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ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของนางสาวเพ็ญศรี ปลั่งกลาง ที่ประชุมเห็นชอบใน32 

หลักการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของนางสาวเพ็ญศรี ปลั่งกลาง พร้อมทั้ง33 

/รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ... 



ครั้งที่ 5/2563 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 หน้าที่ 2/8 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ นางสาวเพ็ญศรี ปลั่งกลาง 1 

ปรับแก้แบบ ก.พ.อ. 03 และแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ แล้วส่งเอกสารฉบับแก้ไข2 

ให้คณะเพ่ือจะได้ด าเนินการในขั้นต่อไปว่า นั้น บุคคลดังกล่าวได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะและส่งเอกสารฉบับ3 

แก้ไขแล้ว และคณะได้ส่งแบบค าขอรับการพิจารณากาหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) เอกสารผลงาน4 

วิชาการและรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ไปยังกองทรัพยากรบุคคลเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 5 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 6 

2.2 การพิจารณาเสนอชื่อคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของที่ประชุม ปอมท. ประจ าปี 2563 7 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม8 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ระเบียบวาระที่ 4.2 9 

การพิจารณาเสนอชื่อคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของที่ประชุม ปอมท. ประจ าปี 2563  ที่ประชุมเห็นชอบ10 

ในหลักการให้เสนอชื่อฯ บุคคลในสาขาสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขา11 

ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาละ 1 รายชื่อ นั้น หลังจากได้ทาบทามแล้วในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสาขา12 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับการปฏิเสธ และสาขาศิลปกรรมศาสตร์ ขาดคุณสมบัติ (เนื่องจากเป็นผู้บริหาร) จึงแจ้ง13 

ที่ประชุมทราบ 14 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 15 

2.3 การจัดท าค าขออนุมัติกรอบอัตราก าลัง ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง16 

มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 17 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุม18 

ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ระเบียบวาระที่  4.9 การจัดท าค าขออนุมัติกรอบอัตราก าลัง 19 

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ประชุมเห็นชอบใน20 

หลักการให้หน่วยนโยบายและแผนปรับแก้สลับการจัดล าดับความส าคัญโดยให้สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร21 

เป็นล าดับแรก ปรับจ านวนอัตราและส่งให้สาขาวิชาฯ พิจารณาพร้อมจัดท าค าชี้แจง/เหตุผลประกอบตาม22 

แบบฟอร์มที่ก าหนดส่งให้คณะเพ่ือด าเนินการต่อไป นั้น จึงขอให้หัวหน้าหน่วยนโยบายและแผนน าเสนอและ23 

แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 24 

มติ ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบโดยให้ปรับแก้ ดังนี้ 25 

1. สรุปค าขออนุมัติก าหนดอัตราใหม่ประเภทวิชาการ ล าดับที่ 1 ปรับแก้เป็น 2 อัตรา และ26 

ล าดับที่ 5 ปรับแกเ้ป็น 1 อัตรา 27 

2. สรุปค าขออนุมัติจ้างผู้เกษียณอายุราชการฯ ตัดล าดับที่ 1 ออก โดยให้ประสานงานการ28 

ขออนุมัติกับศูนย์วิจัยการหมักฯ ก่อนด าเนินการต่อไป 29 

2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 30 

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการ31 

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ระเบียบวาระที่  32 

2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2562) ที่ประชุม33 

รับทราบการอยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมให้สมบูรณ์คาดว่าจะด าเนินการส่งไปยังมหาวิทยาลัย34 

/ในวันอังคารที่ 21 ... 



ครั้งที่ 5/2563 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 หน้าที่ 3/8 
ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 นั้น อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมให้มีความสมบูรณ์และขอ1 

เวลาด าเนินการอีก 1 สัปดาห์ และจะน าส่งไปยังมหาวิทยาลัยในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 2 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 3 

2.5 การแทงจ าหน่ายครุภัณฑ์ 4 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม5 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ระเบียบวาระที่ 2.5 การ6 

แทงจ าหน่ายครุภัณฑ์ ที่ประชุมรับทราบยังไม่มีการด าเนินการเนื่องจากก าลังเร่งด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ และ7 

การท าสัญญา ของงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 และงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 8 

2563 นั้น ยังไม่มีความคืบหน้าเพ่ิมเติมในการการแทงจ าหน่ายครุภัณฑ์ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 9 

