
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี 1 

ครั้งที ่12/2561 2 

วันพฤหัสบดีที ่27 ธันวาคม 2561 3 

ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี ชั้น 1 อาคาร TE 06  4 

ผู้มาประชุม  5 

1. นายพรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 6 

2. นางอลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการ 7 

3. นางขนิษฐา เฟียล่า รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 8 

4. นายณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ 9 

5. นายพลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร กรรมการ 10 

6. นางนุศรา สุระโคตร              หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี    กรรมการ 11 

 ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา 12 

7. นางลักขณา เหล่าไพบูลย์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  กรรมการ 13 

 ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา 14 

8. นางสาวศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร กรรมการ 15 

 ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา 16 

9. นางสาวอารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 17 

10. นายสมคิด พลตื้อ ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี    กรรมการและเลขานุการ 18 

ผู้ไม่มาประชุม 19 

- ไม่มี 20 

ผู้เข้าร่วมประชุม  21 

1. นายอาทิตย์ อภิโชติธนกุล  ประธานฯ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต  22 

2. นางนฤมล พิมพ์พงษ์ต้อน        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ 23 

 24 

เริ่มประชุม  เวลา 09.05 น. 25 

        ประธานกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 26 

ระเบียบวาระที่ 1 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่11/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดยมีการ27 

แก้ไขดังนี ้28 

หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 10 แก้ไขจาก “นายคณิต วิชิตพันธ์” เป็น “นายคณิต วิชิตพันธุ์” 29 

หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 26 แก้ไขจาก “ที่ประชุมีมติ” เป็น “ที่ประชุมมีมติ” บรรทัดที่ 30 แก้ไขจาก “คณะได้ด า30 

เนิการ” เป็น “คณะได้ด าเนินการ” บรรทัดที่ 31-32 แก้ไขจาก “รอผลการพิจาณา” เป็น 31 

“รอผลการพิจารณา” 32 

หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 18 แก้ไขจาก “รองคณะบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ” เป็น “รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ33 

บริการวิชาการ”  34 

/หน้าที่ 10 บรรทัด ... 
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หน้าที่ 10 บรรทัดที่ 16 แก้ไขจาก “สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เป็นเงิน 20,000 บาท” เป็น “สาขาวิชา1 

เทคโนโลยีการอาหาร เป็นเงิน 30,000 บาท” 2 

หน้าที่ 13 บรรทัดที่ 10 แก้ไขจาก “และการให้บริการวิขาการแก่สังคม” เป็น “และการให้บริการวิชาการแก่3 

สังคม” บรรทัดที่ 18 แก้ไขจาก “หน่วยนโยบานและแผน” เป็น “หน่วยนโยบายและแผน”4 

บรรทัดที่ 25 แก้ไขจาก “ภาควิชาฯ”  เป็น “สาขาวิชาฯ” บรรทัดที่ 26 แก้ไขจาก “สาขา5 

วิชาฯ” เป็น “หลักสูตรสาขาฯการผลิต” 6 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องสืบเนื่อง 7 

2.1 ร่าง ประกาศคณะเทคโนโลยี 8 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม9 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ระเบียบวาระท่ี  10 

4.2.1 เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 11 

(ระดับปริญญาโท) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 12 

4.2.2 เรื่อง การสนับสนุนทุนผู้ช่วยวิจัยและผู้ช่วยสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  13 

เห็นชอบหลักการโดยให้ปรับปรุงแก้ไข และให้เวียนคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา นั้น คณะได้เวียนเพ่ือ14 

พิจารณา ร่าง ประกาศคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังกล่าวแล้ว ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ 15 

0514.16.1.1.1/ว 2742 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 และกรรมการประจ าคณะมีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมข้อความ คือ 16 

ร่าง ฉบับสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 17 

ข้อ 4. ควรต้องก าหนดว่าสอบเค้าโครงผ่านแล้วภายใน 2 ภาคการศึกษา (นับจากวันเริ่มต้นการศึกษา) 18 

ข้อ 6. ควรได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสาขาฯ หรือกรรมการพิจารณาทุน 19 

