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สถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 36 ปี (พ.ศ. 2563) ที่ประชุมรับทราบชมรมศิษย์เก่าฯ เห็นชอบกับ1 

รูปแบบและก าหนดการการจัดกิจกรรม การจัดท าตราสัญลักษณ์ (LOGO) กิจกรรมการระดมทุน และก าหนดผู้2 

ประสานงานของคณะและชมรมศิษย์เก่าฯ ในแต่ละกิจกรรม และมีข้อเสนอแนะให้เลื่อนก าหนดการจัดกิจกรรม3 

ทางศาสนาเป็นวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 นั้น ได้ประสานงานกับผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ในการ4 

ปรับแก้ให้ถูกต้องกับแนวคิดความเป็นมาของตราสัญลักษณ์ (LOGO) และออกแบบเสื้อเป็นสีขาว โดยจะมอบ5 

ให้บุคลากรทุกคนในวันกิจกรรมปีใหม่ และได้ร่างค าสั่งจัดกิจกรรมครบรอบ 36 ปี ดังรายละเอียดตามเอกสาร6 

ประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ   7 

มติ ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบหลักการ โดยให้ไปปรับแก้ไขเพ่ิมเติมรายชื่อคณะกรรมการ8 

ให้ถูกต้อง 9 

2.2 การประเมินผลการสอนของ นางปฏิมากร พะสุวรรณ 10 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม11 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ระเบียบวาระที่ 4.1 12 

การประเมินผลการสอนของ นางปฏิมากร พะสุวรรณ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้ทาบทามบุคคลเพ่ือ13 

แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการสอน นั้น คณะได้ทาบทามและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ14 

สอนแล้ว และผู้ประเมินผลการสอนได้ยื่นเอกสารประกอบการสอนเพ่ิมเติมให้เป็นกลุ่มรายวิชาเดียวกัน จ านวน 15 

2 รายวิชา คือ รายวิชา 697320 จุลชีววิทยาอาหาร และรายวิชา 697321 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร และ16 

ขอถอนออกจ านวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 697 370 Experimental Planning and Design in Food 17 

Research ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 18 

มติ ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบหลักการ โดยให้แจ้งคณะกรรมการประเมินผลการสอน19 

ทราบต่อไป 20 

2.3 การขออนุมัติก าหนดอัตราใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบท่ี 1 21 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม22 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ระเบียบวาระที่ 2.4 23 

การขออนุมัติก าหนดอัตราใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบท่ี 1 ที่ประชุมรับทราบ ขอให้สาขาวิชาฯ/24 

หลักสูตรฯ ส่งข้อมูลให้หน่วยนโยบายและแผน เพ่ือด าเนินการขออนุมัติอัตราฯ ตามก าหนดต่อไป โดยใช้มติการ25 

จัดล าดับความส าคัญตามการด าเนินการขออนุมัติอัตราฯ ครั้งที่ผ่านมา นั้น ได้ด าเนินการความเห็นขอบจากที่26 

ประชุม โดยวิธีเวียนรับรองและขออนุมัติก าหนดอัตราใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 แล้ว 27 

จ านวน 11 อัตรา โดยเป็นอัตราสายวิชาการ จ านวน 9 อัตรา อัตราสายสนับสนุนจ านวน 2 อัตรา จึงแจ้งที่28 

ประชุมทราบ 29 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 30 

2.4 การแทงจ าหน่ายครุภัณฑ์ 31 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม32 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ระเบียบวาระที่ 33 

/2.5 การแทงจ าหน่าย ... 
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2.5 การแทงจ าหน่ายครุภัณฑ์ ที่ประชุมรับทราบการด าเนินการตามขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการตรวจนับและ1 

จัดท ารายงานฯ ประจ าปี 2562 ในระบบ KKUFMIS จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 2 

