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ครั้งที่ 6/2563 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 หน้าที่ 2/10 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ที่ประชุมรับทราบการอยู่ระหว่างการด าเนินการ1 

ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมให้มีความสมบูรณ์และขอเวลาด าเนินการอีก 1 สัปดาห์ และจะน าส่งไปยังมหาวิทยาลัยใน2 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นั้น ฝ่ายวิชาการได้น าส่งเอกสารและไฟล์ ไปยังส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 3 

เรียบร้อยแล้ว และรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร แจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมว่าต้องมีการ4 

ปรับแก้รูปแบบ และ MOA เพ่ิมเติม โดยต้องรอข้อมูลการแก้ไขจากส านักบริหารและพัฒนาวิชาการก่อน จึงแจ้งที่5 

ประชุมทราบ 6 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 7 

2.2 การแทงจ าหน่ายครุภัณฑ์ 8 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม9 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 2.5 10 

การแทงจ าหน่ายครุภัณฑ์ ที่ประชุมรับทราบและมีข้อเสนอแนะให้ด าเนินการจ าหน่ายครุภัณฑ์ นั้น เนื่องจาก11 

พัสดุอยู่ระหว่างการเร่งด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ และการท าสัญญา ของงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 และ12 

งบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงยังไม่มีความคืบหน้าเพ่ิมเติมในการการแทง13 

จ าหน่ายครุภัณฑ์ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ  14 

มติ ที่ประชุมรับทราบและมีข้อเสนอแนะให้ด าเนินการจัดท าแผนการจ าหน่ายครุภัณฑ์ให้ชัดเจน15 

ว่าจะจ าหน่ายครุภัณฑ์ใดบ้าง เมื่อใด 16 

2.3 ร่าง บันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) การขับเคลื่อนขอนแก่นจีโอปาร์ค ด้านธรณีวิทยา 17 

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ18 

ประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ระเบียบวาระท่ี 2.7 ร่างบันทึกข้อตกลง19 

ร่วม (MOU) การขับเคลื่อนขอนแก่นจีโอปาร์ค ด้านธรณีวิทยา ที่ประชุมรับทราบและให้หัวหน้าสาขาวิชา20 

เทคโนโลยีธรณีประสานการด าเนินการต่อไป นั้น ทางจังหวัดยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากมีภารกิจอ่ืนที่ต้อง21 

ด าเนินการก่อน และเอกสารร่าง บันทึกข้อตกลงร่วมฯ ยังมีข้อมูลบางส่วนต้องปรับแก้ไข จึงแจ้งที่ประชุมทราบ  22 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 23 

2.4 การจัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 36 ปี (ปี พ.ศ. 2563) 24 

 รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการ25 

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ระเบียบวาระท่ี 26 

2.9 การจัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 36 ปี (ปี พ.ศ. 2563) ที่ประชุมรับทราบ และมี27 

ข้อเสนอแนะการจัดท าหน้ากากอนามัยพิมพ์/สกรีนตราสัญลักษณ์ครบรอบ 36 ปี เป็นการเพ่ิมช่องทางการ28 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้หลากหลาย และหารือกับศิษย์เก่าเรื่องบประมาณที่ได้รับบริจาคต่อไป นั้น เสื้อ29 

ครบรอบ 36 ปี คณะเทคโนโลยี ได้ประชาสัมพันธ์และก าหนดกิจกรรมที่ต้องใส่เสื้อเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์30 

ไปด้วย และผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมรับทราบเรื่องหน้ากากอนามัยที่สกรีน31 

ตราสัญลักษณ์ 36 ปี คณะเทคโนโลยี ได้ด าเนินการสั่งกับผู้จัดท าไปแล้ว จ านวน 500 ชิ้น และผู้รับจ้างได้32 

ด าเนินการและจะจัดส่งให้ภายในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 33 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  34 
/2.5 การปรับค าอธบิาย ... 



