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/เชิญเสนอชื่อ ... 



ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 หน้าที่ 2/10 
เชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ประจ าปี พ.ศ. 2563 ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ 1 

ให้สาขาวิชาฯ/หลักสูตรฯ พิจารณาเสนอชื่อภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือคณะจะได้ด าเนินการต่อไป 2 

นั้น สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เสนอชื่อ ศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลดังกล่าว และ3 

ได้เสนอชื่อไปยังประธานคณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นฯ เรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 4 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 5 

2.2 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจ าปี พ.ศ. 2563 6 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม7 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ระเบียบวาระที่ 4.2 ขอ8 

เชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ประจ าปี พ.ศ. 2563 ที่ประชุมเห็นชอบใน9 

หลักการ ให้สาขาวิชาฯ/หลักสูตรฯ พิจารณาเสนอชื่อภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือคณะจะได้ด าเนินการ10 

ต่อไป นั้น ปรากฏว่าไม่มีสาขาวิชาฯ/หลักสูตรฯ ใดเสนอชื่อตามก าหนดข้างต้น จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 11 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 12 

2.3 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล นักเทคโนโลยีดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2563 13 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม14 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ระเบียบวาระที่ 4.3 ขอความ15 

ร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล นักเทคโนโลยีดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2563 ที่ประชุม16 

เห็นชอบในหลักการ ให้สาขาวิชาฯ/หลักสูตรฯ พิจารณาเสนอชื่อภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือคณะจะได้17 

ด าเนินการต่อไป นั้น ปรากฏว่าไม่มีสาขาวิชาฯ/หลักสูตรฯ ใดเสนอชื่อตามก าหนดข้างต้น จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 18 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 19 

2.4 การขอตั้งงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้ง21 

ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ระเบียบวาระที่ 4.9 การขอตั้งงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปี22 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ ให้ส่วนงานภายในคณะพิจารณาตั้งงบประมาณเงินรายได้23 

กลางปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แนวทางท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยขอให้ส่งข้อมูลที่ผ่านความ24 

เห็นชอบจากที่ประชุมของสาขาหรือหลักสูตรแล้ว ให้คณะภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 และขอให้หัวหน้าหน่วย25 

นโยบายและแผนน าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติม ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 26 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้หน่วยนโยบายและแผนตรวจสอบเพ่ิมเติม/ทบทวนกรณีของ27 

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ประเด็นเงินค่าสมัครสอบ สอวน. 28 

2.5 นักศึกษาแลกเปลี่ยน/การฝึกงานการวิจัยในห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา29 

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี จาก i3L 30 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุม31 

ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ระเบียบวาระที่ 3.2 นักศึกษาแลกเปลี่ยน/ฝึกงานการวิจัยใน32 

ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยี ชีวภาพ จาก i3L ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับนักศึกษา33 

/แลกเปลี่ยน/การศึกษา ... 



ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 หน้าที่ 3/10 
แลกเปลี่ยน/การศึกษางานวิจัยในห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชี วภาพ จาก i3L 1 

ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จ านวน 1 คืน คือ Mr.Audi Putra Santosa นั้น เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของ2 

เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมากไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลก 3 

จึงเห็นควรให้เลื่อนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนออกไปก่อน จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 4 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 5 

2.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 6 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ า7 

คณะ คราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ระเบียบวาระที่ 2.5 หลักสูตรวิทยาศาสตร8 

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2562) ที่ประชุมทราบการรอผลการพิจารณา9 

จากมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ นั้น ได้รับแจ้งจากทางมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ปรับปรุงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ10 

มาตรฐานหลักสูตร และการเลือกโปรแกรมของนักศึกษา จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 11 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้หลักสูตรฯ ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม แล้วน าส่งไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป 12 

2.7 การแทงจ าหน่ายครุภัณฑ์ 13 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม14 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ระเบียบวาระที่ 2.4 การแทง15 

จ าหน่ายครุภัณฑ์ ที่ประชุมทราบการที่พัสดุคณะอยู่ระหว่างด าเนินการลงรายการในระบบ KKUFMIS มีบางรายการ16 

