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ครั้งที่ 8/2563 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 หน้าที่ 2/9 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่อง 1 

2.1 การแทงจ าหน่ายครุภัณฑ์ 2 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม3 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ระเบียบวาระท่ี 2.3 การ4 

แทงจ าหน่ายครุภัณฑ์ ที่ประชุมรับทราบการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจ าหน่ายออกครุภัณฑ์ช ารุดและ5 

หมดความจ าเป็นโดยก าหนดขายทอดตลาดภายใน 30 กรกฎาคม 2563 และก าหนดปรับปรุงบัญชีพัสดุให้แล้ว6 

เสร็จภายในเดือนสิงหาคม โดยการมอบหมายให้นายสุพัฒน์ บุญแก้ว มาช่วยงานในการช่วยตรวจสอบในระบบ 7 

KKUFMIS กับข้อมูลรายการใน excel นั้น ได้ด าเนินการขายทอดตลาดครั้งที่ 1 และรายงานผลการขาย8 

ทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ได้จากรื้อถอน และหมดความจ าเป็นในการใช้งานบางรายการเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งที่9 

ประชุมเพ่ือทราบ 10 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้ด าเนินการขายทอดตลาดในครั้งที่ 2 ในล าดับ11 

ต่อไป โดยให้ด าเนินการได้เลยส าหรับรายการที่ไม่มีรายการในทะเบียน หรือรายการที่ไม่ต้องอิงในระบบ  12 

KKUFMIS และเป็นครุภัณฑ์ที่หมดความจ าเป็นในการใช้งานแล้ว 13 

2.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ/ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะ14 

เทคโนโลย ี15 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม16 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ระเบียบวาระท่ี 4.2 การ17 

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ/ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะเทคโนโลยี ที่ประชุม18 

เห็นชอบองค์ประกอบและให้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ19 

บุคลากร สังกัดคณะเทคโนโลยี นั้น ไดม้ีการแต่งตั้งแล้วตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6774/2563 ลงวันที่ 20 

11 สิงหาคม 2563 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  21 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 22 

2.3 ร่าง บันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) การขับเคลื่อนขอนแก่นจีโอปาร์ค ด้านธรณีวิทยา 23 

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ24 

ประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่  7/2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 2.4 ร่าง บันทึก25 

ข้อตกลงร่วม (MOU) การขับเคลื่อนขอนแก่นจีโอปาร์ค ด้านธรณีวิทยา ว่าทางจังหวัดเห็นชอบบันทึกข้อตกลง26 

ร่วม (MOU) ของทางมหาวิทยาลัย และก าลังปรับแก้ก่อนขั้นตอนการลงนามต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  27 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 28 

2.4 กิจกรรมวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี 27 สิงหาคม 2563 29 

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการ30 

ประชุมคณะกรรมการคณะ คราวประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 4.7 31 

กิจกรรมวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี 27 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้จัดกิจกรรมวันคล้าย32 

วันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 36 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ช่วงเช้า โดยเน้น33 

/กิจกรรมท าบุญเลี้ยง ... 



ครั้งที่ 8/2563 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 หน้าที่ 3/9 
กิจกรรมท าบุญเลี้ยงพระเพล และการบริจาคโลหิต นั้น ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ เชิญแขกจาก1 

หน่วยงานต่าง ๆ และอดีตบุคลากรเรียบร้อยแล้ว และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมไหว้ครูของฝ่ายพัฒนานักศึกษา2 

และศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 3 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 4 

2.5 กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ คณะเทคโนโลยี ประจ าปี 2563 5 

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการ6 

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 7 

4.5 กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ คณะเทคโนโลยี ประจ าปี 2563 ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้จัด8 

กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการส าหรับบุคลากรที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ โดยให้ฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคล9 

และสื่อสารองค์กรรับผิดชอบไปก าหนดปฏิทิน รูปแบบกิจกรรม งบประมาณ ตลอดการประชาสัมพันธ์กิจกรรม10 