ครั้งที่ 6/2563 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 หน้าที่ 3/10 
2.5 การปรับค าอธิบายรายวิชาฝึกงาน-ฝึกภาคสนามเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 1 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 2 

คราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 4.3 การปรับค าอธิบายรายวิชา3 

ฝึกงาน-ฝึกภาคสนามเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้ฝ่าย4 

วิชาการท าหนังสือแจ้งปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติมจากเดิมที่ก าหนดไว้แล้วในหลักสูตรโดยให้เพ่ิม5 

ข้อความ “หรือด าเนินการฝึกงาน/การฝึกภาคสนามตามที่สาขาวิชาหรือหลักสูตรเห็นสมควร” และส่งให้ส านัก6 

บริหารและพัฒนาวิชาการพิจารณาด าเนินการต่อไป นั้น สาขาวิชาฯ/หลักสูตรฯ การผลิตได้ส่งข้อมูลมายังฝ่าย7 

วิชาการ และฝ่ายวิชาการได้ด าเนินการส่งข้อมูลไปยังมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 8 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 9 

2.6 แนวทางการปฏิบัติงานของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา นักวิจัยหรือลูกจ้างโครงการวิจัยของคณะ10 

เทคโนโลยีในสถานการณ์ COVID-19  11 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม12 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 4.5 13 

(ร่าง) แนวทางการปฏิบัติงานของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา นักวิจัยหรือลูกจ้างโครงการวิจัยของคณะเทคโนโลยีใน14 

สถานการณ์ COVID-19 ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้ออกแนวทางการปฏิบัติงานของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 15 

นักวิจัยหรือลูกจ้างโครงการวิจัยของคณะเทคโนโลยีในสถานการณ์ COVID-19 โดยปรับแก้การผ่อนปรนสลับ16 

วันหรือเวลาในการมาทดลองหรือวิจัย เป็นให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา นักวิจัยหรือลูกจ้างโครงการวิจัยปฏิบัติงาน17 

ทุกวันท าการ (work-on-site) ในอัตราร้อยละ 50 และให้นักศึกษา นักวิจัยหรือลูกจ้างโครงการวิจัยปฏิบัติงาน18 

จากที่พักของตนเอง (work from home) ในอัตราร้อยละ 50 นั้น ได้ด าเนินการแจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน19 

ดังกล่าวไปยังสาขาวิชาฯ แล้ว จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 20 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 21 

2.7 ผลการอนุมัติก าหนดอัตราใหม่ (ประเภทวิชาการ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 22 

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ23 

ประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 2.8 ผลการอนุมัติ24 

ก าหนดอัตราใหม่ (ประเภทวิชาการ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ประชุมรับทราบผู้ผ่านการคัดเลือก คือ 25 

นางสาววิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน และได้รายงานผลให้กองทรัพยากรบุคคลตามขั้นตอนแล้ว ส่วนอีก 1 อัตรา สาขา26 

วิชาฯ จะประสานงานกับหน่วยการเจ้าหน้าที่ เพ่ือเร่งด าเนินการรับสมัครต่อไป นั้น อยู่ระหว่างเปิดรับสมัคร จึง27 

แจ้งที่ประชุมทราบ 28 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 29 

2.8 ผลการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (นางสาวกฤติกา ตระกูลงาม) 30 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม31 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ระเบียบวาระท่ี 5.1 ผล32 

การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (นางสาวกฤติกา ตระกูลงาม)  ที่ประชุมรับทราบ33 

และให้คณะท าหนังสือสอบถามความคืบหน้ากระบวนการด าเนินการ เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังรองอธิการบดี34 

/ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ... 
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ฝ่ายทรัพยากรบุคคลผ่านกองทรัพยากรบุคคลต่อไป นั้น ได้ด าเนินการท าหนังสือสอบถามความคืบหน้า1 

กระบวนการด าเนินการแล้ว และผลการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ของนางสาว2 

กฤติกา ตระกูลงาม ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยลัยเรียบร้อยแล้ว แจ้งที่ประชุมทราบ 3 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 4 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 5 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 6 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงก าหนดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ แต่7 

มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยการเวียนหนังสือที่8 

ด าเนินการไปแล้วจ านวน 3 ครั้ง และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ คือ 9 