ซ้ าซ้อนและมีรายละเอียดไม่ตรงกันต้องมีการแก้ไขในระบบ KKUFMIS โดยประสานงานกับ call center เพ่ือแก้ไข นั้น 17 

ยังอยู่ระหว่างด าเนินการเนื่องจากมีปัญหาในเรื่องการรายงานจากระบบ KKUFMIS จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 18 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 19 

2.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 3 20 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ21 

ประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ระเบียบวาระที่ 3.3 โครงการอบรมเชิง22 

ปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รุ่นที่  3 ที่ประชุมทราบการท าบันทึกขอเชิญ23 

ผู้รับผิดชอบแต่ละห้องปฏิบัติการเข้าร่วม นั้น ได้ก าหนดจัดอบรมในวันที่ 19 มีนาคม 2563 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 24 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 25 

2.9 การจัดกิจกรรม The 4th TE International Food Festival 2020 และกิจกรรม Art Lane 26 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุม27 

ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ระเบียบวาระที่ 3.4 การจัดกิจกรรม The 4th TE International 28 

Food Festival 2020 และ กิจกรรม Art Lane ที่ประชุมรับทราบก าหนดการจัดกิจกรรมในวันที่ 14-15 29 

กุมภาพันธ์ 2563 นั้น การจัดกิจกรรมได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ในเบื้องต้นมีข้อเสนอแนะการจัดงาน30 

เกี่ยวกับอาหารที่น ามาจ าหน่ายของร้านค้าอยากให้เป็นนานาชาติมากกว่านี้ คาดว่าการจัดปีหน้าจะน าข้อมูล31 

ดังกล่าวไปปรับปรุง และหากมีข้อสรุปจากทุกฝ่ายจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง แจ้งที่ประชุมทราบ 32 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 33 
/ระเบียบวาระท่ี 3 ... 



ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 หน้าที่ 4/10 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 2 

ประธาน แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงก าหนดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 3 

แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยการเวียนหนังสือที่4 

ด าเนินการไปแล้วจ านวน 1 ครั้ง และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ คือ บันทึกข้อความ ที่ อว 660301.12.1.2.1/ว 5 

125 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนทุนเพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอ6 

ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และ7 

สิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจ างวดที่ 1/2563 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งโรจน์ 8 

อาจเวทย์) ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 9 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 10 

3.2 ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล Ajinomoto - FoSTAT Award ส าหรับนักวิจัยดีเด่น11 

ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหาร ประจ าปี 2563 12 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่ามูลนิธิอายุโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และ13 

เทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย จัดโครงการมอบรางวัล Ajinomoto – FoSTAT Award ส าหรับนักวิจัย14 

ดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหาร ประจ าปี 2563 โดยจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง จึงขอให้สาขาวิชา15 

เทคโนโลยีการอาหารและสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล และแจ้งคณะภายใน16 

วันที ่16 มีนาคม 2563 เพ่ือเสนอชื่อไปยังสมาคมฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 17 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 18 

3.3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ วิทยาลัยการ19 

ปกครองท้องถิ่น คณะเกษตรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาตร์ คณะเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร์ 20 

คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ หน่วยงาน21 

และสถานประกอบการในจังหวัดขอนแก่น 18 หน่วยงาน 22 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสันนิบาต23 

เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น คณะเกษตรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะ24 

เทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ 25 

หน่วยงานและสถานประกอบการในจังหวัดขอนแก่น 18 หน่วยงาน เป็นโครงการให้นักศึกษาไปเรียนรู้ในสภาพพ้ืนที่จริง 26 

โดยจะเริ่มในปีการศึกษา 2563 ถ้ามีนักศึกคณะเทคโนโลยี จะเข้าร่วมก็ต้องมีอาจารย์แต่ละคณะที่เป็นทีมที่ปรึกษา จะ27 

มีการประชุมอีกครั้งที่วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 28 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 29 

3.4 รายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ Objective & Key Result (OKRs)  30 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 31 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แจ้งรายงานผลข้อตกลงการ32 

ปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ Objective & Key Result (OKRs) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยผลการ33 

/ด าเนินงานในปี 2562 ... 



ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 หน้าที่ 5/10 
ด าเนินงานในปี 2562 คณะบรรลุเป้าหมายทุกตัว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุม1 

ทราบ 2 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 3 

3.5 การจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แผนงาน 4 

โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) 5 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า กองยุทธศาสตร์แจ้งเรื่องการจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย 6 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย 7 

(Reinventing University System) โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดอยู่ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษากลุ่มการวิจัย8 

ระดับแนวหน้าของโลก และขอให้คณะพิจารณาการจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 9 

ภายใต้แผนงานโครงการดังกล่าว ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตรร่วม การยกระดับนักวิจัย และการปรับเปลี่ยน10 

บริหารจัดการรูปแบบใหม่ จึงขอให้สาขาวิชาฯ/หลักสูตรฯ พิจารณาจัดท าค าขอส่งมาที่คณะ เพ่ือรวบรวมส่ง11 

มหาวิทยาลัยภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 12 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 13 

3.6 ยุวชนสร้างชาติ 14 

    ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้ไปประชุมร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา 15 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องยุวชนสร้างชาติ-16 

framework โดยมีแนวคิดอยากเห็นการบูรณาการของนักศึกษาอย่างน้อยสองศาสตร์ เช่น วิทยาศาสตร์17 

เทคโนโลยี กับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การส่งนักศึกษาออกไปฝึกงานโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง หรือ 18 

บัณฑิตอาสาอยากให้กลับไปท างานในชุมชนของตน และหากได้รับข้อมูลเพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลัยจะแจ้ง19 

สาขาวิชาฯ/หลักสูตรฯ ทราบต่อไป ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 20 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 21 

3.7 University transformation 22 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้ไปประชุมร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 23 

วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต้องการให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นตัว24 

หลักในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 โดยการแก้ปัญหา pain points และกับดักของสถาบันอุดมศึกษา 25 

การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาด้วยการเน้นผลสัมฤทธิ์ตามศักยภาพสถาบัน มีการแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตาม26 

ยุทธศาสตร์ เพ่ือน าไปสู่ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 27 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 28 

3.8 สรุปรายรับ การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลย ี29 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสรุปรายรับ การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา30 

ปลาย ปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยี จึงขอให้หัวหน้าหน่วยนโยบายและแผนน าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติม ดัง31 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 32 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 33 

/3.9 การใช้ระบบยื่น ... 



ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 หน้าที่ 6/10 
3.9 การใช้ระบบย่ืนค าร้องออนไลน์ ระดับปริญญาตรี 1 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่ามหาวิทยาลัยจะมีการใช้ระบบยื่นค าร้องออนไลน์ 2 

ระดับปริญญาตรี หลังจากที่ได้เริ่มใช้กับบัณฑิตศึกษาแล้ว เบื้องต้นมี 12 แบบฟอร์ม และจะเริ่มใช้วันที่ 16 3 

มีนาคม 2563 กับนักศึกษาลงทะเบียนภาคการศึกษาพิเศษ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับ e-mail เพ่ือให้4 

อาจารย์ให้ความเห็นชอบ ระบบจะมีการแจ้งเตือนทุก 3 วัน หากไม่มีการตอบรับ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 5 

มติ ที่ประชุมรับทราบและให้ฝ่ายวิชาการแจ้งข้องมูลทาง e-mail ให้คณาจารย์ทราบต่อไป 6 

3.10 รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบกระบวนทัศน์ใหม่ 7 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ขอให้สาขาวิชาฯ/หลักสูตรฯ แจ้งรายวิชาที่มี8 

การจัดการเรียนการสอนแบบกระบวนทัศน์ใหม่ นั้น สาขาวิชาฯ ได้แจ้งรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน9 

แบบกระบวนทัศน์ใหม่เรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลือหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีการผลิต จึงขอให้รีบด าเนินการแจ้ง10 

รายวิชาฯ ในสัปดาห์หน้า เพ่ือคณะจะได้ด าเนินการต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 11 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 12 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 13 

4.1 ร่าง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการโรงงานต้นแบบส าหรับแปรรูปผลผลิต14 

ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง คณะ15 

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมว่าอุทยานวิทยาศาสตร์ได้ส่งร่าง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน17 

การบริหารจัดการโรงงานต้นแบบส าหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร ณ คณะ18 

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และฝ่ายนวัตกรรมและ19 

วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้พิจาณาปรับแก้บางส่วนแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาโดยเฉพาะ20 

ประเด็นการจัดสรรรายรับ โดยได้เรียนเชิญรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจร่วมประชุมหารือ จึงขอ21 

เชิญสาขาวิชาฯ/หลักสูตรฯ ร่วมประชุมในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะ22 

เทคโนโลยี ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 23 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงฯ โดยจะมีการ24 

ประชุมหารือร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 อีกครั้ง และเมื่อมี25 

ข้อสรุปร่วมกันจะด าเนินการเพ่ือลงนามต่อไป  26 

4.2 ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ วิชา TE034 511 สถิติส าหรับการวิเคราะห์คุณภาพทางประสาท27 

สัมผัสของอาหาร 28 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมพิจารณาว่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ขอเปิด29 

รายวิชาใหม่ TE034 511 สถิติส าหรับการวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร เนื่องจากยังไม่มีวิชา30 

นี้ในหลักสูตร ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติในการวิเคราะห์ 31 

แปลผล และสรุปผลข้อมูลทางสถิติส าหรับการทดสอบทางประสาทสัมผัส ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ32 

วาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 33 
/มติ ที่ประชุม ... 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ และให้ฝ่ายวิชาการไปตรวจสอบให้1 

ถูกต้องว่าควรอยู่ในหมวดใดของหลักสูตร 2 

4.3 การคัดเลือกกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 3 

ประธาน น าเสนอท่ีประชุมว่าตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3418/2561 สั่ง ณ วันที่ 28 4 

พฤษภาคม 2561 แต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ลักขณา เหล่าไพบูลย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งรอง5 

ศาสตราจารย์ ปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา6 

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นั้น บุคคลดังกล่าวขอลาออกจากการด ารง7 

ต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เพ่ือให้การสรรหาหัวหน้า8 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประกอบกับ ข้อ 8.1 ของประกาศ9 

คณะเทคโนโลยี ฉบับที่ 8/2561 จึงต้องมีกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี 10 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 11 

มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการขององค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 12 

1. คณบดี   เป็นประธานกรรมการ 13 

2. รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร เป็นกรรมการ 14 

3. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี เป็นกรรมการ 15 

4. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เป็นกรรมการ 16 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ เป็นกรรมการ 17 

(ส ารอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย สมผดุง)  18 

6. ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี  เป็นเลขานุการ 19 

และให้กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะทาบทาม หากไม่ขัดข้องให้แต่งตั้งต่อไป 20 

4.4 การประเมินผลการสอนของ นางสาวเพ็ญศรี ปลั่งกลาง และนางอนาลยา หนานสายออ 21 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการแต่งตั้ง22 

คณะกรรมการประเมินผลการสอนของนางสาวเพ็ญศรี ปลั่งกลาง และนางอนาลยา หนานสายออ เพ่ือ23 

ประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายใน24 

ส่วนงานและภายนอกส่วนงานที่มีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และด ารง25 

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอ จ านวน 3 คน ตามข้อ 6 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 26 

(ฉบับที่ 3002/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนเพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารง27 

ต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการสอน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 28 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการขององค์ประกอบของคณะกรรมการประเมนิผล29 

การสอน และให้ทาบทามบุคคลที่มีรายชื่อเพ่ือเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการสอนต่อไป ดังนี้ 30 

1. นางสาวเพ็ญศรี ปลั่งกลาง 31 

1.1 กรรมการภายในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คือ ศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง 32 

1.2 กรรมการภายในคณะนอกสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทนี 33 

อุริยะพงศ์สรรค์ อันดับส ารอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชฎา ตั้งวงค์ไชย 34 

/1.3 กรรมการภายนอก ... 
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1.3 กรรมการภายนอกคณะ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิฏฐ์ เจริญสุดใจ คณะวิทยาศาสตร์ 1 