- ควรต้องก าหนดผลลัพธ์จากการให้ทุนด้วยหรือไม่ เช่น ตีพิมพ์ Proceeding ด้วย20 

หรือไม่ 21 

ข้อ 7. ควรจะให้ทุนผ่านบัญชี เซ็นชื่อร่วม 2 ใน 3 (อาจารย์ที่ปรึกษา + นักศึกษา + คนร่วมเซ็นอีก 1) 22 

ร่าง ฉบับสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 23 

ข้อ 7. ควรจะมีการใช้ข้อเสนอโครงการวิจัย หรือข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ 24 

ประกอบการพิจารณาด้วย และควรจะให้ทุนผ่านบัญชี เซ็นชื่อร่วม 2 ใน 3 (อาจารย์ที่25 

ปรึกษา + นักศึกษา + คนร่วมเซ็นอีก 1) 26 

จึงเสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา 27 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรองโดยแก้ไขเพ่ิมเติม 28 

1) ร่าง ฉบับสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ผู้มีสิทธิ์รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายต้องผ่านความ29 

เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ30 

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 31 

2) ร่าง ฉบับสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี แก้ไขจาก “สนับสนุนค่าใช้จ่าย” เป็น “สนับสนุนทุน” 32 

และให้สาขาวิชาฯ ก ากับติดตามและรายงานผลด าเนินการ ปีละ 1 ครั้ง 33 

/2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตร ... 
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2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   1 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้ง2 

ที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ระเบียบวาระที่ 2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา3 

เทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และให้คณะกรรมการ4 

ประจ าคณะน ากลับไปพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาให้กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจ าคณะ 5 

(นายสมคิด พลตื้อ) ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือแจ้งหลักสูตรปรับแก้ก่อนส่งให้คณะกรรมการ6 

กลั่นกรองฯ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามล าดับขั้นตอน และให้ฝ่ายวิชาการ7 

ของคณะหารือเกี่ยวกับการเทียบโอนหน่วยกิตกับฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อไป นั้น ได้แจ้งข้อเสนอแนะให้8 

หลักสูตรฯ เพ่ือด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาตามข้อเสนอแนะ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งว่าได้ท าบันทึก9 

หารือเกี่ยวกับการเทียบโอนหน่วยกิตกับฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรอผลการหารือ  10 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  11 

2.3 กรอบอัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราวเพื่อบรรจุแต่งตั้งนางสาวกฤติกา ตระกูลงาม  12 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมกรรมการประจ าคณะ คราว13 

ประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ระเบียบวาระ 2.5 กรอบอัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราว14 

เพ่ือบรรจุแต่งตั้ง นางสาวกฤติกา ตระกูลงาม นั้น คณะได้ด าเนินการขอกรอบอัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราวเพ่ือ15 

บรรจุแต่งตั้งฯ ไปยังกองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและได้รับอนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการเพ่ือบรรจุ16 

แต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวต่อไป 17 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 18 

2.4 ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี ประจ าปี พ.ศ. 2562 19 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมกรรมการประจ าคณะ คราว20 

ประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ระเบียบวาระ 3.7 ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการ21 

ประจ าคณะเทคโนโลยี ประจ าปี พ.ศ. 2562 นั้น เพ่ือให้คณะส่งผลการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ได้22 

ทันก าหนดในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 จึงขอปรับแก้ไขก าหนดวันประชุมจากวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 23 

2562 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2562 และยกเลิกก าหนดวันประชุมวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 24 

วาระพิเศษ เวลา 09.00-12.00 น. 25 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 26 

2.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา 27 

(CHE Curriculum Online: CHECO)การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online 28 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมกรรมการ29 

ประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ระเบียบวาระ 3. 8 การอบรมเชิง30 

ปฏิบัติการ เรื่อง ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: 31 

CHECO) นั้น ได้ขอรหัสหลักสูตรกับฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยส าหรับหลักสูตรที่ยังไม่มีรหัสหลักสูตรแล้ว 32 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 33 

/2.6 การขออนุมัติก าหนด ... 
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2.6 การขออนุมัติก าหนดอัตราใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบท่ี 1 1 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมกรรมการประจ าคณะ คราว2 

ประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ระเบียบวาระ 3.3 การขออนุมัติก าหนดอัตราใหม่ 3 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 ที่ประชุมรับทราบและให้ตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติมว่าเป็นเงิน4 

งบประมาณแผ่นดินหรือเงินงบประมาณเงินรายได้ นั้น จากการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นพนักงาน5 

มหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได้ 6 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  7 

2.7 ค่าใช้จ่ายในการก าจัดสารเคมีที่ใช้แล้วจากห้องปฏิบัติการ 8 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมกรรมการประจ าคณะ คราว9 

ประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ระเบียบวาระ 4.3 ค่าใช้จ่ายในการก าจัดสารเคมีที่ใช้10 

แล้วจากห้องปฏิบัติการ ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบให้คณะรับผิดชอบค่าบริการขนส่ง และสาขาวิชาฯและกลุ่มวิจัยฯ 11 

รับผิดชอบค่าบริการก าจัดสารเคมีที่ใช้แล้วจากห้องปฏิบัติการตามสัดส่วนปริมาณของสารเคมี  นั้น คณะได้ท า12 

บันทึกแจ้งสัดส่วนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแล้ว ดังนี้ 13 

1) คณะรับผิดชอบค่าบริการขนส่ง 14 

2) สาขาวิชาฯ เทคโนโลยีชีวภาพรับผิดชอบค่าบริการ 65%  15 

3) สาขาวิชาฯ เทคโนโลยีการอาหารรับผิดชอบค่าบริการ 20% 16 

4) กลุ่มวิจัยฯ รับผิดชอบค่าบริการ 15% 17 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และเมื่อด าเนินการหักเงินในการก าจัดสารเคมีที่ ใช้แล้วจาก18 

ห้องปฏิบัติการตามสัดส่วนเรียบร้อยแล้ว ให้การเงินแจ้งการด าเนินการให้สาขาวิชาฯและกลุ่มวิจัยฯ ต่อไป 19 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 20 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 21 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงก าหนดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ แต่22 

มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยการเวียนหนังสือที่23 

ด าเนินการไปแล้วจ านวน 2 ครั้ง  24 

1. บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 2716 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 (มีมติเห็นชอบ) 25 

- พิจารณารับรองการขอรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ26 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 คน รายนางสาวมาริกา งามศิริสมสกุล27 

โดยรับทุนวิจัยส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาเพ่ือให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถ28 

และศักยภาพสูง แบบปกติ (รองศาสตราจารย์มัลลิกา คงเกียรติขจร)  29 

- พิจารณารับรองผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชา30 

เทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 1 ราย คือ นายสุริยันต์ บุญพิโย 31 

2. บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 2716 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 (มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม) 32 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 33 

/1) เรื่อง การสนับสนุนค่า ... 
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1) เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1 

(ระดับปริญญาโท) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 2 

2) เรื่อง การสนับสนุนทุนผู้ช่วยวิจัยและผู้ช่วยสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3 

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 4 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 5 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 6 

3.2 ผลการอนุมัติการจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเทคโนโลยี กรณีรอผลพิจารณา7 

ต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 8 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่ากองยุทธศาสตร์ ส่งส าเนาเรื่องการอนุมัติการจ้างลูกจ้างของ9 

มหาวิทยาลัย สังกัดคณะเทคโนโลยี กรณีรอผลพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10 

ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0514.1.4.1/1942 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้ 11 

1) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 5/2558) 12 

ในกรณีที่ผลการพิจารณาต าแหน่งวิชาการยังไม่แล้วเสร็จ หน่วยงานอาจจ้างพนักงาน13 

มหาวิทยาลัย เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยได้ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการสรรหา หรือ14 

คัดเลือก ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด หากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง15 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ได้รับการ16 

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 17 

2) นางสาวกฤติกา ตระกูลงาม ต าแหน่งอาจารย์ ได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 18 

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามหนังสือที่ ศธ 0514.16.1.1.12/2427 ลงวันที่ 16 19 

พฤศจิกายน 2561 และอยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณาผลทางต าแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้20 

สัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย จะสิ้นสุดลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  21 

ผลจากข้อสรุปข้างต้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล22 

ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 5/2558) เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงาน23 

มหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะ24 

เทคโนโลยี จึงใคร่ขออนุมัติการจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ในระหว่างรอผลการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 25 

ราย นางสาวกฤติกา ตระกูลงาม อัตราค่าจ้าง 29,400.00 บาทต่อเดือน โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้26 

คณะเทคโนโลยี มีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561-30 กันยายน 2562 หรือให้สิ้นสุดสัญญา27 

จ้างเมื่อทราบผลการพิจารณาต าแหน่งวิชาการแล้ว และได้รับอนุมัติแล้ว จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 28 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 29 

3.3 นักศึกษาแลกเปลี่ยน/ฝึกงานการวิจัยในห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี 30 

จาก i3L และUGM 31 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับนักศึกษาแลกเปลี่ยน/การฝึกงานการวิจัยใน32 

ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี จาก i3L และ UGM ประเทศของอินโดนีเซีย จ านวน 6 คน 33 

ดังนี้  34 

/จาก i3L ระหว่างเดือน ... 
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จาก i3L ระหว่างเดือน มีนาคม 2562 ถึง มิถุนายน 2562 1 

1. Mr.Hans Wiranegara 2 

2. Mr.Kevin Dior 3 

จาก UGM ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2562 4 

1. Mr.IVAN PRATAMA 5 

2. Miss NURUL AULIA NAHARI 6 

3. Mr. SHOFLI YAZID KHOIRUL R 7 

4. Miss WILHELMINA SUDJONO 8 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 9 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 10 

3.4 ผลการอนุมัติแลกเปลี่ยนอัตรา (ตัดโอน) คณะเทคโนโลยี และคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และ11 

วิศวกรรมศาสตร์ 12 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบผลการขออนุมัติแลกเปลี่ยนอัตรา คณะเทคโนโลยีและคณะ13 

วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผน14 

อัตราก าลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กกม.) ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561 เมือวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ดังนี้ 15 

1. เห็นชอบตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่งผู้ช่วย16 

ศาสตราจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง 1759 รายนายวิชัย เสริมผล จากสังกัดเดิมคณะ17 

วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย ไปสังกัดคณะเทคโนโลยี 18 

(ปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ) 19 

2. เห็นชอบตัดโอนอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่งอาจารย์ 20 

เลขประจ าต าแหน่ง 5512 จากสังกัดเดิมคณะเทคโนโลยี ไปสังกัดคณะวิทยาศาสตร์21 

ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย  22 

จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 23 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 24 

3.5 แนวปฏิบัติการมอบและเบิกจ่ายทุนการศึกษา 25 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบตามที่คณะเทคโนโลยีขอหารือการเบิกจ่ายทุนการศึกษา กรณี26 

การมอบทุนการศึกษาโดยระบุ เฉพาะเจาะจงกับผู้รับทุน สามารถกระท าได้หรือไม่ รายละเอียดตาม บันทึกที่ 27 

ศธ 0514.16.1.1.1/2457 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นั้น กองคลังแจ้งข้อหารือว่า การบริจาคเงินแก่28 

สถานศึกษาท่ีผู้บริจาคจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจ านวน 2 เท่า ของรายการจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา29 

ตามพระราชกฤษฎีกา ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547 การ30 

บริจาคจะต้องเป็นการบริจาคให้สถานศึกษา ไม่เป็นการบริจาคให้ประโยชน์เฉพาะตัวบุคคล ดังนั้น การบริจาค31 

เพ่ือเป็นทุนการศึกษาจะต้องไม่ระบุเฉพาะตัวบุคคล ส าหรับการคัดเลือกผู้รับทุนให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ32 

ที่เก่ียวข้องของส่วนงาน จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 33 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 34 
/3.6 เจ้าหน้าที่ท าความ ... 
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3.6 เจ้าหน้าที่ท าความสะอาด (แม่บ้าน) 1 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า แม่บ้านท าความสะอาด จ านวน 2 คน ซึ่งจ้างโดยฝ่ายวิจัย2 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 4 เดือน กันยายน-ธันวาคม 2561 นั้น สิ้นสุดสัญญาจ้างแล้ว 3 