ต่อไป นั้น ได้หารือร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องแล้วก าหนดจัดในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องเฟ่ืองฟ้า รูปแบบ11 

กิจกรรมจะคล้ายกับปีที่ผ่านมามีเลี้ยงอาหารกลางวันโดยโรงแรมโฆษะเป็นผู้ด าเนินการ ในปีนี้มีบุคลากร12 

เกษียณอายุราชการ จ านวน 7 ท่าน สายวิชาการ จ านวน 6 ท่าน สายสนับสนุน 1 ท่าน จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือ13 

ทราบ 14 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 15 

2.6 กิจกรรมวันไหว้ครู คณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2563 16 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการ17 

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 18 

4.6 กิจกรรมวันไหว้ครู คณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2563 ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้จัดกิจกรรม19 

วันไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป และขอความร่วมมือให้คณาจารย์งด20 

การเรียนการสอน โดยให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์รับผิดชอบไปก าหนดรูปแบบกิจกรรม 21 

มาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในวันจัดงาน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่อไป นั้น ได้หารือร่วมกันกับ22 

ผู้เกี่ยวข้องแล้วก าหนดจัด ณ ห้องเฟ่ืองฟ้า รูปแบบกิจกรรมจะให้นักศึกษาเข้าร่วมจ านวน 50 คน และอีก 4 23 

ห้องแบบออนไลน์ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ต่อเนื่องด้วยการไหว้ครูของสาขาวิชาฯ จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 24 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 25 

2.7 ทุนผู้ช่วยสอน คณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2563 26 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม27 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ระเบียบวาระท่ี 2.2 ทุน28 

ผู้ช่วยสอน คณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2563 ที่ประชุมเห็นขอบในหลักการและให้ด าเนินการขออนุมัติ29 

ประกาศต่อไป นั้น หลังจากได้หารือกับเจ้าหน้าที่กองคลังแล้วได้รับแจ้งว่าให้ปรับรูปแบบของประกาศโดยใช้30 

ของคณะอ่ืนเป็นแนวทาง และได้ปรับแก้แล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 31 

มติ ที่ประชุมรับทราบและให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ 6 “โดยแจกแจงภาระงานและมีจ านวน32 

ชั่วโมงที่จะมอบหมายให้ช่วยสอนไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ เว้นแต่มีภาระหน้าที่33 

/เพ่ิมข้ึนและหรือมี ... 



ครั้งที่ 8/2563 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 หน้าที่ 4/9 
เพ่ิมข้ึนและหรือมีเหตุผลความจ าเป็นให้ขอความเห็นชอบจ านวนชั่วโมงที่เพ่ิมจากสาขาวิชาและคณบดีเป็นกรณี1 

ไป” และด าเนินการขออนุมัติประกาศต่อไป 2 

2.8 ศิษย์เก่าขอลงทุนเปิดร้านจ าหน่ายอาหารในพื้นที่โรงอาหารคณะ 3 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม4 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ระเบียบวาระท่ี 2.6 ศิษย์5 

เก่าขอลงทุนเปิดร้านจ าหน่ายอาหารในพื้นที่โรงอาหารคณะ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และมีข้อเสนอแนะว่า6 

ให้พิจารณาในเรื่องสัญญาให้ครอบคลุม รวมทั้งทรัพย์สินหลังสิ้นสุดสัญญา นั้น และได้น าเสนอร่างประกาศฯ ให้7 

กองกฎหมายพิจารณาแล้วได้รับค าแนะน าให้ตัดข้อความเกี่ยวกับรายได้ออก และเพ่ิมวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวย8 

ความสะดวก เป็นสวัสดิการแก่บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยี จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 9 

มติ ที่ประชุมรับทราบและให้ประกาศเชิญชวนต่อไป 10 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 11 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 12 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงก าหนดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ แต่13 

มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยการเวียนหนังสือที่14 

ด าเนินการไปแล้วจ านวน 3 ครั้ง และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ คือ 15 

