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 ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา 16 
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ผู้ไม่มาประชุม 19 

- ไม่มี 20 

ผู้เข้าร่วมประชุม  21 

1. นางอนาลยา หนานสายออ ประธานฯ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต  22 
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3. นางศิวลี พานเยือง หัวหน้าหน่วยนโยบายและแผน (เฉพาะระเบียบวาระท่ี 4.8 และ 4.9) 24 

เริ่มประชุม เวลา 13.40 น. 25 

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 26 

ระเบียบวาระท่ี 1 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 27 

หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 28 แก้ไขจาก “เพ่ือเพ่ิมพูนค่าเห็ดฟาง” เป็น “เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเห็ดฟาง”  28 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่อง 29 

2.1 การประเมินผลการสอนของ นางอนาลยา หนานสายออ 30 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม31 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 2.3 การ32 

/ประเมินผลการสอน ... 



ครั้งที่ 4/2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563 หน้าที่ 2/8 
ประเมินผลการสอนของ นางสาวเพ็ญศรี ปลั่งกลาง และนางอนาลยา หนานสายออ ที่ประชุมรับทราบผล1 

ประเมินผลการสอนของนางสาวเพ็ญศรี ปลั่งกลาง อยู่ในระดับช านาญพิเศษ ส่วนการประเมินผลการสอนของ2 

นางอนาลยา หนานสายออ ประธานคณะกรรมการฯ ติดราชการจึงเลื่อนการประเมินฯ เป็นวันที่ 20 มีนาคม 3 

2563 นั้น คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการประเมินผลการสอนของนางอนาลยา หนานสายออแล้วมีข้อเสนอแนะ4 

ในรายวิชา TE 012301 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีชั่วโมงบรรยายไม่ครบ 30 ชั่วโมง ชั่วโมงปฏิบัติการไม่ครบ 5 

45 ชั่วโมง การเขียนโปรแกรมส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟฟิคไม่ปรากฏในหัวข้อการสอน ให้มีการอ้างอิงให้6 

ครบถ้วน และแต่ละหัวข้อให้ปรับปรุงผลการสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้มากขึ้น และคณะ7 

ได้แจ้งผู้ขอรับการประเมินฯ เพ่ือทราบแล้ว จึงแจ้งที่ประชุมทราบ     8 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และหากด าเนินการปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้น าส่งคณะเพ่ือจะได้เสนอ9 

คณะกรรมการประเมินฯ อีกครั้ง เพ่ือน าผลการประเมินฯ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะตามขั้นตอนต่อไป 10 

2.2 ขอเชิญเสนอชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่ง11 

ผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม13 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่  3/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ระเบียบวาระที่  2.4 ขอ14 

เชิญเสนอชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนวิจัย 15 

พัฒนา และนวัตกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ประชุมรับทราบ และให้ส่งเอกสารแบบฟอร์มและประวัติผลงาน16 

ที่ได้รับแล้วไปยังฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ และหากได้รับเอกสารแบบฟอร์มและประวัติผลงานของรอง17 

ศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ ให้ส่งตามไปภายหลัง นั้น ไดส้่งเอกสารแบบฟอร์มและประวัติผลงานของทั้ง 3 18 

ท่าน ไปยังฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจแล้ว  และรองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ ไม่ได้ส่ง เอกสาร19 

แบบฟอร์มและประวัติผลงานตามก าหนด จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 20 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 21 

2.3 อัตราค่าบริการคณะเทคโนโลย ี22 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม23 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 2.6 อัตรา24 

ค่าบริการคณะเทคโนโลยี ที่ประชุมรับทราบและให้สาขาวิชาฯ/หลักสูตรฯ การผลิต น ากลับไปพิจารณาหากมี25 

การปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ขอให้ด าเนินการแจ้งคณะภายในวันที่ 2 เมษายน 2563 เพ่ือคณะจะได้ด าเนินการ26 

ต่อไป นั้นปรากฏว่าไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 27 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 28 

2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 29 

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการ30 

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 2.8 31 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ที่ประชุมรับทราบ32 

การอยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ขอเวลาด าเนินการอีก 3 สัปดาห์ ก่อนน าส่งไปยัง33 

/มหาวิทยาลัยต่อไป ... 



