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เรืองฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งให้ผู้รับผิดชอบ” 2 
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ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (อาจารย์กฤติกา ตระกูลงาม) ที่ประชุมมีมติเสนอแนะ7 
ให้ปรับแก้ ก.พ.อ. 03 และเพ่ิมเติมเอกสาร และเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการ8 
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 9 รายชื่อ และให้สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี เสนอรายชื่อ9 
เพ่ิมเติม อีก 1 รายชื่อ นั้น สาขาวิชาฯ ธรณี ไดเ้สนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมอีก 1 รายชื่อ และ10 
อาจารย์กฤติกา ตระกูลงาม อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขผลงานฯ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 11 

 ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมอีก 1 รายชื่อ 12 

2.2 การขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น/ประเมินค่างาน บุคลากรประเภทสนับสนุน คณะเทคโนโลยี 13 
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คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที ่7/2561 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ระเบียบวาระท่ี 4.4 การ15 
ขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นบุคลากรประเภทสนับสนุน/ประเมินค่างาน คณะเทคโนโลยี ที่ประชุมมีมติให้16 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพ่ือประกอบการแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารง17 
ต าแหน่งสูงขึ้น รายนางศรีสวรรค์ ใจลึก และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองประเมินค่างานของบุคลากร18 
สายสนับสนุน เพ่ือพิจารณาค่างานของแต่ละต าแหน่ง โดยให้น าผลการพิจารณาประเมินค่างาน และการ19 
ประเมินผลการปฏิบัติงานเข้ารับรองในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งต่อไปในวันที่ 16 สิงหาคม 20 
2561 นั้น คณะอนุกรรมการกลั่นกรองประเมินค่างานฯ ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 21 
2561 ต าแหน่งที่มีกรอบอัตรา กลุ่มแรก 7 ต าแหน่ง (ต าแหน่งช านาญการพิเศษ 2 ต าแหน่ง และต าแหน่ง 22 
ช านาญการ 5 ต าแหน่ง) ผ่านการกลั่นกรองประเมินค่างานทุกต าแหน่ง กลุ่มท่ีสองที่ไม่มีกรอบอัตรา จ านวน 23 
5 ต าแหน่ง (ต าแหน่ง ช านาญงานพิเศษ) ต าแหน่งที่ 1-4 ผ่านการกลั่นกรองประเมินค่างาน ส่วนต าแหน่งที่ 24 
5 ให้ปรับปรุงเพ่ิมผลงานตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองประเมินค่างานฯ จึงขอให้แก้ไข25 
ปรับปรุงและส่งเวียนให้คณะอนุกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 26 

 ในส่วนการพิจารณาผลงานประกอบการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่ง27 
สูงขึ้น ต าแหน่งช านาญการพิเศษ รายนางศรีสวรรค์ ใจลึก คณะอนุกรรมการประเมินได้ประเมินแล้วผล28 
คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี ผ่านตามเกณฑ์ และเสนอให้ปรับแก้ไขเอกสารผลงาน โดยจะน าส่งในวันจันทร์ที่ 20 29 
สิงหาคม 2561 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาผลการกลั่นกรองประเมินค่างาน และการประเมินผลการ30 
ปฏิบัติงานของข้าราชการเพ่ือประกอบการแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  พร้อมรับรองรายชื่อ31 
ผู้อ่านผลงานจากบัญชีของ สกอ. 32 

ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ 33 
1. ผลการกลั่นกรองประเมินค่างาน  34 
2. ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพ่ือประกอบการแต่งตั้งข้าราชการให้35 

ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น และรับรองรายชื่อผู้อ่านผลงานจากบัญชีของ สกอ.  36 

2.3 การประเมินผลการสอนของรองศาสตราจารย์ผกาวดี แก้วกันเนตร 37 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการประเมินผลการ38 

สอนของรองศาสตราจารย์ผกาวดี แก้วกันเนตร เพ่ือประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นต าแหน่ง39 

/ศาสตราจารย์ นั้น ... 



