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เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 24 

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 25 

ระเบียบวาระท่ี 1 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 โดยมีการแก้ไขดังนี้ 26 

หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 18 แก้ไขจาก “ขอหารือในการประชุมสาขาวิชาฯ ก่อนาสาขาวิชาฯ นั้น” เป็น “ขอหารือ27 

ในการประชุมสาขาวิชาฯ ก่อน นั้น” บรรทัดที่ 26 แก้ไขจาก “คณะได้ส่งหลักสูตรฯ” เป็น 28 

“คณะได้ส่งหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562” 29 

หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 17 แก้ไขจาก “แจ้งแจ้งที่ประชุม” เป็น “แจ้งที่ประชุม” บรรทัดที่ 31-32 แก้ไขจาก “งาน30 

ลอยกระทงสมมาบูชานาค” เป็น “งานลอยกระทงบุญสมมาบูชานาค” 31 

หน้าที่ 9 บรรทัดที่ 12 แก้ไขจาก “และคณะจารย์บัณฑิตศึกษา ในวันจันทร์ที่ 21” เป็น “และคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ใน32 

วันจันทร์ที่ 21” บรรทัดที่ 16 แก้ไขจาก “มติ ที่ประชุมรับทราบและ” เป็น “มติ ที่ประชุมรับทราบ” 33 

/ระเบียบวาระท่ี 2 ... 



ครั้งที่ 11/2562 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 2/9 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่อง 1 

2.1 การจัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 36 ปี (ปี พ.ศ. 2563) 2 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว3 

ประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ระเบียบวาระที่ 2.5 การจัดกิจกรรมวันสถาปนา4 

คณะเทคโนโลยี ครบรอบ 36 ปี (พ.ศ. 2563) ที ่ประชุมรับทราบรูปแบบและก าหนดการการจัด5 

กิจกรรมเบื้องต้น นั้น  ได้เดินทางไปประชุมหารือร่วมกับชมรมศิษย์เก่าฯ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2562 และ6 

น าเสนอข้อมูลดังกล่าวให้ชมรมศิษย์เก่าฯ รับทราบและพิจารณาแล้ว ชมรมศิษย์เก่าฯ เห็นชอบกับรูปแบบและ7 

ก าหนดการการจัดกิจกรรมและมีข้อเสนอแนะให้เลื่อนก าหนดการจัดกิจกรรมทางศาสนาเป็นวันเสาร์ที่ 22 8 

สิงหาคม 2563 การจัดท าตราสัญลักษณ์ (LOGO) กิจกรรมการระดมทุน และก าหนดผู้ประสานงานของคณะ9 

และชมรมศิษย์เก่าฯ ในแต่ละกิจกรรม ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 10 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 11 

2.2 การจัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 12 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม13 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ระเบียบวาระที่ 4.6 การ14 

จัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้หารือกับฝ่าย15 

กฎหมายของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นข้อมูลการพิจารณาความเหมาะสม หรือภาระผูกพัน หรือมีผลกระทบ16 

ประการอ่ืนใดหรือไม่ อย่างไร นั้น คณะได้ท าบันทึกขอความอนุเคราะห์หารือการจัดท าเอกสารขอความ17 

อนุเคราะห์งบประมาณในการจัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสาขาวิชาเทคโนโลยี ธรณี คณะ18 

เทคโนโลยี ไปยังกองกฎหมาย และได้รับตอบข้อหารือแล้วมีความเห็นว่าปัจจุบันยังไม่มีการก าหนดแนวปฏิบัติ19 

ในการจัดการทรัพย์สินในลักษณะที่คณะหารือ การด าเนินการควรกระท าโดยเปิดเผย การจะด าเนินการร่วมกับ20 

บริษัท ห้าง ร้านใด จะต้องมีการจัดท าข้อตกลงร่วมกัน การจัดท าหนังสือในนามคณะถึงบริษัท ห้าง ร้านต่างๆ 21 

เพ่ือขอความอนุเคราห์งบประมาณเป็นการยากที่จะตรวจสอบว่าบริษัทฯ ได้รับเงินจากหน่วยงานภายนอกเป็น22 

