
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่  3/2558 

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558 
ณ  ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี 

ผู้มาประชุม  5 

1. นายพรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกรกช ฮามสุโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ 
3. นางสาวปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
4. นาวสาวรัชฎา ตั้งวงค์ไชย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  กรรมการ 
5. นายคณิต วิชิตพันธุ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 10 

6. นายธนกร โรจนกร เลขานุการภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ (แทน) 
7. นางจันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า  
8. นางศิวลี  พานเยือง รักษาการหัวหน้าส านักงานคณะเทคโนโลยี กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางอนาลยา หนานสายออ รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 15 

2. นางนภสร สิกขา รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ กรรมการ   
2. นายพัชร์สุ วรรณขาว หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี กรรมการ 

เริ่มประชุม :  เวลา  13.30  น. 20 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และได้ด าเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558   
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
หน้าที่ 1  บรรทัดที่ 12 แก้ไขจาก “นายพัชร์สุ วรรณขาว” เป็น “นายรุ่งโรจน์ อาจเวทย์” 
หน้าที่ 2  บรรทัดที่ 11 แก้ไขจาก “ขอ” เป็น “ข้อ” 25 

หน้าที่ 2  บรรทัดที่ 35 แก้ไขจาก “บริจาคเป็นตัวเงิน” เป็น “บริจาคเป็นจ านวนเงิน” 
หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 27 แก้ไขจาก “แผนการสานสัมพันธ์กับกับ” เป็น “แผนการสานสัมพันธ์กับ” 
หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 27 เพ่ิมเติม “สาธารณรัฐอินโดนีเซียและประเทศ” เป็น “สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

และประเทศ ” (ตัวอักษรเข้ม) 
หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 16 เพิ่มเติม “ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการและมีข้อเสนอแนะ30 

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมคือศิษย์เก่า”   
หน้าที่ 9 บรรทัดที่ 1 ตรวจสอบ “กรรมการที่จะมีสิทธิ์เสนอชื่อศิษย์เก่า”   
หน้าที่ 10 บรรทัดที่ 33 แก้ไขจาก “การประเมินผลการสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา บุญมี” 

เป็น“การขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา บุญ
มี”  35 

หน้าที่ 10 บรรทัดที่ 24 แก้ไขจาก “อยาก” เป็น “เสนอ” 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่อง  

2.1  ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนและการรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา
นานาชาติเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรของคณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2558 
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          รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์แจ้งว่า ตามมติที่ประชุมให้ยกเลิกประกาศคณะ
เทคโนโลยีฉบับที่ 5/2558 เรื่อง “หลักเกณฑ์การให้ทุนและการรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาส าหรับ
นักศึกษานานาชาติเพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรของคณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2558” นั้นได้ด าเนินการ
ยกเลิกเรียบร้อยแล้ว และได้ออกประกาศฉบับใหม่โดยปรับแก้ข้อความในข้อ 8 “งบประมาณเงินรายได้คณะ
เทคโนโลยีจากงบประมาณของกองทุนวิจัยคณะเทคโนโลยี” และข้อ 14 แก้ไขตัวเลขไทยเป็นเลขอารบิกแล้ว 5 

จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

2.2 ประกาศคณะเทคโนโลยี (ฉบับท่ี 6/2558) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนและการรับสมัครทุน
สนับสนุนการศึกษาส าหรับนักศึกษานานาชาติเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรของคณะเทคโนโลยี 
ปีการศึกษา 2558 10 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์แจ้งว่าได้ทวนสอบประกาศคณะเทคโนโลยี (ฉบับที่ 
6/2558) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนและการรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาส าหรับนักศึกษานานาชาติเพ่ือ
เข้าศึกษาในหลักสูตรของคณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2558 และได้ส่งประกาศให้คณาจารย์แล้ว โดยมี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมคือ คณะเทคโนโลยีควรจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องเกณฑ์การให้ทุนฯ จึงแจ้งที่
ประชุมทราบ 15 

  ที่ประชุมรับทราบ 

2.3 การด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
2.3.1 การเตรียมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้รายวิชา ประจ าปีการศึกษา 2557  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์แจ้งว่าได้ขอความร่วมมือไปยังภาควิชา/สาขาวิชาในการ20 

เตรียมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา ประจ าปีการศึกษา 2557 โดยขอให้กรรมการบริหาร
หลักสูตรทีม่ีประสบการณ์ในการทวนสอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหลักสูตรก่อนฯ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 25 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้กรรมการคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง  
  ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ มี
เรื่องที่เวียนให้กรรมการประจ าคณะพิจารณาโดยวิธีเวียนรับรอง เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบนักศึกษาขอคืนสภาพเป็นนักศึกษา จ านวน 1 คน คือ นายอานนท์ พล30 

