
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี 1 
ครั้งที ่พิเศษ 1/2561 2 

วันที ่7 มิถุนายน 2561 3 
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี 4 

ผู้มาประชุม  5 
1. นายพรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 6 
2. นางขนิษฐา เฟียล่า รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 7 
3. นายพลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร       กรรมการ 8 
4. นางสาวจินตนา ศรีผุย รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ 9 
 ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา   10 
5. นางลักขณา เหล่าไพบูลย์        หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 11 
 ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา 12 
6. นางนุศรา สุระโคตร               หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี กรรมการ 13 
 ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา 14 
7. นางสาวอารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 15 
8. นายสมคิด พลตื้อ ผู้อ านวยการกองบริหารคณะเทคโนโลยี กรรมการและเลขานุการ 16 

ผู้ไม่มาประชุม 17 
1. นางอลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ไปราชการ 18 
2. นายณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ไปราชการ 19 

ผู้เข้าร่วมประชุม  20 
1. นายอาทิตย์ อภิโชติธนกุล   ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 21 
2. นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์      บุคลากร ช านาญการ 22 

เริ่มประชุม :  เวลา 09.00 น. 23 
       ประธานกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 24 

ระเบียบวาระที่ 1 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ให้น าไป25 
รับรองในการประชุมครั้งต่อไป  26 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่อง 27 

2.1 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 28 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว29 

ประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 4.6 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ30 
พิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ ที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอชื่อ ผู้ช่วย31 
ศาสตราจารย์รักพงษ์ เพชรค า เป็นผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักบริการ32 
วิชาการ นั้น เนื่องจากมีข้อมูลของผู้เสนอตัวเข้าสู่กระบวนการเพ่ิมขึ้น คือ รองศาสตราจารย์วิโรจน์ ภัทร33 
จินดา จึงเสนอท่ีประชุมทบทวนผลการพิจารณาตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา  34 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อรองศาสตราจารย์วิโรจน์ ภัทรจินดา เพ่ิมอีก 1 รายชื่อ 35 

2.2 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักบริหารและ36 
พัฒนาวิชาการ 37 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว38 
ประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 4.7 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ39 

/พิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง ... 



ครั้งที่ พิเศษ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 หน้าที่ 2/6  
พิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอชื่อ รอง1 
ศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช เป็นผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก2 
บริหารและพัฒนาวิชาการ นั้น เนื่องจากไม่มีข้อมูลของผู้เสนอตัวเข้าสู่กระบวนการเพ่ิมขึ้น เห็นควรให้คงมติ3 
เดิม จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 4 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 5 

2.3 การปรับโครงสร้างและแบ่งหน่วยงาน คณะเทคโนโลยี         6 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว7 

ประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 2.1 การปรับโครงสร้างและแบ่ง8 
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการบริหารงานบุคคลสายสนับสนุนของคณะ นั้น ได้9 
ประชุมชี้แจงบุคลกรสายสนับสนุนแล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ซึ่งสรุปผลการประชุม ดังนี้ 10 

(1) การลงเวลาปฏิบัติงาน 11 
1) ให้สายสนับสนุนทุกคนมาสแกนลายนิ้วมือเข้า-ออกท างาน (เวลา 08.30-16.30 น.) ที่ส่วนกลาง 12 

โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 13 
2) ความยืดหยุ่นในการมาท างาน ไม่เกินเวลา 09.00 น. และกลับไม่ก่อนเวลา 16.00 น โดยให้14 

พิจารณาความจ าเป็นของงาน ซึ่งต้องมาแจ้งความต้องการที่กองบริหารงานคณะ เพ่ือจัดท า15 
เป็นประกาศใช้บังคับ และไม่มีค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 16 

3) บุคลากรสายวิชาการควรจะสแกนลายนิ้วมือเข้า-ออกท างานเหมือนกับสายสนับสนุน 17 
4) รายงานผลการสแกนลายนิ้วมือเข้า-ออกท างานของสายสนับสนุนประจ าเดือน 18 

 ข้อเสนอแนะของทีป่ระชุม 19 
1) สายวิชาการควรมีการยืดหยุ่น เนื่องจากมีการท างานตลอดเวลา  20 
2) ควรมีการสแกนลายมือเข้า-ออกท างาน เนื่องจากเป็นข้อก าหนดว่าได้มาท างานโดยมีหลักฐาน21 

