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ครั้งที่ พิเศษ 1/2562 วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562  หน้าที่ 2/3 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับนักศึกษาแลกเปลี่ยน/การฝึกงานการวิจัยใน1 

ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร/ชีวภาพ คณะเทคโนโลยี จาก i3L และ UGM 2 

ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จ านวน 6 คน ดังนี้  3 

จาก i3L  4 

1. Miss Felicia Yosephine ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ถึง กรกฎาคม 2563 5 

2. Miss Agnes Faustina ระหวา่งวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 6 

จาก UGM ระหว่างเดือน มกราคม 2563 ถึง เมษายน 2563 7 

1. Mr. Aldi Ripaldi 8 

2. Miss Farah Insan Salsabila 9 

3. Miss Nathania Trista  Christianti 10 

4. Mr. Phillip 11 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 12 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 13 
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 ประธาน น าเสนอที่ประชุมว่างานสนับสนุนวิชาการได้รับผลการศึกษาจากสาขาวิชาฯ และ16 
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(1) หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต  23 วิชา (1) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 30 วิชา  20 

(2) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  21 วิชา (2) สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี       10 วิชา 21 

(3) สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี  21 วิชา (3) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 19 วิชา 22 

(4) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 20 วิชา (ยังไม่ส่ง 1 วิชา 23 

 คือ วิชา TE033310 Food Engineering Laboratory I) 24 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 25 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 26 

1. เห็นชอบและรับรอง ระดับปริญญาตรี จ านวน 85 วิชา 27 

2. เห็นชอบและรับรอง ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 59 วิชา   28 

3. ระดับปริญญาตรี  วิชา TE033310 Food Engineering Laboratory I ให้ด าเนินการ29 

รับรองผลการศึกษาโดยวิธีการเวียนรับรองต่อไป 30 

4.2 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนตามภาระงานของต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา 31 

 ประธาน น าเสนอที่ประชุมพิจารณา ว่าตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่  32 

3080/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนตามภาระงานของต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา ข้อ 5 การ33 

/ก าหนดอัตราเงินค่า ... 



ครั้งที่ พิเศษ 1/2562 วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562  หน้าที่ 3/3 

ก าหนดอัตราเงินค่าตอบแทน ต้องไม่เกินเดือนละ 5,600 บาท โดยให้คณะกรรมการประจ าส่วนงานเป็นผู้1 

พิจารณา ทั้งนี้ ให้ด าเนินการเบิกจ่ายโดยใช้เงินรายได้ของส่วนงาน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 2 

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 3 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ 4 

1. เห็นชอบหลักการให้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตามภาระงานของต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา 5 

เดือนละ 5,600 บาท  6 

2. ให้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ จากเงินรายได้ในสัดส่วน ของคณะร้อยละ 35 และสาขาวิชา7 

ร้อยละ 65 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป 8 

และมอบหมายให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี ประสานกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อขอความชัดเจน9 

กรณีของหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต อยู่ในความหมายของหัวหน้าสาขาวิชา ค าว่า “หัวหน้าสาขาวิชา10 

ของคณะ หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าฯ” หรือไม ่ 11 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 12 

- ไม่มี 13 

เลิกประชุม เวลา 14.45  น. 14 

(นายสมคิด พลตื้อ) 15 

                        ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี 16 

         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 17 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 18 

นางนฤมล พิมพ์พงษ์ต้อน 19 

ผู้จดรายงานการประชุม 20 


