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แทงจ าหน่ายครุภัณฑ์ ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้ด าเนินการขายทอดตลาดในครั้งที่ 2 ในล าดับ1 

ต่อไป โดยให้ด าเนินการได้เลยส าหรับรายการที่ไม่มีรายการในทะเบียน หรือรายการที่ไม่ต้องอิงในระบบ  2 

KKUFMIS และเป็นครุภัณฑ์ที่หมดความจ าเป็นในการใช้งานแล้ว นั้น การด าเนินการในครั้งที่ 2 ยังไม่ได้3 

ด าเนินการเนื่องจากเจ้าหน้าที่พัสดุก าลังเร่งด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการกันเงินเหลื่อมปีเพ่ือให้ด าเนินการ4 

ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 5 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะในฐานะเป็น6 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุให้ก ากับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนเพ่ือไม่ให้งานล่าช้า และหากมีผลการ7 

ด าเนินการให้สรุปผลแจ้งเวียนให้คณะกรรมการประจ าคณะทราบโดยไม่ต้องรอแจ้งในการประชุมคราวถัดไป  8 

2.2 ร่าง บันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) การขับเคลื่อนขอนแก่นจีโอปาร์ค ด้านธรณีวิทยา 9 

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ10 

ประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ระเบียบวาระท่ี 2.3 ร่าง บันทึกข้อตกลง11 

ร่วม (MOU) การขับเคลื่อนขอนแก่นจีโอปาร์ค ด้านธรณีวิทยา ที่ประชุมรับทราบว่าทางจังหวัดเห็นชอบบันทึก12 

ข้อตกลงร่วม (MOU) ของทางมหาวิทยาลัย และก าลังปรับแก้ก่อนขั้นตอนการลงนามต่อไป นั้น ทางจังหวัดรอ13 

หนังสือมอบอ านาจของส านักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 ขอนแก่น จากกรมทรัพยากรธรณี และประธานแจ้ง14 

เพ่ิมเติมในส่วนคณะอยู่ในขั้นตอนขอหนังสือมอบอ านาจจากอธิการบดี คาดว่าจะสามารถลงนามได้ในเดือน15 

ตุลาคม 2563 ส่วนวันลงนามหากได้วันที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบและเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมงานด้วยหากไม่ติด16 

ภารกิจอ่ืน จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  17 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 18 

2.3 การขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นบุคลากรประเภทสนับสนุน คณะเทคโนโลยี (ต าแหน่ง19 

นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ) 20 

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการ21 

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 4.6 การ22 

ขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นบุคลากรประเภทสนับสนุน คณะเทคโนโลยี (ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ) ที่ประชุม23 

เห็นชอบในหลักการขององค์ประกอบคณะกรรมการประเมินผลงานโดยพิจารณาจาก ผลงาน เอกสาร ทักษะความรู้24 

ความสามารถ ทั้ง 3 ราย นั้น คณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินฯแล้วผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย25 

ก าหนดและมีข้อเสนอแนะให้พัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และด้านภาษาอังกฤษ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 26 

มติ ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบในหลักการ ให้ด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นของ27 

บุคลากรประเภทสนับสนุน คณะเทคโนโลยี ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ (รายนางสิราวรรณ สุระพร 28 

นายเทพฤทธิ์ ปิติฤทธิ์ และนางสาวยุวสิริ บุญหลาย) ตามรายงานของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ไปยัง29 

มหาวิทยาลัยต่อไป 30 

2.4 มาตรการ/แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลกรณีในช่วงสถานการณ์การ31 

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) คณะเทคโนโลยี ตาม32 

/ประกาศกระทรวง ... 
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ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการผ่อนคลาย1 

การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับท่ี 7) 2 

ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ3 

ประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ระเบียบวาระที่  4.8 มาตรการ/แนว4 

ทางการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลกรณีในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร5 

นาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) คณะเทคโนโลยี ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย6 

และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-7 

19) (ฉบับที่ 7) ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ ให้ฝ่ายวิชาการส ารวจข้อมูลการด าเนินการจัดการเรียนการสอน 8 

และการประเมินผลแบบออนไลน์ที่ผ่านมามีปัญหา/อุปสรรคอย่างไร นั้น ได้จัดท าแบบส ารวจความเห็นของ9 