รักษา รหัสประจ าตัว 523160024-1 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปี
การศึกษา 2557 ช้าเป็นกรณีพิเศษ (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 568 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558) 

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 หลักสูตร 
(ประกอบด้วยหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเทคโนโลยีธรณี หลักสูตร35 
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) (ที่ ศธ 0514.16.1.4/
ว 669 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558) 

3. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อ คือ อาจารย์ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายแผนและ
สารสนเทศฯเป็นผู้แทนคณะฯ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ท่ี ศธ 0514.16.1.1.1/ว 685 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558) 5 

4. พิจารณารับรองผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 1 คน คือ นางสาวอัมพวัน มีทรัพย์มั่น สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร จ านวน 3 คน คือ นางสาวณัฐวดี สมบูรณ์ชัย นางสาวธีรวรรณ ค าแจะ และนางสาวพรย่า 
ค าประเทือง ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 1 คน คือ นางสาวพนิดา รัต
นพลที (ท่ี ศธ 0514.16.1.3/ว 692 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558) 10 

จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.2 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 

ประธานไดแ้จ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและ15 

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งให้
มหาวิทยาลัยขอนแก่นด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามปกติและการเลื่อนเงินเดือนในเดือน
เมษายน 2558 จะยังไม่เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ แต่จะมีผลย้อนหลัง จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.3 จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยี ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 3 ประจ าปี 2558 20 

      ประธานไดแ้จ้งในที่ประชุมทราบว่า คณะฯ ได้จัดท าจดหมายข่าวคณะเทคโนโลยี ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 
ประจ าปี 2558 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.4 งบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      ประธานได้แจ้งในที่ประชุมทราบเรื่อง งบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25 

2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีเรียบร้อยแล้ว โดยคณะเทคโนโลยีได้
ขอใช้งบประมาณเงินรายได้ กลางปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จ านวนเงิน 9,491,000 บาท (เก้าล้านสี่
แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และขอให้ภาควิชา/หน่วยงานที่ขอใช้งบประมาณเงินรายได้กลางปีฯ 
ด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณได้ และก ากับติดตามการใช้จ่ายเงิน โดยไม่ให้มีการกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณ
สูงเกิน จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 30 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.5 รายงานการวิเคราะห์ภาวะการหางานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี ปี
การศึกษา 2556 

ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบเรื่อง งานนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ภาวะการ
หางานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 35 
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ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะคือให้ตรวจสอบการแปลค่าของแผนภูมิที่ 7 ระบุรายละเอียด
ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ  ในส่วนของข้อมูลที่วิเคราะห์ ต้องน ามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรได้ และ
บทสรุปผู้บริหาร ควรจะเพ่ิมข้อเสนอแนะ 

3.6 การไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ได้รายงานผลการไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและ5 

วิจัยกับ Slamet Riyadi University (UNISRI) และ Gadjah Mada University (UGM) มหาวิทยาลัยใน
ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2557 นั้นบัดนี้ ร่าง MOU ระหว่างคณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Gadjah Mada University (UGM)  ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วและคณะฯ จ า
ได้ด าเนินการลงนามใน MOU ต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 10 

3.7  ปฏิทินการจัดการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ได้แจ้งปฏิทินการจัดการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย 

ปีการศึกษา 2557 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะเพ่ือรับรองผลการศึกษาของนักศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.30 น. และขอให้
ภาควิชา/สาขาวิชาส่งผลการเรียนของภาควิชามายังฝ่ายวิชาการในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 ก่อนเวลา 15 

12.00 น. จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
3.8 ก าหนดการ “วันสืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะเทคโนโลยี” ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะเทคโนโลยีได้ก าหนดกิจกรรม “วันสืบสานประเพณี

สงกรานต์ คณะเทคโนโลยี” ประจ าปีงบประมาณ 2558  ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2558 รายละเอียดตาม20 

เอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
    3.9 แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้ก าหนด
แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 รายละเอียดตามเอกสาร25 

ประกอบการประชุม จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
3.10 โครงการบริการวิชาการ Knowledge Based OTOP 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีได้รายงานผล โครงการบริการวิชาการ Knowledge 

Based OTOP ที่จังหวัดขอนแก่นและศูนย์บริการวิชาการได้มอบให้คณะเทคโนโลยีด าเนินโครงการในกลุ่ม30 