1. บันทึกข้อความ ที่ อว 660301.12.1.3/ว 925 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 พิจารณารับรอง16 

ลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ของ นางสาวปรียานุช 17 

คามวุฒิ รหัสประจ าตัว 627160006-1 ขอลดหย่อนจาก จ านวนเงิน 80,000 บาท เป็นจ านวนเงิน 18 

20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อภาคการศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562  19 

ถึงภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)  20 

2. บันทึกข้อความ ที่ อว 660301.12.1.3.1/ว 963 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 พิจารณารับรอง ขอ21 

อนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชา TE034 842 เรื่องที่เป็นปัจจัยปัจจุบันทางวิทยศาสตร์และ22 

เทคโนโลยีการอาหาร (Current Topics in Food Science and Technology) จาก TE033 110 23 

และ TE033 200 และ TE033 320 และ TE033 420 เป็น TE033 110# หรือรายวิชาควบ, TE033 24 

200# หรือรายวิชาควบ, TE033 320# หรือรายวิชาควบ, TE033 420# หรือรายวิชาควบ 25 

3. บันทึกข้อความ ที่ อว 660301.12.1.3/ว 1013 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 พิจารณารับรองการ26 

ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี โดยการเพ่ิม27 

รายวิชาในหมวดวิชาเลือก  28 

1) รหัสวิชา 320 781 ชื่อวิชา Geographic Information System 29 

2) รหัสวิชา SC338884 ชื่อวิชา Internet Geographic Information System 30 

3) รหัสวิชา EN127600 ชื่อวิชา Hydrologic System 31 

4) รหัสวิชา EN113602 ชื่อวิชา Hydrology 32 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 33 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 34 
3.2 การชดใช้คืนทุน ... 
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3.2 การชดใช้คืนทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนักศึกษาเรียนดี ระดับบัณฑิตศึกษาฯ แทน 1 

นางสาวประไพพรรณ อึ้งประสูตร ผู้รับทุน 2 

ประธาน แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบว่าตามที่นางสาวประไพพรรณ อ้ึงประสูติ นักศึกษาระดับปริญญา3 

โท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยรองศาสตราจารย์ ผกาวดี แก้วกันเนตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้รับ4 

ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนักศึกษาเรียนดี ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 5 

2562 จ านวน 25,000 บาท เนื่องจากนักศึกษาดังกล่าวผิดเงื่อนไขขอรับทุนและขอผ่อนช าระคืนทุนเดือนละ 5,000 6 

บาท เป็นเวลา 5 เดือน ตั้งแต่ เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2563 โดยถ้าหากนักศึกษาฯ ไม่สามารถช าระเงินคืนได้รอง7 

ศาสตราจารย์ ผกาวดี แก้วกันเนตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะเป็นผู้รับผิดชอบช าระเงินคืนทั้งหมด นั้น 8 

นักศึกษาได้ชดใช้ทุนฯ เฉพาะเดือนแรก คณะจึงขอให้รองศาสตราจารย์ ผกาวดี แก้วกันเนตร อาจารย์ที่ปรึกษา9 

วิทยานิพนธ์ชดใช้คืนทุนส่งเสริมการศึกษาฯ แทน นางสาวประไพพรรณ อ้ึงประสูตร ผู้รับทุน และคณะได้รับเงินทุน10 

คืนแล้ว จ านวน 20,000 บาท โดยผู้ชดใช้คืนทุนฯ ขอยกเว้นดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 11 

มติ ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้ยกเว้นดอกเบี้ย 12 

3.3 แผนกิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2563 13 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับแผนกิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2563 ดัง14 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 15 

ที่ประชุมรับทราบ 16 

3.4 สรุปจ านวนและรายช่ือรายวิชาที่เปิดสอนและได้รับการทวนสอบ ประจ าปีการศึกษา 2562 17 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบจ านวนและรายชื่อรายวิชาที่เปิดสอนและได้รับการ18 