ครั้งที่ 8/2561 วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561  หน้าที่ 3/9 
ศาสตราจารย์ นั้น จากผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินการสอนเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ผลการ1 
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับช านาญพิเศษ ซึ่งผลการประเมินต้องอยู่ในเกณฑ์ระดับเชี่ยวชาญ ในการขอก าหนด2 
ต าแหน่งศาสตราจารย์ ซึ่งรองศาสตราจารย์ผกาวดี แก้วกันเนตร ประสงค์ขอทบทวนผลการประเมินการสอน 3 
โดยขอทราบคะแนน และยืนยันขอประเมินผลการสอนใหม่ในรายวิชาเดิม คือ 692305 กระบวนการหลังการ4 
ผลิตและหน่วยปฏิบัติการ 1 โดยขอเปลี่ยนคณะกรรมการประเมินฯ ภายในสาขาวิชาใหม่ ส่วนคณะกรรมการ5 
ภายนอกสาขาในคณะ และกรรมการภายนอกคณะฯ ยังคงเป็นบุคคลเดิม คือ ศาสตราจารย์สิงหนาท พวง6 
จันทน์แดง และรองศาสตราจารย์กาญจนา เศรษฐนันท์ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา  7 

ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้ทาบทาม รองศาสตราจารย์พัฒนา เหล่าไพบูลย์ เป็น8 
กรรมการประเมินผลการสอนภายในสาขาวิชา และส ารอง คือ รองศาสตราจารย์ลักขณา เหล่าไพบูลย์ และให้9 
ด าเนินการตามขั้นตอนการประเมินผลการสอนใหม่ทั้งหมดโดยด่วนต่อไป 10 

2.4 การคัดเลือกต าแหน่งอาจารย์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร เลขประจ าต าแหน่ง 5530 11 
 ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม12 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที ่7/2561 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ระเบียบวาระท่ี 2.7 การ13 
คัดเลือกต าแหน่งอาจารย์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร เลขประจ าต าแหน่ง 5530 นั้น คณะได้ด าเนินการ14 
แต่งตั้งคณะกรรมการ และแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อประกาศเปิดรับสมัครต่อไปแล้ว จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 15 

ที่ประชุมรับทราบ 16 

2.5 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมแสดงวิสัยทัศน์ผู้ เสนอตัวเข้าสู่17 
กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในนามกรรมการสภาพนักงาน19 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุม20 
ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 2.9 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด21 
กิจกรรมแสดงวิสัยทัศน์ผู้เสนอตัวเข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น เมื่อมีความ22 
ชัดเจนการให้ด าเนินการของคณะกรรมการสรรหาฯ สภาพนักงานจึงก าหนดจัดการน าเสนอวิสัยทัศน์ของผู้23 
เสนอตัว ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ 24 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 25 

 ที่ประชุมรับทราบ 26 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 27 

3.1 ข้อมูลจ านวนนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2561 28 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับข้อมูลจ านวนนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ประจ าปี29 

การศึกษา 2561 ว่าฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดท าระบบสารสนเทศด้าน30 
ข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจ าปีการศึกษา 2561 ขึ้น จึงขอแจ้งข้อมูล31 
ให้แต่ละสาขาวิชารับทราบเพื่อประโยชน์การบริหารหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาต่อไป 32 

ที่ประชุมรับทราบ 33 

3.2 แนวทางการบริหารงานส าหรับผู้บริหาร ชุดที่ 1 34 
                   ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบแนวทางการบริหารชุดที่ 1 ดังนี้ 35 

งานบริหารเชิงนโยบาย  ต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมส่วนงาน/หน่วยงาน 36 
1. แผนยุทธศาสตร์การบริหารระดับส่วนงาน/หน่วยงาน 37 
2. แผนปฏิบัติการประจ าปีระดับส่วนงาน/หน่วยงาน 38 

/3. แผนการเงินหรือแผน ... 



ครั้งที่ 8/2561 วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561  หน้าที่ 4/9 
3. แผนการเงินหรือแผนงบประมาณ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 1 
4. แผนอัตราก าลัง/แผนบริหารงานบุคคล 2 
5. แผนบริหารความเสี่ยง 3 
6. แผนจัดซื้อจัดหาเครื่องมือหรือครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 4 
7. แผนหรืองานอื่นๆ ตามท่ีส่วนงานก าหนดเพิ่มเติม 5 
8. การรับรองผลการศึกษา 6 
9. แผนการรับนักศึกษา (ในกรณีเปลี่ยนแปลงจ านวนรับ) 7 
10. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน(สายวิชาการและสายสนับสนุน) 8 
11. การเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงาน (ตามที่มหาวิทยาลัยหรือคณะก าหนด) 9 
12. เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือคณะก าหนด 10 
หนังสือราชการ   11 
1. หนังสือภายใน หนังสือราชการในระดับสาขาวิชาถึงสาขาวิชา ให้ลงนามโดยหัวหน้า12 