ตั้งแต่ 20 ธันวาคม 2561 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 4 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 5 

3.7 ปฏิทินการจัดการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยี 6 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบปฏิทินการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 7 

คณะเทคโนโลยี ที่ฝ่ายวิชาการได้ปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียด8 

ตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 9 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 10 

3.8 แบบฟอร์มการขออนุมัติเดินทางไปราชการ/แจ้งความประสงค์เพื่อจัดซื้อพัสดุ/จัดจ้าง11 

ซ่อมแซม/จ้างเหมา/ปรับปรุงฯ 12 

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร แจ้งที่ประชุมทราบว่าทางงาน13 

บริหารงานทั่วไป ได้จัดท าแบบฟอร์ม เรื่อง การขออนุมัติเดินทางไปราชการ คณะเทคโนโลยี และแบบฟอร์ม14 

แจ้งความประสงค์จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ จัดจ้างซ่อมแซม/จ้างเหมา/ปรับปรุง โดยให้ผู้ประสงค์จะใช้ให้กรอกตาม15 

แบบฟอร์ม แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 16 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 17 

3.9 การบังคับใช้ ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2561 18 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ปรับเปลี่ยน19 

ระเบียบงานสารบรรณใหม่ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2561 และเริ่มใช้20 

วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป โดยมีหลักการเบื้องต้น คือ  21 

1) การใช้ระบบติดตามเอกสารแบบออนไลน์  22 

2) การใช้ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แทน ตราครุฑ  23 

3) การใช้ชุดแบบอักษร TH Sarabun New  24 

4) การรองรับอีเมลและลายมือชื่อดิจิทัลในระบบงานเอกสาร  25 

และกองบริหารงานกลางได้จัดท าหน้าเว็บไซต์ส าหรับดาวน์โหลดเอกสารและไฟล์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน26 

สารบรรณไว ้เร ียบร ้อยแล้ว สามารถเข ้าสู ่หน ้า เว ็บไซต์ได ้โดยเข ้าสู ่หน ้า เว ็บไซต์กองบร ิหารงาน27 

ก ล า ง  https: / / igad. kku. ac. th/  เ ม น ู " ง า น ส า ร บ ร ร ณ  ม ห า ว ิท ย า ล ัย ข อ น แ ก ่น "  ห ร ือ 28 

(https://igad.kku.ac.th/home/งานสารบรรณ/) จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 29 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 30 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 31 

4.1 ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอก ของ Miss Farah Jabbar Hashim และ32 

นางสาวรมย์ยุพา ศรีไกรเวศน์ 33 

/1. Miss Farah ... 

https://igad.kku.ac.th/
file:///H:/WD%20SmartWare.swstor/SOMKID/D/My%20Data%2001072014/การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ/(https:/igad.kku.ac.th/home/งานสารบรรณ/)
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ประธาน น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา การขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอก 1 

จ านวน 2 ราย ดังนี้ 2 

1. Miss Farah Jabbar Hashim นั กศึ กษาสาขาวิ ชาเทคโนโลยี ชี วภาพ โดยมี ผู้ ช่ วย3 

ศาสตราจารย์คณิต วิชิตพันธุ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เนื่องจากนักศึกษาคนดังกล่าวใช้ทุน4 

ส่วนตัวต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ขอลดหย่อนโดยช าระค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญา5 

เอก ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท ต่อภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ซึ่งงบประมาณ6 

ดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการวิจัย โดยสาขาวิชาฯ ไม่ต้องรับภาระส่วนเกินใดๆ 7 

2. นางสาวรมย์ยุพา ศรีไกรเวศน์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ได้รับทุนวิจัยส าหรับ8 

คณาจารย์บัณฑิตศึกษาเพ่ือให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงฯ 9 

แบบร่วมทุน ปีการศึกษา 2561 และทุนการศึกษาดังกล่าวสนับสนุนในส่วนของ10 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 225,000.00 บาท ตลอดหลักสูตร ซึ่ง11 

ไม่ครอบคลุมค่าธรรมเนียมวิจัยคณะเทคโนโลยี จึงขออนุมัติลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัย12 