อาหารและเครื่องดื่มนั้น ในเบื้องต้นได้มีกลุ่มได้มีกลุ่มเป้าหมายจ านวน 5 กลุ่ม โดยมีประเด็นปัญหาในการ
พัฒนาเบื้องต้นและได้นัดผู้ประกอบการพบผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญเพ่ือให้ค าปรึกษาแล้ว จึงแจ้งที่ประชุม
ทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา 35 

4.1 รับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
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รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์แจ้งว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557/2 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต จ านวน 1 คน คือ นายณัฐกนต์ ชูตระกูล     งานบริการ
การศึกษาได้ตรวจสอบค่าคะแนนและเกณฑ์การจบการศึกษาครบถ้วนแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง             
4.2 รายงานการใช้จ่ายเงิน คณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 2 5 

(มกราคม-มีนาคม 2558) 
 ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ 2558 ไตรมาสที่ 2 ให้ภาควิชาเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบและมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้จัดท ารายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดินประจ าไตรมาสที่ 2 ให้ภาควิชาตรวจสอบ  10 

4.3 แนวปฏิบัติในการพิจารณา เรื่อง การเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ได้เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา “แนวปฏิบัติในการเปลี่ยน

สาขาวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี” โดยมีประเด็นพิจารณาคือเห็นควรที่จะให้มีการเปลี่ยนสาขาวิชาภายใน
คณะหรือไม่ และให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาเกณฑ์หรือข้อก าหนดในการเปลี่ยนสาขาวิฃาฯ จึงเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณา 15 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้ฝ่ายวิชาการ (ร่าง) ประกาศคณะเทคโนโลยีเรื่องการ
เปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีต่อไป 

4.4 แนวปฏิบัติในการคุมสอบ คณะเทคโนโลยี 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ได้เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา “แนวปฏิบัติในการคุมสอบ 

คณะเทคโนโลยี”โดยฝ่ายวิชาการได้เสนอการปรับแนวปฏิบัติในการคุมสอบโดยปรับเปลี่ยนจากเดิมคือ20 

กรรมการคุมสอบต้องมารับข้อสอบเองและขอความร่วมมือคณาจารย์ในการเตรียมการก่อนวันสอบ จึงเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมคือให้งานบริการการศึกษา
ตรวจสอบแนวปฏิบัติในการคุมสอบข้อ 3 การส่งตัวอย่างปกข้อสอบ และข้อ 4 ขอให้คณาจารย์แจ้งอย่าง
ชัดเจนว่าเป็นการสอบแบบ close book หรือ open book อีกครั้ง ส าหรับการสอบนอกตารางสอบ 25 

อาจารย์ประจ าวิชาต้องมาคุมสอบเอง หรือในกรณีที่จะให้คณะด าเนินการสอบให้ ภาควิชาต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเวลา 

4.5 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน-ท า MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประธานได้แจ้งที่ประชุมพิจารณาค่าใช้จ่ายในการการศึกษาดูงานและการท า MOU ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2558 โดยมีกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน30 

ด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การท าหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย 
การบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้คณะพิจารณาทบทวนอีกครั้งและเสนอให้ไปศึกษาดูงานที่
มหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบแล้ว 

4.6 การขอรับทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติใน35 

ต่างประเทศ (รศ.ดร.พัฒนา เหล่าไพบูลย์) 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ได้เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา การขอรับทุนอุดหนุน

คณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศของ รศ.ดร.พัฒนา เหล่าไพบูลย์ ใน
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งวดที่ 4/2558 ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2558 ณ ประเทศ Austria เบื้องต้นฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ได้
ตรวจสอบเกณฑ์และคุณสมบัติในการขอรับทุนฯ เรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ 

4.7 ประกาศคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้เงินกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร คณะเทคโนโลยี 5 

ประธานได้แจ้งที่ประชุมพิจารณาขอความเห็นชอบในหลักการและขออนุมัติในหลักการ ในเรื่อง
หลักเกณฑแ์ละวิธีการใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยี โดยใหค้ณะกรรมการน าไป
พิจารณาและน ามาสรุปในการประชุมครั้งต่อไป 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  10 

5.1 การขอลาออกของอาจารย์มานิดา สว่างเนตร 
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตได้แจ้งที่ประชุมพิจารณาการขอลาออกจากราชการ

ของอาจารย์มานิดา สว่างเนตร 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่พิจารณา เนื่องจากยังไม่มีหนังสือยืนยันการขอลาออกของอาจารย์

มานิดา สว่างเนตร 15 

 

(นางศิวลี  พานเยือง) 
รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี 

เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 

นางศิวลี  พานเยือง 20 

ผู้จดรายงานการประชุม 