นักศึกษาและอาจารย์หลังการเรียนแบบออนไลน์ 6 สัปดาห์ ส าหรับภาคการศึกษาต้น ปีกการศึกษา 2563 10 

ระหว่างวันที่ 3-11 กันยายน 2563 เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนที่ผ่านมาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 11 

2563 ของนักศึกษาและอาจารย์ ปัญหาที่พบด้านอุปกรณ์และสื่อการสอน ประสิทธิภาพการเรียนรู้ รูปแบบการ12 

เรียนการสอนที่ต้องการ มีผลการส ารวจดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 13 

มติ ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบในหลักการให้มีมาตรการผ่อนคลายและแนวปฏิบัติในการ14 

จัดการเรียนการสอน ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียน15 

การสอนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 16 

1. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าเรียนในชั้นเรียนเพ่ิมมากขึ้น โดยคณะจะจัดที่นั่งเพ่ิมเติมส าหรับนักศึกษาที่17 

ประสงค์จะเข้าเรียนในชั้นเรียน แต่ทั้งนี้ยังคงรักษาระยะห่างของที่นั่งไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร 18 

2. นักศึกษาที่จะเข้าเรียนในชั้นเรียนทุกคน ต้องผ่านการคัดกรองและตรวจอุณหภูมิของร่างกาย ณ จุด19 

คัดกรองที่คณะก าหนด และนักศึกษาต้องติดเครื่องหมายที่แสดงว่าผ่านการคัดกรองและตรวจ20 

อุณหภูมิร่างกายแล้วก่อนที่จะเข้าห้องเรียน 21 

3. นักศึกษาที่จะเข้าเรียนในชั้นเรียนทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ป้องกันใบหน้าอนามัย 22 

ตลอดช่วงเวลาของการเรียนการสอน รวมทั้งต้องหมั่นท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจล23 

แอลกอฮอล์ที่คณะจัดวางไว้หน้าห้องเรียนหรือตามจุดต่าง ๆ ที่คณะก าหนด 24 

4. อาจารย์ผู้สอนที่เข้าสอนในชั้นเรียนทุกท่าน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ป้องกันใบหน้า25 

อนามัย ตลอดช่วงเวลาของการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งต้องหมั่นท าความสะอาดมือด้วย26 

แอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ที่คณะจัดวางไว้หน้าห้องเรียนหรือตามจุดต่าง ๆ ที่คณะก าหนด 27 

2.5 แผนกิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2563 28 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม29 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 3.3 แผนกิจกรรม30 

ประจ าปีการศึกษา 2563 ที่ประชุมรับทราบและให้เพ่ิมเติมข้อมูลในประเด็นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ31 

ที ่21 นั้น ได้ปรับเพ่ิมข้อมูลในประเด็นดังกล่าวแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 32 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 33 

/2.6 การพิจารณาเลือก ... 
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2.6 การพิจารณาเลือกตัวชี้วัด OKRs ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  1 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุม2 

ครั้งที่ พิเศษ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 4.1 การพิจารณาเลือกตัวชี้วัด  OKRs 3 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการการพิจารณาเลือกตัวชี้วัดฯ แล้วนั้น ได้ร่วม4 

พิจารณาตัวชี้วัด OKRs ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับอธิการบดี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 มีการ5 

เปลี่ยนแปลงรายละเอียด OKRs ในลักษณะ Top Down ตัวที่ 1 จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดกระบวนการเรียนรู้6 

ตามกระบวนทัศน์ใหม ่5 รายวิชา เป็น 1 หลักสูตร จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 7 

มติ ที่ประชุมรับทราบและให้น าหลักเกณฑ์การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนทัศน์ใหม่8 

เข้าแจ้งที่ประชุมในคราวถัดไป 9 

2.7 กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ คณะเทคโนโลยี ประจ าปี 2563 10 

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการ11 

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่  8/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 12 

2.5 กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ คณะเทคโนโลยี ประจ าปี 2563 ที่ประชุมรับทราบก าหนดจัดในวันศุกร์ที่ 13 

