
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 10/2554 

วันพฤหสับดีที ่15 ธันวาคม พ.ศ.2554 
ณ ห้องประชมุคณะเทคโนโลย ี

ผู้มาประชุม : 5 

10 

15 

1. ผศ.ดร.เกษม นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
3. ผศ.ดร.คณิต วิชิตพันธ์ุ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ   กรรมการ 
4. อ.ดร.กรกช ฮามสุโพธ์ิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
5. ผศ.ดร.มัลลิกา บุญม ี หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 
6. ผศ.สุรชัย สมผดุง  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   กรรมการ 
7. ผศ.ดร.อารยา อารมณ์ฤทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ 
8. รศ.ฉลอง บัวผนั คณะกรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา    กรรมการ 
9. รศ.ดร.สิรินดา ยุ่นฉลาด คณะกรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
10. นายสถิตย์ แก้วบุดตา      เลขานุการคณะเทคโนโลยี  เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม :  
 - 

ผู้เขา้ร่วมประชุม : 
1. นายสมคิด พลต้ือ        หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ 

เริ่มประชุม    20 เวลา 13.30 น. 
  ประธาน กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 12-19 และหน้าที่ 6 บรรทัดที่ 34-36 ปรับแก้ขนาดตัวอักษรให้เป็นขนาด 16 

ระเบยีบวาระที่  2 เรื่องสบืเนื่อง 25 

30 

35 

2.1 การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ตําแหน่งระดับชํานาญงานพเิศษ/ระดบั
ชํานาญการพิเศษ  

ประธานแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.8 คราวประชุม ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 
2554 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินฯ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการประจําคณะ
พิจารณา นั้น คณะอนุกรรมการได้ดําเนินการประเมินฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีมติให้ปรับแก้เอกสารให้แสดงถึง
ความยุ่งยากของงาน สอดคล้องกับกระบวนการ PDCA ดังนี้ 

1. นางศิวลี พานเยือง ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ ให้ปรับเอกสาร
การวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลจริงของคณะในการวิเคราะห์ 

2. นางนภสร สิกขา ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชํานาญงาน ให้วิเคราะห์งานด้านธุรการ
เพิ่มขึ้น 

3. นางศรีสวรรค์ ใจลึก ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ ให้วิเคราะห์จากงานที่ปฏิบัติจริง 
และได้ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ
ที่จําเป็นแล้ว อยู่ในระดับ ดี ได้คะแนน ร้อยละ 77.6 เท่ากันทั้งสามคน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

/ที่ประชุมพิจารณาแล้ว... 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการให้ขอรับการกําหนดระดับตําแหน่งที่สูงขึ้น
ต่อไป 

2.2 แผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ 2555-2558 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.5 คราวประชุม ครั้งที่ 9/2554 เมื่อ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ที่ประชุมให้กรรมการประจําคณะนํากลับไปพิจารณาและแจ้งข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมให้ฝ่ายแผนฯ ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 นั้น หลังจากที่กรรมการประจําคณะแจ้ง
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ฝ่ายแผนฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงและส่งให้มหาวิทยาลัยแล้ว จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
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ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบยีบวาระที่  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

3.1 เรื่องที่เวียนให้กรรมการคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 
 ในช่วงที่ยังไม่ถึงกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้ให้

คณะกรรมการประจําคณะ ให้ความเห็นชอบโดยการเวียนรับรองผล ซึ่งได้ดําเนินการไปแล้ว และที่ประชุมมี
มติเห็นชอบ ดังนี้  

1. รับรองรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของนายพลฤทธิ์ จุลมนต์ (ที่ ศธ 0514.16.1.1.2/ว 2924 ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554) 

จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ  

3.2 กิจกรรมในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี พ.ศ.2554 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้กําหนดวันพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 

ประจําปี พ.ศ.2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2554 และคณะฯ ได้จัดทํากําหนดการแสดงความยินดีกับ
บัณฑิตของคณะฯ ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  

3.3 กําหนดการทําบุญปีใหม่ ปี พ.ศ.2555 
เลขานุการคณะเทคโนโลยี แจ้งว่า คณะฯ กําหนดวันจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 

ปี พ.ศ.2554-2555 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 โดยกําหนดทําบุญเลี้ยงพระเพลพระสงฆ์ 9 รูป และมีงาน
เลี้ยงในตอนเย็นบริเวณลานหน้าอาคาร TE 06 และจะได้แจ้งกําหนดการและการตอบรับให้บุคลากรทราบ
ต่อไป จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.4 การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องสหกิจศึกษา 
..รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า จากการปรับปรุงหลักสูตรของคณะฯ มีวิชาที่

เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังนั้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา และกระตุ้นให้
นักศึกษาของคณะเทคโนโลยีเห็นความสําคัญของสหกิจศึกษา รวมทั้งสิ่งที่จะได้จากการเข้าร่วมโครงการ จึงได้
จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสหกิจศึกษา ประจําปี 2554 ขึ้น ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 เวลา 08.30-
12.00 น. ณ ห้องประชุม 6227 ช้ัน 2 อาคาร TE 06 ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

/3.5 ผลการปฏิบัติราชการ … 
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3.5  ผลการปฏิบั ติราชการตามคํารับรองการปฏิบั ติราชการ (ก .พ .ร .) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 

ประธานแจ้งว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
(ก.พ.ร.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ผลการประเมินฯ อย่างไม่เป็นทางการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีคะแนน 
เป็นอันดับที่หนึ่งของประเทศ ส่วนรายละเอียดจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.6 การงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในวันที่ 19 ธันวาคม 2554 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า งานไฟฟ้า กองอาคารและสถานที่ แจ้งจะปรับปรุงระบบ

ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยจึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้า ในวันที่ 19 ธันวาคม 2554 เวลา 03.00-05.00 น. ดัง
รายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ และเสนอให้จัดทําแผ่นประชาสัมพันธ์ปิดประกาศให้ทราบในลิฟต์ และ
หน้าห้องปฏิบัติการต่างๆ 

3.7 พื้นที่แหล่งเรียนรู้สําหรับนักศึกษา 
..รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามที่คณะฯได้ดําเนินการปรับปรุงสถานที่เพื่อเป็น

พื้นที่แหล่งเรียนรู้สําหรับนักศึกษา นั้น บัดนี้การดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีโต๊ะ-เก้าอี้ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ และอุปกรณ์ขยายสัญญาณ Internet แบบไร้สาย (WIFI) เพิ่ม 1 จุด สําหรับให้นักศึกษาใช้
บริการ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.8 การปรับปรุงห้องน้ําบริเวณชั้น 1 อาคาร TE 06 
..เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามท่ีคณะฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงห้องน้ําบริเวณชั้น 1 

อาคาร TE 06 นั้น บัดนี้การดําเนินการยังไม่เรียบร้อย เนื่องจากปัญหาอุทกภัย ทําให้ผู้รับเหมาประสบปัญหา
ไม่มีวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ และเสนอให้จัดทําแผ่นประชาสัมพันธ์ปิดประกาศให้ทราบอย่างชัดเจน 

3.9 การปรับปรุงลิฟต์โดยสาร อาคาร TE 06 
..รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า ตามท่ีคณะฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงลิฟต์

โดยสาร อาคาร TE 06 ด้วยการซ่อมแซมจํานวน 1 ตัว และเปลี่ยน จํานวน 1 ตัว นั้น บัดนี้การดําเนินการ
ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว และกําหนดจะตรวจรับในสัปดาห์หน้า ส่วนอีก 1 ตัว ที่ต้องเปลี่ยนอยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
3.10 การเข้าออกบริเวณลานจอดรถของคณะ 
.. .เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า เนื่องจากแผงกั้นบริเวณทางออกลานจอดรถของคณะ 

ชํารุด และอยู่ระหว่างการซ่อมแซม และคณะฯ จะติดต้ังใหม่หลังจากวันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจําปี 2554 ผ่านไปแล้ว จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบยีบวาระที่  4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 การขอเทียบโอนรายวิชา 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า นางสาวทิพย์สุคนธ์ อังกาพย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้ย่ืนคําร้องขอเทียบโอนรายวิชา และค่าคะแนนของรายวิชา 

/เนื่องจากเป็น…
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เนื่องจากเป็นรายวิชาที่เคยศึกษามาโดยโอนเข้าในสาขาวิชาเดิม ประกอบด้วย 
1. วิชา 667 735 การพัฒนากระบวนการและการควบคุม 3 หน่วยกิต เกรดที่ได้ B+  
2. วิชา 411 711 การอ่านภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต 

เกรดที่ได้ S AU  
ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรองรายวิชาที่ขอเทียบโอน 

4.2 การจัดทําแบบ มคอ.3 มคอ.4 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า สืบเนื่องจากการปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 

2555 มีเง่ือนไขให้ต้องจัดทํา มคอ.3 / มคอ.4 เสร็จก่อนการเปิดใช้หลักสูตรใหม่ นั้น เพื่อให้การดําเนินการ
ของคณะฯ ในปีการศึกษา 2555 สอดคล้องกับเง่ือนไขของการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้ฝ่ายวิชาการจัดทําปฏิทินดําเนินการของแต่ละภาคการศึกษา
แจ้งให้ภาควิชาฯ พิจารณาดําเนินการ หากมีข้อขัดข้อง/ข้อเสนอแนะให้แจ้งกลับมายังฝ่ายวิชาการ 