เงินจ านวนเท่าใด หน่วยงานใดเป็นผู้ตรวจสอบ กองกฎหมายจึงเห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวร่วมกับบริษัทฯ23 

เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน และยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน หากคณะยังมีความประสงค์จะด าเนินการดังกล่าว24 

ต่อไป เห็นควรให้คณะเชิญประชุมระหว่าง ฝ่ายทรัพย์สิน ฝ่ายกฎหมาย และคณะ เพ่ือหารือร่วมกันในการ25 

ด าเนินการดังกล่าวต่อไป ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 26 

มติ ที่ประชุมรับทราบและให้สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี พิจารณาทบทวนการด าเนินการตาม27 

ความเห็นของกองกฎหมายดังกล่าวต่อไป 28 

2.3 ร่าง แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 29 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุม30 

ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ระเบียบวาระท่ี 4.4 ร่าง แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 31 

2563 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และขอให้สาขาวิชาฯ/หลักสูตรฯ 32 

พิจารณาตรวจสอบเพ่ิมเติม และแจ้งหน่วยนโยบายและแผนต่อไป นั้น สาขาวิชาฯ/หลักสูตรฯ ได้ตรวจสอบ33 

และด าเนินการส่งให้หน่วยนโยบายและแผนด าเนินการต่อไปเรียบร้อยแล้ว และหน่วยนโยบายและแผนได้ปรับ34 

/ข้อมูลรายละเอียด ... 



ครั้งที่ 11/2562 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 3/9 

ข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์สอดคล้องกับยุทธสาสตร์แล้วด าเนินการจัดส่งมหาวิทยาลัยต่อไป ดัง1 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 2 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  3 

2.4 การขออนุมัติก าหนดอัตราใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบท่ี 1 4 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุม5 

ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ระเบียบวาระที่ 4.7 การขออนุมัติก าหนดอัตราใหม่ ประจ าปี6 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 ที่ประชุมเห็นชอบหลักการโดยให้หน่วยนโยบายและแผนส่งข้อมูลการขอ7 

อัตราใหม่ครั้งที่ผ่านมาให้สาขาวิชาฯ/หลักสูตรฯ และให้สาขาวิชาฯ/หลักสูตรฯ ท าค าขอตามแบบฟอร์ มที่8 

ก าหนด ส่งให้คณะภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 พร้อมเหตุผลความจ าเป็นและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น นั้น 9 

เนื่องจากกองยุทธศาสตร์ได้แจ้งเลื่อนก าหนดปฏิทินการขออนุมัติอัตราฯ เร็วขึ้น จึงขอให้สาขาวิชาฯ/หลักสูตรฯ 10 

ส่งข้อมูลให้หน่วยนโยบายและแผน เพ่ือด าเนินการขออนุมัติอัตราฯ ตามก าหนดต่อไป โดยใช้มติการจัดล าดับ11 

ความส าคัญตามการด าเนินการขออนุมัติอัตราฯ ครั้งที่ผ่านมา จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 12 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  13 

2.5 การแทงจ าหน่ายครุภัณฑ์ 14 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม15 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ระเบียบวาระที่  2.9 16 

การแทงจ าหน่ายครุภัณฑ์ของสาขา ที่ประชุมรับทราบการให้พัสดุคณะเร่งด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป นั้น 17 

อยู่ระหว่างการตรวจนับและจัดท ารายงานฯ ประจ าปี 2562 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 18 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 19 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 20 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 21 

ประธาน แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงก าหนดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 22 

แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยการเวียนหนังสือที่23 

ด าเนินการไปแล้วจ านวน 4 ครั้ง และที่ประชุมมีมติเห็นชอบคือ 24 

1. บันทึกข้อความ ที่ อว 660301.12.1.1.1/ว 1752 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 25 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ ผู้แทนคณาจารย์นอกสาขาวิชาที่สรรหา จ านวน  1 คน เพ่ือ26 

ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยการอาหาร 27 

2. บันทึกข้อความ ที่ อว 660301.12.1.3/ว 1769 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 28 

พิจารณารับรองการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีพิเศษ ของนางสาวแพรพิลาศ ดุจจานุ29 

ทัศน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 30 

3. บันทึกข้อความ ที่ อว 660301.12.1.3/ว 1813 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 31 

พิจารณารับรองผลการศึกษา วิชา 692997 ดุษฎีนิพนธ์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 32 

จ านวน 1 ราย คือ นายศรีสรรค์ ปูพบุญ ลงทะเบียน 1 หนวยกิต ได้เกรด S = 1 หน่วยกิต 33 

/4. บันทึกข้อความ ... 