 มติ ทีป่ระชุมรับทราบ  3 

2.5 แผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตร  4 

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามแผนการ5 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ผ่านมาได้ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรแล้วจ านวน 2 ครั้ง ณ คณะเทคโนโลยี 6 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และก าลังปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะ 7 

รวมทั้งจะขอข้อมูลจากทุกสาขาวิชาฯ เพ่ือจัดท าข้อมูลประชาสัมพันธ์โดยจะให้สาขาวิชาฯ ช่วยตรวจก่อนการ8 

ประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนมัธยมต่างๆ เป็นแบบโปสเตอร์ และเพ่ิมช่องทางโดยประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook 9 

จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 10 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ น าเสนอให้พิจารณาว่า 11 

อยากให้เพ่ิมช่องทางการรับเข้าให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยเฉพาะ เนื่องจากเห็นว่ามี12 

นักเรียนอีกจ านวนมากที่เก่งๆ และมีคุณภาพ 13 

2.6 การจัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 14 

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 15 

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ระเบียบวาระที่ 2.2 การจัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสาขาวิชา16 

เทคโนโลยี ที่ประชุมรับทราบและให้สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี พิจารณาทบทวนการด าเนินการตามความเห็น17 

ของกองกฎหมายดังกล่าวต่อไป นั้น ที่ประชุมของสาขาฯ เห็นว่าสาขายังไม่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ จึง18 

แจ้งที่ประชุมทราบ 19 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร20 

ด าเนินการที่เก่ียวข้องต่อไป 21 

2.7 กิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของฝ่ายการศึกษาเพื่อบรรลุ22 

เป้าหมาย Education Transformation” 23 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 24 

2562 ระเบียบวาระที่ 3.3 กิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของฝ่ายการศึกษาเพ่ือ25 

บรรลุเป้าหมาย Education Transformation ที่ประชุมรับทราบการจัดกิจกรรมโดยมีรองอธิการบดีฝ่าย26 

การศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากรบรรยาย นั้น จากการบรรยายมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะ27 

จัดการเรียนการสอบรูปแบบใหม่ เช่น รับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมทั้งการร่วมลง28 

นาม MOU กับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และ29 

คณะวิทยาศาสตร์ ในการจัดท าหลักสูตรศึกษาทั่วไปที่เน้นชุมชน และฝ่ายวิชาการจะมีการจัดอบรมการจัดการ30 

เรียนการสอนแบบกระบวนทัศน์ใหม่ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 โดยจะขอให้สาขาวิชาฯ/หลักสูตรฯ แจ้ง31 

รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบกระบวนทัศน์ใหม่ ต่อไป แจ้งที่ประชุมทราบ 32 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 33 

/ระเบียบวาระท่ี 3 ... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 2 

ประธาน แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงก าหนดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 3 

แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยการเวียนหนังสือที่4 

ด าเนินการไปแล้วจ านวน 2 ครั้ง และที่ประชุมมีมติเห็นชอบคือ 5 

1. บันทึกข้อความ ที่ อว 660301.12.1.1.3/ว 2009 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 6 

พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติก าหนดอัตราใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 7 

2. บันทึกข้อความ ที่ อว 660301.12.1.3.1/ว 2011 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 8 

พิจารณารับรองผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร วิชา TE033310 9 

Food Engineering Laboratory I  10 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 11 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 12 

3.2 ขอประชาสัมพันธ์การฝากจ าหน่ายสินค้า ณ อาคารศูนย์เรียนรู้อุตสาหกรรมเกษตร (TE 13 

OUTLET) 14 

ประธาน แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่าผู้ประกอบการศูนย์เรียนรู้ อุตสาหกรรมเกษตร (TE 15 

OUTLET) ขอประชาสัมพันธ์การฝากจ าหน่ายสินค้า ณ อาคารศูนย์เรียนรู้อุตสาหกรรมเกษตร (TE OUTLET) 16 

และแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมวางขายสินค้า ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 17 

มติ ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาแล้ว เพ่ือให้การด าเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ18 

จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ จึงมีมติเห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้  19 

1. สินค้า ผลิตภัณฑ์ด้านวิจัยของคณะเทคโนโลยี และนักศึกษาปัจจุบันไม่คิดค่าธรรมเนียม20 

หรือค่าบริหารจัดการ 21 

2. สินค้า ผลิตภัณฑ์ของบุคลากรคณะเทคโนโลยี คิดค่าธรรมเนียมหรือค่าบริหารจัดการ 2.5 % 22 

3. สินค้า ผลิตภัณฑ์ของศิษย์เก่า SMEs และเกษตรกรเครือข่ายคิดค่าธรรมเนียม 10 %  23 

4. สินค้า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอกชน หรืออ่ืนๆ คิดค่าธรรมเนียม 20 % 24 

3.3 การด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดคณะเทคโนโลยี [ข้าราชการ 25 

และลูกจ้างประจ า รอบท่ี 1/2563 (1 มิถุนายน 2562-30 พฤศจิกายน 2562)] 26 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบว่าการด าเนินการประเมินผล27 

การปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดคณะเทคโนโนโลยี [ข้าราชการ และลูกจ้างประจ า รอบที่ 1/2563 (1 28 

มิถุนายน 2562-30 พฤศจิกายน 2562)] ครบก าหนดรอบการประเมินแล้ว จึงขอพิจารณาด าเนินการโดยส่วน29 

ของเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคคลากรประเภทสนับสนุนให้ใช้สัดส่วนคะแนนการประเมินฯ 30 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 จึงแจ้ง31 

ที่ประชุมทราบ 32 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และประธานขอให้ด าเนินการในกรณีที่ยังไม่จัดท าข้อตกลงขอให้จัดท า33 

ให้เรียบร้อย 34 
/3.4 โครงการอบรมเชิง ... 
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3.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 3 1 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบว่าจะด าเนินการจัดอบรมเชิง2 

ปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 3 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 จึงแจ้งที่3 

ประชุมทราบ 4 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 5 

3.5 การจัดกิจกรรมท าบุญปีใหม่ ประจ าปี 2563 : ชื่นชมยินดีบุคลากร 6 

ประธาน แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบว่า คณะก าหนดจัดกิจกรรมท าบุญปีใหม่ ประจ าปี 2563 : 7 

ชื่นชมยินดีบุคลากร ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้องเฟ่ืองฟ้า อาคาร TE06 โดยกิจกรรมช่วงเช้าท าบุญ8 

เลี้ยงพระ ถวายภัตตาหารเพล และรับประทานอาหารร่วมกัน กิจกรรมช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า9 

ต้อนรับปีใหม่ ชื่นชมยินดีบุคลากรคณะ การอวยพรปีใหม่จากผู้บริหารและผู้อาวุโส กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่าง10 

บุคลากร และจับสลากของขวัญ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 11 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 12 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 13 

4.1 ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอก ของ นางสาวภัทราลักษณ์ ส่งเสริม และ 14 

นางสาวสุรีพร ดลปัดชา     15 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการขอลดหย่อน16 

ค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอก จ านวน 2 ราย ดังนี้ 17 

1. นางสาวภัทราลักษณ์ ส่งเสริม นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีผู้ช่วย18 

ศาสตราจารย์ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ขอลดหย่อนโดยช าระ19 

ค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท ต่อภาคการศึกษา 20 

ตั้งแต่ภาคการศึกษา 1/2563 ถึงภาคกาคศึกษาที่ 2/2563 ซึ่งงบประมาณดังกล่าว21 

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการวิจัย โดยสาขาวิชาฯ ไม่ต้องรับภาระส่วนเกินใดๆ 22 

2. นางสาวสุรีพร ดลปัดชา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีรองศาสตราจารย์23 

พรเทพ ถนนแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับทุนวิจัยส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา24 

เพ่ือให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงฯ แบบร่วมทุน ปีการศึกษา 25 