18 กันยายน 2563 ณ ห้องเฟ่ืองฟ้า อาคาร TE 06 นั้น ขออนุมัติหลักการ และประชุมคณะกรรมการจัดงานฯ 14 

และเชิญแขกเข้าร่วมงาน รวมทั้งของที่ระลึกส าหรับผู้เกษียณ ได้ด าเนินการจัดหาเรียบร้อยแล้ว ส่วนสถานที่15 

โรงแรมโฆษะเป็นผู้ด าเนินการจัดและสามารถเข้าพ้ืนที่เพ่ือจัดสถานที่ได้ในช่วงบ่ายของวันที่ 17 กันยายน 2563 16 

จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 17 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 18 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 19 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 20 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงก าหนดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ แต่21 

มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยการเวียนหนังสือที่22 

ด าเนินการไปแล้วจ านวน 2 ครั้ง และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ คือ 23 

1. บันทึกข้อความ ที่ อว 660301.12.1.3/ว 1120 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 พิจารณารับรองผู้ได้รับ24 

ทุนส่งเสริมการศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563  25 

2. บันทึกข้อความ ที่ อว 660301.12.1.1.1/ว 1199 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563 พิจารณาให้ความ26 

เห็นชอบการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ต าแหน่ง27 

นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28 

1) ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวฐิตยาภา ช านาญ 29 

2) ผู้ผ่านการคัดเลือกอันดับส ารอง คือ 1. นางสาวพนิตนันท์ พานิชพัฒน์ 2. นางสาวเกษร มณีจักร์ 30 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 31 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 32 

/3.2 ผลการขออนุมัติ ... 
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3.2 ผลการขออนุมัติกรอบอัตราก าลังใหม่ พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้ 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะได้จัดท าค าขออนุมัติกรอบอัตราก าลัง ประจ าปี3 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 8 อัตรา แยกเป็นประเภทวิชาการ 7 อัตรา และประเภทสนับสนุน 1 อัตรา นั้น คณะ4 

ได้รับการจัดสรรจ านวน 5 อัตรา ประเภทวิชาการ 4 อัตรา และประเภทสนับสนุน 1 อัตรา โดยใช้งบประมาณเงิน5 

รายได้ของสาขาวิชา/กองบริหารงานคณะ และคณะสามารถขอตัดโอนกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้รายได้ 6 

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดินได้ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ของทุกปี จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 7 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 8 

3.3 ทุนผู้ช่วยสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 9 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบว่า บัณฑิตวิทยาลัยได้ส่งประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 10 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 110/2563) เรื่อง รับสมัครทุนผู้ช่วยสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยจะ11 

พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student : FTES) ต่อปีการศึกษา ในปีการศึกษา 12 

2562 ของคณะ และใช้เกณฑ์การพิจารณาภาระงานเกินภาระงานมาตรฐานของอาจารย์เป็นหลัก โดยสามารถ13 

กรอกแบบเสนอโครงการผ่านระบบ (GSMIS) ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 14 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 15 

3.4 สรุปการจัดโครงการ/กิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ คณะเทคโนโลยี (กรกฎาคม-กันยายน 2563) 16 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบสรุปการจัดโครงการ/17 

กิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ คณะเทคโนโลยี (กรกฎาคม-กันยายน 2563) ดังรายละเอียดตามเอกสาร18 

ประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 19 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 20 

3.5 การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะฯ ประจ าปี 2563 21 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ฝ่ายพัฒนานักศึกษา22 

และวิทยาเขตหนองคาย ขอความร่วมมือคณะพิจารณาด าเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น23 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะเทคโนโลยี ประจ าปี 2563 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 24 

2148/2556) เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์ เก่าดี เด่น25 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ และส่งมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในวันที่ 20 26 

พฤศจิกายน 2563 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 27 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 28 

3.6 โครงการยุวชนอาสา ปีงบประมาณ 2564 29 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 30 

วิจัย และนวัตกรรม ได้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารแผนงานยุวชนสร้างชาติ ที่มีมติเห็นชอบ31 

ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหน่วยขับเคลื่อนโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 2 โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นสามรถ32 

ยื่นข้อเสนอโครงการยุวชนอาสา ได้ไม่เกินจ านวน 5 โครงการ และโครงการยุวชนอาสาบูรณาการร่วมกับ33 