ครั้งที่ 4/2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563 หน้าที่ 3/8 
มหาวิทยาลัยต่อไป นั้น อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมให้สมบูรณ์คาดว่าจะด าเนินการส่งไปยัง1 

มหาวิทยาลัยในวันอังคารที ่21 เมษายน 2563 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 2 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 3 

2.5 การแจ้งจ าหน่ายครุภัณฑ์ 4 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม5 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 2.9 การแทง6 

จ าหน่ายครุภัณฑ์ ที่ประชุมรับทราบการที่พัสดุคณะอยู่ระหว่างด าเนินการลงรายการและมีข้อเสนอแนะว่าหาก7 

รายการใดที่ไม่อยู่ในระบบหรือไม่มีเลขครุภัณฑ์ ให้ด าเนินการจ าหน่ายออก เพ่ือจะได้มีพ้ืนที่ว่าง หรือจัดเก็บได้ดี8 

ขึ้น นั้น ยังไม่มีการด าเนินการเนื่องจากก าลังเร่งด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ และการท าสัญญา ของงบประมาณ9 

ประจ าปี พ.ศ. 2563 และงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 10 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  11 

2.6 การจัดกิจกรรม The 4th TE International Food Festival 2020 และ กิจกรรม Art Lane 12 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุม13 

ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 2.11 การจัดกิจกรรม The 4th TE International 14 

Food Festival 2020 และ กิจกรรม Art Lane ที่จัดกิจกรรมในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุม15 

รับทราบข้อมูลการจัดกิจกรรมเบื้องต้น นั้น ยังไม่มีความคืบหน้า เมื่อมีการด าเนินการแล้วจะสรุปข้อมูลและ16 

น าเสนอให้ทราบต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 17 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 18 

2.7 ร่าง บันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) การขับเคลื่อนขอนแก่นจีโอปาร์ค ด้านธรณีวิทยา 19 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี  แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม20 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 2.14 ร่าง 21 

บันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) การขับเคลื่อนขอนแก่นจีโอปาร์ค ด้านธรณีวิทยา ที่ประชุมรับทราบการปรับแก้22 

ตามที่เสนอแนะและส่งให้กองกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์  นั้น กองกฎหมาย23 

ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์และแจ้งกลับมาแล้ว โดยได้แจ้งสาขาวิชาฯ ธรณี เพ่ือส่งเรื่องไปยัง24 

จังหวัดเพ่ือพิจารณาร่าง บันทึกข้อตกลงร่วมฯ แล้ว จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 25 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 26 

2.8 ผลการอนุมัติก าหนดอัตราใหม่ (ประเภทวิชาการ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 27 

 ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุม28 

ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 3.3 ผลการอนุมัติก าหนดอัตราใหม่ (ประเภท29 

วิชาการ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ประชุมรับทราบคณะได้รับอนุมัติอัตราใหม่งบประมาณเงินรายได้30 

จ านวน 2 อัตรา สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จึงขอให้สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีเร่งด าเนินการฯ เพ่ือให้สามารถ31 

บรรจุบุคคลฯ ได้ในต้นเดือนพฤษภาคม 2563 เพ่ือให้มีโอกาสได้รับการปรับเปลี่ยนจากงบประมาณเงินรายได้32 

เป็นงบประมาณแผ่นดิน นั้น คณะได้ด าเนินการแจ้งข้อมูลการรับสมัครไปยังให้กองทรัพยากรบุคคล และมี33 

/ประกาศรับสมัคร ... 



ครั้งที่ 4/2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563 หน้าที่ 4/8 
ประกาศรับสมัครและปิดการรับสมัครแล้วเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 มีผู้สมัครจ านวน 3 ราย แต่ยืนยันการ1 

สมัคร จ านวน 2 ราย โดยก าหนดคัดเลือกใน 30 เมษายน 2563 ซึ่งอาจเป็นการสอบแบบออนไลน์ จึงแจ้งที่2 

ประชุมทราบ 3 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 4 

2.9 การจัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 36 ปี (ปี พ.ศ. 2563) 5 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุม6 

ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 4.2 การจัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี 7 

ครบรอบ 36 ปี (พ.ศ. 2563) ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการที่แต่ละฝ่ายน าเสนอ และให้ฝ่ายต่างๆ เร่งรัด8 

ด าเนินการของฝ่ายรวมทั้งสรุปข้อมูลงบประมาณที่จะใช้ด าเนินการ นั้น ขอให้แต่ละฝ่ายประชุมคณะกรรมการ9 

ฝ่ายฯ เพื่อติดตามความคืบหน้า และกิจกรรมใดสามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องมีการรวมกลุ่มคนให้ด าเนินการ10 

ต่อไป เช่น การจ าหน่ายเสื้อ และกิจกรรมใดที่ต้องมีการรวมกลุ่มคนให้เลื่อนออกไปก่อน ส่วนงบประมาณที่11 