2562 และทุนการศึกษาดังกล่าวสนับสนุนในส่วนของการท าวิทยานิพนธ์ 120 ,000.00 26 

บาท ตลอดหลักสูตร ขอลดหย่อนโดยช าระค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอก ภาค27 

การศึกษาละ 20,000 บาท ต่อภาคการศึกษา ตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษา 28 

1/2562 ซึ่งงบประมาณดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการวิจัย โดยสาขาวิชาฯ ไม่ต้อง29 

รับภาระส่วนเกินใดๆ  30 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา  31 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมได้ตามท่ีขอ 32 

/4.2 การรับรองผลการศึกษา ... 
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4.2 การรับรองผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 (แก้ เกรด I วิชา 1 

TE022201)   2 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี น าเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองผลการศึกษา 3 

ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 (แก้ เกรด I วิชา TE022201) รายนายเมธิชัย อัตถากร นักศึกษา4 

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จาก I เป็น D ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอ5 

ที่ประชุมพิจารณา  6 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 7 

4.3 ขอแก้ไขระดับคะแนนสอบไล่ วิชา TE033200 Basic Food Microbiology 8 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการขอแก้ไขระดับคะแนนสอบไล่ ของ9 

นางสาวสิริยากร ยาษาไชย รหัส 603160224-1 และนางสาวกัญญาอร จิตสันติวรรักษ์ รหัส 603160254-2 10 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ที่ยื่นค าร้องขอให้ตรวจสอบระดับคะแนนสอบไล่ รายวิชา 11 

TE033200 Basic Food Microbiology ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 และอาจารย์ผู้สอนขอ12 

แก้ไขระดับคะแนนสอบไล่ จาก B เป็น A เนื่องจากกรอกคะแนนผิดช่อง และสาขาวิชาฯ ได้ตรวจสอบแล้วเห็น13 

ควรให้แก้ไข ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา  14 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง โดยให้สาขาวิชาฯ ตรวจสอบคะแนนสอบ15 

ไล่ของนักศึกษารายอื่นๆ ด้วย  16 

4.4 ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งโรจน์ อาจเวทย์) 17 

ผู้อ านวยการกองบริหารคณะเทคโนโลยี น าเสนอที่ประชุมพิจารณาว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์18 

รุ่งโรจน์ อาจเวทย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มี19 

ความประสงค์จะขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ วิธีที่ 1 และได้ส่งเอกสาร20 

และผลงานมาเพ่ือประกอบการพิจารณา โดยมีผลการประเมินผลการสอนเป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการ21 

สอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 22 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ 23 

1. มีข้อเสนอแนะปรับแก้ ก.พ.อ. 03 ข้อ 2.1 ให้แก้ไขเงินเดือนให้ถูกต้อง ข้อ 3.1 ปรับแก้ให้24 

สอดคล้องกับรูปแบบที่คณะเห็นชอบให้ด าเนินการ   25 

2. เห็นชอบให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ วิธีที่ 1 26 

3. เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งรอง27 

ศาสตราจารย์ จ านวน 9 รายชื่อ โดยเรียงล าดับใหม่ตามที่ประชุมเสนอแนะ 28 

4.5 ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาผ่อนช าระเงินเพื่อคืนทุนการศึกษาของคณะเทคโนโลยี 29 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมทราบว่า นางสาวประไพพรรณ อ้ึงประสูติ นักศึกษาระดับปริญญา30 

โท รหัสประจ าตัว 625160004-1 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งอยู่ในความดูแลของรองศาสตราจารย์ ผกาวดี 31 

แก้วกันเนตร ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนักศึกษาเรียนดี ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี ภาค32 

การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 จ านวน 25,000 บาท เนื่องจากผลการเรียนของนักศึกษาดังกล่าวต่ ากว่า 3.00 ซ่ึง33 

