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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง 1 

2.1 การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย 2 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว3 

ประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ระเบียบวาระที่ 3.8 การขออนุมัติใช้เงินอุดหนุนงบ4 
เจรจาธุรกิจของคณบดี นั้น ขอแจ้งความคืบหน้าการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ที่คณบดี รอง5 
คณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวปัทมา ถูกคะเน นักวิเทศสัมพันธ์ ได้เดินทางไปเจรจาความ6 
ร่วมมือทางวิชาการและวิจัย เมื่อวันที่ 6-12 มีนาคม 2560 ณ Can Tho University ประเทศสาธารณรัฐ7 
สังคมนิยมเวียดนาม และ Gadjah Mada University ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผลการเจรจาเป็นที่น่า8 
พอ ใจ  โ ดยทา ง  Gadjah Mada University มี ค ว ามสน ใ จที่ จ ะท า หลั ก สู ต ร น าน าช าติ ร่ ว ม กั บ9 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ข้อตกลง FOR DUAL DEGREE OF MASTER OF SCIENCE INFOOD SCIENCE 10 
AND TECHNOLOGY (UNIVERSITAS GADJAHMADA, INDONESIA) AND MASTER OF SCIENCE IN FOOD 11 
SAFETY AND QUALITY MANAGEMENT (KHON KAEN UNIVERSITY) ซึ่งจะท าข้อตกลงร่วมกันโดยผ่าน12 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจะเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2560 นี้ ส่วน 13 
Can Tho University นั้น อยู่ระหว่างการสรรหาอธิการบดีใหม่ และรอแนวนโยบายของผู้บริหารใหม่ จึงแจ้ง14 
ที่ประชุมทราบ 15 

ที่ประชุมรับทราบ 16 

2.2 การขอประเมินผลการสอนของรองศาสตราจารย์พัฒนา เหล่าไพบูลย์ 17 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว18 

ประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ระเบียบวาระที่ 2.2 การขอประเมินผลการสอนของ19 
รองศาสตราจารย์พัฒนา เหล่าไพบูลย์ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการสอน ตามค าสั่งคณะเทคโนโลยี20 
ที่ 21/2560 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 โดยจะมีการประชุมของคณะอนุกรรมการประเมินการสอนในวันที่ 21 
21 มีนาคม 2560 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 22 

ที่ประชุมรับทราบ 23 

2.3 การปรับโครงสร้างและแบ่งหน่วยงาน คณะเทคโนโลยี 24 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว25 

ประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ระเบียบวาระที่ 2.7 การปรับโครงสร้างและแบ่ง26 
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยี คณะจะเปิดเวทีส าหรับรับฟังข้อมูลของสายสนับสนุนอีกครั้ง และขอหลักการใน27 
การด าเนินการต่อไปหลังจากได้ข้อมูลจากสายสนับสนุนและสรุปข้อมูลเสนอท่ีประชุมแล้ว นั้น ยังไม่มีการรับ28 
ฟังข้อมูลของสายสนับสนุน จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 29 

ที่ประชุมรับทราบ 30 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 31 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้กรรมการประจ าคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 32 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึง33 

ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะ34 
พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยการเวียนหนังสือ ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 35 
1 ครั้ง คือ พิจารณารับรองการขอรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เป็นกรณีพิเศษ (Miss Farah 36 
Jabbar Al-Fahham สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แบบ 1.1 ภาคปกติ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560) 37 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 38 

ที่ประชุมรับทราบ  39 
/3.2 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ... 
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3.2 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 20-32/2560) 1 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบว่า บัณฑิตวิทยาลัยได้2 

ด าเนินการจัดท าระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และมีการ3 
ทบทวนปรับปรุงประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษา4 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 จ านวน 13 ฉบับ โดยได้ประชาสัมพันธ์แจ้งประธานหลักสูตรระดับ5 
บัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรทราบเพื่อแจ้งให้คณาจารย์ได้รับทราบแล้ว ดังนี้ 6 

1) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  20/2560) เรื่อง หลักเกณฑ์การ7 
รับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑติศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560 8 

2) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  21/2560) เรื่อง การลงทะเบียน9 
วิชาเรียนน้อยหรือมากกว่าที่ก าหนด ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560 10 

3) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  22/2560) เรื่อง การขอเพ่ิมและ11 
การถอนวิชาเรียน ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560 12 

4) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  23/2560) เรื่อง การเทียบโอน13 
รายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ ประกาศ ณ 14 
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560 15 

5) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  24/2560) เรื่อง การเปลี่ยน16 
สาขาวิชา ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560 17 

6) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  25/2560) เรื่อง การเปลี่ยนแผน18 
กากรศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560 19 

7) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 26/2560) เรื่อง การลงทะเบียน20 
เรียนรายวิชาในระดับที่ต่ ากว่าหลักสูตรที่เข้าศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 21 
2560 22 

8) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  27/2560) เรื่อง การเปลี่ยน23 
ระดับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560 24 

9) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  28/2560) เรื่อง การสอบ25 
ประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560 26 

10) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  29/2560) เรื่อง การป้องกันการ27 
คัดลอกผลงานผู้อ่ืนในวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 28 
พ.ศ. 2560 29 

11) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  30/2560) เรื่อง หลักเกณฑ์และ30 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 31 
พ.ศ. 2560 32 

12) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  31/2560) เรื่อง แนวทางการ33 
ประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์และการสอบการศึกษาอิสระ ประกาศ ณ วันที่ 25 34 
มกราคม พ.ศ. 2560 35 

13) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 32/2560) เรื่อง เงื่อนไขและแนว36 
ปฏิบัติในการขอคืนสถานภาพเป็นนักศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560 37 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 38 
ที่ประชุมรับทราบ 39 

/3.3 ทุนสนับสนุนอาจารย์ ... 
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3.3 ทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อสอนและหรือวิจัย (International 1 
Visiting Scholar) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 2 2 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับทุนสนับสนุนอาจารย์3 
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพ่ือการสอนและหรือวิจัย (International Visiting Scholar) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 2 หากคณาจารย์ท่านใดมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุน 5 
ให้ยื่นแบบเสนอ พร้อมใบสมัคร ไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 6 
2560 นี้ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 7 

ที่ประชุมรับทราบ 8 

3.4 ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอนและหรือวิจัย ณ ต่างประเทศ (Thai 9 
Visiting Scholar) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 2 10 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับทุนสนับสนุนการ11 
แลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอนและหรือวิจัย ณ ต่างประเทศ (Thai Visiting Scholar) ประจ าปี12 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 2 เพ่ือเป็นการสนับสนุนอาจารย์ชาวไทยเดินทางไปสอน เป็นที่ ปรึกษา13 
วิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาร่วมวิจัย และผลิตผลงาน Manuscript โดยขอให้ยื่นแบบค าขอรับทุน 14 
พร้อมใบสมัครไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นี้ ดังรายละเอียดตามเอกสาร15 
ประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 16 

ที่ประชุมรับทราบ 17 

3.5 ทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 18 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับทุนสนับสนุนการจัด19 

ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้20 
จัดท าโครงการทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการะดับนานาชาติ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนา21 
ทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิจัยแก่นักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ ดังรายละเอียดตาม22 
เอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 23 

ที่ประชุมรับทราบ   24 

3.6 ทุนสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นน าต่างประเทศ ประจ าปี25 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 26 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับทุนสนับสนุนการ27 
ด าเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นน าต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 โดยฝ่ายการ28 
ต่างประเทศได้จัดท าทุนสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นน าต่างประเทศ เพ่ือเป็น29 
การส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติ ส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาให้มี30 
ศักยภาพสากล ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 31 

ที่ประชุมรับทราบ 32 

3.7 กิจกรรมนักศึกษาที่ด าเนินการแล้วในปีการศึกษา 2559 (ตุลาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2560) 33 
และกิจกรรมนักศึกษาที่จะด าเนินการในเดือนมีนาคม 2560 34 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกิจกรรม35 
ของนักศึกษาที่ได้ด าเนินการไปแล้วในปีการศึกษา 2559 (ตุลาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2560) และกิจกรรม36 
นักศึกษาที่จะด าเนินการในเดือนมีนาคม 2560 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุม37 
ทราบ 38 