ได้รับบริจาคจากศิษย์เก่าเพ่ือสมทบทุนการปรับปรุง/ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้นั้นขอหารือกับศิษย์เก่าอีกครั้งก่อน12 

มีการด าเนินการ จึงแจ้งที่ประชุมรับทราบ 13 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 14 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 15 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 16 

ประธาน แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงก าหนดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 17 

แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยการเวียนหนังสือที่18 

ด าเนินการไปแล้วจ านวน 1 ครั้ง และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ คือ บันทึกข้อความ ที่ อว 660301.12.1.1.1/ว 19 

532 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 พิจารณารับรองผลการสรรหาผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา20 

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวรรณ อภิรักษากร ข้าราชการพลเรือนใน21 

สถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ดังรายละเอียดตาม22 

เอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 23 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 24 

3.2 งบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่าฝ่ายบริหารและกองยุทธศาสตร์ ได้เสนอขออนุมัติงบประมาณ26 

เงินรายได้กลางปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ใน27 

คราวประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้พิจารณาอนุมัติ28 

งบประมาณเงินรายได้กลางปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว และกองยุทธศาสตร์ได้บันทึกการอนุมัติ29 

งบประมาณดังกล่าวในขั้นตอนการวางแผนงบประมาณ (PL) ในระบบ KKUFMIS เรียบร้อยแล้ว ส่วนงาน30 

สามารถบริหารงบประมาณในขั้นตอนการบริหารงบประมาณ (BG) ในระบบ KKUFMIS ได้ตั้งแต่วันที่ 7 31 

เมษายน 2563 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ  32 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 33 

/3.3 ขอความอนุเคราะห์ ... 



ครั้งที่ 4/2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563 หน้าที่ 5/8 
3.3 ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบส ารวจมาตรการของสถาบันอุดมศึกษาในการช่วยเหลือนิสิต 1 

นักศึกษาในช่วง COVID-19 2 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมอธิการบดี3 

แห่งประเทศไทย ทปอ. ได้ประชุมหารือร่วมกับปลัดกระทรงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4 

ด้านความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ในช่วง COVID-19 และขอความอนุเคราะห์กรอกแบบส ารวจมาตรการของ5 

สถาบันอุดมศึกษาในการช่วยเหลือนิสิต นักศึกษา ซึ่งเป็นการด าเนินการระดับมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดตาม6 

เอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 7 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 8 

3.4 ขอความอนุเคราะห์ส ารวจข้อมูลการจ้างงานนักศึกษาภายในคณะวิชา 9 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบว่าฝ่ายพัฒนา10 

นักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย ขอความอนุเคราะห์ส ารวจข้อมูลการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาด้วยการจ้าง11 

งานนักศึกษาในคณะวิชาเพ่ือแก้ไขปัญหาค่าครองชีพนักศึกษาจากสถานการณ์  COVID-19 เพ่ือรวบรวมและ12 

จัดท าเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัย และส่งไปยังกองพัฒนา13 

นักศึกษาภายในวันที่ 17 เมษายน 2563 โดยเบื้องต้นฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ จะจ้างงานนักศึกษาจ านวน 2 คน  14 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารจะจ้างงานฯ เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีจะจ้างงานฯ 15 

ในการให้บริการวิชาการ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 16 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 17 

3.5 สรุปผลการส ารวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์และความต้องการความช่วยเหลือด้าน18 

ทุนการศึกษาของนักศึกษาที่ครอบครัวได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อ19 

ไวรัส COVID-19 20 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้สรุปผลการส ารวจความพร้อมในการเรียน21 

ออนไลน์และความต้องการความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาของนักศึกษาที่ครอบครัวได้รับผลกระทบทาง22 

เศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ด าเนินการส ารวจข้อมูลระหว่างวันที่ 1-13 เมษายน 23 

2563 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 24 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้ส่งข้อมูลการส ารวจดังกล่าวไปให้มหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ือเป็นข้อมูล 25 

รวมทั้งให้มีการส ารวจข้อมูลเพ่ิมเติม 26 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 27 

4.1 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของนางสาวเพ็ญศรี ปลั่งกลาง 28 

ผู้อ านวยการกองบริหารคณะเทคโนโลยี น าเสนอที่ประชุมพิจารณาว่านางสาวเพ็ญศรี ปลั่งกลาง29 

พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีความประสงค์จะขอก าหนด30 

ต าแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ และได้ส่งเอกสารและผลงานมาเพ่ือประกอบการ31 

พิจารณา โดยมีผลการประเมินผลการสอนเป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และ32 

วิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 33 

/มติ ที่ประชุมพิจารณา ... 