2. นางอนาลยา หนานสายออ 2 

2.1 กรรมการภายในหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์3 

พลฤทธิ์ จุลมนต์ 4 

2.2 กรรมการภายในคณะนอกหลักสูตรสาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิต คือ ผู้ช่วย5 

ศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ 6 

2.3 กรรมการภายนอกคณะ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัธน์ เรืองแสง คณะวิทยาศาสตร์ 7 

4.5 ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (นางปฏิมากร พะสุวรรณ) 8 

ผู้อ านวยการกองบริหารคณะเทคโนโลยี น าเสนอที่ประชุมพิจารณาว่านางปฏิมากร พะสุวรรณ 9 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มีความ10 

ประสงค์จะขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ และได้ส่งเอกสารและผลงานมา11 

เพ่ือประกอบการพิจารณา โดยมีผลการประเมินผลการสอนเป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ใน12 

หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 13 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ14 

เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ของนางปฏิมากร พะสุวรรณ และให้สาขาวิชาฯ เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณา15 

ผลงานทางวิชาการให้คณะเพ่ือด าเนินการขอความเห็นชอบโดยการเวียนรับรองต่อไป 16 

4.6 ขอเชิญเสนอชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่ง17 

ผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 18 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ น าเสนอที่ประชุมพิจารณาว่าฝ่ายนวัตกรรมและ19 

วิสาหกิจ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิของกองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 20 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยหากมีความประสงค์เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการสรรหาเพ่ือด ารง21 

ต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิฯ สามารถเสนอชื่อฯ จ านวน 1 คน ต่อสาขาเชี่ยวชาญ (ท้ังหมด 10 สาขา) ทั้งนี้ต้องได้รับ22 

การยินยอมจากผู้ได้รับการเสนอชื่อ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 23 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบในหลักการให้เสนอชื่อฯ สาขาต่างๆ ดังนี้ 24 

1. สาขา Renewable Energy เสนอชื่อ ศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง 25 

2. สาขา IT, Big Data and Data Analytics เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ    26 

3. สาขา Finance and Economics   เสนอชื่อ ศาสตราจารย์กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม 27 

4. สาขา Business Administration เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี เจริญวานิช 28 

4.7 การรับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 29 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี น าเสนอที่ประชุมว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษา ภาค30 

การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และงานสนับสนุนวิชาการได้ตรวจสอบค่า31 

คะแนน และเกณฑ์การจบการศึกษาครบถ้วนแล้ว จ านวน 2 ราย คือ 32 

ระดับปริญญาโท 33 

1. MISS SOPHEAVI MAO รหัสประจ าตัว 595160020-0 34 

/ระดับปริญญาเอก ... 
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ระดับปริญญาเอก 1 

1. นายพีระพงษ์ วงษ์ทหาร รหัสประจ าตัว 587160006-7 2 

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 3 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 4 

4.8 รายงานการใช้จ่ายเงิน ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 5 

พ.ศ. 2563 งบประมาณเงินรายได้ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 6 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมพิจารณาการรายงานการใช้เงินตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะ7 

เทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณเงินรายได้ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยให้หัวหน้าหน่วย8 

นโยบายและแผนน าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติม ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 9 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการการใช้จ่ายเงินตามแผนยุทธศาสตร์ฯ 10 

เดือนกุมภาพันธ์ 2563 และขอให้สาขาวิชาฯ/หลักสูตรฯ พิจารณาตรวจสอบเพิ่มเติม หากมีข้อเสนอแนะ/แก้ไข 11 

ให้แจ้งหน่วยนโยบายและแผนต่อไป 12 

4.9 ร่าง บันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) การขับเคลื่อนขอนแก่นจีโอปาร์ค ด้านธรณีวิทยา 13 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) การขับเคลื่อนขอนแก่นจีโอ14 

ปาร์ค ด้านธรณีวิทยา โดยมีหลัการในส่วนของคณะเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือแก้ปัญหาในรูปแบบสหวิทยาการ 15 

รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการเรียนการสอนโดยใช้พ้ืนที่ขอนแก่นจีโอปาร์คเป็นแหล่งเรี ยนรู้ให้กับนักศึกษา และ16 