ผิดเงื่อนไขขอรับทุน ดังนั้นนักศึกษาดังกล่าวจึงขอลาออกและคืนทุน จ านวน 25,000 บาท แต่เนื่องจากไม่สามารถ34 

/ช าระเงินคืนได้ทั้งหมด ... 
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ช าระเงินคืนได้ทั้งหมดในระยะเวลาที่ท าเรื่องลาออก จึงขอผ่อนช าระเป็นเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 5 เดือน 1 

ตั้งแต่ มกราคม-พฤษภาคม 2563 โดยถ้าหากนักศึกษาฯ ไม่สามารถช าระเงินคืนได้รองศาสตราจารย์ ผกาวดี แก้ว2 

กันเนตร จะเป็นผู้รับผิดชอบช าระเงินคืนทั้งหมด รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 3 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ และให้นางสาวประไพพรรณ อ้ึงประสูติ และ4 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท าหนังสือรับสภาพหนี้เพ่ือเป็นหลักฐาน  5 

4.6 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  6 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการขอเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ7 

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของ8 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม เนื่องจากจะมีอาจารย์ประจ าเกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 9 

2563 จ านวน 3 ท่าน ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 2 ท่าน ที่จะเกษียณอายุราชการ และมี10 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีผลงานวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา 11 

พ.ศ. 2558 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม โดยขอเปลี่ยนแปลงจากเดิม นายวินิจ ยังมี และ 12 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย สมผดุง เป็น นายณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์ 13 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 14 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ โดยเรียงล าดับตามต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์15 

ประจ าหลักสูตร และให้สาขาให้ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ ก่อนด าเนินการต่อไป 16 

4.7 การร่วมสนับสนุนทุนวิจัยแบบร่วมทุน (Joint Funding) ส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา17 

เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและท า18 

วิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ ประจ าปีการศึกษา 2563  19 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจาณาการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยแบบร่วมทุน (joint 20 

funding) ส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาเพ่ือให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาใน21 

หลักสูตรและท าวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ ประจ าปีการศึกษา 2563 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 22 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 157/2562) ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 23 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบสนับสนุนทุนวิจัยแบบร่วมทุน (Joint funding) 24 

ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทหรือปริญญาเอก) สาขาวิชาละ 2 ทุน ตามล าดับดังนี้ 25 

1. ทุนที่ 1 คณะรับผิดชอบร้อยละ 100 26 

2. ทุนที่ 2 คณะรับผิดชอบร้อยละ 50 สาขาวิชาฯ รับผิดชอบร้อยละ 50 27 

3. กรณีทุนที่ 3 ขึ้นไป สาขาวิชาฯ รับผิดชอบร้อยละ 100 28 

4.8 การรับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 29 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี น าเสนอที่ประชุมว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ30 

ปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 และงานสนับสนุนวิชาการได้ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์31 

การจบการศึกษาครบถ้วนแล้ว จ านวน 3 ราย ดังนี้ 32 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต จ านวน 1 คน  33 

1) นายณัฐพล สิริชนะ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.03 34 
/สาขาวิชาเทคโนโลยี ... 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 2 คน 1 

1) นางสาวศิระภัสสร ดวงงาม คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.49 2 

2) นางสาวปฏิมากร หงค าเมือง คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.96 3 

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 4 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 5 

4.9 ขอให้เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติด ารงต าแหน่งกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ประเภท6 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ7 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา ว่าบัณฑิตวิทยาลัยขอให้คณะโดยความ8 

เห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติด ารงต าแหน่งกรรมการประจ า9 

บัณฑิตวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 10 

1) เสนอรายชื่ออาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับฯ ส่วนงานละไม่เกิน 3 รายชื่อ 11 

2) ผู้มีคุณสมบัติต้องเป็นอาจารย์ประจ าที่มาจาก กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13 

กลุ่มสาขาวิชาละไม่เกิน 1 คน 14 

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 15 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอรายชื่อฯ ดังนี้ คือ  16 