สาขาวิชา 13 
2. หนังสือภายนอกคณะ หนังสือราชการจากระดับสาขาวิชาถึงสาขาวิชาภายนอกคณะ ลง14 

นามในหนังสือโดยคณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 15 
3. หนังสือภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย หนังสือราชการจากระดับส่วนงาน16 

ถึงส่วนงานภายนอกมหาวิทยาลัย ลงนามโดยคณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 17 
การลงนามก ากับในหนังสือราชการ 18 

ผู้บริหารระดับสาขาวิชา หรือระดับคณะ สามารถให้ความเห็นประกอบได้ หากเรื่อง19 
ดังกล่าวมีผลในเชิงการบริหารจัดการ หรือในเชิงนโยบายของส่วนงาน/หน่วยงาน 20 

ที่ประชุมรับทราบ 21 

3.3 โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 22 
 ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบความคืบหน้าโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ซึ่งคณะฯ ได้จัดท า 23 

3 หลักสูตร คือ 24 
1. หลักสูตรเทคโนโลยีสมัยใหม่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วย 5 ชุด วิชา 25 

(modules) ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ รองศาสตราจารย์พรเทพ ถนนแก้ว (คณบดี) 26 
1.1 นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร 27 
1.2 นวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร 28 
1.3 ความปลอดภัยของอาหารในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 29 
1.4 ไบโอรีไฟเนอรี่ในอุตสาหกรรมเกษตร 30 
1.5 ห่วงโว่แห่งคุณค่าและการจัดการโซ่อุปทานส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร 31 

2. หลักสูตรการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วย 4 ชุดวิชา  (modules) 32 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา เฟียล่า (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 33 

2.1 เทคโนโลยีทางการเงินส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร 34 
2.2 เทคโนโลยีออโตเมชั่นส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร 35 
2.3 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 36 
2.4 ห่วงโซ่แห่งคุณค่าและการจัดการโซ่อุปทานส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร 37 

3.  ระบบการผลิตแบบอัจฉริยะส าหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารประกอบด้วย 5 ชุดวิชา38 
(modules) ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์อาทิตย์ อภิโชติธนกุล (ประธานหลักสูตรสาขาวิชา39 
เทคโนโลยีการผลิต) 40 

/3.1 การบริหารจัดการ ... 



ครั้งที่ 8/2561 วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561  หน้าที่ 5/9 
3.1 การบริหารจัดการโว่อุปทานสินค้าเกษตรและอาหาร 1 
3.2 ระบบการผลิตอัตโนมัติ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและอินเทอร์เนตในทุกสรรพสิ่ง 2 
3.3 ระบบการประเมินประสิทธิภาพของการท างานระหว่างคนกับระบบอัตโนมัติ 3 
3.4 ระบบการผลิตแบบอัจฉริยะ 4 
3.5 การเชื่อมโยง ERP กับไลน์การผลิต การจ าลองสายการผลิต 5 

ความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ 6 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 สกอ.เชิญประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ 7 
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 สกอ.เชิญประชุมรับฟังแนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิต8 

พันธุ์ใหม ่9 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ (บริษัทรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด 10 

และ อ.ส.ค) 11 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ปรับปรุงโครงการส่ง สกอ. 12 
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ส่งรายละเอียดโครงการผ่านระบบออนไลน์ (ข้อมูลโครงการและ PLO 13 

ของหลักสูตร) 14 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สกอ.ประกาศรายชื่อโครงการที่อนุมัติให้ด าเนินการสองหลักสูตรคือ15 

หลักสูตรเทคโนโลยีสมัยใหม่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร และ หลักสูตรระบบการผลิตแบบอัจฉริยะ16 
ส าหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 17 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 สกอ.เชิญประชุมการออกแบบหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ และ18 
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน (หลักสูตรที่ สกอ.ยังไม่อนุมัติให้ด าเนินการ : การบริหารจัดการอุตสาหกรรม19 
เกษตร)) 20 

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ส่งโครงการปรับปรุงหลักสูตรการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเกษตร 21 
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 สกอ.ส ารวจความพร้อมในการด าเนินการโครงการของแต่ละหลักสูตร 22 

ความพร้อมในการด าเนินการโครงการ  23 
เดือนมกราคม 2562 ด าเนินการ หลักสูตรเทคโนโลยีสมัยใหม่กับการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร 24 

หลักสูตรการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเกษตร และหลักสูตรระบบการผลิตแบบอัจฉริยะส าหรับ25 
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 26 