มติ ที่ประชุมรับทราบและมีข้อเสนอแนะให้ด าเนินการจ าหน่ายครุภัณฑ์ ดังนี้  10 

1. การรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์คงเหลือ 11 

2. การจัดท าแผนจ าหน่ายครุภัณฑ์ เช่น แผนเร่งด่วน 1-3 เดือน แผนระยะสั้น 3-6 เดือน 12 

(ข้อมูลครุภัณฑ์ ก าหนดการจ าหน่าย) 13 

3. การจ าหน่ายครุภัณฑ์เป็นบางส่วน (โดยการหารือพัสดุกลางสามารถกระท าได้หรือไม่ 14 

อย่างไร รวมทั้งการขอให้มาช่วยด าเนินการจัดการจ าหน่ายครุภัณฑ์) 15 

2.6 การจัดกิจกรรม The 4th TE International Food Festival 2020 และ กิจกรรม Art Lane 16 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุม17 

ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ระเบียบวาระที่ 2.6 การจัดกิจกรรม The 4th TE International 18 

Food Festival 2020 และ กิจกรรม Art Lane ที่ประชุมรับทราบยังไม่มีข้อมูลความคืบหน้า เมื่อมีการ19 

ด าเนินการแล้วจะสรุปข้อมูลและน าเสนอให้ทราบต่อไป นั้น ได้รับรายงานว่าขาดทุนเนื่องจากมีระยะเวลาการ20 

จัดกิจกรรมสั้น จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 21 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 22 

2.7 ร่าง บันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) การขับเคลื่อนขอนแก่นจีโอปาร์ค ด้านธรณีวิทยา 23 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุม24 

ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ระเบียบวาระท่ี 2.4 ร่าง บันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) การขับเคลื่อน25 

ขอนแก่นจีโอปาร์ค ด้านธรณีวิทยา ที่ประชุมรับทราบการที่กองกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน26 

สมบูรณ์และแจ้งกลับมาแล้ว โดยได้แจ้งสาขาวิชาฯ ธรณี เพ่ือส่งเรื่องไปยังจังหวัดเพ่ือพิจารณาร่าง บันทึก27 

ข้อตกลงร่วมฯ แล้ว นั้น ยังไม่มีความคืบหน้าการด าเนินการ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 28 

 มติ ที่ประชุมรับทราบและให้หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีประสานการด าเนินการต่อไป 29 

2.8 ผลการอนุมัติก าหนดอัตราใหม่ (ประเภทวิชาการ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30 

 หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ31 

ประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ระเบียบวาระที่ 2.8 ผลการอนุมัติก าหนด32 

อัตราใหม่ (ประเภทวิชาการ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ประชุมรับทราบการรับสมัครและก าหนดการ33 

/คัดเลือกในวันท่ี 30 ... 



ครั้งที่ 5/2563 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 หน้าที่ 4/8 
คัดเลือกในวันที่ 30 เมษายน 2563 นั้น มีผู้ผ่านคุณสมบัติและเข้าคัดเลือก จ านวน 1 คน โดยวิธีการคัดเลือก1 

แบบออนไลน์ และผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาววิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน และได้รายงานผลให้กองทรัพยากรบุคคล2 

ตามขั้นตอนแล้ว ส่วนอีก 1 อัตรา สาขาวิชาฯ จะประสานงานกับหน่วยการเจ้าหน้าที ่เพ่ือเร่งด าเนินการรับสมัคร3 

ต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 4 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 5 

2.9 การจัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 36 ปี (ปี พ.ศ. 2563) 6 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการ7 

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ระเบียบวาระที่  8 

2.9 การจัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 36 ปี (พ.ศ. 2563) ที่ประชุมรับทราบที่แต่ละฝ่าย9 

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ เพ่ือติดตามความคืบหน้า และกิจกรรมใดสามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องมีการ10 

รวมกลุ่มคนให้ด าเนินการต่อไป เช่น การจ าหน่ายเสื้อ และกิจกรรมใดที่ต้องมีการรวมกลุ่ มคนให้เลื่อนออกไป11 

ก่อน ส่วนงบประมาณที่ได้รับบริจาคจากศิษย์เก่าเพ่ือสมทบทุนการปรับปรุง/ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้นั้นขอ12 