การสแกนลายนิ้วมือ  22 
3) ให้สายวิชาการลงชื่อปฏิบัติงาน และน าส่งรายงานทุกเดือนเพื่อเป็นหลักฐาน 23 
4) ให้สายวิชาการลงเวลาการปฏิบัติงานโดยก าหนดเวลาขีดเส้นแดง เพ่ือเป็นหลักฐานการมา24 

ท างาน 25 
สรุปความเห็นที่ประชุม :  26 

ให้หัวหน้าสาขาวิชาฯ และประธานหลักสูตรฯ ก ากับดูแลการลงเวลาปฏิบัติงานของสาย27 
วิชาการ และน าส่งรายงานผลการปฏิบัติงานทุกเดือน เพ่ือเป็นข้อมูลในการหาข้อสรุปและแนวทางที่28 
เหมาะสมต่อไป กรณที่านใดลงเวลาไม่ครบถ้วนให้มาลงเวลาเพิ่มเติมได้ที่คณะ 29 

(2) การหมุนเวียนงานของสายสนับสนุน 30 
หลักการของการหมุนเวียนงานคือควรเป็นงานที่เหมือนกันเช่น งานธุ รการ งานด้าน31 

วิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องตรงกับต าแหน่งงานและสามารถน าเป็นผลงานประกอบการขอต าแหน่งที่สูงขึ้นได้ด้วย 32 
โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มบริหารและธุรการ และกลุ่มงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งสรุปข้อคิดเห็นของสาย33 
สนับสนุนจากที่ประชุม คือ ให้รวมการบริการด้านงานบริหารธุรการไว้ตรงกลาง โดยต้องมีผู้ประสานงาน34 
ที่สาขาวิชา 1 คน 35 
สรุปความเห็นที่ประชุม :  36 

1) ในกลุ่มบริหารธุรการในปัจจุบันมีต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จ านวน 6 คน ที่จะรวมไว้37 
ส่วนกลาง 38 

2) สาขาวิชาต่างๆ ควรจะมีผู้ประสานงานหนึ่งคนเพ่ือประสานในเรื่องงาน การเรียนการสอนควร39 
ตรงไปท่ีงานบริการการศึกษา 40 

/3) งานบริหารธุรการ ... 



ครั้งที่ พิเศษ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 หน้าที่ 3/6  
3) งานบริหารธุรการควรแยกออกมาให้ชัดเจน โดยคณบดีรับจะไปประชุมกับสายสนับสนุนให้1 

ชัดเจนอีกครั้ง ซึ่งควรจะแล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษาต้นก่อนเดือนสิงหาคม 2561 นี้ 2 
(3) การปรับโครงสร้าง แบ่งออกเป็น 3 งาน 3 

1) งานบริหารทั่วไป มีบุคลากร จ านวน 22 คน ก ากับดูแลโดยคณบดี ซึ่งควรจะมีการประชุม4 
กลุ่มย่อย เกี่ยวกับการก าหนดสัดส่วนการประเมินระหว่างคณะ และสาขาวิชาในการ5 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยจะเริ่มใช้ระบบประเมินระบบกลางของมหาวิทยาลัย ใน6 
ปี 2562  7 

2) งานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ มีบุคลากรจ านวน 21 คน ก ากับดูแลโดยรอง8 
คณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 9 

3) งานสนับสนุนวิชาการ มีบุคลากรจ านวน 10 คน ก ากับดูแลโดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 10 
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาแลศิษย์11 
เก่าสัมพันธ์ 12 

สรุปความเห็นที่ประชุม :  13 
1) การบริหารส่วนกลางควรให้บริการครบถ้วนกระบวนการ เช่น การไปราชการ การขอเยี่ยม14 

ชมโรงงาน การฝึกงานของนักศึกษา ฯลฯ   15 
2) ใช้ระบบสารสนเทศมาช่วยให้ข้อมูลเชื่อมโยงในด้านงานวิจัย การตีพิมพ์ งานวิชาการ งาน16 

ประกันคุณภาพ งานหลักสูตร ฯ 17 

2.4 การสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา คณะเทคโนโลยี 18 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม19 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 4.1  20 
ผลการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา คณะเทคโนโลยี  ที่ประชุมรับรองผลการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา21 
เทคโนโลยีชีวภาพ และหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี และให้ความเห็นชอบการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่ง22 
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ใหม่ นั้น คณะได้เสนอแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ23 
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี แล้ว และมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 24 
2561 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ (ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 3418/2561 ลง25 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561) และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการตาม26 
กระบวนการเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าผู้ที่ได้รับการทาบทามไม่ยินดีเข้าสู่กระบวนการสรรหา คณะกรรมการฯ 27 
จึงขอยุติการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และมีมติให้เสนอแต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้า28 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารต่อไป จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 29 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 30 