 ซึ่งหลังจากนี้ไปถึงประมาณเดือนธันวาคม 2561 ควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้นักศึกษา 27 
บุคลากรที่เก่ียวข้องทราบต่อไป 28 

ที่ประชุมรับทราบ   29 

3.4 สรุปจ านวนและรายวิชาที่เปิดสอนและได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับ30 
รายวิชา ประจ าปีการศึกษา 2560 31 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบจ านวนและรายวิชาที่เปิดสอนและได้รับการ32 
ทวนสอบ และผลการทวนสอบ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยศาสตรมหาบัณฑิต และ33 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2560 เพ่ิมเติมดังรายละเอียดตามเอกสาร34 
ประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 35 

ที่ประชุมรับทราบ 36 

3.5 ผลการอนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไป 37 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการได้รับอนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยโดย38 

ใช้เงินรายได้ กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไปเพ่ือรองรับการคัดเลือกพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในส่วน39 

/ของคณะเทคโนโลยี ... 



ครั้งที่ 8/2561 วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561  หน้าที่ 6/9 
ของคณะเทคโนโลยี ได้กรอบอัตราใหม่ต าแหน่งช่างเทคนิค จ านวนทั้งสิ้น 3 อัตรา ตามหนังสือกอง1 
ยุทธศาสตร์ที่ ศธ 0514.1.4.1/ว 1346 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561  2 

ที่ประชุมรับทราบ 3 

3.6 การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ พิเศษ 2/2561 4 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี  แจ้งที่ประชุมทราบและขอนัดประชุม5 

คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ พิเศษ 2/2561 ในวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. เพ่ือพิจารณา6 
รับรองผลการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 11 ของคณะเทคโนโลยี 7 

 ที่ประชุมรับทราบ 8 

3.7 รายงานผลการประชุมแทนคณบดี 9 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้รับมอบหมายให้10 

ประชุมแทนคณบดี เกี่ยวกับการจัดท าข้อเสนอโครงการส่งเสริม SMEs เพ่ือขอสนับสนุนทุนของ สสว. ตาม11 
หนังสือคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ ศธ 0514.22.1/ว 3246 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 และได้เวียน12 
แจ้งบุคลากรที่สนใจร่วมเสนอโครงการ ให้แจ้งที่ฝ่ายวิจัยฯ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 และแจ้งเพ่ิมเติม13 
เรื่องอ่ืนๆ เช่น การส ารวจสารเคมี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ยังไม่แจ้งผล การจัดท าประวัติผลงานนักวิจัย 14 
เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล สาขาการผลิตยังไม่ได้ส่งให้ฝ่ายวิจัยฯ และความก้าวหน้าโครงการ food pilot plant 15 
ให้ใช้เครื่องเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ฟรีได้ถึงเดือนตุลาคม 2561 16 

ที่ประชุมรับทราบ   17 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 18 

4.1 การใช้เงินรายได้คณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเบิกจ่ายโครงการมอบทุนการศึกษา19 
คณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2561 20 

 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการขอ21 
ใช้เงินรายได้คณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเบิกจ่ายโครงการมอบทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยี 22 
ประจ าปีการศึกษา 2561 เป็นจ านวนเงิน 150,000 บาท เพ่ือขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดตาม23 
เอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 24 

 ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการต่อไป  25 

4.2 การจัดท าแผนงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 26 
เพิ่มเติม 27 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการปรับแผนงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี28 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และการจัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และผลงานที่29 
โดดเด่นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ตามที่ได้เข้ารับฟังค าชี้แจงการปรับปรุงแผนงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี30 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ดังนี้ 31 

1. การปรับปรุงแผนงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะฯ จะต้อง32 
ด าเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 33 

1.1 ตั้งงบประมาณส าหรับพนักงานราชการที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ โดย34 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะรับผิดชอบในเรื่องเงินเดือน และคณะต้นสังกัดรับผิดชอบใน35 
ด้านเงินสมทบประกันสังคม เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง และเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยง36 
ชีพ ค่าเล่าเรียนบุตร 37 

/1.2 ตั้งงบประมาณ ... 
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1.2 ตั้งงบประมาณส าหรับเป็นเงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง พนักงานเงินรายได้ ลูกจ้างชั่วคราว 1 

