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เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 24 

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 25 

ระเบียบวาระที่ 1 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีการ26 
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หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 1 แก้ไขจาก “ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี” เป็น “รายงาน28 

การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี”    29 

หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 20 แก้ไขจาก “2.8 โครงการบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับ” เป็น “2.8 โครงการอบรมเชิง30 
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16 แก้ไขจาก “เมื่อวันจันที่ 17 กุมภาพันธ์” เป็น “เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์”  33 

/หน้าที่ 9 ... 



ครั้งที่ 3/2563 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 หน้าที่ 2/10 
หน้าที่ 9 บรรทัดที่ 23 แก้ไขจาก “4.10 การร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของท่านจากนักศึกษา” เป็น “4.10 การ1 

ร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของอาจารย์จากนักศึกษา” 2 

หน้าที่ 10 บรรทัดที่ 2 แก้ไขจาก “มติที่ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว” เป็น “มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว” บรรทัดที่ 3 

11 แก้ไขจาก “ของคณะ สกอ. รับทราบแล้ว” เป็น “ของคณะ สกอ. รับทราบแล้วหลักสูตร4 

เดียว คือ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ” 5 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่อง 6 

2.1 ร่าง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการโรงงานต้นแบบส าหรับแปรรูปผลผลิต7 

ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง 8 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุม10 

ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาระที่ 4.1 ร่าง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ11 

บริหารจัดการโรงงานต้นแบบส าหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร ณ คณะเทคโนโลยี 12 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ 13 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ ร่าง บันทึกข้อตกลงฯ โดยจะมีการประชุมหารือร่วมกับ14 

รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 อีกครั้ง และเมื่อมีข้อสรุปร่วมกันจะ15 

ด าเนินการเพ่ือลงนามต่อไป นั้น หลังจากประชุมหารือร่วมกันและปรับแก้เพ่ิมเติมร่างบันทึกข้อตกลงความ16 

ร่วมมือฯ โดยเฉพาะรายละเอียดการจัดสรรรายรับ และฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจได้ปรับแก้และส่งมาให้คณะ17 

ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างรอต้นฉบับที่ลงนามครบถ้วนสมบูรณ์แล้วจากฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ จึงแจ้งที่18 

ประชุมทราบ   19 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 20 

2.2 การสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 21 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม22 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาระท่ี 4.3 การ23 

คัดเลือกกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการขององค์ประกอบ24 

ของคณะกรรมการฯ นั้น ได้ทาบทามคณะกรรมการและมีค าสั่งแต่งตั้งแล้ว และแจ้งผู้มีสิทธิเพ่ือเสนอชื่อผู้25 

สมควรด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 9.00-15.00  น. โดย 26 

ให้เสนอชื่อล่วงหน้าได้ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2563 เวลา 8.30-16.30 น. จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 27 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 28 

2.3 การประเมินผลการสอนของ นางสาวเพ็ญศรี ปลั่งกลาง และนางอนาลยา หนานสายออ 29 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม30 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาระท่ี 4.4 การ31 

ประเมินผลการสอนของ นางสาวเพ็ญศรี ปลั่งกลาง และนางอนาลยา หนานสายออ ที่ประชุมเห็นชอบใน32 

หลักการขององค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินผลการสอน และให้ทาบทามบุคคลที่มีรายชื่อเพ่ือเสนอ33 

/แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ... 



ครั้งที่ 3/2563 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 หน้าที่ 3/10 
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการสอนต่อไป นั้น ได้ด าเนินการทาบทามและแต่งตั้งคณะกรรมการ1 

ประเมินผลการสอนเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการฯ ได้ประเมินผลการสอนของนางสาวเพ็ญศรี ปลั่งกลาง 2 

แล้วเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 มีผลการประเมินฯ อยู่ในระดับช านาญพิเศษ ส่วนคณะกรรมการประเมินผล3 

การสอนของนางอนาลยา หนานสายออ ประธานคณะกรรมการฯ ติดราชการจึงเลื่อนการประเมินฯ เป็นวันที่ 4 

20 มีนาคม 2563 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 5 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 6 

2.4 ขอเชิญเสนอชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่ง7 

ผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 8 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม9 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาระท่ี 4.6 ขอ10 

เชิญเสนอชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนวิจัย 11 

พัฒนา และนวัตกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้เสนอชื่อฯ สาขาต่างๆ จ านวน 4 12 

สาขา นั้น ได้ประสานงานขอเอกสารแบบฟอร์มและประวัติผลงานกับทุกท่านเรียบร้อยแล้ว ได้รับแบบฟอร์ม13 