2.5 ขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราก าลัง ประเภทลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 31 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม32 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 4.333 
ขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราก าลัง ประเภทลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ประชุมมี34 
มติเห็นชอบและรับรองการยืนยันการจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย จ านวน 9 อัตรา (สาขาวิชาเทคโนโลยีการ35 
อาหาร จ านวน 2 อัตรา และกองบริหารงานคณะ จ านวน 2 อัตรา) นั้น สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ขอทบทวน36 
มติดังกล่าว โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกรอบอัตราก าลัง ประเภทลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประจ าปี37 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ิม จ านวน 1 อัตรา (จ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ราย38 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินิจ ยังมี) จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 39 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 40 

/ระเบียบวาระท่ี 3 ... 



ครั้งที่ พิเศษ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 หน้าที่ 4/6  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1 

3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี 2 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะเสนอแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 3 

และหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี แล้วนั้น คณะได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี ใหม่4 
เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  741/2561) เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและ5 
หน่ วยงานย่ อยภายในคณะเทคโนโลยี  ดั ง ร ายละ เ อียดตาม เอกสารประกอบวาระ  (ค าสั่ ง6 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 3417/2561 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561) จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 7 

ที่ประชุมรับทราบ 8 

3.2 กิจกรรม โครงการกีฬาสานสัมพันธ์คณะเทคโนโลยี ส านักหอสมุด ส านักบริหารและพัฒนา9 
วิชาการ และส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2561 10 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะมีการจัดกิจกรรมกีฬา11 
สานสัมพันธ์ระหว่าง 4 หน่วยงาน คือ คณะเทคโนโลยี ส านักหอสมุด ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ และ12 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น ในปี 2561 นี้ ก าหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารพล13 
ศึกษา และศาสลาพระราชทานปริญญาบัตร (เดิม) โดยส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นเจ้าภาพ ดัง14 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 15 

 ที่ประชุมรับทราบ 16 

3.3 ขอเลื่อนวันประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2561 17 
ผู้อ านวยการกองบริหารงาน แจ้งว่า ตามที่ได้แจ้งที่ประชุมทราบก าหนดวันประชุม18 

คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี ประจ าปี พ.ศ. 2561 โดยก าหนดประชุมเป็นวันพฤหัสบดีที่ 3 ของ19 
เดือน และตามก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2561 ในวันที่ 21 มิถุนายน 20 
2561 นั้น เนื่องจากคณะก าหนดจัดกิจกรรมสัมมนา ประจ าปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 21 
2561 จึงขอเลื่อนวันประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2561 จากวันที่ 21 มิถุนายน 22 
2561 เป็นวันที่ 28 มิถุนายน 2561 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 23 

ที่ประชุมรับทราบ 24 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 25 

4.1 การรับรองผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 26 
ผู้อ านวยการกองบริหารคณะ น าเสนอที่ประชุมว่างานสนับสนุนวิชาการได้รับผลการศึกษา27 

จากสาขาวิชาฯ และหลักสูตร เพ่ือขออนุมัติรับรองผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 28 
2560 ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 29 

1) ระดับปริญญาตรี  จ านวน 74 วิชา 2) ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 47 วิชา 30 
(1) เทคโนโลยีการผลิต 16 วิชา (1) เทคโนโลยีชีวภาพ 20 วิชา  31 
(2) เทคโนโลยีชีวภาพ 26 วิชา (2) เทคโนโลยีธรณี         8 วิชา 32 
(3) เทคโนโลยีธรณี 17 วิชา  (3) เทคโนโลยีการอาหาร 19 วิชา 33 
(4) เทคโนโลยีการอาหาร 15 วิชา      34 

 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 35 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 36 
1. เห็นชอบและรับรอง ระดับปริญญาตรี จ านวน 74 วิชา 37 
2. เห็นชอบและรับรอง ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 47 วิชา   38 
3. วิชา 691 247 Product and Packaging Design Principles ให้ด าเนินการแก้เกรด I 39 

ภายในดือนกรกฎาคม 2561 40 
/4.2 การขอรับการสนับสนุนทุน ... 