ทวนสอบ และผลการทวนสอบ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ19 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกหลักสูตร 20 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 21 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 22 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 23 

4.1 ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าเช่าจากสถานการณ์ COVID-19 24 

ประธาน น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาการขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าเช่าจากสถานการณ์ 25 

COVID-19 เนื่องจากผู้ประกอบการ้านค้าในโรงอาหารคณะเทคโนโลยี ต้องปิดร้านในช่วงเวลาดังกล่าว 26 

ผู้ประกอบการทั้ง 3 ร้าน จึงขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าเช่าในช่วงเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2563 เป็นเวลา 4 27 

เดือน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 28 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ 29 

4.2 ลูกจ้างประจ าแสดงเจตนาขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภายหลังหนึ่งปีแต่30 

ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช ้31 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณากรณีนายสุพจน์ 32 

แสนสีลา ลูกจ้างประจ า ต าแหน่งช่างฝีมือทั่วไป ช 3 สังกัด กองบริหารงานคณะ งานบริหารทั่วไป ได้ยื่นหนังสือ33 

แสดงเจตนาและ ... 
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แสดงเจตนาและแบบประเมินผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยส าหรับลูกจ้างประจ า ภายหลังหนึ่งปี1 

แต่ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้  ตามข้อ 6 ของ2 

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 4/2560) เรื่อง หลักเกณฑ์และ3 

วิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ผู้ประสงค์เปลี่ยนสถานภาพแสดงเจตนาใน4 

หนังสือแสดงเจตนาโดยให้เลือกวันที่เปลี่ยนสถานภาพตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นวันที่มีค าสั่ง5 

บรรจุและแต่งตั้ง คือ (1) รอบที่ 1 วันที่ 1 พฤศจิกายน (2) รอบที่ 2 วันที่ 1 พฤษภาคม และต้องยื่นที่ส่วนงาน6 

ต้นสังกัดก่อนวันที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็นวันที่มีค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง (1) และ (2) ไม่น้อยกว่า 60 วัน 7 

ส าหรับการยื่นแสดงเจตนาในปีที่ 5 นอกเหนือจาก (1) และ (2) ให้ยื่นได้ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 โดยคณะ8 

ลงทะเบียนรับหนังสือแสดงเจตนาเป็นหลักฐาน ตามข้อ 7 ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าผู้ที่แสดงเจตนาฯ ต้อง9 

ได้รับการประเมินความรู้ความสามารถจากมหาวิทยาลัย ถ้าผ่านการประเมินฯ ให้มหาวิทยาลัยมีค าสั่งบรรจุ10 

และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อ 8 (2) การประเมินเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภท11 

สนับสนุน ให้ประเมินโดยพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าที่มีอยู่ ย้อนหลัง 3 ปี ติดต่อกัน กรณี12 

ลูกจ้างประจ าต้องมีคะแนนประเมินตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป โดยกรณีของนายสุพจน์ แสนสีลา เป็นไปตาม13 

เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 17 14 

กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 15 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ   16 

4.3 การเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ 17 

ประจ าปี พ.ศ. 2563 18 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาว่าสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญ19 

เสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจ าปี พ.ศ. 2563 20 

และให้เสนอชื่อไปยังสมาคมศิษย์เก่าฯ ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 นั้น คณะได้ประชาสัมพันธ์ให้สาขาวิชา21 

ฯ/หลักสูตรทราบและพิจารณาหากประสงค์จะเสนอชื่อฯ ให้แจ้งมายังคณะภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 มี22 

การเสนอชื่อมายังคณะ จ านวน 2 ราย คือ 23 

1. ศิษย์เก่าเกียรติยศ ด้านการวิจัย คือ ศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง 24 

2. ศิษย์เก่าเกียรติยศ ด้านการบริหารจัดการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลฤดี เชาวรัตน์ 25 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 26 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ 27 

4.4 รายงานการใช้จ่ายเงิน ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 28 