หารือกับศิษย์เก่าอีกครั้งก่อนมีการด าเนินการ นั้น มีการประชุมหารือการด าเนินการจัดท าหน้ากากอนามัย 13 

ส่วนการสั่งเสื้อนั้นมีการสั่งจองค่อนข้างน้อย จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 14 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะการจัดท าหน้ากากอนามัยควรพิมพ์/สกรีนตรา15 

สัญลักษณ์ครบรอบ 36 ปี เป็นการเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้หลากหลาย และหารือกับศิษย์เก่า16 

เรื่องบประมาณที่ได้รับบริจาคต่อไป 17 

2.10 การส ารวจข้อมูลการจ้างงานนักศึกษาภายในคณะวิชา 18 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการ19 

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ระเบียบวาระที่ 20 

3.4 ขอความอนุเคราะห์ส ารวจข้อมูลการจ้างงานนักศึกษาภายในคณะวิชา ที่ประชุมรับทราบการขอความ21 

อนุเคราะห์ส ารวจข้อมูลการให้ความช่วยเหลือนักศึกษารวบรวมและจัดท าเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้22 

ความช่วยเหลือนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัย และส่งไปยังกองพัฒนานักศึกษาภายในวันที่ 17 เมษายน 2563  23 

นั้น ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 24 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 25 

2.11 การปรับเปลี่ยนและแนวทางการด าเนินงานด้านต่างๆ ในภาคการศึกษา 1/2563 26 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุม27 

ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ระเบียบวาระที่ 4.4 การปรับเปลี่ยนและแนวทางการด าเนินงาน28 

ด้านต่างๆ ในภาคการศึกษา 1/2563 ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้ด าเนินงานด้านต่างๆ ในภาคการศึกษา 29 

1/2563 นั้น กรณีการร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดซื้อโปรแกรม Zoom meeting กับมหาวิทยาลัย 10 30 

License/ปี เป็นเงินประมาณ 35,000 บาท รับทราบว่ามหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบการจัดซื้อโปรแกรมฯ 31 

ส่วนของคณะจึงขอระงับไว้ก่อน จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 32 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 33 
/ระเบียบวาระท่ี 3 ... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 2 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงก าหนดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ แต่3 

มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยการเวียนหนังสือที่4 

ด าเนินการไปแล้วจ านวน 5 ครั้ง และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ คือ 5 

1. บันทึกข้อความ ที่ อว 660301.12.1.1.1/ว 590 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 6 

พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอขยายการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร (Work from Home) 7 

กรณีป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) คณะ8 

เทคโนโลยี จากเดิมให้ไปสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศหรือแนว9 

ปฏิบัติเปลี่ยนแปลง 10 

2. บันทึกข้อความ ที่ อว 660301.12.1.3/ว 596 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 11 

พิจารณารับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 12 

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 1 ราย คือ นางสาวหฤทัยรัตน์ กิจเวชเจริญ 13 

3. บันทึกข้อความ ที่ อว 660301.12.1.3/ว 621 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 14 

พิจารณารับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 15 

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 1 ราย คือ นางพรรณนภา หาญมนตรี 16 

4. บันทึกข้อความ ที่ อว 660301.12.1.3.1/ว 622 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 17 

พิจารณารับรองให้เปิดรายวิชา 691 380 Production Technology Internship ภาคการศึกษา18 

พิเศษ ปีการศึกษา 2562 19 

5. บันทึกข้อความ ที่ อว 660301.12.1.1.2/ว 638 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 20 

พิจารณารับรองผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 21 

ปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาววิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน 22 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 23 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 24 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 25 

4.1 การรับสมัครสมาชิกสมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ ประจ าปี 2563 26 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาว่าสมาคมนักวิจัยไทย27 

รุ่นใหม่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ ประจ าปี 2563 และพิจารณาจาก28 

คุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเป็นการรับสมัครรายบุคคล โดยขยายระยเวลาในการสมัครไปจนถึงวันที่ 31 29 

พฤษภาคม 2563 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา  30 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ31 

ประสานงานกับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณสมบัติตามท่ีสมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ก าหนดต่อไป  32 

/4.2 การรับรองผู้ส าเร็จ ... 
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4.2 การรับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 1 

ผู้อ านวยการกองบริหารคณะเทคโนโลยี น าเสนอที่ประชุมว่ามีผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปี2 

