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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 2/2556 

วันพฤหสับดีที ่7 มีนาคม พ.ศ. 2556   
ณ ห้องประชมุคณะเทคโนโลย ี

ผู้มาประชุม : 
1. ผศ.ดร.เกษม นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
3. อ.ดร.กรกช ฮามสุโพธ์ิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
4. ผศ.ดร.มัลลิกา บุญม ี หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 
5. ผศ.สุรชัย สมผดุง รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   กรรมการ 
6. ผศ.ดร.อารยา อารมณ์ฤทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ 
7. รศ.ดร.รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา  กรรมการ 
8. ผศ.ดร.รัชฎา ต้ังวงค์ไชย กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
9. นายสถิตย์ แก้วบุดตา      เลขานุการคณะเทคโนโลยี  เลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม :   
1. ผศ.ดร.คณิต วิชิตพันธ์ุ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ   ไปราชการต่างประเทศ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม : 
1. นายสมคิด พลต้ือ หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ 

เริ่มประชุม    
20 

เวลา 13.30 น. 
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 22 24 25 และ 28 แก้ไขจาก “(swot)” เป็น “(SWOT)”  
หน้าที่ 8 หลังบรรทัดที่ 21 “เพิ่มวาระที่ 4.13 การเสนอชื่อบุคลากรผู้สมควรได้รับรางวัล “เชิดชู
เกียรติบุคลากร มหาวิทยาลยัขอนแก่น” ประจําปี 2556 25 

30 

35 

เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งขอให้คณะฯ โดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2556 โดยพิจารณาจากผลงานที่ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2555 ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ภาควิชาฯ เสนอรายชื่อเพิ่มเติมพร้อมเอกสารหลักฐานให้
คณบดีพิจารณารายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลฯ เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 22 แก้ไขจาก“เรื่องอื่น ๆ – ไม่มี” เป็น “เรื่องอื่น ๆ 

 5.1 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาว่า

ตามท่ีได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดี ปรากฏว่ายังมีบางรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในวันดังกล่าว 
จึงขอเสนอให้ฝ่ายวิชาการพิจารณาดําเนินการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ” 
/ระเบียบวาระที่  2 ... 
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ระเบยีบวาระที่  2 เรื่องสบืเนื่อง 
2.1 หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ของบุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยี 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามวาระที่ 2.3 หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของงานของบุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยี คราวประชุม ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2556 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เริ่มใช้หลักเกณฑ์ในรอบการประเมิน รอบที่ 2/2556 และเสนอแนะ
เพิ่มเติมในตัวช้ีวัดและประเด็นการประเมิน และเมื่อปรับปรุงแล้วให้แจ้งกรรมการประจําคณะพิจารณา
เพิ่มเติมโดยหากมีข้อเสนอแนะให้เสนอกลับมายังฝ่ายวิชาการภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อปรับปรุง
และเสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้ต่อไป นั้น บัดนี้ได้ปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะแล้ว ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่เสนอและให้ปรับแก้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
1) ด้านการเรียนการสอน  

ระดับ 2 ⋅ มีประมวลรายวิชา (course syllabus) ให้ปรับแก้เป็น “⋅ มีประมวลรายวิชา 
(course syllabus) ในรายวิชาที่เป็นอาจารย์ประสานงาน” 
ระดับ 4-5 ... มีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชาอยู่ในเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 3.75 ... ให้ปรับแก้เป็น “... มีผลการ
ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาอยู่ในเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 3.75 …” 

2) ด้านการผลิตผลงานวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอน ระดับ 2-5 มีสื่อการเรียน
การสอนที่มีรูปแบบ ให้ปรับแก้เป็น “มีสื่อการเรียนการสอนที่มีรูปแบบเหมาะสม” 

3) ด้านกิจกรรมบริการวิชาการ และด้านกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ให้ปรับแก้
ข้อความเกณฑ์ทุกระดับ ที่มีคําว่า “อย่างน้อย x กิจกรรม” เป็น “อย่างน้อย x กิจกรรม
ในรอบประเมิน” 

และเมื่อปรับปรุงแล้วให้ประกาศใช้ต่อไป 
2.2 นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.4 นโยบายด้านการพัฒนา
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุม ครั้งที่ 1/2556 เมื่อ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมมีมติให้ภาควิชานํากลับไปพิจารณาหลักเกณฑ์ตามข้อ 5 ของร่าง
ประกาศ และให้เสนอกลับมายังฝ่ายวิชาการภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อนําเข้าไปเสนอแนะในที่
ประชุมระดับมหาวิทยาลัย นั้น ผลจากการประชุมระดับมหาวิทยาลัย มีข้อสรุปเกี่ยวกับนโยบายด้านการ
พัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้  