เป็น 20,000.00 ต่อภาคการศึกษา จากภาคการศึกษาที่ 1/2561 ถึง ภาคการศึกษาที่ 13 

2/2563 ตลอดหลักสูตร ซึ่งงบประมาณดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการวิจัย โดย14 

สาขาวิชาฯ ไม่ต้องรับภาระส่วนเกินใดๆ 15 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  16 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมได้ตามท่ีขอ 17 

4.2 การรับรองผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561   18 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี น าเสนอที่ประชุมว่างานบริการการศึกษา19 

ได้รับผลการศึกษาจากภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ เพื่อขออนุมัติรับรองผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาต้น  20 

ปีการศึกษา 2561 ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 21 

1) ระดับปริญญาตรี จ านวน 76 วิชา 2) ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 66 วิชา 22 

(1) หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 18 วิชา (1) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 32 วิชา  23 

(2) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 22 วิชา (2) สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี       12 วิชา 24 

(3) สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 20 วิชา (3) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 22 วิชา 25 

(4) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 16 วิชา (ยังไม่ส่ง 1 วิชา) 26 

และรับรองแก้ค่าคะแนน I ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี 1 วิชา และระดับ27 

บัณฑิตศึกษา จ านวน 4 วิชา 28 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง โดยให้แก้ไขหมายเหตุ วิชา TE 011403 29 

จาก ลาออก เป็น ได้ค่าคะแนน F จ านวน 2 คน 30 

4.3 การเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพ31 

วิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) 32 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นจะจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ33 

ครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) เป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2562 โดยวันที่ 34 

/22-28 มกราคม ... 
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22-28 มกราคม 2562 พิธีสวดพระอธิธรรม ณ หอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก วันที่ 29 มกราคม 1 

2562 พิธีทอดผ้าบังสุกุล พระราชทานเพลิงศพ ณ พุทธมลฑลอีสาน และวันที่ 30 มกราคม 2562 พิธีท าบุญอัฐิ2 

และมอบอัฐิแก่ญาติครูใหญ่เพ่ือไปลอยอังคาร จึงขอเชิญชวนบุคลากรคณะเทคโนโลยี ร่วมจัดท าดอกไม้จันทน์ 3 

และร่วมออกโรงทาน เพ่ือเป็นการท าบุญในครั้งนี้ 4 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ 5 

4.4 เกณฑ์การคิดภาระงานส าหรับอาจารย์คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 

 ประธาน น าเสนอที่ประชุมทราบและพิจารณา ประกาศคณะเทคโนโลยี (ฉบับที่ 11/2549) 7 

เรื่อง เกณฑ์การคิดภาระงานส าหรับอาจารย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้ปรับแก้ไขเพ่ิมเติม8 

ให้สอดคล้องกับบริบทของคณะดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  9 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ และให้ปรับแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้คือ 10 

  ข้อ 1.1 เพิ่ม การศึกษาภาคสนาม 11 

  ข้อ 2.3  (1) ผลงานที่ได้รับสิทธิบัตร แก้ไขเป็น 20 ชั่วโมงท าการ/สัปดาห์/เรื่อง 12 

         (2) และ (3) ให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือปรับแก้ไข 13 

   (4) ผลงานที่ได้รับอนุสิทธิบัตร แก้ไขเป็น 15 ชั่วโมงท าการ/สัปดาห์/เรื่อง 14 

                               (5) ผลงานที่ได้รับลิขสิทธิ์ แก้ไขเป็น 10 ชั่วโมงท าการ/สัปดาห์/เรื่อง 15 

  ข้อ 3 1. เพ่ิม หนังสือ Book chapter 16 

   3. หรือได้รับรางวัล 17 

4.5 การมอบหมายงาน (การจัดท าข้อตกลงและการประเมินฯ)  18 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการมอบหมายงาน (การจัดท าข้อตกลงและการ19 

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ) โดยให้สาขาวิชาแต่ละสาขาฯ/หลักสูตร ก าชับและให้บุคลากรที่เป็นข้าราชการ/20 

ลูกจ้างประจ าจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน (กรณีที่ยังไม่จัดท า) รายงานผลการผฏิบัติงาน และให้ส่งผลการ21 