และประวัติผลงานจ านวน 3 ท่าน ยังคงเหลือรองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 14 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้ส่งเอกสารแบบฟอร์มและประวัติผลงานที่ได้รับแล้วไปยังฝ่าย15 

นวัตกรรมและวิสาหกิจ และหากได้รับเอกสารแบบฟอร์มและประวัติผลงานของรองศาสตราจารย์วนิดา 16 

แก่นอากาศ ให้ส่งตามไปภายหลัง 17 

2.5 รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบกระบวนทัศน์ใหม่ 18 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 19 

คราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาระที่ 3.10 รายวิชาที่มีการจัดการเรียน20 

การสอนแบบกระบวนทัศน์ใหม่ ที่ประชุมรับทราบการแจ้งรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบกระบวน21 

ทัศน์ใหม่ แต่ยังคงเหลือรายวิชาหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีการผลิต นั้น บัดนี้ ทุกสาขาวิชาฯ/หลักสูตรฯการผลิต 22 

ไดแ้จ้งรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบกระบวนทัศน์ใหม่ มายังฝ่ายวิชาการครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ดัง23 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 24 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 25 

2.6 อัตราค่าบริการคณะเทคโนโลยี 26 

 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบข้อมูลอัตราค่าบริการคณะ27 

เทคโนโลยี หลังจากที่คณะกรรมการวิจัยของคณะได้พิจารณาแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 28 

ส าหรับกรณีที่นักวิจัยได้รับเงินวิจัยหรือบริการวิชาการหากไม่แจ้งกับสาขาวิชาฯ/หลักสูตรฯ จะไม่รับทราบและ29 

สามารถคิดอัตราค่าบริการนี้ได้ เห็นควรให้งานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแจ้งข้อมูล/สัญญาที่ได้รับให้30 

สาขาวิชาฯ/หลักสูตรฯ ในส่วนของการบริการวิชาการกรณีของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ31 

อุตสาหกรรมไทย เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ITAP) รวมทั้งกรณีที่ยังไม่มีหลักเกณฑ์ของสาขาวิชาฯ/32 

หลักสูตรฯ จะศึกษาข้อมูลการด าเนินการต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 33 

/มติ ที่ประชุมรับทราบ ... 



ครั้งที่ 3/2563 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 หน้าที่ 4/10 
มติ ที่ประชุมรับทราบและให้สาขาวิชาฯ/หลักสูตรฯการผลิต น ากลับไปพิจารณาหากมีการ1 

ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ขอให้ด าเนินการแจ้งคณะภายในวันที่ 2 เมษายน 2563 เพ่ือคณะจะได้ด าเนินการต่อไป 2 

2.7 การขอตั้งงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุม4 

ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาระที่  2.4 การขอตั้งงบประมาณเงินรายได้กลางปี 5 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ประชุมรับทราบ และให้หน่วยนโยบายและแผนตรวจสอบเพ่ิมเติม/ทบทวน6 

กรณีของสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ประเด็นเงินค่าสมัครสอบ สอวน. นั้น กองยุทธศาสตร์ขอให้ชี้แจงข้อมูลการ7 

ขอตั้งงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเฉพาะกรณีการจ้างบุคคลและคณะได้8 

ชี้แจงข้อมูลกรณีการจ้างบุคคลที่รอผลการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการกลับไปยังกองยุทธศาสตร์แล้ว จึงแจ้ง9 

ที่ประชุมทราบ 10 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 11 

2.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 12 

 รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการ13 

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาระที่ 14 

2.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ที่ประชุมทราบ15 

และให้หลักสูตรฯ ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม แล้วน าส่งไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป นั้น อยู่ระหว่างการด าเนินการ16 

ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ขอเวลาด าเนินการอีก 3 สัปดาห์ ก่อนน าส่งไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 17 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 18 

2.9 การแทงจ าหน่ายครุภัณฑ์ 19 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม20 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาระท่ี 2.7 การ21 

แจ้งจ าหน่ายครุภัณฑ์ ที่ประชุมรับทราบการที่พัสดุคณะอยู่ระหว่างด าเนินการลงรายการ นั้น พัสดุคณะอยู่22 

ระหว่างด าเนินการลงรายการในระบบ KKUFMIS มีบางรายการที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากมีความ23 

ซ้ าซ้อนของข้อมูล ไม่ตรงกับครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริง จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 24 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะว่าหากรายการใดที่ไม่อยู่ในระบบหรือไม่มีเลข25 

ครุภัณฑ์ ให้ด าเนินการจ าหน่ายออก เพ่ือจะได้มีพ้ืนที่ว่าง หรือจัดเก็บได้ดีขึ้น  26 

2.10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 3 27 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม28 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาระที่ 2.8 29 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 3 ประชุมรับทราบ30 

ก าหนดการจัดในวันที่ 19 มีนาคม 2563 นั้น เนื่องจากอยู่ในช่วงมีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค31 

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเลื่อนการจัดออกไปก่อน จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 32 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 33 

/2.11 การจัดกิจกรรม The 4th ... 