/โครงการหมู่บ้าน ... 
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โครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จ านวน 1 โครงการ รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ 1 

นิสิตนักศึกษาปี 3-4 ทีจ่ะต้องเรียนรู้ในชุมชน 1 ภาคเรียน (4-5 เดือน) ร่วมท างานกับชาวบ้านเป็นทีม ๆ ละ 8-2 

10 คน คละสาขา (วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์) มีชุมชนเป็นฐาน ลดเวลาเรียนในชั้นเรียน 3 

และเน้นการฝึกปฏิบัติ และได้รับหน่วยกิตเทียบเท่าการเรียนในชั้นเรียนทั้งภาคเรียน นั้น ในปีนี้คณะเทคโนโลยี4 

อยู่ร่วมทีมกับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (KKBS) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักของทีม แต่เนื่องจากนักศึกษา5 

คณะเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมการฝึกงานและสหกิจศึกษาแล้วจึงไม่ได้เข้าร่วมโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 2 จึง6 

แจ้งที่ประชุมทราบ 7 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 8 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 9 

4.1 หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (องค์ประกอบที่  1) ของบุคลากรตาแหน่ง 10 

วิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยี 11 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาประกาศคณะเทคโนโลยี (ฉบับที่ 5/2559) เรื่อง 12 

หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (องค์ประกอบที่ 1) ของบุคลากรต าแหน่งวิชาการ สังกัดคณะ13 

เทคโนโลยี ว่าจากที่ประชุมของคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากร สังกัด14 

คณะเทคโนโลยี และคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร สังกัดคณะ15 

เทคโนโลยี มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทบทวนกิจกรรมด้านการเรียนการสอนรวมทั้งการประเมินฯตามรอบการ16 

ประเมินฯ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และควรมีแนวปฏิบัติ/ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของต าแหน่ง17 

ประเภทวิชาการโดยก าหนดจ านวนตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินข้ันต่ าตามต าแหน่ง (อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์)/ต าแหน่งประเภทสนับสนุน ในภาพรวมตามเกณฑ์กลางของคณะ และ19 

การมอบหมายงานตาม KPI/งานพัฒนาในลักษณะการท างานร่วมกัน (Team) มากขึ้น จึงเสนอที่ประชุม20 

พิจารณา 21 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบในหลักการให้น าข้อเสนอแนะของที่ประชุม22 

ประกอบด้วย ภาระงานด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการคิดภาระงานของบุคลากรประเภท23 

สนับสนุนไปพิจารณาทบทวนและประชุมหารือร่วมกับบุคลากรแต่ละประเภท (ประเภทวิชาการ หรือสนับสนุน) 24 

4.2 การพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี 25 

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการพิจารณาทุนส่งเสริม26 

การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับ27 

บัณฑิตศึกษาแล้วตั้งแต่ 1 ภาคการศึกษา เป็นต้นไป สามารถยื่นใบสมัครขอรับทุนฯ ได้ หากยังมีทุนการศึกษา28 

ตามข้อก าหนดที่สาขาวิชาฯ ได้รับในปีการศึกษานั้น ๆ ที่ยังไม่ได้รับจัดสรร และพิจารณาการระบุจ านวนทุนแต่29 

ละประเภทให้ชัดเจน หรือหากมีประกาศหลักที่มีผลใช้กับประกาศย่อยในแต่ละปีการศึกษา ดังรายละเอียดตาม30 

เอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 31 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการให้คงจ านวนทุนเท่าเดิม คือ คณะจะ32 

พิจารณาจัดสรรทุนฯ ไม่เกินสาขาวิชาละ 5 ทุน ต่อปีการศึกษา ดังนี้ 33 

/1) ทุนประเภทที่ 1, ... 
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1) ประเภทที่ 1, 2 และ 3 คณะจะพิจารณาจัดสรรทุนฯ ไม่เกินสาขาวิชาละ 3 ทุน ต่อปี1 

การศึกษา 2 

2) ประเภทที่ 4 คณะจะพิจารณาจัดสรรทุนฯ ไม่เกินสาขาวิชาละ 2 ทุน ต่อปีการศึกษา 3 

โดยปรับให้จ านวนทุนแต่ละประเภทมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 4 