พ.ศ. 2563 งบประมาณเงินรายได้ เดือนสิงหาคม 2563 29 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการใช้จ่ายเงิน ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร30 

คณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณเงินรายได้ เดือนสิงหาคม 2563 โดยให้นางศิวลี 31 

พานเยือง หัวหน้าหน่วยนโยบายและแผน น าเสนอที่ประชุมพิจารณา สรุปรายรับจริง-จ่ายจริง งบประมาณเงิน32 

รายได้ ณ 17 สิงหาคม 2563 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา  33 

มติ ที่ประชุมพิจารณา ... 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการการใช้จ่ายเงินตามแผนยุทธศาสตร์การ1 

บริหารคณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และให้หน่วยนโยบายและแผน ด าเนินการ 2 

1) ปรับแก้ไขข้อมูลของหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตให้สมบูรณ์  3 

2) งบประมาณการก่อสร้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ให้ประสานกับพัสดุเรื่องแบบ 4 

การจัดหา การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เร่งด าเนินการให้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5 

3) วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 6 

4.5 การขออนุมัติจ้างผู้สิ้นสุดสัญญาจ้างและผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อท าการสอน วิจัย และบริการ7 

วิชาการ ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่2/2557 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  8 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างผู้พ้นสภาพจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานใน9 

มหาวิทยาลัยเนื่องจากสิ้นสุดสัญญาจ้าง และผู้เกษียณอายุราชการ เพ่ือการสอน วิจัย และบริการวิชาการ ตาม10 

ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2/2557 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยไม่รับเงินเดือน/11 

ค่าตอบแทน ดังนี้ 12 

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จ านวน 3 ราย ประกอบด้วย 13 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินิจ ยังมี 14 

2. รองศาสตราจารย์รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล 15 

3. รองศาสตราจารย์เพียงตา สาตรักษ์ 16 

ศูนย์วิจัยการหมักเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จ านวน 2 ราย ประกอบด้วย 17 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ลีลาวัชรมาศ 18 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต วิชิตพันธุ์ 19 

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 20 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ 21 

4.6 การขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นบุคลากรประเภทสนับนุน คณะเทคโนโลยี  (ต าแหน่ง22 

นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ) 23 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี น าเสนอที่ประชุมพิจารณาการขอก าหนด24 

ต าแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรประเภทสนับสนุน ที่ได้รับความเห็นชอบการประเมินค่างาน เป็นระดับช านาญการแล้ว 25 

คือ ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ จ านวน 3 อัตรา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่26 

ประชุมพิจารณา 27 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ ให้ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ28 

ประเมินผลงานโดยพิจารณาจาก ผลงาน เอกสาร ทักษะความรู้ความสามารถ โดยให้มีองค์ประกอบดังนี้ 29 

 ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ รายนางสิราวรรณ สุระพร ประกอบด้วย  30 

1. รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร   เป็นประธานกรรมการ 31 

2. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ เป็นกรรมการ 32 

3. รองศาสตราจารย์ลักขณา เหล่าไพบูลย์ เป็นกรรมการ 33 

4. นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์ เป็นเลขานุการ 34 

 ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ... 
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 ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ รายนายเทพฤทธิ์ ปิติฤทธิ์ ประกอบด้วย  1 

1. รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร   เป็นประธานกรรมการ 2 

2. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เป็นกรรมการ 3 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร แซ่เอียว เป็นกรรมการ 4 

4. นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์ เป็นเลขานุการ 5 

 ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ รายนางสาวยุวสิริ บุญหลาย ประกอบด้วย  6 

1. รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร   เป็นประธานกรรมการ 7 

2. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เป็นกรรมการ 8 

3. รองศาสตราจารย์บวรศักดิ์ ลีลานนท์ เป็นกรรมการ 9 

4. นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์ เป็นเลขานุการ 10 

4.7 การเทียบโอนรายวิชา นายณัฐพล แก้วดี 11 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมพิจารณาว่า นายณัฐพล แก้วดี รหัสประจ าตัว 12 

