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ครั้งที่ พิเศษ 1/2563 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 หน้าที่ 2/5 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 1 

4.1 การพิจารณาเลือกตัวชี้วัด OKRs ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมพิจารณาว่าตามที่คณะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการ3 

บริหารงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs และวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของคณะเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 4 

2563 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้น าเสนอข้อมูล  OKRs ประจ าปี5 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปเบื้องต้นแล้วนั้น กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ท าหนังสือแจ้งการพิจารณาเลือก6 

ตัวชี้วัด OKRs ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ทุกส่วนงานจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานประจ าปี7 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 พิจารณาเลือกตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ส าคัญ (OKRs) โดยมหาวิทยาลัยก าหนดให้เลือกท้ังหมด 8 

6 ตัว แบ่งเป็นตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ด าเนินการ (Top down) 2 ตัว และพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัด9 

จากแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับด้านประชาคม (People: P) ด้านระบบนิเวศของ10 

มหาวิทยาลัย (Ecological: E) และด้านจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัย (Spiritual: S) รวม 4 ตัวชี้วัด พร้อม11 

ทั้งก าหนดค่าเป้าหมายตามแบบฟอร์ม และส่งกลับไปยังกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือรวบรวมข้อมูล12 

เบื้องต้น ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 13 

โดยให้นางรังรอง รัตนะ น าเสนอข้อมูลของข้อตกลงการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ที่14 

ประชุมทราบ 15 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการให้เลือกตัวชี้วัด  OKRs ประจ าปี16 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 17 

รายละเอียด OKRs ในลักษณะ Top Down        ผลงาน ค่าเป้าหมาย 18 

     ด าเนินงานใน ปี พ.ศ. 2564 19 

     ปี พ.ศ.2563  20 

1.1st OKRs จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนทัศน์ใหม่     6 รายวิชา  5 รายวิชา 21 

2.5th OKRs จ านวนโครงการวิจัยในรูปแบบแผนบูรณาการงานวิจัย (research program)   3 โครงการ  2 โครงการ 22 

รายละเอียด OKRs ในแต่ละด้าน      ค่าเป้าหมาย 23 

                     ปี พ.ศ. 2564 24 

ด้านประชาคม (People: P) 25 

02th OKRs จ านวนรายวิชาที่สามารถจัดการเรียนรู้ออนไลน์ได้ท้ังรายวิชา   8 รายวิชา 26 

ด้านระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย (Ecological: E) 27 

14th OKRs ร้อยละรายได้จากการบริหารจัดการทรัพย์สินต่อรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 10 28 

25th OKRs จ านวนงานสะสมที่ได้รับการพัฒนาใหม่หรือปรับปรุง (Digital Work Flow) 3 งาน 29 

ด้านจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัย (Spiritual: S) 30 

33th OKRs โครงการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm)      1 โครงการ 31 

/4.2 รับรองผลการคัดเลือก ... 



ครั้งที่ พิเศษ 1/2563 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 หน้าที่ 3/5 
4.2 รับรองผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ 1 

ต าแหน่ง อาจารย์ 2 

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี น าเสนอที่ประชุมทราบและพิจารณาผลการคัดเลือก3 

พนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ต าแหน่งอาจารย์ ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 4 

1394/2563 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย5 

โดยใช้เงินรายได้ ต าแหน่งอาจารย์  ปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี และคณะกรรมการด าเนินการการ6 

คัดเลือก เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ปรากฏว่า นายพิทักษ์สิทธิ์ ดิษบรรจง เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ดัง7 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา  8 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้ด าเนินการส่งเรื่องเพ่ือรายงานมหาวิทยาลัยต่อไป 9 

4.3 การรับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 10 

ผู้อ านวยการกองบริหารคณะเทคโนโลยี น าเสนอท่ีประชุมว่ามีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา11 

ตรี ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 ราย และงานสนับสนุนวิชาการได้ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์การ12 

จบการศึกษาครบถ้วนแล้ว ดังนี้ 13 

1. นายเทพพล เหลืองสุข  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เกรดเฉลี่ย 2.26 14 

2. นายธีรพัทธ์ พระศิระ   สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต เกรดเฉลี่ย 2.04 15 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 16 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง  17 

4.4 ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการให้ทุนสนับสนุน18 

การศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมว่าเพ่ือให้การบริหาร20 

จัดการสนับสนุนทุนการศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไป21 

ด้วยความเรียบร้อย และเพ่ือเป็นการสนับสนุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือทุนสนับสนุนนักศึกษาภาวะ22 