     ที่ประชุมรับทราบ 39 
/3.8 สรุปข้อมูลหน่วยกิจกรรม ... 
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3.8 สรุปข้อมูลหน่วยกิจกรรมบูรณาการที่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีได้รับ และรายชื่อนักศึกษา1 
ปี 3-4 ที่ยังได้รับหน่วยกิจกรรมไม่ครบจ านวน 2 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบสรุปข้อมูลหน่วย3 
กิจกรรมบูรณาการที่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีได้รับ และรายชื่อนักศึกษาปี 3-4 ที่ยังได้รับหน่วยกิจจกรรมไม่4 
ครบจ านวน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 5 

ที่ประชุมรับทราบ 6 

3.9 ปฏิทินการจัดการศึกษาประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยี 7 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดท าปฏิทินการ8 

จัดการศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 9 
 ที่ประชุมรับทราบ 10 

3.10 ทุนโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านในสมเด็จพระเทพ11 
รัตนราชสุดา (ทุนพระเทพฯ) 12 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับโครงการพระราชทาน13 

ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพ่ือนบ้านในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (ทุนพระเทพฯ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น14 
ได้เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษาในสมเด็จพระเทพ15 
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยได้ขอพระราชทานทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติ ประจ าปี16 
การศึกษา 2560 จ านวน 13 คน และคณะเทคโนโลยี มีนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับทุนตามโครงการฯ แบบ 17 
Matching คือ Miss Vann Kimroeun ระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม ดังรายละเอียด18 
ตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 19 

ที่ประชุมรับทราบ 20 

3.11 การลงนามและกรอบตัวชี้วัด เกณฑ์ข้อตกลงปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  21 
2560 ระดับคณะ 22 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจ า ปี23 

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ส าหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 24 
พ.ศ. 2560 โดยรายละเอียดของข้อตกลงได้แก่ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก ข้อมูลพ้ืนฐาน 25 
เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 26 

ที่ประชุมรับทราบ 27 

3.12 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม) 28 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี  แจ้งประชุมทราบเกี่ยวกับมติที่ประชุม29 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่นแก่น (ก.บ.ม) ดังนี้  30 
1) การขออนุโลมการก าหนดคะแนนทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้า31 

ปฏิบัติงานมีการก าหนดเกณฑ์และคะแนนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย32 
ขอนแก่น (ฉบับที่ 957/2559) ที่ก าหนดไว้ แต่หากส่วนงานใดต้องการที่จะขอยกเว้นเกณฑ์33 
และคะแนนให้เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณายกเว้นเป็นกรณีไป  34 

2) หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังหนึ่งปี35 
แต่ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ 36 
(ฉบับที่ 2/2560) ในกรณีข้าราชการผู้ใดถูกเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี ผู้ช่วย37 
อธิการบดี รองคณบดี รองผู้อ านวยการสถาบัน รองผู้อ านวยการส านัก หรือรองหัวหน้าส่วน38 
งานที่เรียกชื่อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน และส านัก ตามที่สภ า39 

/มหาวิทยาลัยก าหนด ... 
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มหาวิทยาลัยก าหนด ให้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ด ารงต าแหน่ง 1 
ทั้งนี้ ต้องผ่านการประเมินการเปลี่ยนสถานภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 7 ของประกาศ2 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่นแก่น (ฉบับที ่5/2559) ลงวันที่ 3 
7 มิถุนายน 2559 4 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 5 
ที่ประชุมรับทราบ 6 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 7 

4.1 ร่างประกาศคณะเทคโนโลยี เรื่อง ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนักศึกษาเรียนดีระดับ8 
บัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี 9 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างประกาศคณะ10 
เทคโนโลยี เรื่อง ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนักศึกษาเรียนดีระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี และ รับ11 
สมัครทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนักศึกษาเรียนดี ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี ภาคการศึกษาต้น ปี12 
การศึกษา 2560 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 13 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ และให้มีการปรับแก้ ดังนี้ 14 
1) เรื่อง ทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนักศึกษาเรียนดีระดับบัณฑิตศึกษา คณะ15 

เทคโนโลยี ปรับแก้ ข้อ 4.1 ข้อ 8.1 และข้อ 8.2   16 
2) เรื่อง รับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนักศึกษาเรียนดี ระดับบัณฑิตศึกษา 17 

คณะเทคโนโลยี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ปรับแก้แบบฟอร์มใบสมัคร18 
รับทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี ภาค19 
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ส่วนความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์20 
ให้สอดคล้องกับประเภททุน 21 