633160131-1 สังกัดหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต มีความประสงค์จะขอเทียบโอนรายวิชา จ านวน 7 วิชา 13 

ที่เคยศึกษามาแล้วจากสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการพิจารณา14 

เบื้องต้นมีรายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้ จ านวน 6 วิชา ส่วนอีก 1 วิชา คือ Entrepreneurial Spirit Incubation 15 

ไม่ได้รับการเทียบเท่าจากคณะเจ้าของวิชา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 16 

    มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการให้เทียบโอน จ านวน 6 วิชา 17 

4.8 มาตรการ/แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลกรณีในช่วงสถานการณ์การ18 

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) คณะเทคโนโลยี ตาม19 

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการผ่อนคลาย20 

การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับท่ี 7)  21 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมพิจารณามาตรการ/แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการ22 

ประเมินผลกรณีในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 23 

คณะเทคโนโลยี ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เรื่อง มาตรการผ่อน24 

คลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 7) เพ่ือป้องกันการแพร่25 

ระบาดของโรคโควิด-19 ควรจะเพ่ิมการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือไม่ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 26 

มติ ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบในหลักการ ให้ฝ่ายวิชาการส ารวจข้อมูลการด าเนินการจัดการ27 

เรียนการสอน และการประเมินผลแบบออนไลน์ที่ผ่านมามีปัญหา/อุปสรรคอย่างไร 28 

4.9 การรับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 29 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  ภาค30 

การศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562 และงานสนับสนุนวิชาการได้ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์การจบ31 

การศึกษาครบถ้วนแล้วจ านวน 1 ราย คือ นางสาวนริศรา เรียกจ ารัส รหัสประจ าตัวนักศึกษา 593160153-732 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 33 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 34 
4.10 ขอเปลี่ยนแปลง ... 
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4.10 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 1 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ2 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี เนื่องจาก3 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชร์สุ วรรณขาว จะพ้นสภาพการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเพราะสิ้นสุดสัญญาจ้างใน4 

ปีงบประมาณ พศ. 2563 โดยขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 5 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เปลี่ยนแปลงจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชร์สุ วรรณขาว เป็น 6 

รองศาสตราจารย์เพียงตา สาตรักษ์ 7 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เปลี่ยนแปลงจากจากเดิม 5 คน 8 

คงเหลือ 3 คน ประกอบด้วย  9 

1) รองศาสตราจารย์รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล   10 

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งโรจน์ อาจเวทย์  11 

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติกา ตระกูลงาม 12 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 13 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 14 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 15 

5.1 การคัดกรองการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-16 

19) กรณีผู้รับจ้างปรับปรุงพื้นที่ในคณะ 17 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมและขอปรึกษาหารือเรื่องการคัดกรองการป้องกันการ18 

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กรณีผู้รับจ้างปรับปรุงพ้ืนที่ในคณะในกรณี19 

ที่มีผูเ้ข้ามาปฏิบัติงานของผู้รับเหมาปรับปรุงพ้ืนที่ตามชั้นต่าง ๆ ของอาคาร TE 06 หรือบริเวณอ่ืนในคณะ ควร20 

มีการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ และสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าพ้ืนที่ท างาน จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 21 

มติ ที่ประชุมรับทราบและให้คณะแจ้งผู้รับจ้างให้ก าชับเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาปฏิบัติงานให้คัด22 

กรอง วัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าพ้ืนที่ท างาน และให้หน่วยโครงสร้างพ้ืนฐานจัดท าป้ายระบุตัว23 

บุคคลส าหรับให้เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างเพื่อระบุตัวตนขณะเข้ามาปฏิบัติงาน 24 

เลิกประชุม เวลา 16.40 น. 25 

(นายสมคิด พลตื้อ) 26 

                        ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี 27 

         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 28 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 29 

นางนฤมล พิมพ์พงษ์ต้อน 30 

ผู้จดรายงานการประชุม 31 
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