ครั้งที่ 4/2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563 หน้าที่ 6/8 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ1 

เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของนางสาวเพ็ญศรี ปลั่งกลาง พร้อมทั้งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาผลงานทาง2 

วิชาการ ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ นางสาวเพ็ญศรี ปลั่งกลาง ปรับแก้แบบ ก.พ.อ. 03 และแบบแสดง3 

หลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ แล้วส่งเอกสารฉบับแก้ไขให้คณะเพ่ือจะได้ด าเนินการในข้ันต่อไป 4 

4.2 การพิจารณาเสนอชื่อคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของที่ประชุม ปอมท. ประจ าปี 2563 5 

ประธาน น าเสนอท่ีประชุมพิจารณาว่าสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอความร่วมมือให้6 

เสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2563 จ านวน 6 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สาขา7 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาศิลปกรรมศาสตร์ และสาขารับใช้สังคม สาขา8 

ละ 1 คน โดยให้พิจารณาเสนอชื่ออาจารย์ที่มีคุณสมบัติ และให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อกรอกรายละเอียดข้อมูล9 

ประวัติและผลงาน และส่งเอกสารดังกล่าวไปยังสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันที่ 30 เมษายน 10 

2563 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 11 

มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการให้เสนอชื่อฯ บุคคลในสาขาต่างๆ ดังนี้ 12 

1. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์พัฒนา เหล่าไพบูลย์ 13 

2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์ศรีเวียง ไพโรจน์กุล 14 

3. สาขาศิลปกรรมศาสตร์ เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์นิยม วงศ์พงษ์ค า 15 

4.3 เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 16 

ผู้อ านวยการกองบริหารคณะเทคโนโลยี น าเสนอที่ประชุมพิจารณาว่าคณะกรรมการสรรหาผู้17 

สมควรได้รับการพิจารณาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ ขอให้คณะในฐานะผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อฯ 18 

ให้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ โดยความห็นชอบของ19 

คณะกรรมการประจ าคณะ จ านวน ไม่เกิน 2 ชื่อ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 20 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการให้เสนอชื่อผู้สมควรได้ รับการพิจารณา21 

ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ จ านวน 2 รายชื่อ โดยเรียงตามตัวอักษร ดังนี้ คือ 22 

1. รองศาสตราจารย์ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ สังกัดวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 23 

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์  25 

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 26 

4.4 การปรับเปลี่ยนและแนวทางการด าเนินงานด้านต่างๆ ในภาคการศึกษา 1/2563 27 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชฎา ตั้งวงค์ไชย ผู้ทรงคุณวุฒิ น าเสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการ28 

ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ในภาคการศึกษา 1/2563 เนื่องในภาวะวิกฤตของสถานการณ์โรคติดต่อ (COVID-19) 29 

ต่อการด าเนินงานพันธกิจต่าง ๆ ทั้งด้านการเรียนการสอน งานวิจัย กิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องระงับหรือเลื่อนไป ยัง30 

ไม่ทราบว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสู่ระดับปลอดภัยเมื่อใด และเพ่ือไม่ให้กระทบต่อพันธกิจหลักของคณะ ควรมี31 

แนวทางกรณีการจัดการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 และรายวิชา32 

ฝึกงานประจ าภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563 เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนต่อไปได้33 

/ในสถานการณ์การ ... 



ครั้งที่ 4/2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563 หน้าที่ 7/8 
ในสถานการณ์การฝ้าระวังและป้องกันดังกล่าว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุม1 

พิจารณา 2 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการให้ด าเนินงานด้านต่างๆ ในภาคการศึกษา 3 

1/2563 ดังนี้ คือ 4 

1. การจัดสรรทุน/การจ้างงานนักศึกษา 5 

2. ให้ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/การออกข้อสอบ6 

ออนไลน์ให้คณาจารย์ทุกท่าน 7 

3. การร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดซื้อโปรแกรม Zoom meeting กับมหาวิทยาลัย 10 8 

License/ปี เป็นเงินประมาณ 35,000 บาท  9 

4.5 งบด าเนินการในการจัดการเรียนการสอนในปีงบประมาณ 2563 10 

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร น าเสนอที่ประชุมพิจารณาว่าตามที่คณะไม่ได้รับการ11 

จัดสรรงบประมาณ (งบด าเนินการ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตาม12 