บุคลากรของคณะ รวมทั้งส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนา17 

และพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืนดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 18 

มติที่ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง19 

วิชาการฯ โดยมีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมเติมความร่วมมือทางวิชาการในสาขาอ่ืนๆ นอกเหนือจากสาขาวิชา20 

เทคโนโลยีธรณีด้วย เช่น สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการผลิต และขอ21 

ความอนุเคราะห์กองกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนด าเนินการเพ่ือลงนามต่อไป 22 

4.10 การร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของอาจารยจ์ากนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีท่ี 3 23 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมว่าคณะได้รับรายงานการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของรอง24 

ศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์ อุปริวงศ์ จากนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 3 ในการสอนรายวิชา 25 

TE023502 POLLUTION AND WASTE TREATMENT LABORATORY โดยร้องเรียนว่าเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 26 

2563 เวลาประมาณ 14.00 น. ท่านมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และพฤติกรรมที่รุนแรง รวมถึงวาจาถ้อยค าที่ไม่27 

สุภาพ ส่งผลให้นักศึกษาเกิดความเครียดและกดดัน และเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 28 

คณะได้ขอเชิญท่านประชุมร่วมกันกับคณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ประธานฯหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต29 

สาขาฯชีวภาพ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ อาจารย์ประสานงานรายวิชา TE023502 อาจารย์ที่ปรึกษา30 

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 3 และผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 19 31 

กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี มีผลการประชุมหารือในเบื้องต้น คือ 32 

1. ห้ามใช้วาจาหรือถ้อยค าที่ไม่สุภาพ/หยาบคายกับนักศึกษา 33 

2. ห้ามแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือรุนแรง เช่น การชี้หน้านักศึกษา 34 

/จึงเสนอท่ีประชุม ... 



ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 หน้าที่ 10/10 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 1 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ และเพ่ือเป็นการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้2 

ของนักศึกษาและไม่ก่อให้เกิดความกดดันหรือความเครียดหรือผลกระทบอ่ืนๆ ที่อาจส่งผลกระทบกับการ3 

เรียนรู้ของนักศึกษา ในส่วนของชั่วโมงสอนบรรยายและปฏิบัติการที่ท่านยังคงรับผิดชอบในภาคการศึกษา4 

ปลาย ปีการศึกษา 2562 คณะจะให้อาจารย์ผู้ร่วมสอนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในชั ่วโมงสอนบรรยายและ5 

ปฏิบัติการดังกล่าว และในปีการศึกษา 2563 คณะและสาขาวิชาฯ จะพิจารณาลดภาระงานสอนของท่าน 6 

แต่จะก าหนดภาระงานด้านอ่ืนๆ เช่น ด้านการวิจัยหรือบริการวิชาการ ให้เพ่ิมข้ึน 7 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 8 

5.1 การจัดท าข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบ CHECO 9 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดท าข้อมูลหลักสูตรเข้าสูระบบ (CHE 10 

Curriculum Online : CHECO) ของคณะ สกอ. รับทราบแล้วหลักสูตรเดียว คือ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา11 

เทคโนโลยีชีวภาพ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 12 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 13 

5.2 โครงการบรรยายธรรม "การด าเนินชีวิตของนักศึกษาในยุคดิจิตอลตามหลักพระพุทธศาสนา" 14 

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต แจ้งที่ประชุมทราบว่าจะจัด โครงการบรรยาย15 

ธรรม "การด าเนินชีวิตของนักศึกษาในยุคดิจิตอลตามหลักพระพุทธศาสนา" วิทยากรโดย พระอาจารย์รัฐวีร์ ฐิตวีโร 16 

เจ้าอาวาสวัดป่ากกสะทอน จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.20-15.00 น. ณ ห้องสัมมนา 17 

4 ชั้น 6 อาคาร TE06 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ และเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 18 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 19 

เลิกประชุม เวลา 16.50 น. 20 

(นายสมคิด พลตื้อ) 21 

                        ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี 22 

         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 23 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 24 

นางนฤมล พิมพ์พงษ์ต้อน 25 

ผู้จดรายงานการประชุม 26 