1. ทุกหลักสูตรจัดให้มีชาวต่างประเทศ หรือบุคลากรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างน้อยปี
ละ 1 ภาคการศึกษา 

2. ทุกรายวิชาใช้สื่อการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
3. ทุกหลักสูตรจัดให้มีวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการ

สื่อสารในทุกภาคการศึกษาโดยมีเป้าหมาย คือ  
(1) อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 45 ช่ัวโมง ในปีการศึกษา 2556 
(2) อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 90 ช่ัวโมง ในปีการศึกษา 2557 

4. นักศึกษาทุกคนได้รับการทดสอบสมรรถนะทางภาษาอังกฤษก่อนการสําเร็จการศึกษา 
ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557  

จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 

/ระเบียบวาระที่  3 … 
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ระเบยีบวาระที่  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
3.1 เรื่องที่เวียนให้กรรมการคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 

เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยการเวียนรับรองผล 
จํานวน 1 เรื่อง ซึ่งได้ดําเนินการไปแล้ว และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ คือ เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งต้ัง
เป็นคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ ของ 
อาจารย์ ดร.ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี (ที่ ศธ 0514.16.1.1.2/ว 482 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556) ดังรายละเอียด 
จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.2 การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 
ประธานแจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์ นั้น มหาวิทยาลัยกําหนดวันแข่งขันระหว่างวันที่ 
14-22 มกราคม 2557 โดยมีการแต่งต้ังคณบดีคณะต่างๆ เป็นประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ และคณดีคณะเทคโนโลยี ได้รับแต่งต้ังเป็นประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬารักบ้ี
ฟุตบอล จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
3.3 โครงการ Summer School Series “Geography of Food” 

ประธานแจ้งว่า ตามท่ีได้มีกิจกรรมคัดเลือกนักศึกษา คณะเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 10 คน เข้าร่วมสัมมนาวิชาการในโครงการ Summer 
School Series “Geography of Food” กับนักศึกษาในประเทศยุโรป ณ ประเทศสมาพันธรัฐสวิส เป็น
เวลา 10 วัน ในเดือนมิถุนายน 2556 นั้น บัดนี้การคัดเลือกได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ของแจ้งผลให้ทราบ
เบื้องต้นว่ามีนักศึกษาสังกัดคณะผ่านการคัดเลือก 2 คน และอันดับสํารอง 2 คน ทั้งนี้ผู้ได้รับการคัดเลือกจะ
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากประเทศสมาพันธรัฐสวิส ในส่วนอันดับสํารองมีข้อตกลงร่วมกันของ
ทั้ง 4 คณะ คือ หากนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกอันดับสํารองประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม คณะจะสนับสนุน
เงินค่าใช้จ่ายจํานวนหนึ่งโดยไม่รวมถึงค่าเดินทาง ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็น
เจ้าภาพในการจัดกิจกรรม และในปีการศึกษา 2558 จะจัดกิจกรรมดังกล่าวอีกครั้ง ณ ประเทศสาธารณรัฐ
อิตาลี จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.4 ผลการคั ด เ ลื อกบุ คคล เข้ าศึ กษา ในมหาวิ ทยาลั ยขอนแก่น  โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ประจําปีการศึกษา 2556 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 
2183/2555 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 และฉบับที่ 178/2556 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ดําเนินการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ประจําปี
การศึกษา 2556 นั้น บัดนี้การดําเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตาม
โครงการดังกล่าว ในสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จํานวน 1 คน คือ นางสาวเปรมกมล เถื่อนนาดี ดังรายละเอียด 
จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

/ระเบียบวาระที่  4 … 
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ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 การรับรองผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 

ประธานแจ้งว่า งานบริการการศึกษาได้รับผลการศึกษาจากภาควิชาฯ เพื่อขออนุมัติรับรอง
ผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา จึงเสนอ
ที่ประชุมพิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ระดับปริญญาตรี  จํานวน 76 วิชา       2) ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 61 วิชา 
(1) เทคโนโลยีการผลิต 14 วิชา (1) เทคโนโลยชีีวภาพ  27 วิชา  
(2) เทคโนโลยีชีวภาพ 30 วิชา (2) เทคโนโลยธีรณี     15 วิชา 
(3) เทคโนโลยธีรณี 18 วิชา (3) เทคโนโลยอีาหาร  19 วิชา 
(4) เทคโนโลยอีาหาร 14 วิชา (ยังไมส่่ง 1 วิชา) 

และรับรองแก้เกรด I ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาตรี จํานวน 4 วิชา และระดับ
บัณฑิตศึกษา จํานวน 7 วิชา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเหน็ชอบและรับรอง  

