
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่ พิเศษ 3/2557 

วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557  
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี 

1. นายพรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 5 
2. นางสาวรัชฎา ตั้งวงค์ไชย     รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรรมการ 
3. นางสาวกรกช ฮามสุโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ 
4. นายณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ กรรมการ 
5. นางสาวปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
6. นายคณิต วิชิตพันธุ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 10 
7. นายเกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์ รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   กรรมการ 
8. นางจันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า กรรมการ 
9. นายสมคิด พลตื้อ      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ เลขานุการ 
                                        รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยี                   
ผู้ไม่มาประชุม 15 

1. นายสิงหนาท พวงจันทน์แดง รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ติดราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม : 
1. นายพลฤทธิ์ จุลมนต์      รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 

เริ่มประชุม    เวลา 16.00 น. 20 

  ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1  การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ให้น าไปรับรอง
ในการประชุมครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องสืบเนื่อง -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ -ไม่มี- 25 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 สรุปผลรายช่ือผู้สมควรได้รับการสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่งอธิการบดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประธ าน  แจ้ ง ว่ า  ต ามที่ ร อ งศาสตร าจ าร ย์ กิ ต ติ ชั ย  ไต ร รั ตนศิ ริ ชั ย  อ ธิ ก า รบดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะด ารงต าแหน่งครบวาระ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 และคณะกรรมการสรรหา ฯ 30 
ก าหนดให้องค์กรผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
การสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่ง ฯ ให้คณะกรรมการสรรหา จ านวนไม่เกิน 2 ชื่อ ภายในวันที่ 12 กันยายน 2557 
คณะ ฯ ได้ด าเนินการโดยประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการด าเนินการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเพ่ือด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ของคณะเทคโนโลยี และมีการเสนอชื่อในวันที่ 11 กันยายน 2557 
เวลา 08.00-15.00 น. ไปแล้วนั้น เพ่ือด าเนินการตาม ข้อ 7.2 ของประกาศคณะเทคโนโลยี ฉบับที่ 12/2557 ลง35 
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการด าเนินการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเพ่ือ

/อธิการบดีมหา … 



ครั้งที่ พิเศษ 3/2557 วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557 หน้าที่ 2/2  
ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ของคณะเทคโนโลยี  จึงให้ประธานคณะท างานน าเสนอผลการ
ด าเนินการเสนอชื่อให้กรรมการประจ าคณะพิจารณา คณะท างานด าเนินการเสนอชื่อ ฯ ได้ด าเนินการให้มีการ
เสนอชื่อตามก าหนดแล้ว โดยเสนอชื่อล่วงหน้า ในวันที่ 5 กันยายน 2557 ในเวลาราชการ และเสนอชื่อตาม
ก าหนดในวันที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 08.00-15.00 น. ผลการเสนอชื่อเป็นดังนี้ 

จ านวนผู้มีสิทธิ์  = 105 คน 5 
จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์  = 90 คน คิดเป็น 85.71 %    
ไม่มีความประสงค์เสนอชื่อ  = 4 คน คิดเป็น 4.44 % 
บัตรเสีย    = 1 บัตร คิดเป็น 1.11 % 

ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรได้ร ับการสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่ง10 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 2 คน ตามความถี่สูงสุด และเรียงล าดับตามตัวอักษร เพ่ือเสนอชื่อต่อ
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ  

                   -ไม่มี-            

เลิกประชุม  เวลา 16.15 น. 15 

          (นายสมคิด พลตื้อ) 
รกัษาการในต าแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ 

       รักษาการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยี 
         เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 
 20 