1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายชื่อ คือ รองศาสตราจารย์พัฒนา เหล่า17 

ไพบูลย์ 18 

2. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 รายชื่อ คือ ศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล 19 

3. กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 รายชื่อ ให้คณะกรรมการประจ าคณะเสนอ20 

ชื่อฯ อีก 1 รายชื่อ ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 และขอความเห็นชอบต่อไป  21 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 22 

5.1 เงินส่วนค่าบริหารจัดการจาก SCIENCE PARK ที่จ่ายแก่สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 23 

ประธาน น าเสนอท่ีประชุมพิจารณาเรื่องเงินค่าบริหารจัดการจาก Science park โดยในปีนี้ที่24 

จ่ายแก่คณะเป็นเงิน 180,000 บาท และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารขอใช้เป็นเงิน 126,000 บาท คิดเป็น25 

ร้อยละ 70 และเห็นควรให้ใช้ตามที่ขอ ในปีถัดไปให้หักร้อยละ 30 ไว้ที่คณะ อีกร้อยละ 70 ให้จัดสรรให้คณะ26 

และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารตามสัดส่วนการใช้บริการ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ  27 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบ 28 

5.2 อัตราก าลังของสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 29 

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร แจ้งที่ประชุมทราบว่าสาขาวิชามีความต้องการขอ30 

อัตราก าลังเพ่ิมเนื่องจากจะมีการเกษียณอายุราชการในปีหน้า ประธานแจ้งเพ่ิมเติมว่าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี31 

จะมีผลกระทบในปีหน้าเช่นกัน คณะอาจหาทางแก้ปัญหาโดยใช้เงินรายได้ หรือลูกจ้างชั่วคราว และรอดูการขอ32 

/อนุมัติก าหนดอัตราใหม่ ... 
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อนุมัติก าหนดอัตราใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 จากมหาวิทยาลัยอีกครั้งว่าจะมีอัตรา1 

ทดแทนอย่างไรบ้าง จึงแจ้งที่ประชุมทราบ  2 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 3 

5.3 รายงานการเบิก-จ่าย เงินเข้าเป็นรายเดือน หรือราย 2 เดือน 4 

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร แจ้งที่ประชุมทราบว่าปัจจุบันใช้เงินรายได้ ในการ5 

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพ่ือป้องกันการใช้เงินจนเกิดการติดลบขอให้คณะแจ้งรายงานการใช้จ่ายเงิน เป็นราย6 

เดือนหรือ 2 เดือน จะเป็นไปได้หรือไม่ ประธานแจ้งเพ่ิมเติมว่าคณะรับไปพิจารณาการเงินงบประมาณแผ่นดิน 7 

อยู่ระหว่างรอเข้าที่ประชุมรัฐสภาวาระที่ 2 คาดว่าประมาณเดือนมีนาคม 2563 จะมีงบประมาณใช้ได้ ดังนั้น8 

ขอให้ใช้เงินรายได้ไปก่อน จึงแจ้งที่ประชุมทราบ  9 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 10 

5.4 การจัดซื้ อครุภัณฑ์ 1 รายการ คือ  รายการครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติ การทาง11 

เทคโนโลยีชีวภาพ วงเงิน 8,945,000 บาท 12 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่าการจัดซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ คือ รายการครุภัณฑ์ประจ า13 

ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ วงเงิน 8,945,000 บาท เป็นงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้มีการจัดหา14 

ร่วมกันของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จึงขอให้ทั้งสองสาขาวิชาประชุม15 

ร่วมกันเพ่ือจะได้แจ้งข้อมูลให้พัสดุด าเนินการจัดหาตามข้ันตอนต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 16 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 17 

เลิกประชุม เวลา 16.20  น. 18 

(นายสมคิด พลตื้อ) 19 

                        ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี 20 

         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 21 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 22 

นางนฤมล พิมพ์พงษ์ต้อน 23 

ผู้จดรายงานการประชุม 24 