ครั้งที่ 3/2563 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 หน้าที่ 5/10 
2.11 การจัดกิจกรรม The 4th TE International Food Festival 2020 และ กิจกรรม Art Lane  1 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุม2 

ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาระท่ี 2.9 การจัดกิจกรรม The 4th TE International 3 

Food Festival 2020 และ กิจกรรม Art Lane ที่จัดกิจกรรมในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุม4 

รับทราบข้อมูลการจัดกิจกรรมเบื้องต้น นั้น ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลสรุปอย่างเป็นทางการแต่ได้ให้ผู้รับผิดชอบ5 

น าเสนอข้อมูลสรุปเบื้องต้นแล้ว โดยจะสรุปข้อมูลและน าเสนอให้ทราบต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 6 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 7 

2.12 การจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แผนงาน8 

โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) 9 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุม10 

ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาระที่ 3.5 การจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย 11 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แผนงาน โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย 12 

(Reinventing University System) ที่ประชุมรับทราบการขอให้สาขาวิชาฯ/หลักสูตรฯ พิจารณาจัดท าค าขอฯ13 

ส่งมาที่คณะ เพ่ือรวบรวมส่งมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น คณะน าเสนอการจัดท าค าขอ14 

งบประมาณรายจ่าย ดังกล่าว จ านวน 2 โครงการ คือ 15 

1. โครงการระบบการผลิตอัจฉริยะและการจัดการส าหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 16 

ระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง/ระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือตอบโจทย์โครงการพลิกโฉมระบบ17 

อุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) โดยหลักสูตรสาขาวิชา18 

เทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น งบประมาณ 10,000,000 19 

บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 20 

2. โครงการขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศภูมิภาคอาเซียนบวกส าม 21 

(Extension and Broaden International Relationship in Universities in ASEAN 22 

plus Three) ) โดย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น งบประมาณ 2,110,000 23 

บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 24 

จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 25 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 26 

2.13 ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ วิชา TE034 511 สถิติส าหรับการวิเคราะห์คุณภาพทางประสาท27 

สัมผัสของอาหาร 28 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 29 

คราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาระที่ 4.2 ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ วิชา 30 

TE034 511 สถิติส าหรับการวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ 31 

และให้ฝ่ายวิชาการไปตรวจสอบให้ถูกต้องว่าควรอยู่ในหมวดใดของหลักสูตร นั้น หลังจากตรวจสอบแล้ว ขอ32 

ปรับแก้เป็นอยู่ในหมวดวิชาชีพ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 33 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 34 

/2.14 ร่าง บันทึกข้อตกลงร่วม ... 



ครั้งที่ 3/2563 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 หน้าที่ 6/10 
2.14 ร่าง บันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) การขับเคลื่อนขอนแก่นจีโอปาร์ค ด้านธรณีวิทยา 1 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุม2 

ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาระที่ 4.9 ร่าง บันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) การ3 

ขับเคลื่อนขอนแก่นจีโอปาร์ค ด้านธรณีวิทยา ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ4 

ทางวิชาการฯ โดยมีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมเติมความร่วมมือทางวิชาการในสาขาอ่ืนๆ นอกเหนือจากสาขาวิชา5 

เทคโนโลยีธรณีด้วย เช่น สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการผลิต และขอ6 

ความอนุเคราะห์กองกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนด าเนินการเพ่ือลงนามต่อไป นั้น 7 

ได้ปรับแก้ตามที่เสนอแนะและส่งให้กองกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จึงแจ้งที่8 

ประชุมทราบ 9 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 10 

2.15 การร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของอาจารย์จากนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีท่ี 3 11 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุม12 

ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาระที่ 4.10 การร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของอาจารย์13 

จากนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ ชั้นปีที่ 3 ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และเพ่ือเป็นการช่วยส่งเสริมการ14 

