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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 3/2556 

วันพฤหสับดีที ่18 เมษายน พ.ศ. 2556   
ณ ห้องประชมุคณะเทคโนโลย ี

ผู้มาประชุม : 
1. ผศ.ดร.เกษม นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธาน

กรรมการ 
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. ผศ.ดร.อารยา อารมณ์ฤทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ 
8. รศ.ดร.รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา  กรรมการ 
9. นายสถิตย์ แก้วบุดตา      เลขานุการคณะเทคโนโลยี  เลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม :   
1. ผศ.ดร.รัชฎา ต้ังวงค์ไชย กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา   ลาพักผ่อน 

ผู้เขา้ร่วมประชุม : 
1. นายสมคิด พลต้ือ หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ 

เริ่มประชุม    20 เวลา 13.30 น. 
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 และครั้งที่ พิเศษ 
1/2556 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม 
โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

ครั้งที่ 2/2556  25 
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35 

หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 20-21 แก้ไขจาก “อย่างน้อยปีละ x กิจกรรม” เป็น “อย่างน้อยปีละ x 
กิจกรรมในรอบประเมิน” เป็น “อย่างน้อย x กิจกรรม” เป็น “อย่างน้อย x กิจกรรมในรอบประเมิน”  

หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 28 แก้ไขจาก “ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้คณะทวนสอบข้อมูลและ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน” เปน็ “ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้หน่วยอาคารฯ ทวนสอบการใช้
ห้องเรียนเป็นระยะเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน” 

ครั้งที่ พิเศษ 1/2556 
หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 27-31 แก้ไขจาก “ตามที่คณะ/หน่วยงาน/องค์กรได้เสนอชื่อผู้สมควรดํารง

ตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ให้กับมหาวิทยาลัยไปแล้ว นั้น มหาวิทยาลัยได้ทาบทามผู้ได้รับการเสนอ
ชื ่อในตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ปรากฏว่าผู ้ได ้ร ับการเสนอชื ่อปฏิเสธไม่ร ับตําแหน่ง และ
มหาวิทยาลัยขอให้คณะฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ เสนอรายชื่อผู้สมควรดํารง
ตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ไม่เกิน 2 ช่ือ” เป็น “มหาวิทยาลัยขอให้คณะฯ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะฯ เสนอรายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ไม่เกิน 2 ช่ือ” 

หน้าที่ 2  บรรทัดที่ 10-12 แก้ไขจาก “จากข้อมูลผลการรับนักศึกษาประจําปีการศึกษา 2556 
ทั้งในส่วนของวิธีรับตรง และวิธีอื่นๆ พบว่ายังได้ผู้เข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ เพื่อให้การรับ

/นักศึกษาประจําปี … 
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นักศึกษาประจําปีการศึกษา 2556 สามารถรับนักศึกษาได้ตามแผน” เป็น “จากข้อมูลผลการรับนักศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2556 ประเมินจากข้อมูลคาดว่าจํานวนผู้รับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 จะไม่เป็นไป
ตามแผน”  

 บรรทัดที่ 15 แก้ไขจาก “ใช้เกณฑ์การพิจารณาเดิมของโครงการรับนักเรียนเรียนดี โดย
วิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1” เป็น “รับสมัครจากผู้ผ่านการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง และระบบกลาง โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาเดิมของโครงการรับ
นักเรียนเรียนดี โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2556” 

ระเบยีบวาระที่  2 เรื่องสบืเนื่อง -ไม่มี- 
ระเบยีบวาระที่  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

3.1 เรื่องที่เวียนให้กรรมการคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยการเวียน
รับรองผล ซึ่งได้ดําเนินการไปแล้ว และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

1. รับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาตรี จํานวน 1 วิชา คือ 
วิชา 667 240 Food Engineering I จํานวน 38 คน A = 8 คน B+ = 6 คน B = 3 คน C+ = 5 คน 
C = 6 คน D+ = 1 คน D = 8 คน และ F = 1 คน (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว600 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2556) 

2. การปรับเปลี่ยนช่ือวิชา จํานวน 2 วิชา คือ 
1) เปลี่ยนชื่อวิชา 662 421 กระบวนการหลังการผลิตในอุตสาหกรรมกระบวนการ 

(Downstream Processing) เป็น 662 421 กระบวนการหลังการผลิตในอุตสาหกรรม
กระบวนการ (Downstream Processing in Process Industries)  

2) เปลี่ยนชื่อวิชา 662 422 ปฏิบัติการกระบวนการหลังการผลิตในอุตสาหกรรมกระบวนการ 
(Downstream Processing Laboratory) เป็น 662 422 ปฏิบัติการกระบวนการหลังการผลิต
ในอุตสาหกรรมกระบวนการ (Downstream Processing in Process Industries Laboratory)  

(ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว631 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2556) 
3. การเปลี่ยนแปลงระดับคะแนน ระดับปริญญาตรี วิชา Drawing for Technologists กลุ่ม 2 ภาค

การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 จํานวน 1 คน คือ นายศรัณญ์ อุดมกุล รหัสประจําตัว 
553160124-0 จากค่าคะแนน F เป็น C+ (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว706 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2556) 

4. รับรองผู้สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 จํานวน 1 คน คือ นางสาวพชญา จันทร์อุทิศ รหัสประจําตัว 
525160017-2 (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว715 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2556) 

5. - รับรองการขอใช้เงินอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติใน
ต่างประเทศ งวดที่ 4/2556 เพื่อเข้าร่วมเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการนานาชาติ EUROPEAN 
BIOTECHNOLOGY CONGRESS 2013 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2556 ณ เมือง 
Bratislava ประเทศสาธารณรัฐสโลวัก จํานวน 9 คน ประกอบด้วย 
1) อาจารย์ ดร.วีระ ปิยธีรวงศ์   2) รองศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง 
3) อาจารย์ ดร.สิริวัฒน์ จินศิริวานิชย์ 4) อาจารย์ ดร.ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ 
5) อาจารย์ ดร.จิรวรรณ อภิรักษากร 6) อาจารย์ ดร.ขนิษฐา หมู่โสภิญ 
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิต วิชิตพันธ์ุ 8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกานดา วิชิตพันธ์ุ 
9) รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา เหล่าไพบูลย์ 

/- เห็นชอบการขอ … 
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- เห็นชอบการขอชําระค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอกต่อภาคการศึกษาต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนด 
ของนายไตรภพ พาหอม นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับ
ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 14 ประจําปี 
2555 ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท ต่อภาคการศึกษา ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2555-
1/2558 (ที่ ศธ 0514.16.1.4/ว742 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2556) 

6. รับรองผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 จํานวน 59 คน 
ประกอบด้วย  

1) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จํานวน 32 คน 
2) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 18 คน 
3) สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จํานวน 9 คน 

(ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว747 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556)  
ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.2 ข้อมูลเ ก่ียวกับจํานวนผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ที่จะรับเข้าสัมภาษณ์ ในระบบกลาง 
(Admission) ประจําปีการศึกษา 2556 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามแผนการรับนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 
ที่คณะฯ ต้องส่งข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ที่จะรับเข้าสัมภาษณ์ ในระบบกลาง (Admission) 
ประจําปีการศึกษา 2556 ให้สํานักทะเบียนและประมวลผล นั้น เพื่อให้ได้จํานวนรับเข้าศึกษาเป็นไปตาม
แผน จึงขอแจ้งข้อมูลที่คณะฯจะรับเข้าสัมภาษณ์ที่ได้รับการแจ้งข้อมูลจากภาควิชาแล้ว ดังนี้ 

สาขาวิชา     จํานวนรับ  จํานวนที่ต้องการ      
              ตามประกาศ   ส่งให้สัมภาษณ์   

เทคโนโลยีชีวภาพ 20 45   
เทคโนโลยีธรณี  15 28  
เทคโนโลยีการอาหาร 20 65  
เทคโนโลยีการผลิต 20 30  

จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็น ศาสตราจารย์ (รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท 

พวงจันทน์แดง) 
ประธานแจ้งว่า รองศาสตราจารย์ ดร.ดร.สิงหนาท พวงจันทน์แดง ข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งประเภทวิชาการ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 
คณะเทคโนโลยี ย่ืนเอกสารผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็น 
ศาสตราจารย์ สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร โดยวิธี ปกติ (วิธีที่ 1) จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ 
1. เห็นชอบในหลักการให้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็น ศาสตราจารย์  
2. เห็นชอบผลการประเมินการสอน 
3. เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหน่ง 

ศาสตราจารย์ จํานวน 8 รายชื่อ 

/4.2 การรับรองผู้สําเร็จการศึกษา … 
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4.2 การรับรองผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า มีผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน 7 คน และ

งานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์การจบการศึกษาครบถ้วนแล้ว ประกอบด้วย  
(1) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต จํานวน 1 คน  
(2) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จํานวน 2 คน  
(3) สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จํานวน 4 คน 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง และมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ควรมีการเสนอ

พิจารณารับรองสําเร็จการศึกษาพร้อมกัน 

4.3 การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่าตามปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพ

ภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคโนโลยี ในวันอังคารที่ 2 
กรกฎาคม 2556 และคณะฯ ต้องเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่ผ่านการรับรองของ สกอ. จํานวน 
1 คน นั้น ฝ่ายแผนฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดังรายละเอียด เพื่อจะได้
ทาบทามต่อไป จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เรียงลําดับการทาบทาม
ดังนี้  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุพดี ชัยสุขสันต์  
2. รองศาสตราจารย์ ปรีชา ล่ามช้าง 

4.4 การขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอก 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า มีนักศึกษายื ่นคําร้องขอเปลี ่ยนสาขาวิชาเอก 

จํานวน 2 ราย ประกอบด้วย 
1) นายสุบรรณ์ วงษ์มาเกษ รหัสประจําตัว 553160079-9 สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