โดยคิด เงินค่าชดเชยร้อยละ 3 ของเงินเดือน 2 
1.3 ตั้งเงินทุนสวัสดิการด้านการศึกษาบุตรของผู้ปฏิบัติงาน 3,500 บาท/บุตร 1 คน/ปีการศึกษา 3 

2. การจัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4 
โดยให้คณะฯ จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่5 

สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 6 
3. ผลงานที่โดดเด่น/ประสบผลส าเร็จในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาของคณะฯ   7 

โดยการด าเนินการตามข้อ 1-3 หน่วยนโยบายและแผนจะด าเนินการต่อไป ดังรายละเอียดตามเอกสาร8 
ประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 9 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 10 

4.3 การรับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 11 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี น าเสนอที่ประชุมว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษาปี12 

การศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 และงานสนับสนุนวิชาการได้ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์การ13 
จบการศึกษาครบถ้วนแล้ว จ านวน 2 ราย จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา ดังนี้ดังนี้ 14 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 15 
1. นายทรงกลด ประเสริฐทรง รหัสประจ าตัว 5551600395 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.26 16 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 17 
1. นางสาวสุพัตรา สุภาวงค์ รหัสประจ าตัว 5671600095 คะแนนเฉลี่ยสะสม 4.00 18 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 19 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 20 

4.4 วันครบก าหนดการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรประเภทวิชาการ 21 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับการติดตามบุคลากรสาย22 

วิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้ได้ตามก าหนด โดยพิจารณากรอบเวลาในการด าเนินการ23 
ยื่นขอ และแนวทางด าเนินการในกรณีบุคลากรสายวิชาการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการไม่ทันก าหนด 24 
ซึ่งเดิมหากอยู่ระหว่างการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการและผลการพิจารณามีผลไม่ทันก าหนดเวลาสัญญาการ25 
จ้างจะสิ้นสุดลง โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะคราวประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 26 
2557 ก าหนดกรอบระยะเวลาที่ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ขอให้ส่งก่อนสัญญาจ้างสิ้นสุด 1 ปี  นั้น 27 
เนื่องจากกระบวนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในปัจจุบันมีระยะเวลาด าเนินการที่ยาวนานขึ้น ดัง28 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา กรอบเวลาในการด าเนินการยื่นขอ และ29 
แนวทางด าเนินการในกรณีบุคลากรสายวิชาการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการไม่ทันก าหนด 30 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของ31 
พนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดคณะเทคโนโลยี ให้ส่งก่อนวันสิ้นสุดสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน และ32 
ก าหนดวงเงินจ่ายค่าจ้างระหว่างที่รอผลการพิจารณา เป็นเงินขั้นต่ าของเงินเดือนขั้นแรกของวุฒิการศึกษา 33 
โดยให้สาขาวิชา/หลักสูตรร่วมจ่ายค่าตอบแทน 60 % คณะจ่าย 40 % และเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง34 
ต าแหน่งทางวิชาการแล้วให้น าเงินค่าจ้างทั้งหมดคืนที่การเงินคณะ 35 

4.5 การคัดเลือกพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น36 
พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ 37 

ประธาน น า เสนอประชุม เ พ่ือ พิจารณาการคัด เลื อกพนักงานราชการ  สั งกัด38 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตามที่คณะ39 

/เทคโนโลยี ... 
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เทคโนโลยี ได้ยืนยันกรอบอัตราพนักงานราชการพร้อมภาระงานไปแล้ว เพ่ือด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่1 
มหาวิทยาลัยก าหนดภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ (หนังสือกอง2 
ทรัพยากรบุคคล งานบริการทรัพยากรบุคคล ที่ ศธ 0514.1.3.2/ว 6254 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561) จึง3 
เสนอที่ประชุมพิจารณา  4 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 5 
1. รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร เป็นประธาน 6 
2. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 7 
3. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือผู้แทน 8 
4. กรรมการประจ าคณะผู้ทรงคุณวุฒิ 9 
5. ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี 10 

โดยให้คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกโดยพิจารณาจากกรอบภาระงานเดิม 11 