ครั้งที่ 11/2562 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 4/9 

4. บันทึกข้อความ ที่ อว 660301.12.1.3/ว 1813 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 1 

พิจารณารับรองการรับเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2 

2562 หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชานวัตกรรม ความปลอดภัยและการจัดการคุณภาพอาหาร 3 

จ านวน 1 ราย คือ Mr. Khamthong Lee 4 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 5 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 6 

3.2 ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี ประจ าปี พ.ศ. 2563 7 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบก าหนดวันประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี ประจ าปี 8 

พ.ศ. 2563 โดยก าหนดเป็นวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เวลา 13.30 น. หากมีความจ าเป็นอาจเลื่อน9 

การประชุมได้ตามความเหมาะสม ดังนี้ 10 

 เดือน มกราคม  ก าหนดประชุม  วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 11 

 เดือน กุมภาพันธ์ ก าหนดประชุม  วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 12 

 เดือน มีนาคม ก าหนดประชุม  วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 13 

 เดือน เมษายน ก าหนดประชุม  วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 14 

 เดือน พฤษภาคม ก าหนดประชุม  วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 15 

          เดือน มิถุนายน ก าหนดประชุม  วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 16 

 เดือน กรกฎาคม ก าหนดประชุม  วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 17 

 เดือน สิงหาคม ก าหนดประชุม  วันพฤหัสบดที่ 20 สิงหาคม 2563 18 

 เดือน กันยายน ก าหนดประชุม  วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 19 

 เดือน ตุลาคม ก าหนดประชุม  วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 20 

 เดือน พฤศจิกายน ก าหนดประชุม  วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 21 

 เดือน ธันวาคม  ก าหนดประชุม  วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 22 

จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 23 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 24 

3.3 กิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของฝ่ายการศึกษาเพื่อบรรลุ25 

เป้าหมาย Education Transformation” 26 

ประธาน แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบว่า คณะก าหนดจะจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การ27 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของฝ่ายการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมาย Education Transformation” ในวันจันทร์ที่ 25 28 

พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 2 โดยเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ไมตรี อินทร์29 

ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากรบรรยายครั้งนี้ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 30 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 31 

3.4 สรุปรายวิชาภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 32 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสรุปรายวิชาภายใต้กรอบมาตรฐาน33 

คุณวุฒิ (TQF) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี34 

/บัณฑิต คณะ ... 
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บัณฑิต คณะเทคโนโลยี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ที่ได้ด าเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการ 1 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 2 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 3 

3.5 ก าหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ. 2562 4 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  แจ้งที่ประชุมทราบก าหนดการรับ5 

พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจ าปี พ.ศ. 2562 ตามก าหนดการพอสังเขป ดังนี้ 6 

1. วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 การฝึกซ้อมวันที่ 1 ณ คณะที่บัณฑิตสังกัด และระดับบัณฑิตศึกษา7 

ฝึกซ้อม ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก 8 

2. วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 การฝึกซ้อมวันที่ 2 ถ่ายภาพหมู่ช่วงเช้า และฝึกซ้อม ณ 9 

ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก 10 

3. วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 การฝึกซ้อมวันที่ 3 การฝึกซ้อมใหญ่ ณ ศูนย์ประชุม11 

เอนกประสงค์กาญจนาภิเษก 12 

4. วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ตั้งแถวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ บริเวณหน้าศูนย์13 

ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 14 

จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 15 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 16 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 17 