1. บันทึกข้อความ ที่ อว 660301.12.1.3/ว 663 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 10 

พิจารณารับรองการเปลี่ยนแปลงเกรด ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 และรับรอง11 

เกรด ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 12 

2. บันทึกข้อความ ที่ อว 660301.12.1.1.1/ว 694 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 13 

พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอความเห็นชอบการขอขยายการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร 14 

(Work from Home) กรณีป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 15 

(COVID-19) คณะเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 จากเดิมให้ไปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 หรือจนกว่า16 

จะมีประกาศหรือแนวปฏิบัติเปลี่ยนแปลง 17 

3. บันทึกข้อความ ที่ อว 660301.12.1.3/ว 705 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 18 

พิจารณารับรองผลการศึกษา วิชา TE039998 DISSERTATION ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปี19 

การศึกษา 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 20 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 21 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 22 

3.2 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 (Infographic) 23 

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร แจ้งที่ประชุมทราบ การ24 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 (Infographic) นั้น ได้ด าเนินการ25 

จัดท าข้อมูลฯ โดยให้คณุประทีป เทวงษา ช่วยด าเนินการ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 26 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 27 

3.3 แนวทางการเสนอขออนุมัติหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม) 28 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่าตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกประกาศ29 

ฉบับที่ 1892/2562 เรื่อง การเสนอขออนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 256230 

และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1523/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในการพิจารณาปิด31 

หลักสูตร ลงวันที่ 6 กันยายน 2555 เพ่ือส่งเสริมให้หลักสูตรเกิดการเปลี่ยนแปลงการศึกษาตามกระบวนทัศน์32 

ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายของ33 

มหาวิทยาลัย สภาวิชาการจึงมีมติเห็นชอบแนวทางการเสนอขออนุมัติหลักสูตร (เพ่ิมเติม) และฝ่ายการศึกษาฯ 34 

/ยังไม่ได้ด าเนินการ ... 



ครั้งที่ 6/2563 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 หน้าที่ 5/10 
ยังไม่ได้ด าเนินการและหากด าเนินการแล้วจะแจ้งให้คณะทราบอีกครั้ง  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ1 

วาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 2 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 3 

3.4 สรุปรายวิชาภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 4 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายวิชาภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 

(TQF) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะ6 

เทคโนโลยี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ที่ได้ด าเนินการแล้วครบถ้วน 100% ดังรายละเอียดตาม7 

เอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 8 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 9 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 10 

4.1 ขออนุเคราะห์ยืมตัวบุคลากรช่วยปฏิบัต ิ(นายค าพันธ์ ยะปะตัง) 11 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาว่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ยืม12 

ตัวบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน (นายค าพันธ์ ยะปะตัง) พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญ13 

การ สังกัดกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี ไปช่วยปฏิบัติงานที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ ต่ออีก 1 ปี ตั้งแต่งวันที่ 1 14 

มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 15 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ ยืมตัวนายค าพันธ์ 16 

ยะปะตัง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการ สังกัดกองบริหารงานคณะ17 

เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี ไปปฏิบัติงานที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้มีก าหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 18 

2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยยังคงขอให้นายค าพันธ์ ยะปะตัง ช่วยปฏิบัติงานตามที่คณะมอบหมาย19 

และก าหนด มีสัดส่วนคะแนนผลการประเมินฯ ของนายค าพันธ์ ยะปะตัง ที่ได้รับมอบหมายจากคณะเทคโนโลยี 20 

และท่ีปฏิบัติงานที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประมาณร้อยละ 40 : 60 21 

4.2 การขอเปลี่ยนแปลงระดับผลการเรียนของรายวิชา TE011402 22 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาว่าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการ23 

ผลิต ขอเปลี่ยนแปลงระดับผลการเรียนของรายวิชา TE011402 และรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและ24 

สื่อสารองค์กร ในฐานะอาจารย์ประจ าวิชาน าเสนอที่ประชุมพิจารณาว่ามีนักศึกษาขอตรวจสอบเกรดรายวิชา 25 