4.6 การขอรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ภาคการศึกษาต้น 12 
ปีการศึกษา 2561 เป็นกรณีพิเศษ 13 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณาการขอรับนักศึกษา14 
ต่างชาติเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) เป็นกรณีพิเศษ โดยเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร15 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี แผน ก แบบ ก 2 ราย Mr. FUALEFAC CLERENCE FUABAH จาก16 
ประเทศ Cameroon โดยมีรองศาสตราจารย์ศรัญญา พรมโคตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ดังรายละเอียดตาม17 
เอกสารประกอบวาระ (บันทึกข้อความของสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ที่ ศธ 0514.16.3/334 ลงวันที่ 15 18 
สิงหาคม 2561) จงึเสนอที่ประชุมพิจารณา  19 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ และให้ด าเนินการตามกระบวนการรับ20 
นักศึกษาให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เพ่ือให้ทันภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 หาก21 
ด าเนินการไม่ทันให้รายงานตัวเข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 และให้สาขาวิชาฯ 22 
ตรวจสอบข้อมูลวุฒิการศึกษาของบุคคลที่จะรับเข้าศึกษาให้ครบถ้วน 23 

4.7 การขอเทียบโอนรายวิชา 24 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาของ25 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 3 คน คือ 26 
1. นางสาววาสนา หิรัญค า รหัสประจ าตัว 613160182-2 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 27 

ขอเทียบโอน 3 รายวิชา 28 
2. นางสาวศิริภัทร สุรินทร์ศิริรัฐ รหัสประจ าตัว 613160108-4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการ29 

ผลิต ขอเทียบโอน 2 รายวิชา 30 
3. นางสาวกฤษฎาพร สายจ าปา รหัสประจ าตัว 613160144-0 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 31 

ขอเทียบโอน 6 รายวิชา 32 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 33 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ และให้เจ้าหน้าที่งานสนับสนุนวิชาการ34 
ตรวจสอบรายละเอียดการเทียบโอนรายวิชา โดยให้ผ่านสาขาวิชาหรือหลักสูตรก่อน 35 

4.8 การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคี ยง36 
สาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ.2561 37 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี เสนอที่ประชุมทราบ ตามประกาศ ก.พ.อ. 38 
เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคย39 

/ทีก่ าหนดไปแล้ว ... 
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ก าหนดไปแล้ว พ.ศ.2561 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการ1 
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย มีความเห็นว่าเพ่ือให้การก าหนดชื่อสาขาวิชาของต าแหน่ง2 
ทางวิชาการเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงมีมติขอให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ 3 
พิจารณาก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชา4 
ที่เคยก าหนดไปแล้ว โดยต้องระบุรหัส 4 หลัก คือ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 6 หลัก คือ ชื่ออนุสาขาวิชา ดัง5 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ (บันทึกข้อความ งานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล ที่ ศธ 0514.1.3.1/ว 6 
5709 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561) และคณะได้เวียนแจ้งไปยังหัวหน้าสาขาวิชา/หลักสูตร และแจ้งทาง e-7 
mail ไปยังบุคลากรสายวิชาการแต่ละคนแล้ว ตามหนังสือที่ ศธ 0514.16.1.1.1/ว 1795 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 8 
2561 โดยขอผลคืนภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เพ่ือรับรองในที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ จึงเสนอที่9 
ประชุมพิจารณา 10 

ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ    11 
1. การพิจารณาเทียบเคียงสาขาวิชาให้ด าเนินการในส่วนที่ด าเนินการได้โดยให้บุคลากรสาย12 

วิชาการตรวจสอบรหัสสาขาวิชา อนุสาขาวิชาที่ตรงกลุ่มสาขาวิชา 13 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ประสงค์ก าหนดสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง14 

ทางวิชาการแตกต่างจากที่ก าหนดฯ โดยขอเสนอก าหนด 1. ก าหนดสาขาวิชาเทคโนโลยี15 
ธรณี อนุสาขาวิชา อุทกธรณีวิทยา (Hydrogeology) สาขาวิชา 0172 ธรณีวิทยา อนุ16 
สาขาวิชา ธรณีวิทยาประยุกต์  (Applied Geology) 2. อนุสาขาวิชา ธรณีวิศวกรรม 17 
(Engineering Geology) ก าหนดสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี อนุสาขาวิชา อุทกธรณีวิทยา 18 
(Hydrogeology) 19 

โดยให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายในหนึ่งสัปดาห์ และเวียนรับรองคณะกรรมการประจ าคณะอีกครั้ง เมื่อ20 
ด าเนินการเสร็จแล้วให้แจ้งผลไปยังกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป 21 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 22 

- ไม่มี 23 

เลิกประชุมเวลา 16.10  น. 24 
 (นายสมคิด พลตื้อ) 25 

                        ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี 26 
         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 27 

นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์  28 
ผู้จดรายงานการประชุม 29 