การศึกษา 2562 จ านวน 2 ราย และงานสนับสนุนวิชาการได้ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์การจบการศึกษา3 

ครบถ้วนแล้ว ดังนี้ 4 

1) ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 1 คน คือ นางสาวฐิตินันท์ บัวบาน 5 

รหัสประจ าตัว 567160004-9 6 

2) ระดับปริญญาโท (นานาชาติ) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 1 คน คือ Miss Kimroeun 7 

Vann รหัสประจ าตัว 605160013-8 8 

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 9 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง  10 

4.3 การปรับค าอธิบายรายวิชาฝึกงาน/ฝึกภาคสนามเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 11 

ประธาน น าเสนอท่ีประชุมพิจารณาการปรับค าอธิบายรายวิชาฝึกงาน/ฝึกภาคสนามเนื่องจาก12 

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ว่าเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้นักศึกษา13 

ไม่สามารถไปฝึกงาน/ฝึกภาคสนามได้ตามแผนการศึกษา และหากได้ไปฝึกงาน/ฝึกภาคสนามอาจไม่สามารถ14 

ปฏิบัติงานได้ครบจ านวนชั่วโมงตามที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนรายวิชา15 

ฝึกงาน/ฝึกภาคสนามของคณะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอให้ปรับค าอธิบายรายวิชาฝึกงาน/ฝึก16 

ภาคสนาม ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 17 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการให้ฝ่ายวิชาการท าหนังสือแจ้งปรับเปลี่ยน18 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติมจากเดิมที่ก าหนดไว้แล้วในหลักสูตรโดยให้เพ่ิมข้อความ “หรือด าเนินการฝึกงาน/การฝึก19 

ภาคสนามตามที่สาขาวิชาหรือหลักสูตรเห็นสมควร” และส่งให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการพิจารณาด าเนินการต่อไป 20 

4.4 ข้าราชการแสดงเจตนาขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่21 

เกินห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ 22 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี น าเสนอที่ประชุมพิจารณากรณี นางอนาลยา 23 

หนานสายออ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานหลักสูตรสาขาวิชา24 

เทคโนโลยีการผลิต ได้ยื่นหนังสือแสดงเจตนาและแบบประเมินผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย25 

ส าหรับข้าราชการ ภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 26 

มีผลบังคับใช้ ตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 27 

4/2560) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ผู้ประสงค์28 

เปลี่ยนสถานภาพแสดงเจตนาในหนังสือแสดงเจตนาโดยให้เลือกวันที่เปลี่ยนสถานภาพตามช่วงเวลาที่29 

มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นวันที่มีค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง คือ (1) รอบท่ี 1 วันที่ 1 พฤศจิกายน (2) รอบท่ี 2 วันที่ 30 

1 พฤษภาคม และต้องยื่นที่ส่วนงานต้นสังกัดก่อนวันที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็นวันที่มีค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 31 

(1) และ (2) ไม่น้อยกว่า 60 วัน ส าหรับการยื่นแสดงเจตนาในปีที่ 5 นอกเหนือจาก (1) และ (2) ให้ยื่นได้ถึง32 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 โดยคณะลงทะเบียนรับหนังสือแสดงเจตนาเป็นหลักฐาน ตามข้อ 7 ข้าราชการหรือ33 

ลูกจ้างประจ าผู้ที่แสดงเจตนาฯ ต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถจากมหาวิทยาลัย ถ้าผ่านการ34 

/ประเมินฯ ให้ ... 
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ประเมินฯ ให้มหาวิทยาลัยมีค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อ 8 (1) การประเมินเพ่ือ1 

บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ให้ประเมินโดยพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน2 

ประจ าที่มีอยู่ย้อนหลัง 3 ปี ติดต่อกัน โดยต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมากข้ึน3 

ไป โดยกรณีของบุคคลดังกล่าว เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ4 

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 5 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ      6 

4.5  (ร่าง) แนวทางการปฏิบัติงานของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา นักวิจัยหรือลูกจ้างโครงการวิจัย7 

ของคณะเทคโนโลยีในสถานการณ์ COVID-19 8 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ น าเสนอที่ประชุมพิจารณาร่างแนวทางการปฏิบัติงาน9 

ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา นักวิจัยหรือลูกจ้างโครงการวิจัยของคณะเทคโนโลยีในสถานการณ์ COVID-19 10 

เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 11 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 12 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการให้ออกแนวทางการปฏิบัติงานของ13 

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา นักวิจัยหรือลูกจ้างโครงการวิจัยของคณะเทคโนโลยีในสถานการณ์ COVID-19 โดย14 

ปรับแก้การผ่อนปรนสลับวันหรือเวลาในการมาทดลองหรือวิจัย เป็นให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา นักวิจัยหรือ15 

ลูกจ้างโครงการวิจัยปฏิบัติงานทุกวันท าการ (work-on-site) ในอัตราร้อยละ 50 และให้นักศึกษา นักวิจัยหรือ16 

ลูกจ้างโครงการวิจัยปฏิบัติงานจากที่พักของตนเอง (work from home) ในอัตราร้อยละ 50  17 

4.6 การได้มาซึ่งกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี ประเภทผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา 18 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการได้มาซึ่ง19 

กรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี ประเภทผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา โดยมีวาระคราวละ 2 ปี และอาจได้รับแต่งตั้ง20 

ใหม่อีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน นั้น กรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์นุศรา สุระโคตร หัวหน้าสาขาวิชา21 

เทคโนโลยีธรณี  กรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี  ประเภทผู้ แทนหัวหน้าสาขาวิชา  ตามค าสั่ ง22 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3660/2563 สั่ง ณ วันที่ 24 เมษายน 2563 จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง วาระแรก 23 

ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 และข้อ 7.1 ของประกาศคณะเทคโนโลยี ฉบับที่ 28/2558 เรื่อง  หลักเกณฑ์และ24 

วิธีการได้มาซึ่งกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี กรรมการประเภทผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา ให้หัวหน้าสาขาวิขา 25 

เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณารับรอง  ดังรายละเอียดตามเอกสาร26 

ประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 27 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุศรา สุระโคตร 28 

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี เป็นกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี ประเภทผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา อีก 1 วาระ 29 

4.7 การรับรองผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 30 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมว่างานสนับสนุนวิชาการได้รับผลการศึกษาจากสาขาวิชาฯ และ31 

หลักสูตรฯ เพ่ือขออนุมัติรับรองผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ทั้งระดับปริญญา32 

ตรี และบัณฑิตศึกษา จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 33 

/1) ระดับปริญญาตรี ... 
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1) ระดับปริญญาตรี  จ านวน 78 วิชา 2) ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 62 วิชา 1 

(1) เทคโนโลยีการผลิต 16 วิชา (1) เทคโนโลยีชีวภาพ 27 วิชา  2 

(2) เทคโนโลยีชีวภาพ 28 วิชา (2) เทคโนโลยีธรณี          14 วิชา 3 

(3) เทคโนโลยีธรณี 16 วิชา  (3) เทคโนโลยีการอาหาร 21 วิชา 4 

(4) เทคโนโลยีการอาหาร 18 วิชา      5 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 6 

1. เห็นชอบและรับรอง ระดับปริญญาตรี จ านวน 78 วิชา 7 

2. เห็นชอบและรับรอง ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 62 วิชา 8 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 9 

5.1 ผลการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (นางสาวกฤติกา ตระกูลงาม) 10 

 หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี แจ้งหารือที่ประชุมกรณีผลการขอก าหนดต าแหน่งทาง11 

วิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ของนางสาวกฤตกา ตระกูลงาม พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ระยะเวลาล่วงเลยมา12 

กว่าหนึ่งปีครึ่งแล้วยังไม่ทราบผลการพิจารณา และได้รับแจ้งจากบุคคลดังกล่าวว่า หากภายในสิ้นเดือน13 

กรกฎาคม 2563 ยังไม่ทราบผลการพิจารณาจะลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จึงแจ้งที่ประชุม14 

ทราบ 15 

มติ ที่ประชุมรับทราบและให้คณะท าหนังสือสอบถามความคืบหน้ากระบวนการด าเนินการ 16 

เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลผ่านกองทรัพยากรบุคคลต่อไป 17 

เลิกประชุม เวลา 17.20 น. 18 

(นายสมคิด พลตื้อ) 19 

                        ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี 20 

         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 21 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 22 

นางนฤมล พิมพ์พงษ์ต้อน 23 

ผู้จดรายงานการประชุม 24 