ผลิต ขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอก เป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
2) นายกฤติพงศ์ ไสยเลิศ รหัสประจําตัว 553160103-8 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

ขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอก เป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี  
ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และมีข้อสังเกตเพิ่มเติมให้มีการปรับปรุงแก้ไขแบบคํา
ร้องให้กระชับและชัดเจนยิ่งขึ้น 

4.5 การเปลี่ยนแปลงผลการศึกษาวิชา Quality Control and Assurance ภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา 2555 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า มีนักศึกษายื่นคําร้องขอตรวจสอบค่าคะแนนวิชา 
Quality Control and Assurance ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ เป็นอาจารย์ผู ้ประสานรายวิชา เมื ่อมีการตรวจสอบแล้วมีการปรับเปลี่ยนค่า
คะแนน จํานวน 13 ราย โดยมีค่าคะแนนเพิ่มขึ้น 8 ราย และลดลง 5 ราย และภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 
ได้เวียนรับรองการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนวิชาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว (ที่ ศธ 0514.16.4/ว404 ลงวันที่ 
11 เมษายน 2556) ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 

/4.6 การปรับอัตราเงินเดือน … 
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4.6 การปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า กองการเจ้าหน้าที่ โดยคณะทํางานเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์

การปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของบุคลากรตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ขอความร่วมมือ
จากคณะ/หน่วยงานช่วยพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับคุณวุฒิหรือสาขาวิชาที่จําเป็นต้องปรับอัตราเงินเดือน
เพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิของตําแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จึงได้ร่างข้อเสนอประกอบให้คณะกรรมการประจํา
คณะพิจารณาเกี่ยวกับคุณวุฒิหรือสาขาวิชาที่จําเป็นต้องปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ของบุคลากร
สายสนับสนุนคณะเทคโนโลยี ที่เป็นตําแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จํานวน 9 ตําแหน่ง โดยเห็นว่าควรมีการ
เพิ่มคุณวุฒิถึงระดับปริญญาโท ตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างที่เสนอ โดยให้ปรับแก้สาขาวิชา
ตามท่ีคณะกรรมการประจําคณะเสนอ และให้เวียนขอความเห็นชอบสาขาวิชาที่จําเป็นต้องปรับอัตรา
เงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ก่อนเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป  
ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ 

5.1 การจัดการทีพ่กัโควตา คณะเทคโนโลย ี
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่พักโควตาของ

คณะฯ กรณีผู้ได้รับสิทธ์ิให้เข้าพักอาศัยไม่อยู่ หรือกรณีที่พักว่าง จะมีวิธีการบริหารจัดการที่พักโควตาของ
คณะฯอย่างไร จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ปรับปรุงที่พักโควตาของคณะฯ 2 ห้อง ที่ว่างเพื่อใช้เป็นที่พัก
ช่ัวคราวสําหรับแขกของคณะฯ และสําหรับบุคลากรใหม่ของคณะฯ ที่อยู่ระหว่างรอที่พักจากมหาวิทยาลัย
ตามสิทธ์ิ หรือที่พักอ่ืน  

5.2 จุดติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หารือที่ประชุมเกี่ยวกับจุดติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย 

(WIFI) ของคณะฯ ที่ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นแต่ระบบมีความเสถียรค่อนข้างน้อย และจุดติดต้ังที่คณะฯ มี
ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์คอมพิวเตอร์และคณะฯยังไม่ครอบคลุมชัดเจน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้คณะฯทวนสอบข้อมูล ปรับปรุงเพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
5.3 กรอบและแนวทางการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยี 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่าตามที่คณะฯ โดยคณะกรรมการกําหนดกรอบ
และแนวทางการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยี ได้ดําเนินการเพื่อให้ได้กรอบและแนวทางการดําเนินงาน
ของคณะฯ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางการบริหารงานของคณะผู้บริหารชุดใหม่ นั้น บัดนี้ได้ดําเนินการจนได้
กรอบและแนวทางเรียบร้อยแล้ว และจะได้ทําการสรุปข้อมูลแจ้งคณะกรรมการประจําคณะ และบุคลากร
คณะฯ ต่อไป ในการนี้ขอหารือว่าในการสรรหาคณบดีใหม่ของคณะฯ ในครั้งนี้ ควรจะจัดให้มีกิจกรรมให้ผู้ที่
ประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการสรรหาได้เปิดตัวและแสดงวิสัยทัศน์ต่อบุคลากร จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบ และในส่วนประเด็นการจัดกิจกรรมให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าสู่
กระบวนการสรรหา นั้น ให้มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของคณะฯ ได้ต่ืนตัว และให้ความสนใจ  
เลิกประชุม  เวลา 16.55 น. 

                      (นายสถิตย์ แก้วบุดตา) 
                    เลขานุการคณะเทคโนโลย ี
                       เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
นายสมคิด พลต้ือ 
ผู้จดรายงานการประชุม 