TE011402 โดยนักศึกษายื่นเรื่องภายใต้กรอบเวลาที่ก าหนด และเนื่องจากเป็นการสอบแบบออนไลน์ท าให้การ26 

ตรวจข้อสอบที่นักศึกษาส่งมาไม่ครบถ้วน หลังจากได้ทบทวนแก้ไขแล้วไม่มีผลกระทบกับคะแนนนักศึกษาคน27 

อ่ืนนอกจาก 5 คน ทีข่อเปลี่ยนแปลง ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา  28 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรองการเปลี่ยนแปลงระดับผลการเรียน29 

รายวิชา TE011402 ดังนี้ 30 

1. จากเกรด B เป็น A จ านวน 3 คน  31 

2. จากเกรด B เป็น B+ จ านวน 1 คน  32 

3. จากเกรด C+ เป็น B จ านวน 1 คน 33 

/4.3 ข้าราชการแสดง ... 
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4.3 ข้าราชการแสดงเจตนาขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่1 

เกินห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ 2 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี น าเสนอที่ประชุมพิจารณากรณี นางสาวรัชนี ไกยสวน 3 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ช านาญการ ปฏิบัติงานกองบริหารงานคณะ4 

เทคโนโลยี ได้ยื่นหนังสือแสดงเจตนาและแบบประเมินผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยส าหรับ5 

ข้าราชการ ภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 มีผลบังคับ6 

ใช้ ตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 4/2560) เรื่อง 7 

หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ผู้ประสงค์เปลี่ยนสถานภาพแสดง8 

เจตนาในหนังสือแสดงเจตนาโดยให้เลือกวันที่เปลี่ยนสถานภาพตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นวันที่มีค าสั่ง9 

บรรจุและแต่งตั้ง คือ (1) รอบที่ 1 วันที่ 1 พฤศจิกายน (2) รอบที่ 2 วันที่ 1 พฤษภาคม และต้องยื่นที่ส่วนงานต้น10 

สังกัดก่อนวันที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็นวันที่มีค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง (1) และ (2) ไม่น้อยกว่า 60 วัน ส าหรับการ11 

ยื่นแสดงเจตนาในปีที่ 5 นอกเหนือจาก (1) และ (2) ให้ยื่นได้ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 โดยคณะลงทะเบียนรับ12 

หนังสือแสดงเจตนาเป็นหลักฐาน ตามข้อ 7 ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าผู้ที่แสดงเจตนาฯ ต้องได้รับการประเมิน13 

ความรู้ความสามารถจากมหาวิทยาลัย ถ้าผ่านการประเมินฯ ให้มหาวิทยาลัยมีค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน14 

มหาวิทยาลัย ตามข้อ 8 (1) การประเมินเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ให้ประเมินโดยพิจารณา15 

จากผลการประเมินการปฏบิัติงานประจ าที่มีอยู่ย้อนหลัง 3 ปี ติดต่อกัน โดยต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานเฉลีย่16 

อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป โดยกรณีของบุคคลดังกล่าว เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยแสดงเจตนา17 

เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 18 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 19 

4.4 แบบหลักฐานที่ใช้ประกอบการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล20 

การเรียนรู้รายวิชา ประจ าปีการศึกษา 2562 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 21 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมพิจารณาแบบหลักฐานที่ใช้ประกอบการทวนสอบ22 

มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา ประจ าปีการศึกษา 2562 หลักสูตร23 

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 24 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการดังต่อไปนี้ 25 

1. ปีการศึกษา 2562 ให้ใช้แบบฟอร์มแสดงหลักฐานที่ใช้ประกอบการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์26 

ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา ด้วยความสมัครใจ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ27 

สาขาวิชาหรือหลักสูตร 28 

2. ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ให้ทุกสาขาวิชาหรือทุกหลักสูตรใช้แบบฟอร์มแสดงหลักฐานที่ ใช้29 

ประกอบการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา 30 

ตามท่ีคณะก าหนด 31 

4.5 ความประสงค์การด าเนินการจัดท า มคอ.3-มคอ.7 ของหลักสูตรคณะเทคโนโลยี 32 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาความประสงค์การด าเนินการจัดท า 33 

มคอ.3-มคอ.7 ของหลักสูตรคณะเทคโนโลยี สืบเนื่องจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 34 

/วิจัยและนวัตกรรม ... 
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วิจัยและนวัตกรรม ให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการปรับเปลี่ยนได้อย่างอิสระ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์1 

ของการจัดท า มคอ.3-มคอ.7 เป็นส าคัญ และให้แต่ละหลักสูตรมีอิสระในการก าหนดตัวบ่งชี้ตามกรอบ2 

มาตรฐานคุณวุฒิ และตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 3 

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 4 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการให้เลือกแนวทางการจัดท า มคอ.3-มคอ.7 5 

ตามแนวทาง “KKU-TQF” 6 

4.6 การจัดการรายวิชาฝึกงาน คณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 7 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอท่ีประชุมพิจารณาการจัดการรายวิชาฝึกงาน คณะเทคโนโลยี 8 

ปีการศึกษา 2563 เพ่ือให้นักศึกษาฝึกงานสามารถนับชั่วโมงกิจกรรมอ่ืนเป็นส่วนหนึ่งของชั่วโมงการฝึกงานของ9 

นักศึกษาได้ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 10 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการให้ใช้กิจกรรมการอบรมเตรียมความ11 

พร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563 เป็นส่วนหนึ่งของชั่วโมงการฝึกงานของนักศึกษาได้ 12 

4.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนและการขอแต่งตั้งคณะกรรมการ13 

ประเมินฯ 14 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน15 

และการขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ตามที่คณะกรรมการประจ าคณะเห็นชอบให้มีรูปแบบการประเมิน16 

เป็นประเมินรวมทั้งคณะ นั้น ในการประเมินประจ าปี 2563 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการประเมินผลการ17 

ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนและการขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ตามที่คณะกรรมการประจ า18 

คณะให้ความเห็นชอบไว้ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 19 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการให้สาขาวิชาหรือหลักสูตรประเมินผลการ20 

ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนรูปแบบเดิม และให้แจ้งคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตาม21 

แบบฟอร์มที่คณะก าหนด  22 

4.8 การรับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562  23 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี น าเสนอที่ประชุมว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ24 

ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 และงานสนับสนุนวิชาการได้ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์การจบการศึกษา25 

ครบถ้วนแล้ว จ านวน 4 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 166 คน จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ  26 

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  จ านวน 49 คน (เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง 1 คน และ 27 

  เกียรตินิยม อันดับสอง 5 คน) 28 

2. สาขาวิขาเทคโนโลยีธรณี จ านวน 36 คน (เกียรตินิยม อันดับสอง 2 คน) 29 

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต จ านวน 36 คน (เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง 1 คน และ 30 

  เกียรตินิยม อันดับสอง 7 คน) 31 

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 45 คน (เกียรตินิยม อันดับหนึ่งและ 32 

  เหรียญทอง 1 คน และเกียรตินิยม  33 

  อันดับสอง 14 คน)          34 

/มติ ที่ประชุมพิจารณา ... 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรองผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี1 

การศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 166 คน  2 

4.9 รายงานการใช้จ่ายเงิน ตามแผนยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประมาณ3 

การรายรับ-จ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมพิจารณาการรายงานการใช้เงินตามแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี5 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 และประมาณการรายรับ-จ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 6 

โดยให้หัวหน้าหน่วยนโยบายและแผนน าเสนอและแจ้งข้อมูลเพ่ิมเติม ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 7 

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 8 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการการใช้จ่ายเงินตามแผนยุทธศาสตร์9 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประมาณการรายรับ-จ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 10 

พ.ศ. 2563 และขอให้สาขาวิชาฯ/หลักสูตรฯ พิจารณาตรวจสอบเพ่ิมเติม หากมีข้อเสนอแนะ/แก้ไข ให้แจ้ง11 