เรียนรู้ของนักศึกษาและไม่ก่อให้เกิดความกดดันหรือความเครียดหรือผลกระทบอ่ืนๆ ที่อาจส่งผลกระทบกับ15 

การเรียนรู้ของนักศึกษา ในส่วนของชั่วโมงสอนบรรยายและปฏิบัติการที่ท่านยังคงรับผิดชอบในภาคการศึกษา16 

ปลาย ปีการศึกษา 2562 คณะจะให้อาจารย์ผู้ร่วมสอนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในชั ่วโมงสอนบรรยายและ17 

ปฏิบัติการดังกล่าว และในปีการศึกษา 2563 คณะและสาขาวิชาฯ จะพิจารณาลดภาระงานสอนของท่าน 18 

แต่จะก าหนดภาระงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านการวิจัยหรือบริการวิชาการ  ให้เพ่ิมขึ้น นั้น ได้แจ้งอาจารย์19 

ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 20 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 21 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 22 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 23 

ประธาน แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงก าหนดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 24 

แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยการเวียนหนังสือที่25 

ด าเนินการไปแล้วจ านวน 3 ครั้ง และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ คือ 26 

1. บันทึกข้อความ ที่ อว 660301.12.1.3.1/ว 345 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 27 

พิจารณารับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 28 

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 1 ราย คือ นางสาวศิวพร สุริยะพงษ์ 29 

2. บันทึกข้อความ ที่ อว 660301.12.1.1.2/ว 352 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 30 

พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง31 

ทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของนางปฏิมากร พะสุวรรณ 32 

3. บันทึกข้อความ ที่ อว 660301.12.1.3/ว 366 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 33 

/พิจารณารับรองผู้ส าเร็จ ... 
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พิจารณารับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 1 

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 1 ราย คือ นางสาวนิธินันท์ ศรีหะนันท์ 2 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 3 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 4 

3.2 สรุปจ านวนรายวิชาที่ส่งคะแนนสอบกลางภาค ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 5 

2562 6 

รองคณบดีฝ่ายวิขาการ แจ้งที่ประชุมทราบจ านวนรายวิชาที่ส่งผลการประกาศคะแนนสอบ7 

กลางภาค ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 โดยสาขาวิชาฯ/หลักสูตรฯการผลิต ได้จัดส่งผลการ8 

ประกาศคะแนนสอบกลางภาคครบถ้วนทุกรายวิชาแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่9 

ประชุมทราบ 10 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 11 

3.3 ผลการอนุมัติก าหนดอัตราใหม่ (ประเภทวิชาการ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 12 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่ากองยุทธศาสตร์ แจ้งผลการอนุมัติกรอบอัตราใหม่ (ประเภท13 

วิชาการ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้ส่วนงาน/หน่วยงาน ได้ก าหนดคุณวุฒิ คุณสมบัติในการ14 

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสาขาวิชา และส่งรายละเอียดประกอบการ15 

รับสมัครคัดเลือก ไปยังกองทรัพยากรบุคคลต่อไป นั้น คณะได้รับอนุมัติอัตราใหม่งบประมาณเงินรายได้จ านวน 16 

2 อัตรา สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จึงขอให้สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีเร่งด าเนินการฯ เพ่ือให้สามารถบรรจุบุคคลฯ 17 

ได้ในต้นเดือนพฤษภาคม 2563 เพ่ือให้มโีอกาสได้รับการปรับเปลี่ยนจากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณ18 

แผ่นดิน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 19 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 20 

3.4 ขอเชิญเสนอชื่อโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้รับรางวัลเชิดชู21 

เกียรติโครงการบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ22 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 23 

ประธาน แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบว่า ส านักบริการวิชาการขอเชิญเสนอชื่อโครงการบริการ24 

วิชาการแก่สังคม เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกให้รับรางวัลเชิดชูเกียรติโครงการบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น 25 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น คณะพิจารณาเสนอโครงการ ดังนี้ 26 

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูปและพัฒนา27 

ผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเห็ดฟาง ส าหรับกลุ่มเพาะเห็ดฟาง ต าบลโคกสว่าง อ าเภอพล 28 

จังหวัดขอนแก่น หัวหน้าโครงการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร แซ่เอียว 29 

2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ การบริการวิชาการตัวอย่างหินเพ่ือการศึกษาแก่โรงเรียน30 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าโครงการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุศรา สุระโคตร 31 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 32 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 33 

/ระเบียบวาระท่ี 4 ... 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 1 

4.1 ผลการสรรหากรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 2 

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร น าเสนอที่ประชุมว่าตามค าสั่งคณะ3 