4.1 การประเมินผลการสอนของ นางปฏิมากร พะสุวรรณ 18 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการ19 

ประเมินผลการสอนของนางปฏิมากร พะสุวรรณเพ่ือประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วย20 

ศาสตราจารย์ และต้องเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในส่วนงานและภายนอกส่วนงานที่มีประสบการณ์สอน21 

ในระดับอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอ จ านวน 22 

3 คน ตามข้อ 6 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3002/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ23 

ประเมินผลการสอนเพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งเป็น24 

คณะกรรมการประเมินผลการสอน จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 25 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการให้ทาบทามบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็น26 

คณะกรรมการประเมินผลการสอน ดังนี้ 27 

1) กรรมการภายในสาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ อันดับส ารอง คือ 28 

รองศาสตราจารย์บวรศักดิ์ ลีนานนท์ 29 

2) กรรมการภายในคณะนอกสาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ลีลาวัชรมาศ อันดับส ารอง คือ 30 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต วิชิตพันธุ์ 31 

3) กรรมการภายนอกคณะ รองศาสตราจารย์งามนิจ นนทโส ข้าราชการบ านาญ คณะวิทยาศาสตร์ 32 

อันดับส ารอง คือ รองศาสตราจารย์โสภณ บุญลือ คณะวิทยาศาสตร์ 33 

/4.2 การขอเปลี่ยนแปลง ... 
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4.2 การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 

ประธาน น าเสนอท่ีประชุมทราบและพิจารณา 2 

1) การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี3 

การอาหาร เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สามารถ มูลอามาตย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร4 

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) จะเกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 5 

2563 โดยเปลี่ยนเป็น ดร.พิมพ์นิภา หิรัณย์สร เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 6 

2) การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา7 

เทคโนโลยีชีวภาพ และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เนื่องจากรองศาสตราจารย์สิรินดา ยุ่น8 

ฉลาด และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ลีลาวัชรมาศ เกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2562 และรอง9 

ศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์ อุปริวงศ์ มีผลงานทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จึงขอ10 

เปลี่ยนแปลงออก และเพ่ิมผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย เสริมผล เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้ง 2 หลักสูตร 11 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ  จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 12 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ 13 

4.3 การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะเทคโนโลยี 14 

ประจ าปี 2562 15 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ น าเสนอท่ีประชุมพิจารณาว่า ฝ่ายพัฒนา16 

นักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งขอความร่วมมือคณะพิจารณาด าเนินการคัดเลือก17 

ผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะเทคโนโลยี ประจ าปี 2562 นั้น คณะ18 

ได้ด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ แล้ว ผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น19 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะเทคโนโลยี ประจ าปี 2562 คือ นายสุรัตน์ โชคเฉลิม ดังรายละเอียดตาม20 

เอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 21 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 22 

4.4 ผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ Objective & Key Result 23 

(OKRs) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 24 

ประธาน น าเสนอท่ีประชุมทราบและพิจารณาผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่25 

ความเป็นเลิศ Objective & Key Result (OKRs) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้ด าเนินการรายงานผล26 

จึงขอให้สาขาวิชาฯ/หลักสูตรฯ ตรวจสอบกับข้อมูลของคณะ หากมีข้อมูลเพ่ิมเติมขอให้แจ้งเพ่ิมเติมโดย27 

ประสานงานไปยัง นางรังรอง รัตนะ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 28 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ และหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร แจ้งมี29 

เพ่ิมเติมข้อมูล OKRs-6 โดยจะได้ประสานงานไปยัง นางรังรอง รัตนะ ต่อไป 30 

4.5 กรอบวงเงิน การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 31 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณาว่า ตามที่คณะได้จัดท าแผนการใช้จ่าย32 

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวทางระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม33 

ยุทธศาสตร์ โดยเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ นั้น เพ่ือให้การบริหาร34 

