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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 10/2555 

วันพฤหสับดีที ่11 ตุลาคม พ.ศ. 2555   
ณ ห้องประชมุคณะเทคโนโลย ี

ผู้มาประชุม : 
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 รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   กรรมการ 
7. รศ.ดร.รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
8. ผศ.ดร.รัชฎา ต้ังวงค์ไชย กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
9. นายสถิตย์ แก้วบุดตา      เลขานุการคณะเทคโนโลยี  เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม :  
1. ผศ.ดร.อารยา อารมณ์ฤทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ติดราชการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม : 
1. นายสมคิด พลต้ือ หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ 

เริ่มประชุม    
20 

เวลา 13.30 น. 
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 ที่ประชุม 
พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 34-35 แก้ไขจาก “หลักสูตรวิทยาสตร์และเทคโนโลยี” เป็น “หลักสูตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 

หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 16-17 แก้ไขจาก “ฝ่ายแผนและสารสนเทศได้จัดส่งวิธีการเข้าค้นหาข้อมูลให้
ภาควิชาแล้ว คงเหลือรายละเอียดข้อมูลวารสาร ซึ่งฝ่ายแผนและสารสนเทศจะได้จัดส่งให้ต่อไป” เป็น “งาน
นโยบายและแผนได้จัดส่งวิธีการเข้าค้นหาข้อมูลให้ภาควิชาฯแล้ว คงเหลือรายละเอียดข้อมูลวารสาร ซึ่งงาน
นโยบายและแผนจะได้จัดส่งให้ต่อไป” บรรทัดที่ 26 แก้ไขจาก “อยู่ระหว่างจัดทําแผนยังไม่แล้วเสร็จ” เป็น 
“อยู่ระหว่างจัดทําแผน” 
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หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 8-9 แก้ไขจาก “ที่ประชุมรับทราบ และประธานเสนอให้ดําเนินการขอที่พักสําหรับ
นักเรียนทุนหลังจากบรรจุและแต่งต้ังแล้ว และหาข้อมูลประกอบการขอที่พักช่ัวคราวเพื่อประกอบการพิจารณา
คราวต่อไป” เป็น “ที่ประชุมรับทราบ และให้หาข้อมูลประกอบการขอที่พักโควตาเพ่ือประกอบการพิจารณา
คราวต่อไป และประธานเสนอให้ดําเนินการขอที่พักสําหรับนักเรียนทุนหลังจากบรรจุและแต่งต้ังแล้ว ”  

หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 20-23 แก้ไขจาก  
“ 1) การแลกเปลี่ยนนักศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
  2) การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร โดยมีกิจกรรมเชิงรุกด้านการประชาสัมพันธ์ โดยให้

ฝ่ายวิชาการและวิจัยรับไปพิจารณาเพื่อดําเนินกิจกรรมต่อไป”  
/เป็น “การขับเคลื่อน … 
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เป็น “การขับเคลื่อน เพื่อให้สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
โดยเน้น  

• การแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
• การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร โดยมีกิจกรรมเชิงรุกด้านการประชาสัมพันธ์ 

โดยให้ฝ่ายวิชาการและวิจัยรับไปพิจารณาเพื่อดําเนินกิจกรรมต่อไป” 

ระเบยีบวาระที่  2 เรื่องสบืเนื่อง 
2.1 เกณฑ์การประเมินผลการปฏบิัติราชการ สายวิชาการ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.2 การขอปรับเกณฑ์การประเมินผล

การปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอน คราวประชุม ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 ที่ประชุมให้
ฝ่ายวิชาการและวิจัยรับไปพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดประเด็นการประเมินและค่าน้ําหนักขั้นตํ่า นั้น ฝ่าย
วิชาการฯ ได้จัดทําร่างรายละเอียดประเด็นการประเมินและค่าน้ําหนักขั้นตํ่าโดยพิจารณาจากประกาศ ก.บ.ม. 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 18/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการและแนวทางการติดตามภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งวิชาการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบประเด็นการประเมินและค่าน้ําหนักขั้นตํ่า ที่จะนําไปรับฟัง
ความคิดเห็นจากบุคลากร 2 รูปแบบ คือ 

หัวข้อประเมิน      คะแนน 
รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 

1. ด้านการเรียนการสอน ≥ 30 ≥ 20 
2. ด้านการผลิตผลงานวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอน ≥ 10 ≥ 10 
3. ด้านการผลิตผลงานวิชาการ (เช่น การตีพิมพ์บทความวิชาการ/ ≥ 10 ≥ 10 
 วิจัย ทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น)  
4. ด้านกิจกรรมการวิจัย ≥ 10 ≥ 20 
5. ด้านกิจกรรมบริการวิชาการ ≥ 5 ≥ 5 
6. ด้านกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ≥ 5 ≥ 5 
7. ภาระงานที่ภาควิชามอบหมาย ≥ 10 ≥ 10 
8. ภาระงานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากภาระงานข้างต้น ≥ 20 ≥ 20 