เทคโนโลยี ที่ 12/2562 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหากรรมการ4 

ประจ าคณะเทคโนโลยี ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ และประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหากรรมการประจ า5 

คณะเทคโนโลยี ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ฉบับที่ 1/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ก าหนดวัน เวลา และ6 

สถานที่เสนอชื่อกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 7 

09.00-15.00 น. นั้น บัดนี้ คณะกรรมการด าเนินการสรรหาฯ ได้ด าเนินการสรรหาและกลั่นกรองรายชื่อผู้ที่8 

สมควรได้รับการสรรหากรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ผู้รับการ9 

สรรหาฯ คือ นางสาวรัชฎา ตั้งวงค์ไชย พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 

ปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่11 

ประชุมพิจารณารับรองผลการสรรหากรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือจะเสนอไปยัง12 

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อไป จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 13 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ 14 

4.2 การจัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 36 ปี (ปี พ.ศ. 2563) 15 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมพิจารณาว่าตามที่คณะก าหนดการจัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะ16 

เทคโนโลยี ครบรอบ 36 ปี (พ.ศ. 2563) นั้น ขอให้แต่ละฝ่ายน าเสนอผลการด าเนินงานที่ผ่านมาตามล าดับ ดังนี้  17 

1. ฝ่ ายจัดประชุมวิชาการ ประธานฝ่ ายฯ น า เสนอ Theme เกี่ ยวกับ  disruptive 18 

technology เกี่ยวกับอาชีพของบัณฑิตที่จะออกไปท างาน โดยอาจให้ศิษย์ เก่าเข้ามามี19 

ส่วนร่วม และไม่ให้เป็นวิชาการมากเกินไป 20 

2. ฝ่ายจัดหาทุนและรายได้ ประธานฝ่ายฯ น าเสนอว่าที่ได้ด าเนินการแล้ว เช่น การจ าหน่าย21 

เสื้อ 36 ปี เปิดให้สั่งจองแล้ว อาจมีการจัดวิ่งมาราธอนโดยขอหารือกับศิษย์เก่าก่อน และ22 

ที่ประชุมขอให้มีการประชาสัมพันธ์การสั่งจองเสื้อหลายๆช่องทาง รวมทั้งการขอรับการ23 

สนับสนุน (sponsor) ขอให้ด าเนินการในภาพรวม (package) 24 

3. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายจัดกิจกรรมสืบสานสัมพันธ์เฟ่ืองฟ้า การเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า25 

และงานเลี้ยงคืนสู่เหย้า ประธานฝ่ายฯ น าเสนอว่า การประชาสัมพันธ์อาจด าเนินการใน26 

รูปแบบของโปสการ์ด จัดกิจกรรมมุทิตาจิตอาจารย์ผู้อาวุโส รวมทั้งกิจกรรมเล่นดนตรี ที่27 

ประชุมขอให้ก าหนดหลักเกณฑ์การเสนอชื่อศิษย์เก่าด้านต่าง ๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้28 

ศิษย์เก่าทราบต่อไป ส่วนสถานที่จัดกิจกรรมอาจเป็นที่โรงแรมบายาสิตา และขอให้29 

ก าหนดจ านวนโต๊ะเพ่ือการประสานงานต่อไป 30 

4. ฝ่ายกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ประธาน น าเสนอว่าอาจเป็นกิจกรรมทอดผ้าป่าประมาณ31 

เดือนพฤษภาคม กิจกรรมปลูกต้นไม้ประมาณเดือนสิงหาคม 32 

/5. ฝ่ายจัดท าหนังสือ ... 
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5. ฝ่ายจัดท าหนังสือที่ระลึกครบรอบ 36 ปี ประธานฝ่ายฯ น าเสนอว่าอยู่ระหว่าง1 

ประสานงานกับศิษย์เก่าเพ่ือด าเนินการโดยศิษย์เก่าจะรับผิดชอบการหาภาพถ่ายของแต่2 

ละรุ่นประมาณ 5-6 ภาพ 3 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการที่แต่ละฝ่ายน าเสนอ และให้ฝ่ายต่าง  ๆ 4 

เร่งรัดด าเนินการของฝ่ายรวมทั้งสรุปข้อมูลงบประมาณที่จะใช้ด าเนินการ 5 

4.3 รายงานการใช้จ่ายเงิน ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 6 

พ.ศ. 2563 งบประมาณเงินรายได้ เดือนมีนาคม 2563 7 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมพิจารณาการรายงานการใช้เงินตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร8 

คณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณเงินรายได้ เดือนมีนาคม 2563 โดยให้หัวหน้า9 

หน่วยนโยบายและแผนน าเสนอและแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะไม่ได้รับงบประมาณ10 

แผ่นดินในส่วนของงบด าเนินการ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 11 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการการใช้จ่ายเงินตามแผนยุทธศาสตร์ฯ 12 

เดือนมีนาคม 2563 และขอให้สาขาวิชาฯ/หลักสูตรฯ พิจารณาตรวจสอบเพิ่มเติม หากมีข้อเสนอแนะ/แก้ไข ให้13 

แจ้งหน่วยนโยบายและแผนต่อไป และให้หน่วยนโยบายและแผนจัดท าข้อมูลประมาณการรายรับจาก14 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ให้สาขาวิชาฯ/หลักสูตรฯ ใช้เป็นข้อมูลใน15 

การพิจารณาด าเนินการต่อไป 16 

4.4 แนวทางการจัดการบริหารจัดการ กรณีเพื่อการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา17 

สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กรณีการจัดการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาประจ าภาคการศึกษา18 

ปลาย ปีการศึกษา 2562 และรายวิชาฝึกงานประจ าภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562  19 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดการบริหารจัดการ กรณีเพ่ือการป้องกัน20 

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กรณีการจัดการศึกษารายวิชาสหกิจ21 

ศึกษาประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 และรายวิชาฝึกงานประจ าภาคการศึกษาพิเศษ ปี22 

การศึกษา 2562 เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนต่อไปได้ในสถานการณ์การฝ้าระวังและป้องกัน23 

ดังกล่าว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 24 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ ดังนี้ 25 

1. การจัดการเรียนการสอนและประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา 26 

1.1 ให้นั กศึกษาที่ ฝึ กปฏิบั ติ สหกิจศึกษาที่ เ ดินทางกลับมา ปฏิบั ติ ตนตามประกาศ27 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 28 

1.2 ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษาสหกิจศึกษาทั้งในประเทศและ29 

ต่างประเทศ โดยให้นักศึกษาทุกคนจัดท าวิดีทัศน์ (clip VDO) เพ่ือน าเสนอข้อมูลตามหัวข้อ30 

ที่คณะก าหนด 31 

1.3 การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาสหกิจศึกษา ขอให้สาขาวิชาหรือหลักสูตรที่32 

นักศึกษาสังกัด ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินผลจากเดิมท่ีก าหนดให้นักศึกษาสหกิจศึกษา33 

น าเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในห้องเรียน ไปเป็นรูปแบบอื่น ๆ 34 

/2. การฝึกงาน การฝึกภาค ... 



ครั้งที่ 3/2563 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 หน้าที่ 10/10 
2. การฝึกงาน การฝึกภาคสนาม และการน านักศึกษาไปดูหรือเยี่ยมชมโรงงาน 1 

ให้สาขาวิชาหรือหลักสูตร เลื่อนกิจกรรมออกไปเป็นช่วงปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2 

2563 หรือช่วงเวลาอ่ืนที่สาขาวิชาหรือหลักสูตรเห็นว่าเหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนหรือ3 

การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา หรือจนกว่าจะมีประกาศหรือแนวปฏิบัติเปลี่ยนแปลง 4 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 5 

5.1 การจัดกิจกรรมสงกรานต์ ประจ าปี 2563 6 

ประธาน แจ้งที่ประชุมว่าเพ่ือปฏิบัติตามมาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส7 

โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) คณะจึงงดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจ าปี 2563 แต่จะปรับรูปแบบ8 

โดยให้บุคลากรสรงน้ าพระแทน จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 9 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 10 

5.2 การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร (Work from Home) กรณีป้องกันการระบาดของโรคติด11 

เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 12 

ประธาน แจ้งที่ประชุมว่าเ พ่ือเป็นการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา 13 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 14 

หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 5) : การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from 15 

Home) และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 546/2563 เรื่อง การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร กรณี16 

เพ่ือป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) นั้น คณะจะพิจารณาการ17 

ปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร (Work from Home) กรณีป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสาย18 

พันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของคณะเทคโนโลยี โดยจะจัดท าเป็นประกาศคณะต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 19 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  20 

เลิกประชุม เวลา 16.20 น. 21 

(นายสมคิด พลตื้อ) 22 

                        ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี 23 

         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 24 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 25 

นางนฤมล พิมพ์พงษ์ต้อน 26 

ผู้จดรายงานการประชุม 27 