4.3 การกําหนดทิศทางการวิจัยของคณะเทคโนโลยี 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามที่คณะฯ มีเงินกองทุนวิจัย นั้น หากคณะฯ

กําหนดทิศทางการวิจัยของคณะฯ ไว้ จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสนับสนุนเงินทุนสมทบจากกองทุนวิจัย
คณะฯ ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอข้อมูลด้านการวิจัยของคณะฯ ให้พิจารณา ดังรายละเอียด  
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ยังไม่มีข้อสรุปในประเด็นทิศทางการวิจัย โดยกําหนดวัตถุประสงค์
ของการใช้เงินกองทุนวิจัยคณะฯ ประกอบด้วย 

1. สนับสนุนนักวิจัยใหม่ 
2. สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 50 สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

2.1 ระดับปริญญาโท เป็นเวลา 2 ปี 
2.2 ระดับปริญญาเอก เป็นเวลา 3 ปี 

3. หัวข้อ/ทิศทางการวิจัยภาค/สาขาวิชาพิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการประจําคณะ
พิจารณา 

4. เงินสนับสนุนเบื้องต้นสําหรับกลุ่มวิจัย เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการบริหารจัดการเพื่อให้ได้
ทุนวิจัย ไม่เกิน 50,000 บาท 

และให้ฝ่ายวิชาการจัดทําร่างประกาศให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

4.4 ก า ร เ สนอชื่ อ บุ ค ล า ก ร ผู้ ส ม ค ว ร ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล  “เ ชิ ด ชู เ กี ย ร ติ บุ ค ล า ก ร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจําปี 2555 

เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งขอให้คณะฯ โดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2555 โดยพิจารณาจากผลงานที่ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2554 ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ภาควิชาฯเสนอรายชื่อเพิ่มเติมพร้อมเอกสารหลักฐานภายใน
วันที่ 30 ธันวาคม 2554  

 
 

/4.5 รับรองผูส้ําเร็จการศึกษา… 
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4.5 รับรองผู้สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า มีผู้สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาค

การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 จํานวน 2 คน คือ 
ระดับปริญญาโท 
1. Mr.Sackxay Sompaserth สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี  
ระดับปริญญาเอก 
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศินี จันทรโสภณ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

และงานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาครบถ้วนแล้ว จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง 

4.6 การจัดสรรทุนจากเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งว่าการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาได้พิจารณา

เกี่ยวกับการจัดสรรทุนและเห็นควรให้มีการจัดสรรทุนจากเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้กับนักศึกษาที่เรียนดี
หรือด้านอื่นด้วย นอกเหนือจากการพิจารณาจัดสรรให้เฉพาะนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้ใช้เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจํานวนไม่เกินร้อยละ 
10 สําหรับจัดสรรทุนและสนับสนุนด้านพัฒนานักศึกษา โดยให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาจัดทําหลักเกณฑ์การ
จัดสรรในประเด็นต่างๆให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาต่อไป 

4.7 การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งว่าคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามีมติให้เสนอ

คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาการจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา โดยดําเนินการคล้ายกับวันไหว้ครู หรือวันปฐมนิเทศ จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบหลักการและให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาจัดทําโครงการ
เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาต่อไป 

4.8 แผนปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ 2555 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า ขณะนี้แผนยุทธศาสตร์ ของคณะฯ ดําเนินการเสร็จ

แล้ว อยู่ระหว่างจัดทําร่างแผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ 2555 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
ประจําคณะพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้กรรมการประจําคณะนํากลับไปพิจารณาและแจ้ง
ข้อเสนอแนะ ภายในวันที่ 13 มกราคม 2555 

4.9 ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอก 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า มีนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

จํานวน 2 คน ขออนุมัติลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยต่อภาคการศึกษา ซึ่งงบประมาณดังกล่าวครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายในการวิจัย โดยภาควิชาไม่ต้องรับภาระส่วนเกินใดๆ ประกอบด้วย 

(1) นางสาวพนิดา รัตนพลที ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 1/2554 
ถึง 2/2557 

(2) นางสาวจุฑารัตน์ สิงหะบุตร ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 
1/2553 ถึง 2/2555 
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จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ ลําดับที่ (1) ลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัย ต้ังแต่ภาค

การศึกษาที่ 1/2554 ถึง ภาคการศึกษาที่ 2/2556 และลําดับที่ (2) ลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัย ต้ังแต่ภาค
การศึกษาที่ 1/2553 ถึง ภาคการศึกษาที่ 2/2555  

/ที่ประชุมพิจารณาแล้ว… 

ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ 5 

10 

- ไม่มี 
 
เลิกประชุม  เวลา 17.05 น. 

                      (นายสถิตย์ แก้วบุดตา) 
                    เลขานุการคณะเทคโนโลย ี
                        เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 

นายสมคิด พลต้ือ 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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