2.2 การรายงานผลการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามวาระที่ 5.1 การรายงานผลการศึกษาของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คราวประชุม ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 ให้ฝ่ายวิชาการและ
วิจัยพิจารณาดําเนินการปรับปรุงการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกันทุก
สาขาวิชา นั้น ฝ่ายวิชาการฯ ได้ปรับปรุงแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ดัง
รายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม คือ 
1) ส่วนที่ 2 บรรทัดแรกปรับเป็น “รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ครั้ง

ที่ .....................” และตัด (2)-(4) ออก 
2) เพิ่ม ส่วนที่ 3 การไปทําวิจัยระยะสั้นนอกสถาบัน 
3) ปรับแก้ส่วนที่ 3 เป็น ส่วนที่ 4 และตัดข้อความบรรทัดสุดท้าย “ขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้

ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ” ออก 
/2.3 ข้อมูลประกอบการจัดที่พัก … 
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2.3 ข้อมูลประกอบการจัดที่พักโควตาของคณะ 
ประธานแจ้งว่า ตามวาระที่ 3.2 การกลับเข้ามาปฏิบัติงานของนักเรียนทุนกระทรวงวิทย์ ฯ 

(ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ) คราวประชุม ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 ที่ประชุมให้หาข้อมูล
ประกอบการขอที่พักโควตาเพื่อประกอบการพิจารณาคราวต่อไป และประธานเสนอให้ดําเนินการขอที่พัก
สําหรับนักเรียนทุนหลังจากบรรจุและแต่งต้ังแล้ว นั้น คณะฯ ได้เชิญบุคลากรผู้พักในที่พักโควตาของคณะฯ 
ร่วมประชุม เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี และมีข้อสรุปจากการ
ประชุม คือ ให้บุคลากรขอที่พักอาศัยตามสิทธ์ิ และห้องพักเลขที่ 11-4-11 แฟลต 11 ป่าดู่ ที่อาจารย์ ดร.
อัมพร แซ่เอียว เป็นผู้ได้รับสิทธ์ิพักอาศัย จะส่งคืนให้คณะฯ ในอีกประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อจัดสรรให้อาจารย์
ใหม่เข้าพักอาศัยช่ัวคราว จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

2.4 การคัดเลือกผูส้มควรได้รบัรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาํคณะ 
ประจําปี พ.ศ.2555 

ประธานแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.2 พิจารณาการแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับ
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําคณะ ประจําปี พ.ศ.2555 คราวประชุม ครั้งที่ พิเศษ 
1/2555 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการไปแล้ว โดยต้อง
เสนอชื่อให้มหาวิทยาลัยภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 นั้น คณะฯได้มีการดําเนินการและเสนอชื่อคุณสุรัตน์ 
โชคเฉลิม เป็นศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําคณะ ประจําปี พ.ศ.2555แต่เนื่องจากคุณสุรัตน์ 
โชคเฉลิม ได้ปฏิเสธการเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นฯ ในขั้นตอนการทาบทาม คณะฯจึงไม่ได้ส่ง
ตัวแทนศิษย์เก่าดีเด่นเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบยีบวาระที่  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
3.1 เรื่องที่เวียนให้กรรมการคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้ให้คณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยการเวียนรับรองผล 
ซึ่งได้ดําเนินการไปแล้ว และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้  

1. รับรองผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา 2555 จํานวน 1 คน คือ นางสาวสุภัทฑิภา เกรียงไกรชล 
(ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว2349 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2555) 

2. รับรองการขอใช้เงินอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติใน
ต่างประเทศ ISDEVNET 2012 International Conferences Theme: The economic challenges of 
sustainability ณ เมือง นิวยอร์ก ประเทศ สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ของ
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักด์ิ อุปริวงศ์  
(ที่ ศธ 0514.16.1.4/ว 2376 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2555) 
ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.2 ผลการประชุมคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า เมื่อวันที่ 1-5 ตุลาคม 2555 ฝ่ายวิจัยและการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้นําทีมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยช้ันนํา ใน
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา โดย

/ได้รับการตอบรับ … 
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ได้รับการตอบรับ และยินดีสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งด้านการพัฒนาความร่วมมือด้าน
การวิจัย ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน และเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศต่อไป ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  

3.3 สรุปรายละเอียดการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน คณะเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ 2555  
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่างานนโยบายและแผน ได้จัดทํารายงานการใช้

จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน คณะเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ 2555 เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียด 
จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.4 งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้แจ้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2556 โดยคณะฯ ได้รับงบประมาณ 5,605,700 บาท แบ่งเป็นแผนงาน จัดการศึกษาสาขา
เทคโนโลยี 5,210,700 บาท แผนงาน สนับสนุนการศึกษาสาขาเทคโนโลยี 145,500 บาท และแผนงาน 
บริการวิชาการแก่สังคม 250,000 บาท จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และในส่วนงบดําเนินงาน 2,810,700 บาท 
นั้น ขอใช้เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เป็นฐานในการพิจารณา โดย
งานนโยบายและแผนจะจัดทําข้อมูลประกอบให้พิจารณาคราวหน้า 

ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 การรับรองผลการศึกษาประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2555 
ประธานแจ้งว่า งานบริการการศึกษาได้รับผลการศึกษาจากภาควิชาฯ เพื่อขออนุมัติรับรอง

ผลการศึกษา ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2555 ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) ระดับปริญญาตรี  จํานวน 74 วิชา      2) ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 50 วิชา 

(1) เทคโนโลยีการผลิต 13 วิชา (1) เทคโนโลยชีีวภาพ 22 วิชา  
(2) เทคโนโลยีชีวภาพ 23 วิชา (2) เทคโนโลยธีรณี       12 วิชา ยังไม่ส่ง 1 วิชา 
(3) เทคโนโลยธีรณี 18 วิชา (3) เทคโนโลยอีาหาร 16 วิชา 
(4) เทคโนโลยอีาหาร 20 วิชา 

และรับรองแก้เกรด I ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาตรี จํานวน 2 วิชา (อีก 1 วิชาจะแก้
เกรด I ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2555) และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 4 วิชา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง ทั้งนี้ยกเว้นวิชา 662 492 Seminar in 
Industrial Training ซึ่งมีนักศึกษา จํานวน 3 คน คือ 1.นางสาวศิริวรรณ บุญประสาร 2.นายพัทธดลย์ งาม
คุณ 3.นางสาววราภรณ์ ขอหมั่นกลาง มีการดําเนินการผิดพลาดในการลงทะเบียน ที่ประชุมมีมติให้นักศึกษา
ทั้ง 3 คน ไปย่ืนคําร้องขอถอนวิชาเรียนเป็นกรณีพิเศษต่อไป 

4.2 ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอก 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า มีนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 3 

คน ขออนุมัติลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยต่อภาคการศึกษา ซึ่งงบประมาณดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการ
วิจัย โดยภาควิชาไม่ต้องรับภาระส่วนเกินใดๆ ประกอบด้วย 

(1) นางสาวบุษยฉัฏฐ์ รุ่งรัตนกสิน ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 1-2/2555 
(2) นางสาวปาริชาด วาดเจียม ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 1-2/2555 

/(3) พ.อ.ท.ชัชวินทร์… 
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4.3 การเทียบเทา่รายวิชา ระดบัปริญญาตร ีสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพมีความประสงค์จะขอเทียบเท่า

รายวิชา ระดับปริญญาตรี เนื่องจากเปลี่ยนชื่อวิชาจากหลักสูตรเดิม เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 
จํานวน 2 วิชา ประกอบด้วย 

1. วิชา 662 202 Process Engineering I จํานวน 2 หน่วยกิต เทียบเท่ากับ วิชา 662 202 
Fluid Mechanics for Engineering จํานวน 2 หน่วยกิต 

2. วิชา 662 301 Process Engineering II จํานวน 2 หน่วยกิต เทียบเท่ากับ วิชา 662 301 
Heat and Mass Transfer for Process Engineering จํานวน 2 หน่วยกิต 

ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 
4.4 รายงานความก้าวหน้าการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการระยะที่ 1  

(อ.นุศรา สุระโคตร) 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามที่ อ.นุศรา สุระโคตร ได้รับอนุมัติให้ลาไปปฏิบัติงาน

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ มีกําหนด 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 
นั้น บัดนี้ ครบกําหนดเวลาการส่งรายงานความก้าวหน้า ระยะที่ 1 และอ.นุศรา สุระโคตร ได้รายงาน
ความก้าวหน้าฯ ตามท่ีได้รับอนุมัติ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรอง  
ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ  

5.1 การดําเนินการด้านประหยดัพลังงาน 
ผศ.ดร.รัชฎา ต้ังวงค์ไชย กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา แจ้งขอหารือที่ประชุม

เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานของคณะฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการลดใช้พลังงาน ลดค่าใช้จ่ายในอนาคต 
เพื่อให้ได้แนวทางการพิจารณาร่วมกัน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมรับทราบ และเห็นควรให้คณะฯเริ่มรณรงค์ด้านการประหยัดพลังงานต่อไป 
5.2 การบริหารจัดการพื้นที่ใชส้อยของคณะ 
ผศ.ดร.รัชฎา ต้ังวงค์ไชย กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา แจ้งขอหารือที่ประชุม

เกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่การใช้ห้องของคณะฯ ตามที่คณะฯมีแนวคิดการพิจารณาทบทวนการใช้ห้อง
ในอาคารต่างๆ นั้น คณะได้ดําเนินการอย่างไรบ้างแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมรับทราบ และประธานแจ้งว่าขณะนี้บุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ กําลังจะ
ดําเนินการวิจัยสถาบันเกี่ยวกับเรื่องการใช้พื้นที่ดังกล่าว และคาดว่าจะได้ข้อมูลมาประกอบการพิจารณาต่อไป 
เลิกประชุม  เวลา 16.55 น. 
                      (นายสถิตย์ แก้วบุดตา) 
                    เลขานุการคณะเทคโนโลย ี
                       เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
นายสมคิด พลต้ือ 
ผู้จดรายงานการประชุม 