เมื่อปรับแก้เสร็จสิ้นแล้วให้ประกาศใช้และประชาสัมพันธ์ไปยังภาควิชา/คณาจารย์เพ่ือทราบต่อไป 22 

4.2 ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าแสดงเจตนาขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 23 
ภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 24 
2558 มีผลบังคับใช้ 25 

หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี น าเสนอที่ประชุมพิจารณากรณีข้าราชการ คือนาย26 
ไพโรจน์ จันธานี ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร รองศาสตราจารย์27 
ผกาวดี แก้วกันเนตร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  และ28 
ลูกจ้างประจ า คือ นายสุรพล คั่งค าภา สังกัดส านักงานคณบดี ได้ยื่นหนังสือแสดงเจตนาและแบบประเมินผู้29 
เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติ30 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ ตามประกาศคระกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า31 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 5/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็น32 
พนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตามข้อ 5 ผู้ประสงค์เปลี่ยนสถานภาพแสดงเจตนาในหนังสือแสดงเจตนาโดยให้33 
เลือกวันที่เปลี่ยนสถานภาพตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นวันที่มีค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง คือ รอบที่ 34 
1 วันที่ 1 พฤศจิกายน รอบที่ 2 วันที่ 1 พฤษภาคม และต้องยื่นที่ส่วนงานต้นสังกัดก่อนวันที่มหาวิทยาลัย35 
ก าหนดให้เป็นวันที่มีค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยคณะลงทะเบียน36 
รับหนังสือแสดงเจตนาเป็นหลักฐาน ตามข้อ 6 แห่งประกาศฯ นี้ ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าผู้ที่แสดง37 
เจตนาฯ ต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถจากมหาวิทยาลัย ถ้าผ่านการประเมินฯ ให้มหาวิทยาลัย38 
มีค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อ 7 (1) และ (2) การประเมินเพ่ือบรรจุเป็น39 

/พนักงานมหาวิทยาลัย ... 
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พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการและประเภทสนับสนุนให้ประเมินโดยพิจารณาจากผลการประเมิน1 
การปฏิบัติงานประจ าที่มีอยู่ ย้อนหลัง 3 ปี ติดต่อกัน โดยต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานเฉลี่ยอยู่ใน2 
เกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป กรณีลูกจ้างประจ าต้องมีคะแนนประเมินตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป โดยกรณีทั้งสาม3 
เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยก าหนด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 4 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 5 

4.3 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ (รองศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์ อุปริวงศ์) 6 
ประธาน น าเสนอที่ประชุมพิจารณาว่ารองศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์ อุปริวงศ์  พนักงาน7 

มหาวิทยาลัย ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มีความประสงค์8 
จะขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็น ศาสตราจารย์ โดยวิธี ปกติ (วิธีที่ 1) และได้ส่งเอกสารและผลงาน9 
มาเพ่ือประกอบการพิจารณา โดยมีผลการประเมินผลการสอนเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอน  มีคุณภาพ10 
อยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 11 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ 12 
1. เห็นชอบผลการประเมินผลการสอน 13 
2. เห็นชอบในหลักการให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็น ศาสตราจารย์ โดยมี14 

ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้  15 
1) สรุปประเด็นผลงานทางวิชาการท่ีเสนอขอฯ ข้อ 4.3.1 และ 4.3.2 ให้เป็นหมวดหมู่ 16 
2) ปรับแก้แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ให้อยู่ในเอกสาร17 

แผ่นเดียวกัน 18 
3. เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง 19 

ศาสตราจารย์ โดยวิธี ปกติ (วิธีที่ 1) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 10 รายชื่อ 20 
และเมื่อปรับปรุงแก้ไขเสร็จแล้วให้เวียนรับรองและเสนอขอก าหนดต าแหน่งต่อไป 21 

4.4 ทบทวนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยี 22 
ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา และทบทวนเกณฑ์การประเมินผลการฏิบัติ23 

ราชการของบุคลากรสายวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยี (องค์ประกอบที่ 1) ซึ่งบุคลากรที่มีสถานภาพเป็น24 
ข้าราชการให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีละ 2 รอบ รอบละ 6 เดือน โดยรอบการประเมินรอบที่ 25 
1 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี และรอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 31 26 
พฤษภาคม ของปีถัดไป ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย ให้มีการประเมินผลการปฏิบัตงิานปีละ 1 ครั้ง โดยมีรอบ27 
การประเมินตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม ของปีถัดไป โดยตามข้อตกลงผลสัมฤทธิ์ของงาน28 
ของบุคลากรสายวิชาการ (องค์ประกอบที่ 1) มี 8 ด้าน นั้น ขอน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาและทบทวน29 
เกณฑ์ฯ ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยี ดังนี้ 30 

ด้านที่ 1 การเรียนการสอน ให้คงเดิม  31 
ด้านที่ 2 การผลิตผลงานวิชาการท่ีเกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอน ให้คงเดิม 32 
ด้านที่ 3 การผลิตผลงานทางวิชาการ (เช่น การตีพิมพ์บทความทางวิชาการ/วิจัย ทรัพย์สินทาง33 

ปัญญา สิ่งประดิษฐ์ การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ฯ) มีแก้ไขเปลี่ยนแปลง 34 
ด้านที่ 4 กิจกรรมการวิจัย ให้คงเดิม 35 
ด้านที่ 5 กิจกรรมบริการวิชาการ มีแก้ไขเปลี่ยนแปลง 36 
ด้านที่ 6 กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะวัฒนาธรรม มีแก้ไขเปลี่ยนแปลง 37 
ด้านที่ 7 ภาระงานที่ภาควิชามอบหมาย ให้คงเดิม 38 
ด้านที่ 8 ภาระงานอื่นๆ ให้คงเดิม 39 

/ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ... 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ น ากลับไปพิจารณาร่วมกับ1 
บุคลากรสายวิชาการในสังกัด และสรุปแจ้งผลให้คณะภายในวันที่ 19 เมษายน 2560 2 

4.5 การลงนามตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 3 
ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการลงนามตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ4 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส าหรับรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ โดย5 
ภาระงานจะแตกต่างกันตามต าแหน่ง และคณะได้แจ้งให้แต่ละท่านรับทราบเพื่อพิจารณาต่อรองแล้ว จึง6 
เสนอที่ประชุมพิจารณา 7 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ และลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจ าปี8 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 9 

4.6 แผนจรรยาบรรณ คณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 10 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากร น าเสนอที่ประชุมทราบ และพิจารณาผลการประชุม11 

คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจ าคณะเทคโนโลยี 12 
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมติที่ประชุม ก าหนดจรรยาบรรณคณะ 4 ด้าน รวมทั้ง13 
การจัดกิจกรรมประกวดค าขวัญจรรยาบรรณ คณะเทคโนโลยี ก าหนดการส่งเสริมจรรยาบรรณโดยการ14 
สื่อสารทางเว็บไซต์คณะ บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ประจ าห้องเรียน และการเชิญวิทยากรมาบรรยายเกี่ยวกับ15 
จรรยาบรรณกับการท างาน จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา การจัดท ากิจกรรมประกวดค าขวัญจรรยาบรรณ16 
ทั้ง 4 ด้าน ข้อความสื่อสารด้านจรรยาบรรณบนช่องทางเว็บไซต์คณะ หน้าจอคอมพิวเตอร์ประจ าห้องเรียน 17 
และเชิญวิทยากรมาบรรยายเกี่ยวกับจรรยาบรรณกับการท างาน 18 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ และให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ต่อไป 19 

4.7 การขอยืมตัวบุคลากร 20 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการขอยืมตัว21 

บุคลากรจากส าหนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือนางนฤมล พิมพ์พงษ์ต้อน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่22 
บริหารงานทั่วไป ช านาญการ เลขประจ าต าแหน่ง 4901 อัตราเงินเดือน 46,250 บาท มาปฏิบัติงานระหว่าง23 
การด าเนินการขอตัดโอนอัตรามาสังกัดคณะเทคโนโลยี ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ24 
ประจ าส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ตัดโอนอัตรา25 
พนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าว และให้ยืมตัวมาปฏิบัติงานที่คณะเทคโนโลยี ระหว่างการด าเนินการขอตัด26 
โอนอัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 27 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ ให้ยืมตัวมาปฏิบัติงานที่คณะเทคโนโลยี 28 
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 และด าเนินการขอตัดโอนอัตรามาสังกัดคณะเทคโนโลยี ต่อไป 29 