4.3 การด าเนินการเกี่ยวกับงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 5 

พ.ศ. 2564 6 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการด าเนินการเกี่ยวกับงบประมาณค่าครุภัณฑ์ที่ดิน7 

และสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุน 8 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ให้บรรลุ9 

วัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้สาขาวิชา/หน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณด าเนินการ10 

เตรียมความพร้อมส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 11 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบในหลักการโดยให้สาขาวิชาฯ/หน่วยงานที่ได้รับ12 

จัดสรรงบประมาณด าเนินการแจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ หรือแบบ13 

รูปสิ่งก่อสร้าง ราคกลาง คณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดหา ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ดังนี้ 14 

1. คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 3 คน 15 

2. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไม่น้อยกว่า 3 คน 16 

3. คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ไม่น้อยกว่า 3 คน 17 

4. คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ หรือตรวจรับงานจ้าง (แล้วแต่กรณี) ไม่น้อยกว่า 3 คน 18 

5. ผู้ควบคุมงาน 1 คน (กรณีสิ่งก่อสร้าง) 19 

4.4 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการของร้านค้า (ร้านอาหาร) ในโรงอาหารคณะ 20 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมพิจารณาการให้บริการ21 

ของร้านค้า (ร้านอาหาร) ในโรงอาหารคณะ ว่ามีข้อร้องเรียน/ผลสะท้อนจากทั้งบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับการ22 

ให้บริการของร้านค้า (ร้านอาหาร) ในโรงอาหารคณะประกอบกับจะครบระยะเวลาของสัญญาในวันที่ 30 กันยายน 23 

2563 เพ่ือให้มีการให้บริการที่มีคุณภาพ เหมาะสม เห็นควรด าเนินการประมูลใหม่ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  24 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเชิญผู้ประกอบการร่วม25 

ประชุมและแจ้งข้อมูลให้ทราบ/ให้มีการปรับปรุง และเมื่อสิ้นสุดสัญญาให้ด าเนินการจัดหาผู้ประกอบการใหม่ตาม26 

ระเบียบต่อไป 27 

4.5 การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน28 

มหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 29 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 30 

เพ่ือรองรับการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ31 

คณะได้รับจัดสรรกรอบอัตราต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 1 อัตรา นั้น คณะได้ด าเนินการคัดเลือกฯ รายนางสาววิมล32 

ทิพย์ สิงห์เถื่อน พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ต าแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 33 

/ตามหลักเกณฑ์ที่ ... 
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ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดแล้วและผ่านการคัดเลือกฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ1 

ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน2 

งบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่งอาจารย์ เพ่ือรายงานผลการคัดเลือกต่อมหาวิทยาลัยต่อไป ดังรายละเอียดตาม3 

เอกสารประกอบวาระ  4 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการให้น าเสนอผลการคัดเลือกพนักงาน5 

มหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได้ของคณะ ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 1 อัตรา ราย อาจารย์ วิมลทิพย์ สิงห์6 

เถื่อน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาด าเนินการตาม7 

ระเบียบต่อไป 8 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 9 

5.1 แก้ไขระเบียบวาระ 2.8 การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 8/2563 10 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 11 

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการ12 

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ระเบียบวาระท่ี 2.8 13 

ศิษย์เก่าขอลงทุนเปิดร้านจ าหน่ายอาหารในพ้ืนที่โรงอาหารคณะ เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศคณะเทคโนโลยี 14 

ฉบับที่ 31/2563 เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการจ าหน่ายอาหาร ณ คณะเทคโนโลยี  15 

จึงขอเสนอแก้ไขระเบียบวาระที่ 2.8 ดังกล่าว เป็น “ระเบียบวาระที่ 2.8 การเปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนา16 

พ้ืนที่เพ่ือการจ าหน่ายอาหาร ณ คณะเทคโนโลยี” จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา  17 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ 18 

เลิกประชุม เวลา 17.00 น. 19 

(นายสมคิด พลตื้อ) 20 

                        ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี 21 

         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 22 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 23 

นางนฤมล พิมพ์พงษ์ต้อน 24 

ผู้จดรายงานการประชุม 25 
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