/งบประมาณเป็นไป ... 
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งบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดกรอบวงเงินการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เบื้องต้น ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  2 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ให้ใช้กรอบวงเงินการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 3 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในอัตราส่วนร้อยละ 70 และให้สาขาวิชาฯ/หลักสูตรฯ ตรวจสอบหากมีแก้ไข4 

เพ่ิมเติมให้แจ้งหน่วยนโยบายและแผนด าเนินการต่อไป 5 

4.6 รายงานการใช้จ่ายเงิน ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 6 

พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1-4 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 7 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการใช้เงินตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะ8 

เทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1-4 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) ดังรายละเอียด9 

ตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 10 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ และให้สาขาวิชาฯ/หลักสูตรฯ ตรวจสอบ11 

หากมีแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจ้งหน่วยนโยบายและแผนด าเนินการต่อไป 12 

4.7 การสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 13 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี น าเสนอท่ีประชุมทราบและพิจารณาว่าตามมติที่14 

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 มีมติเห็นชอบให้15 

ด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และค าสั่งคณะเทคโนโลยีที่ 151/2562 สั่ง ณ 16 

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 17 

คณะเทคโนโลยี นั้น คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วตามล าดับ ดังนี้ 18 

1. เสนอชื่อฯ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-15.00 น. ในลักษณะลับไปยัง19 

เลขานุการคณะกรรมการฯ (นายสมคิด พลตื้อ ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ20 

เทคโนโลยี) พร้อมลงลายมือชื่อผู้เสนอชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิฯ  21 

2. กรณีติดราชการอ่ืน และหรือไม่สามารถมาเสนอชื่อในวันดังกล่าวได้ ให้เสนอชื่อล่วงหน้าได้ใน22 

วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30-16.30 น. โดยเสนอในลักษณะลับไปยังเลขานุการคณะ23 

กรรมการฯ (นายสมคิด พลตื้อ ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี) พร้อมลงลายมือชื่อผู้24 

เสนอชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิฯ ณ กองบริหารงานคณะ กรณีติดราชการอ่ืนและหรือไม่สามารถ25 

มาเสนอชื่อในวันที่ 11-12 และ 13 พฤศจิกายน 2562 ได้ ให้เสนอชื่อไปยังประธานกรรมการฯ 26 

ทาง e-mail: portha@kku.ac.th ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ก่อนเวลา 15.00 น.  27 

3. กลั่นกรองรายชื่อฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือให้ได้มาซึ่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการ28 

อาหาร คณะเทคโนโลยี ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมคณะ29 

เทคโนโลยี มีผู้ได้รับเสนอชื่อฯ จ านวน 2 คน คณะกรรมการฯ ทาบทามเข้าสู่กระบวนการ30 

สรรหาผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี จ านวน 2 31 

คน และยินดีเข้าสู่กระบวนการฯ จ านวน 1 คน 32 

4. กลั่นกรองการเสนอแผนและวิสัยทัศน์การบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะ33 

เทคโนโลยี ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี  34 

/5. ผู้ที่สมควรด ารง ... 

mailto:portha@kku.ac.th
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5. ผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี คือ  1 

นางปฏิมากร พะสุวรรณ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ 2 

ปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 3 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองผลการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี 4 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรองการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งหัวหน้า5 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี คือ นางปฏิมากร พะสุวรรณ ข้าราชการพลเรือนใน6 

สถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร โดยให้เสนอแต่งตั้งให้ด ารง7 

ต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป 8 

4.8 VTR แนะน าคณะ และสื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 9 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมพิจารณา โดยรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสาร10 

องค์กร น าเสนอที่ประชุมเพ่ือรายงานความก้าวหน้า VTR แนะน าคณะที่ได้ด าเนินการ นั้น อยู่ระหว่างการตัด11 

ต่อคาดว่าจะน าเสนอที่ประชุมได้ในคราวหน้า จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 12 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ และขอให้มีการน าเสนอข้อมูลในสื่อ13 

ออนไลน์ ด้วย ทั้งนี้หลักสูตรได้จัดท าสื่อไว้แล้ว 14 

4.9 ขออนุมัติเปลี่ยนรหัสวิชาและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายวิชา 15 

 ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการขออนุมัติ16 

เปลี่ยนรหัสวิชาและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายวิชา คือ 17 

1) ระดับปริญญาตรี เปลี่ยนรหัสวิชา 694101 ธรณีวิทยาส าหรับครู (Geology for Teacher) 18 

เป็น TE041001 ธรณีวิทยาส าหรับครู (Geology for Teacher) เปลี่ยนรหัสวิชา 694102 19 

วิทยาศาสตร์โลก (Earth Science) เป็น TE041002 วิทยาศาสตร์โลก (Earth Science) โดยมี20 

เหตุผลเนื่องจากสาขาวิชาท าการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อปี 2561 จึงเปลี่ยนรหัสวิชาใหม่  21 

2) ระดับปริญญาโท เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายวิชา TE047739 วิศวกรรมความลาดเอียง 22 

Slope Engineering จากเดิมคือ TE047731 หรือ TE043734 เป็น ไม่มี โดยมีเหตุผลคือ23 

เงื่อนไขรายวิชาเดิมไม่เหมาะสม เนื่องจากนักศึกษาได้เรียนทั้งสองวิชานี้ในระดับปริญญา24 

ตรีแล้ว ภายใต้รหัสวิชา 694320 Soil Mechanics และ 694324 Fundamental of 25 

Rock Mechanics จึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายวิชา 26 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 27 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 28 

4.10 ขออนุมัติเทียบเท่ารายวิชาหลักสูตรวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 29 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณาการขออนุมัติเทียบเท่ารายวิชาหลักสูตร30 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ตามที่สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีมีความประสงค์ขอเทียบเท่า31 

รายวิชา จ านวน 2 รายวิชา ส าหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ วิชา 694101 32 

ธรณีวิทยาส าหรับครู Geology for Teacher เทียบเท่าวิชา TE041001 ธรณีวิทยาส าหรับครู Geology for 33 

/Teacher และ ... 
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Teacher และวิชา 694102 วิทยาศาสตร์โลก Earth Science เทียบเท่าวิชา TE041002 วิทยาศาสตร์โลก 1 

Earth Science ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 2 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 3 

4.11 การรับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 4 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี น าเสนอที่ประชุมว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ5 

ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 และงานสนับสนุนวิชาการได้6 

ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์การจบการศึกษาครบถ้วนแล้ว จ านวน 1 ราย คือ นางสาวณัฐกานต์ พรนิคม 7 

รหัสประจ าตัว 585160003-9 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา  8 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 9 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 10 

5.1 การขอทุนวิจัย ประจ าปี 2563-2564 11 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการขอทุนวิจัย ประจ าปี 12 

2563-2564 ดังนี้ 13 

- Research Program ที่ทางฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เคยขอ14 

ข้อเสนอโครงการไป โดยให้ส่งมหาวิทยาลัย ภายใน 15 กันยายน 2562 นั้น ขณะนี้ระบบได้เปิดรับ Concept 15 

Proposal แล้ว หมดเขตการยื่น 30 พฤศจิกายน 2562 นี้ ให้ Submit ในระบบ NRMS (Submit Concept Proposal) 16 

- Flagship ปี 2563 ขณะนี้ระบบยังไม่เปิด คาดว่าจะเปิด 1 ธันวาคม ในระบบ NRMS โดย17 

มีทั้งหมด 4 Platforms /24 Flagship และยังไม่มีแบบฟอร์ม Proposal  18 

- Flagship ปี 2564 ไม่มี (ปี 2564 มีเฉพาะ Research Program) 19 

จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 20 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 21 

5.2 ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง 22 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเชิญชวนองค์กร 23 

และหน่วยงานต่างๆ เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเสนอขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี24 

งบประมาณ 2563 นั้น ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง ที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยและ25 

ประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 26 

มติ ที่ประชุมรับทราบ          27 

เลิกประชุม เวลา 15.55  น. 28 

(นายสมคิด พลตื้อ) 29 

                        ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี 30 

         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 31 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 32 

นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์ 33 

ผู้จดรายงานการประชุม 34 