4.2 การพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับบุคลากรจาก
ประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ปีการศึกษา 2556 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 
ขอความอนุเคราะห์ให้คณะพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรับบุคลากรจาก
ประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง จํานวน 2 ราย และขอความอนุเคราะห์พิจารณาตอบ
รับผู้สมัครขอรับทุนฯ และคณะได้แจ้งให้ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ทราบและ
และพิจารณาแล้ว ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการ ให้รับเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร จํานวน 1 ราย  

4.3 ขออนุมัติปรับเปลี่ยนเงื่อนไขรายวิชาและเปิดรายวิชา วิชา 667 481 ระบบควบคุมโดย
คอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรมอาหาร (Computerized Control System in Food industry) 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร แจ้งว่าภาควิชาฯ มีความประสงค์จะขอปรับเปลี่ยน
เงื่อนไขรายวิชา ของวิชา 667 481 ระบบควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรมอาหาร จากเดิม “วิชา 
667 352 การแปรรูปอาหาร 2” เป็น “ไม่มี” เพื่อให้สอดคล้องกับทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข โดย
สามารถเรียนควบคู ่ก ับวิชาการแปรรูปอาหาร 2 ได้ และมีความรู ้เบื ้องต้นก่อนเข้าเรียนรู ้ในสถานที่
ปฏิบัติงานจริง ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 

4.4 การกําหนดจํานวนครั้งการมาทํางานสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ
บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประธานแจ้งว่า กองการเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อให้การดําเนินการดําเนินการด้วยความรอบคอบ ตามประกาศ ก.บ.ม. 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3/2554) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2554 เรื่อง กําหนดจํานวนครั้งการมาทํางาน
สายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอให้คณะแจ้ง
จํานวนครั้งการมาทํางานสายของบุคลากรในสังกัดเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ดังรายละเอียด 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

/ที่ประชุมพิจารณาแล้ว … 
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ที ่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให ้ภาควิชานํากลับไปพิจารณาดําเนินการ/ทบทวนการ
ดําเนินการ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  

4.5 โครงการ Summer School Series “Geography of Food” 
ประธานแจ้งว่า ตามท่ีได้แจ้งกิจกรรมการสัมมนาวิชาการ ในโครงการ Summer School 

Series “Geography of Food” นั้น เพื่อให้การดําเนินการได้สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติหลักการเกี่ยวกับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมกรณีนักศึกษาที่ผ่านการ
คัดเลือกอันดับสํารอง และพิจารณาการมีอาจารย์ผู้ประสานงานของคณะเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการดังนี้ 
1. ในกรณีนักศึกษาของคณะที่ได้อันดับสํารองและประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม คณะจะ

สนับสนุนเฉพาะหมวดค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้เท่ากับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกตัวจริง
เท่านั้น โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าว คณะรับผิดชอบ ร้อยละ 50 และภาควิชารับผิดชอบ ร้อย
ละ 50 

2. ให้มีอาจารย์ผู้ประสานงานของคณะจํานวน 1 คน ร่วมเดินทางไปสัมมนาวิชาการในครั้ง
นี้ด้วย โดยมีภาระผูกพันว่าจะทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกิจกรรมในปีถัดไป และคณะ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางครั้งนี้ ไม่เกิน 50,000 บาท  

ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ 
5.1 การปรับปรุงขอ้มูลเว็บไซต์ของคณะ 
รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณีแจ้งว่า หลังจากที่ภาควิชาฯ เปลี่ยนแปลง

ผู้บริหารตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ แล้ว การปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารของภาควิชาฯ ในเว็บไซต์ของคณะ ยัง
ไม่ได้ปรับปรุงเป็นปัจจุบัน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐานของคณะให้ครบถ้วน โดยให้มีผู้แทน
ของภาควิชาร่วมเป็นคณะทํางาน และเลขานุการคณะรับผิดชอบการทบทวน ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

5.2 การใช้ห้องในการเรียนการสอนวิชาบรรยาย 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กรณีสอนนอกตาราง

เรียนใน มข. 30 การนัดสอนของอาจารย์ ควรมีการปรับปรุงข้อมูลตารางการใช้ห้องในตารางของผู้รับผิดชอบ
และตารางหน้าห้องให้เป็นปัจจุบัน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้หน่วยอาคารฯ ทวนสอบการใช้ห้องเรียนเป็นระยะเพื่อ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  

 
เลิกประชุม  เวลา 16.45 น. 

                      (นายสถิตย์ แก้วบุดตา) 
                    เลขานุการคณะเทคโนโลย ี
                       เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
นายสมคิด พลต้ือ 
ผู้จดรายงานการประชุม 