ครั้งที่ พิเศษ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 หน้าที่ 5/6  
4.2 การขอรับการสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผล1 

งานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการ2 
นานาชาติในต่างประเทศ ประจ างวดที่ 5/2561 (อาจารยม์านิดา สว่างเนตร นอยแบร์ท) 3 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองการยื่นขอรับสนับสนุนทุนเพ่ือเข้าร่วมการ4 
น าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม 5 
และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจ างวดที่ 5/2561 เป็นจ านวนเงิน 6 
109,128 บาท ของนางมานิดา สว่างเนตร นอยแบร์ท ต าแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานหลักสูตรสาขาวิชา7 
เทคโนโลยีการผลิต เ พ่ือน าเสนอผลงานแบบ Oral Presentation เรื่ อง เรื่อง Work Postural and 8 
Environmental Factors for Lower Extremity Pain and Malalignment in Rice Farmers ในการประชุม 9 
The 20th Congress International Ergonomics Association จัดโดย International Ergonomics Association 10 
(IEA) and Italian Society of Ergonomics (SIE) ณ เมือง Florence ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ 11 
26-30 สิงหาคม 2561 โดยมีเอกสารหลักฐานตอบรับจากหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสาร12 
ประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 13 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 14 

4.3 การจัดท าแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 
ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณาการจัดท าแผนงบประมาณ ประจ าปี16 

งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองยุทธศาสตร์ ก าหนดปฏิทินด าเนินการและให้คณะ17 
จัดท าและส่งค าขอตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 จึง18 
ขอให้หัวหน้าสาขาวิชาฯ ประธานหลักสูตรฯ การผลิต ด าเนินการท าแผนฯ และส่งคณะภายในวันที่ 18 19 
มิถุนายน 2561 กรณีท่ีล่าช้าได้ไม่เกินวันที่ 25 มิถุนายน 2561 และขอให้การจัดค าขอตั้งงบประมาณ ฯ ผ่าน20 
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมของสาขาฯ หรือหลักสูตรฯ เพ่ือให้งานนโยบายและแผน รวบรวมเสนอที่ประชุม21 
คณะกรรมการประจ าคณะ ก่อนส่งกองยุทธศาสตร์ต่อไป ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ (บันทึก22 
ข้อความที่ ศธ 0514.1.4.1/ว 858 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561) 23 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ 24 

4.4 ข้าราชการแสดงเจตนาขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภายหลังหนึ่งปีแต่25 
ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ 26 

  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ น าเสนอที่ประชุมพิจารณากรณีข้าราชการ คือ ผู้ช่วย27 
ศาสตราจสุกานดา วิชิตพันธุ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 28 
ได้ยื่นหนังสือแสดงเจตนาและแบบประเมินผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยส าหรับข้าราชการ 29 
ภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ 30 
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  5/2559) เรื่อง 31 
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตามข้อ 5 ผู้ประสงค์เปลี่ยน32 
สถานภาพแสดงเจตนาในหนังสือแสดงเจตนาโดยให้เลือกวันที่เปลี่ยนสถานภาพตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัย33 
ก าหนด เป็นวันที่มีค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง คือ รอบที่ 1 วันที่ 1 พฤศจิกายน รอบที่ 2 วันที่ 1 พฤษภาคม 34 
และต้องยื่นที่ส่วนงานต้นสังกัดก่อนวันที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็นวันที่มีค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง รอบที่ 1 35 
และรอบที่ 2 ไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยคณะลงทะเบียนรับหนังสือแสดงเจตนาเป็นหลักฐาน ตามข้อ 6 แห่ง36 
ประกาศฯ นี้ ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าผู้ที่แสดงเจตนาฯ ต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถจาก37 
มหาวิทยาลัย ถ้าผ่านการประเมินฯ ให้มหาวิทยาลัยมีค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตาม38 
ข้อ 7 (1) การประเมินเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ให้ประเมินโดยพิจารณาจากผล39 
การประเมินการปฏิบัติงานประจ าที่มีอยู่ ย้อนหลัง 3 ปี ติดต่อกัน โดยต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน40 

/เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับ ... 



ครั้งที่ พิเศษ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 หน้าที่ 6/6  
เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป โดยกรณีของบุคคลดังกล่าว เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยก าหนด 1 
โดยแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป จึง2 
เสนอที่ประชุมพิจารณา 3 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ      4 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 5 
                              ไม่มี 6 

เลิกประชุมเวลา 12.05  น. 7 
 (นายสมคิด พลตื้อ) 8 

           ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี 9 
         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 10 
นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์  11 
ผู้จดรายงานการประชุม 12 