ประเมินฯ ให้คณะภายในวันที่ 15 มกราคม 2562 และให้แต่ละสาขาวิชาใช้น้ าหนักคะแนนในการประเมินด้าน22 

การพัฒนางาน 30 % โดยมีลักษณะผลการปฏิบัติงาน เช่น การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน การเข้า23 

ร่วมอบรมการท า Work Instruction การท าคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการพัฒนางาน และคณะให้24 

ความส าคัญกับผลการปฏิบัติงานเหล่านี้เป็นส าคัญ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 25 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ 26 

4.6 การขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม Flagship ของแต่ละฝ่าย 27 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมทราบและพิจารณาเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม Flagship ของแต่28 

ละฝ่ายที่เสนอการด าเนินงาน ดังนี้ 29 

  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 30 

1) ห้องปฏิบัติการมาตรฐาน EsPRel 31 

2) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 32 

3) ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรและธรณีเทคนิค 33 

/ฝ่ายวิชาการ ... 
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      ฝ่ายวิชาการ 1 

1) การพัฒนาหลักสูตรสองปริญญา (Dual degree) หรือหลักสูตรร่วม (Joint degree) 2 

2) การขอรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ TQR 3 

   ฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร 4 

1) การประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตรเชิงรุก 5 

2) การพัฒนาระบบการประเมินออนไลน์ 6 

3) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วย E-office 7 

                     ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 8 

1) ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยี 9 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา  10 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ 11 

4.7 ผลการประเมินข้อตกลงการปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแนวทางการ12 

จัดท า ข้อตกลงการปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับคณะ/หน่วยงาน 13 

 ประธาน น าเสนอที่ประชุมทราบและพิจารณา ตามที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งผลการประเมิน14 

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแนวทางการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ15 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับคณะ/หน่วยงาน นั้น ขอแจ้งผลการประเมินข้อตกลงการปฏิบัติราชการ16 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 และแนวทางการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 17 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 18 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ปรับแก้เกณฑ์การประเมินเพ่ือให้ค่าคะแนนอยู่ระดับที่19 

สามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม ดังนี้ 20 

1) ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับ 5 แก้ไขจาก 90 เป็น 85 ระดับ 4 เป็น 80 ระดับ 3 เป็น 75 ระดับ 2 21 

เป็น 70 ระดับ 1 เป็น 65 22 

2) ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับ 5 แก้ไขจาก 90 เป็น 70 ระดับ 4 เป็น 65 ระดับ 3 เป็น 60 ระดับ 2 23 

เป็น 55 ระดับ 1 เป็น 50 24 

3) ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับ 5 แก้ไขจาก 240 เป็น 160 ระดับ 4 เป็น 140 ระดับ 3 เป็น 120 25 

ระดับ 2 เป็น 100 ระดับ 1 เป็น 80 26 

4) ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับ 5 แก้ไขจาก 900,000 เป็น 485,000 ระดับ 4 เป็น 475,000 ระดับ 3 27 

เป็น 465,000  ระดับ 2 เป็น 455,000 ระดับ 1 เป็น 445,000 28 

5) ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับ 5 แก้ไขจาก 205 เป็น 185 ระดับ 4 เป็น 180 ระดับ 3 เป็น 175 29 

ระดับ 2 เป็น 170 ระดับ 1 เป็น 165 30 

6) ตัวชี้วัดที่ 16 ระดับ 5 แก้ไขจาก 410 เป็น 200 ระดับ 4 เป็น 190 ระดับ 3 เป็น 180 31 

ระดับ 2 เป็น 170 ระดับ 1 เป็น 160 32 

7) ตัวชี้วัดที่ 21 ระดับ 5 แก้ไขจาก 29 เป็น 15 ระดับ 4 เป็น 14 ระดับ 3 เป็น 13 ระดับ 2 33 

เป็น 12 ระดับ 1 เป็น 11 34 

/8) ตัวชี้วัดที่ 22 ... 
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8) ตัวชี้วัดที่ 22 ระดับ 5 แก้ไขจาก 100 เป็น 75 ระดับ 4 เป็น 70 ระดับ 3 เป็น 65 ระดับ 1 