ช่วงการแพร่ระบาดของโรค ประสบเหตุการณ์ร้ายแรง ที่มีผลกระทบต่อฐานะทางครอบครัวจนมีผลกระทบต่อ23 

การศึกษา จึงร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการให้ทุนสนับสนุนการศึกษา24 

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือเป็นประกาศหลักในการพิจารณา25 

จัดสรรทุนฯ ของคณะในแต่ละปีการศึกษา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 26 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้ด าเนินการส่งเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 27 

4.5 การรับรองผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562 28 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี น าเสนอที่ประชุมว่างานสนับสนุนวิชาการ ได้รับ29 

ผลการศึกษาจากสาขาวิชาฯ เพ่ือขออนุมัติรับรองผลการศึกษา ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี30 

การผลิต ประจ าภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562 วิชา 691380 PRODUCTION TECHNOLOGY 31 

INTERNSHIP รายนางสาวนริศรา เรียกจ ารัส ได้เกรด S AU และงานสนับสนุนวิชาการได้ตรวจสอบค่าคะแนน 32 

ครบถ้วนแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 33 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง 34 

/4.6 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ... 



ครั้งที่ พิเศษ 1/2563 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 หน้าที่ 4/5 
4.6 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร1 

บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงอาจาย์ผู้รับผิดชอบ3 

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เนื่องจาก ผู้ช่วย4 

ศาสตราจารย์คณิต วิชิตพันธุ์ จะพ้นสภาพจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเพราะสิ้นสุดสัญญาจ้าง ใน5 

ปีงบประมาณ 2563 โดยขอเปลี่ยนแปลงเป็น นางสาวเพ็ญศรี ปลั่งกลาง ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ6 

วาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  7 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง 8 

4.7 การขอรับเงินชดเชยแก่ทายาท กรณีการเสียชีวิต ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย เสริมผล 9 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาว่าตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย เสริมผล พนักงาน10 

มหาวิทยาลัย ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี ได้เสียชีวิต11 

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นั้น ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าชดเชย พ.ศ. 2559 กรณีเสียชีวิตระ12 

หว่างการปฏิบัติหน้าที่หรือสืบเนื่องจากการปฏบัติหน้าที่หรืออุทิศตนปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน13 

อย่างเต็มความสามารถอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้ค่าชดเชยแก่ทายาท 14 

เนื่องจากวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย เสริมผล ได้รับอนุมัติเดินทางไปราชการ ณ วิทยา15 

เขตหนองคาย และหลังจากกลับมาถึงที่พักที่จังหวัดขอนแก่นแล้วต้องเตรียมเอกสารข้อมูลส าหรับน าเสนอใน16 

การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี ใน17 

วันรุ่งขึ้น เห็นว่ากรณีนี้เป็นการเสียชีวิตสืบเนื่องจากการปฏบัติหน้าที่ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 18 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการให้ขอรับค่าชดเชยแก่ทายาทของผู้ช่วย19 

ศาสตราจารย์วิชัย เสริมผล ต่อไป 20 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 21 

            5.1 อัตราก าลัง งบประมาณ พ.ศ. 2564 22 

 ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการบริหารงานสู่23 

ความเป็นเลิศด้วย OKRs และวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของคณะเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 โดย24 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้น าเสนอข้อมูล  OKRs ประจ าปีงบประมาณ 25 

พ.ศ. 2564 แล้วนั้น ได้ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยี26 

ธรณี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ ผู้แทนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หารือการจัดท า27 

ค าขออนุมัติกรอบอัตราก าลัง ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้ างมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 28 

พ.ศ. 2564 กับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และน าเสนอข้อมูลด้านอัตราก าลังของคณะที่จะเกษียณอายุราชการ29 

ในอีกห้าปีข้างหน้า และได้รับข้อความจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ที่จะอนุมัติอัตราประเภทวิชาการให้คณะ 4 30 

อัตรา ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จึงขอแจ้งเป็นเบื้องต้นให้ทั้งสอง31 

สาขาวิชาเตรียมข้อมูล คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการทันภายใน 6 เดือน เมื่อได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการ 32 

จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  33 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 34 

/เลิกประชุม เวลา ... 



ครั้งที่ พิเศษ 1/2563 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 หน้าที่ 5/5 
เลิกประชุม เวลา 10.50 น. 1 

(นายสมคิด พลตื้อ) 2 

                        ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี 3 

         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 4 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 5 

นางนฤมล พิมพ์พงษ์ต้อน 6 

ผู้จดรายงานการประชุม 7 
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