลาย ปีการศึกษา 2559 และงานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์การจบการศึกษา8 
ครบถ้วนแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 9 

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จ านวน 1 คน คือ นางสาวอรศิริ ทาสีด า 10 
ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 1 คน คือ นางสาวอนุชิดา โพธิ์เงิน 11 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 12 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง  13 

4.3 การทบทวนค่านิยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2560 14 
ประธาน น าเสนอว่า ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่องการทบทวนค่านิยม15 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2560 และได้น าเสนอร่างการทบทวนค่านิยมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น16 
โดยก าหนดค่านิยมใหม่เพ่ือพิจารณา 5 ประการ คือ 17 

1) ความรับผิดชอบต่อสังคม 18 
2) การด าเนินงานโดยการสร้างแนวคิดในการพัฒนาผลงานใหม่ๆ 19 
3) การท างานที่ให้ความส าคัญกับผู้เรียน ผู้รับบริการ และผู้ใช้บัณฑิต  20 
4) การบริหารงานและการปฏิบัติงานโดยใช้หลักฐานและข้อเท็จจริง  21 
5) การเรียนรู้เพ่ือปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีผลงานอย่างต่อเนื่อง  22 

และให้คณะพิจารณาทบทวนค่านิยมดังนี้ 23 
1) ให้มีการทบทวนค่านิยมโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร 24 
2) ให้จ าแนกค่านิยมออกเป็น 2 กลุ่ม คือค่านิยมภาพรวมของมหาวิทยาลัย และค่านิยมเฉพาะ25 

ของคณะ  26 
3) ให้จัดล าดับความส าคัญของค่านิยมที่คณะเสนอขึ้นก่อนส่งไปยังมหาวิทยาลัย  27 
4) ให้เสนอค่านิยมที่ทบทวนแล้วผ่านคณะกรรมการประจ าคณะก่อนส่งไปยังมหาวิทยาลัย 28 

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 29 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ส่งค่านิยมของคณะให้ภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ ทราบ30 

และพิจารณาทบทวนร่วมกับการทบทวนค่านิยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2560 31 

4.4 การขอคืนสภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 32 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการขอคืน33 

สภาพนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต กรณีนายเจษฎา ศรีเทพ รหัสประจ าตัว 533160079-7 ซึ่งได้พ้น34 
สภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 เนื่องจากไม่ช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือขึ้นหรือต่อทะเบียน35 
ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยได้ยื่นค าร้องขอคืนสภาพนักศึกษาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เพ่ือเข้า36 
ศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 เพ่ือด าเนินการการให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย37 
ขอนแก่น (ฉบับที่ 829/2549) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ดัง38 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 39 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ขอคืนสภาพนักศึกษาได้ 40 

/ระเบียบวาระท่ี 5 ... 



ครั้งที่ พิเศษ 1/2560 วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 หน้าที่ 3/3  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 1 

5.1 ขอเลื่อนวันประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2560 2 
ประธาน แจ้งว่า ตามที่ได้แจ้งที่ประชุมทราบก าหนดวันประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ3 

เทคโนโลยี ประจ าปี พ.ศ. 2560 โดยก าหนดประชุมเป็นวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน และตามก าหนดการ4 
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2560 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 นั้น เนื่องจากคณะ5 
ก าหนดจัดกจิกรรมสัมมนา ประจ าปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2560 จึงขอเลื่อนวันประชุม6 
คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2560 จากวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เป็นวันที่ 22 มิถุนายน 7 
2560 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 8 

ที่ประชุมรับทราบ 9 

5.2 การ์ดเข้า-ออก ที่จอดรถยนต์คณะ 10 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการ์ด11 

เข้า-ออก ที่จอดรถยนต์คณะไม่สามารถใช้ได้ดีเมื่อเทียบกับตอนที่คณะกรรมการตรวจรับ จึงขอให้คณะ12 
พิจารณาด าเนินการให้สามารถใช้งานได้ดีเช่นเดิม จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 13 

ที่ประชุมรับทราบและให้แจ้งหน่วยอาคาร สถานที่และยานพาหนะประสานงานกับ14 
บุคลากรที่การ์ดเข้า-ออก มีปัญหาการใช้งานเพื่อด าเนินการตรวจสอบต่อไป 15 

5.3 การเสนอรายช่ือผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2559 16 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งว่าตามที่สภาพนักงาน17 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2559 ของ18 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในสาขาวิชาต่างๆ ไปแล้วนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกรอบแรกแล้วปรากฏ19 
ว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านการคัดเลือก 2 สาขา ประกอบด้วย สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขารับใช้20 
สังคม โดยจะมีการพิจารณาตัดสินรอบสุดท้ายในเดือนกรกฎาคมนี ้จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 21 

ที่ประชุมรับทราบ 22 

5.4 การจัดท า มคอ. 3/มคอ. 5 23 
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต สอบถามที่ประชุมว่า มคอ. 3/มคอ. 5 24 

ยังคงต้องด าเนินการเช่นเดิมอยู่หรือไม่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่ายังคงให้25 
มีการด าเนินการตามเดิมไปก่อน หากมีการเปลี่ยนแปลงฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 26 
จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 27 

ที่ประชุมรับทราบ 28 

5.5 กิจกรรมโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีคณะเทคโนโลยี ประจ าปี พ.ศ. 2560 29 
ประธาน แจ้งว่าตามที่คณะเทคโนโลยี ได้ด าเนินการกิจกรรมโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีคณะ30 

เทคโนโลยี ประจ าปี มาเป็นประจ าใน 3 ปีที่ผ่านมา นั้น ในปี 2560 คณะก าหนดจัดกิจกรรมโครงการ31 
ทอดผ้าป่าสามัคค ีในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ อุทยานลานบุญ มหาเจดีย์ศรีแวงใหญ่ ส านักปฏิบัติธรรม วัด32 
สระเกษ ต าบลแวงใหญ่ อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น จึงแจ้งที่ประชุมทราบและขอเชิญร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 33 

ที่ประชุมรับทราบ 34 

เลิกประชุม  เวลา 10.45 น. 35 
                   (นายสมคิด พลตื้อ) 36 

             หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี 37 
          กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 38 
นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์  39 
ผู้จดรายงานการประชุม 40 