แผนที่ก าหนดอย่างไร ประธานเสนอเพ่ิมเติมว่าจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้คณะปรับ13 

แผนงบประมาณ พ.ศ. 2563 คงเหลือ ณ ปัจจุบัน และขออนุมัติคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุของ14 

มหาวิทยาลัยต่อไป จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 15 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการให้คณะ สาขาวิชาฯ/หลักสูตรสาขาฯ การ16 

ผลิต พิจารณาปรับแผนงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คงเหลือ ณ ปัจจุบัน ให้17 

สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้หน่วยนโยบายและแผนจัดท าข้อมูล18 

งบประมาณคงเหลือ ณ ปัจจุบัน ให้สาขาวิชาฯ/หลักสูตรสาขาฯ การผลิต ใช้เป็นข้อมูลในการพิจาณา19 

ด าเนินการต่อไป 20 

4.6 ขอรับทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้ เชี่ ยวชาญชาวต่ างประเทศเพื่อสอนและหรือ วิจัย 21 

(International Visiting Scholar) ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 22 

ผู้อ านวยการกองบริหารคณะเทคโนโลยี น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการขอรับทุนสนับสนุน23 

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพ่ือสอนและหรือวิจัย ( International Visiting Scholar) ฯ ประจ าปี24 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิลักษณ์ สลักค า ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 25 

2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 เป็นเงิน 150,000 บาท ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่26 

ประชุมพิจารณา 27 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิลักษณ์ สลักค า28 

ขอรับทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพ่ือสอนและหรือวิจัย ( International Visiting 29 

Scholar) ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 30 

4.7 การรับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 31 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค32 

การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และงานสนับสนุนวิชาการได้ตรวจสอบค่า33 

/คะแนน และเกณฑ์ ... 



ครั้งที่ 4/2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563 หน้าที่ 8/8 
คะแนน และเกณฑ์การจบการศึกษาครบถ้วนแล้ว จ านวน 1 ราย คือ นางสาวกมลชนก นครราช  จึงเสนอที่1 

ประชุมพิจารณา 2 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง 3 

4.8 รายงานการใช้จ่ายเงิน ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 4 

พ.ศ. 2563 งบประมาณเงินรายได้ เดือนเมษายน 2563 5 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมพิจารณาการรายงานการใช้เงินตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร6 

คณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณเงินรายได้ เดือนเมษายน 2563 โดยให้หัวหน้า7 

หน่วยนโยบายและแผนน าเสนอและแจ้งข้อมูลเพ่ิมเติม ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่8 

ประชุมพิจารณา 9 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการการใช้จ่ายเงินตามแผนยุทธศาสตร์ฯ 10 

เดือนมีนาคม 2563 และขอให้สาขาวิชาฯ/หลักสูตรสาขาฯ การผลิต พิจารณาตรวจสอบเพ่ิมเติม หากมี11 

ข้อเสนอแนะ/แก้ไข ให้แจ้งหน่วยนโยบายและแผนต่อไป  12 

4.9 การจัดท าค าขออนุมัติกรอบอัตราก าลัง ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง13 

มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 14 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการจัดท าค าขออนุมัติกรอบอัตราก าลังประเภท15 

พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ก าหนด16 

ระยะเวลาการด าเนินการจัดท าค าขออนุมัติกรอบอัตราก าลังประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง17 

มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ มีนาคม-สิงหาคม 2563 นั้น ใคร่ขอให้18 

ที่ประชุมพิจารณา การจัดท าค าขออนุมัติกรอบอัตราก าลังฯ ของคณะตามที่หน่วยนโยบายและแผนได้เสนอ19 

ข้อมูลให้สาขาวิชาฯ พิจารณาตรวจสอบเพิ่มเติมก่อนหน้านี้แล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ  20 

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 21 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการให้หน่วยนโยบายและแผนปรับแก้สลับการ22 

จัดล าดับความส าคัญโดยให้สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารเป็นล าดับแรก ปรับจ านวนอัตราและส่งให้สาขาวิชาฯ23 

พิจารณาพร้อมจัดท าค าชี้แจง/เหตุผลประกอบตามแบบฟอร์มที่ก าหนดส่งให้คณะเพ่ือด าเนินการต่อไป 24 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 25 

- ไม่มี 26 

เลิกประชุม เวลา 17.20 น. 27 

(นายสมคิด พลตื้อ) 28 

                        ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี 29 

         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 30 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 31 

นางนฤมล พิมพ์พงษ์ต้อน 32 

ผู้จดรายงานการประชุม 33 