2 เป็น 60 ระดับ 1 เป็น 55 2 

4.8 ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจ า3 

ต าแหน่ง 5633 และต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขประจ าต าแหน่ง 1857 4 

  ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาว่าตามที่คณะเทคโนโลยี ได้ขออนุมัติเปิดรับสมัคร5 

คัดเลือบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 2 ต าแหน่ง คือ  6 

1. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน 1 ต าแหน่ง ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 

(ฉบับที่ 3126/2561) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 

(ฉบับที่ 3539/2561) ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ9 

คัดเลือกฯ และท าการคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานฯ ตาม10 

ค าสั่งคณะเทคโนโลยี ที่ 200/2561 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 11 

2561 ผลปรากฏว่า นางพิสมัย ศรีทอง เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ตามเกณฑ์การตัดสิน 12 

2. ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 ต าแหน่ง ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 13 

3125/2561) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 14 

3540/2561) ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ และ15 

ท าการคัดเลือกฯ โดยการสอบข้อเขียน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 และสอบภาคความ16 

เหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ผลปรากฏว่า นายสุวีระ 17 

ขยันเยี่ยม เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ตามเกณฑ์การตัดสิน  18 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 19 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ และให้ด าเนินการรายงานผลการคัดเลือก20 

ตามข้ันตอนต่อไป 21 

4.9 สรุปการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมทราบและพิจารณาการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ 23 

พ.ศ. 2562 ที่คณะเทคโนโลยีได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเงิน 3,052,900 บาท โดยมีหลักการในการจัดสรรงบประมาณ 24 

โดยคิดจาก FTES (จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เปิดสอน จากจ านวนนักศึกษา25 

ลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชา) ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 26 

 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ได้รับจัดสรร จ านวน 509,900 บาท 27 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  ได้รับจัดสรร จ านวน 716,600 บาท 28 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี   ได้รับจัดสรร จ านวน 773,400 บาท 29 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  ได้รับจัดสรร จ านวน 747,700 บาท 30 

 กองบริหารงานคณะเทคโนโลยี  ได้รับจัดสรร จ านวน 305,300 บาท 31 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ และให้สาขาวิชา/หลักสูตรตรวจสอบข้อมูล 32 

หากมีข้อเสนอแนะ หรือแก้ไขประการใดให้แจ้งงานนโยบายและแผน ภายในหนึ่งสัปดาห์ 33 

/ระเบียบวาระท่ี 5 ... 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 1 

5.1 การจัดการเรียนการสอนแบบ Module  2 

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หารือที่ประชุมเก่ียวกับการเรียนการสอนของหลักสูตร3 

แบบ Module ว่ามหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ใช้หรือไม่ ประธานแจ้งที่ประชุมว่ามหาวิทยาลัยยังไม่ได้ก าหนดให้มี4 

การด าเนินการและให้เป็นไปตามความสมัครใจ โดยปัจจุบันมีด าเนินการที่คณะเกษตรศาสตร์ และคณะ5 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 6 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 7 

5.2 การเปิดภาคการศึกษา 8 

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการเปิดภาคการศึกษา จะ9 

กลับไปเปิดแบบเดิมหรือยังคงเป็นแบบปัจจุบัน ประธานแจ้งที่ประชุมว่าการเปิดภาคการศึกษายังไม่มีการ10 

เปลี่ยนแปลงคงเป็นแบบปัจจุบัน จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 11 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 12 

5.3 การจัดการดูแลความปลอดภัยจากสุนัขจรจัดในบริเวณคณะ 13 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ น าเสนอที่ประชุมทราบกรณีมีสุนัขจร14 

จัดในบริเวณคณะ ท าให้เกิดสุขภาวะไม่ดี อยากให้มีการด าเนินการเพ่ือให้คณะมีสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงแจ้งที่ประชุม15 

ทราบ 16 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้หน่วยโครงสร้างพื้นฐานพิจารณาด าเนินการที่เก่ียวข้องต่อไป 17 

เลิกประชุม เวลา 12.25 น. 18 

(นายสมคิด พลตื้อ) 19 

                        ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี 20 

         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 21 

นางนฤมล พิมพ์พงษ์ต้อน 22 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 23 