4.8 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ คณะ30 
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 31 

หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี น าเสนอที่ประชุม พิจารณาการขออนุมัติ32 
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ คณะเทคโนโลยี ตามค าสั่ง33 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 7486/2558 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร34 
กองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ คณะเทคโนโลยี โดยขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ 35 
คือ เพ่ิมผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากร เป็นกรรมการอีก 1 คน และตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย36 
กองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะ พ.ศ. 2541 ข้อ 9 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา37 
ชุดหนึ่ง ในแต่ละคณะประกอบด้วยคณบดีเป็นประธาน รองคณบดีที่คณบดีมอบหมายเป็นกรรมการและ38 
เลขานุการ และกรรมการอ่ืนอีกจ านวนไม่น้อยกว่า 6 คน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือ39 

/ด าเนินการให้เป็นไปตาม ... 
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ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ฯ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือ1 
พิจารณา  2 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ และให้ขอยกเลิกค าสั่ง3 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 7486/2558 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 4 

4.9 การขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอกของนายพีระพงษ์ วงษ์ทหาร 5 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการขอลดหย่อน6 

ค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอก ของนายพีระพงษ์ วงษ์ทหาร นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา7 
เทคโนโลยีการอาหาร รหัส 587160006-7 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร แซ่เอียว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 8 
ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมการวิจัยจากภาคการศึกษาละ 80,000 บาท เป็นจ านวน 20,000 บาท ต่อภาค9 
การศึกษา ตลอดหลักสูตร รวมเป็นเงิน 120,000 บาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการวิจัย 10 
โดยภาควิชาไม่ต้องรับภาระส่วนเกินใดๆ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 11 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมได้ 2 ภาคการศึกษา ตั้งแต่12 
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ถึงภาคการศึกษาที่ 1/2560 13 

4.10 ขอรับการสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ  การ14 
แสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการ15 
ประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจ างวดที่ 4/2560 (รองศาสตราจารย์ศรัญญา 16 
พรหมโคตร์) 17 
ประธาน น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาการขอรับการสนับสนุนทุนเพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอ18 

ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และ19 
สิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจ างวดที่ 4/2560 เพ่ือน าเสนอผลงานแบบ20 
Oral Presentation เรื่ อง Morphological Arrangement of Two-Dimensional Aggregated Colloid 21 
ในงานประชุม The 2nd International Conference on Smart Materials Technologies (ICSMT 2017) 22 
ระหว่างวันที่19-21 พฤษภาคม 2560 ณ เมือง St.Petersburg ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ของรอง23 
ศาสตราจารย์ศรัญญา พรหมโคตร์ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 24 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ขอรับการสนับสนุนทุนเพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอ25 
ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และ26 
สิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจ างวดที่ 4/2560 ต่อไป 27 

4.11 ร่างแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 28 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาแผนการบริหารความ29 

เสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งงานนโยบายและแผน ได้จัดท าร่างแผนการบริหารความเสี่ยง30 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 4 ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 31 
และด้านธรรมาภิบาล ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 32 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะในด้านการจัดเตรียม33 
อัตราก าลังทดแทนอัตราเกษียณ บุคลากรที่ปฏิบัติงานทดแทนกันได้ และมีการทบทวนปรับปรุงแผนอยู่เสมอ 34 
และชัดเจน 35 

4.12 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 36 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตร37 

บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งได้แก้ไขปรับปรุงโดยผ่านการวิพากษ์38 
หลักสูตรและแก้ไขตามที่เสนอแนะแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 39 

/ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบหลักการ ... 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ และมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข เช่น 1 
เกณฑ์การจบการศึกษา รายวิชาสหกิจศึกษา และให้กรรมการประจ าคณะน ากลับไปพิจารณาหากมี2 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้แจ้งผลมายังฝ่ายวิชาการฯ ภายใน 1 สัปดาห์ เมื่อปรับแกแ้ล้วให้ส่งให้คณะกรรมการ3 
กลั่นกรองฯ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามล าดับขั้นตอนต่อไป 4 

เลิกประชุมเวลา 17.20 น. 5 

(นายสมคิด พลตื้อ) 6 
             หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี 7 

         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 8 
นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์  9 
ผู้จดรายงานการประชุม 10 