หน่วยนโยบายและแผนต่อไป 12 

4.10 การรับรองผลการศึกษา แก้เกรด I วิชา 694320 Soil Mechanics 13 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี น าเสนอที่ประชุมว่างานสนับสนุนวิชาการได้รับผล14 

การศึกษาจากสาขาวิชาฯ เพ่ือขออนุมัติรับรองผลการศึกษา แก้เกรด I วิชา 694320 Soil Mechanics ประจ า15 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 และงานสนับสนุนวิชาการได้ตรวจสอบค่าคะแนน ครบถ้วนแล้ว จึงเสนอ16 

ที่ประชุมพิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 17 

กลุ่ม 1) จ านวน 15 คน  ได้เกรด A จ านวน 3 คน B+ จ านวน 3 คน B จ านวน 5 คน C+ จ านวน 1    18 

           คน C จ านวน 2 คน และ D+ จ านวน 1 คน 19 

กลุ่ม 2) จ านวน 19 คน ได้เกรด A จ านวน 4 คน B+ จ านวน 5 คน B จ านวน 1 คน C+ จ านวน 5 คน  20 

           C จ านวน 3 คน และ D+ จ านวน 1 คน 21 

     มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 22 

4.11 ทุนผู้ช่วยสอน คณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2563 23 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างประกาศ เรื่อง ทุนผู้ช่วยสอน คณะเทคโนโลยี 24 

ประจ าปีการศึกษา 2563 เพ่ือเป็นการพัฒนาความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สังกัด25 

คณะเทคโนโลยีให้มีโอกาสในการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ในการท าหน้าที่ผู้ช่วยสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของ26 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 27 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบในหลักการการสนับสนุนทุนผู้ช่วยสอน คณะ28 

เทคโนโลยี โดยที่ประชุม ฯ มีข้อเสนอแนะเพ่ือปรับแก้รายละเอียดของประกาศ โดยให้เพ่ิมเติมคุณสมบัติของ29 

ผู้สมัครรับทุนดังนี้ 30 

ข้อ 4.2.1.2 “(ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทแบบ ก 2 หรือหลักสูตรระดับปริญญาเอกแบบ 2)” 31 

ข้อ 4.2.1.3 “หรือต้องมีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป (ส าหรับนักศึกษา32 

ระดับปริญญาเอกท่ีเรียนปริญญาโทควบเอก)”  33 

/4.12 ศิษย์เก่าขอลงทุน ... 
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4.12 ศิษย์เก่าขอลงทุนเปิดร้านจ าหน่ายอาหารในพื้นที่โรงอาหารคณะ 1 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาว่าศิษย์เก่าขอลงทุนเปิดร้านจ าหน่ายอาหารในพ้ืนที่2 

โรงอาหารคณะ (ด้านทิศตะวันตก) โดยศิษย์เก่าลงทุนทั้งหมดพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ในส่วนที่จะด าเนินงานจะ3 

ไม่ให้กระทบพ้ืนที่เดิมและจ่ายค่าตอบแทนให้คณะเป็นทุนการศึกษาและแบบรายเดือน จึงเสนอที่ประชุม4 

พิจารณา 5 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการโดยให้คณะท าหนังสือเชิญชวนศิษย์เก่า6 

หรือบุคลากรสังกัดคณะที่สนใจจะพัฒนาโครงการร้านอาหารบริเวณคณะต่อไป 7 

4.13 การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของกองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของกองตรวจสอบ9 

ภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ด าเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 10 

2563 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 11 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของกอง12 

ตรวจสอบภายใน คือ 13 

ด้านการเงิน 14 

1. ให้จัดท าแนวปฏิบัติพร้อมตัวอย่างเอกสารเบิกจ่าย (ใบเสร็จรับเงิน) การพานักศึกษาเยี่ยมชม15 

โรงงานและแจ้งให้สาขาวิชาฯ/หลักสูตรฯ ทราบ  16 

2. ควบคุมการออกใบเสร็จรับเงินภายในวันที่รับเงิน 17 

ด้านพัสด ุ18 

1. ให้ด าเนินการขอซื้อขอจ้างโดยต้องก าหนดราคากลางของพัสดุ รายงานการขอซื้อขอจ้างโดยต้อง19 

ระบุรายละเอียดของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน 20 

2. ให้ด าเนินการรายงานต่อหัวหน้าพัสดุเพ่ือเสนอผู้บริหารรับทราบกรณีที่ไม่สามารถตรวจรับให้แล้ว21 

เสร็จภายในก าหนดได้  22 

3. ให้ด าเนินการรายงานผลการตรวจนับพัสดุคงเหลือตามระเบียบฯ 23 

4.14 การขออนุมัติคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยส่วนงานเป็นผู้ด าเนินการ24 

คัดเลือก (พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจ า25 

ต าแหน่ง 2741) 26 

ตามหนังสือกองยุทธศาสตร์ ที่ อว 660201.1.4.1/ว672 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 แจ้ง27 

ผลการอนุมัติกรอบอัตราก าลังใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น28 

ฉบับที่ 690/2563 เรื่อง กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ คณะได้รับอนุมัติกรอบ29 

อัตราก าลังใหม่ ฯ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจ าต าแหน่ง 2741 และหนังสือกองทรัพยากร30 

บุคคล ที่ อว 660201.1.1.3.2/ว 3094 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 เรื่อง ส ารวจกรอบอัตราว่างและความ31 

ประสงค์การเปิดรับสมัครเพ่ือสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเพ่ิมเติม รอบที่  1/2563 คณะมีความ32 

ประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน (รอบที่ 1/2563 เพ่ิมเติม) จึง33 

ส่งคณะกรรมการกลางร่วมสอบคัดเลือกบุคคลฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในอัตราสังกัดคณะ34 

/แพทยศาสตร์ ... 



ครั้งที่ 6/2563 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 หน้าที่ 10/10 
แพทยศาสตร์ ที่มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งดังกล่าวจ านวน  83 ราย ตาม1 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 701/2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 นั้น จากสถานการณ์การ2 

ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้นและเพ่ือเตรียมความพร้อม3 

ในการรับสถานการณ์ระบาดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจึงเลื่อนการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานฯ  4 

เนื่องจากคณะมีเหตุผลความจ าเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ที่จะเรียนรู้5 

งานกับนักวิชาการเงินและบัญชี ของคณะ (คุณวัชราภรณ์ พูลสวัสดิ์) ที่จะเกษียณอายุราชการตั้งแต่วันที่ 1 6 

ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป เพ่ือให้มีผู้ปฏิบัติงานที่สามารถให้บริการด้านการเงินและบัญชีของคณะด าเนินไป7 

ด้วยความเรียบร้อยทันก่อนการเกษียณอายุราชการ จึงมีความจ าเป็นต้องเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกบุคคล8 

เข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งดังกล่าวเอง จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 9 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการโดยให้คณะท าหนังสือเพ่ือขออนุมัติ10 

ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้ส่วนงานเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก11 

ต่อไป 12 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 13 

5.1 การแจ้งเวียนเอกสารไปยังสาขาวิชา 14 

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แจ้งหารือที่ประชุมกรณีการส่งเรื่องเวียนไปยังสาขาวิชา 15 

ควรส่งผ่านสารบรรณหรือท่ีกล่องสารบรรณสาขาวิชา เพ่ือสารบรรณจะได้ด าเนินการต่อ ไม่ควรส่งโดยตรงไปยัง16 

หัวหน้าสาขาวิชาฯ เนื่องจากเป็นการเพ่ิมภาระงานให้หัวหน้าสาขาวิชาฯ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 17 

มติ ที่ประชุมรับทราบและให้คณะประสานงาน และด าเนินการต่อไป 18 

เลิกประชุม เวลา 17.20 น. 19 

(นายสมคิด พลตื้อ) 20 

                        ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี 21 

         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 22 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 23 

นางนฤมล พิมพ์พงษ์ต้อน 24 

ผู้จดรายงานการประชุม 25 
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