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ประธานกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 24 

ระเบียบวาระท่ี 1 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 โดยมีการแก้ไข 25 

ดังนี้ 26 

หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 29 แก้ไขจาก “ระเบียบวาระท่ี 2” เป็น “ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่อง” 27 

หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 6-7 แก้ไขจาก “ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” เป็น “ณ คณะเทคโนโลยี 28 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” บรรทัดที่ 29 แก้ไขจาก “คณะคณะนิติศาสตร์” เป็น “คณะ29 

นิติศาสตร์” บรรทัดที่ 30 แก้ไขจาก “และจะมีการจัดอบรมการจัดการเรียน” เป็น “และ30 

ฝ่ายวิชาการจะมีการจัดอบรมการจัดการเรียน” 31 

หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 23 แก้ไขจาก “และเกตรกรเครือข่ายคิดค่าธรรมเนียม 10 %” เป็น “และเกษตรกร32 

เครือข่ายคิดค่าธรรมเนียม 10 %” 33 

/หน้าที่ 5 บรรทัดที่ ... 

https://law.kku.ac.th/
https://law.kku.ac.th/
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ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 หน้าที่ 2/10 
หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 10 แก้ไขจาก “การอวยปีใหม่จากผู้บริหาร” เป็น “การอวยพรปีใหม่จากผู้บริหาร” บรรทัดที่ 1 

13 แก้ไขจาก “ระเบียบวาระ 4 เรื่องพิจารณา” เป็น “ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา” 2 

หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 8-9 ให้ตัดออก บรรทัดที่ 23 แก้ไจจาก “เป็นผู้มีความความช านาญพิเศษ” เป็น “เป็นผู้มี3 

ความช านาญพิเศษ” บรรทัดที่ 33 แก้ไขจาก “สาขาวิขาเทคโนโลยีชีวภาพ” เป็น “สาขาวิชา4 

เทคโนโลยีชีวภาพ” บรรทัดที่ 34 แก้ไขจาก “ได้รับทุนทุนส่งเสริมการศึกษา” เป็น “ได้รับ5 

ทุนส่งเสริมการศึกษา” 6 

หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 16 แก้ไขจาก “ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ศรีภิรมย์” เป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ 7 

ศรภิรมย์” บรรทัดที่ 21 แก้ไขจาก “น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจาณา” เป็น “น าเสนอที่ประชุม8 

เพ่ือพิจารณา” บรรทัดที่ 30 ให้ตัดออก 9 

หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 24 แก้ไขจาก “สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร” เป็น “สาขาวิขาเทคโนโลยีการอาหาร” 10 

หน้าที่ 9 บรรทัดที่ 5 แก้ไขจาก “แจ้งที่ประชุมทราบว่าว่าปัจจุบัน” เป็น “แจ้งที่ประชุมทราบว่าปัจจุบัน” 11 

บรรทัดที่ 9 แก้ไขจาก “ขอให้ใช้เงินรายได้ไปพรางก่อน” เป็น “ขอให้ใช้เงินรายได้ไปก่อน” 12 

บรรทัดที่ 14 แก้ไขจาก “เป็นงบประมาณที่ได้รับอนุมัติใหมีการจัดหา” เป็น “เป็นงบประมาณ13 

ที่ได้รับอนุมัติให้มีการจัดหา” 14 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่อง 15 

2.1 การจัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 36 ปี (ปี พ.ศ. 2563) 16 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุม17 

ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ระเบียบวาระที่ 2.1 การจัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี 18 

ครบรอบ 36 ปี (พ.ศ. 2563) ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบหลักการ โดยให้ไปปรับแก้ไขเพ่ิมเติมรายชื่อ19 

คณะกรรมการให้ถูกต้อง นั้น เสื้อของที่ระลึก 36 ปี ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วส่วนหนึ่ง จะมอบให้บุคลากรใน20 

กิจกรรมท าบุญปีใหม่ ประจ าปี 2563 : ชื่นชมยินดีบุคลากร ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ส่วนสถานที่จัด21 

กิจกรรมครบรอบ 36 ปี อาจจะเป็นที่โรงแรมบายาสิตา หรือสถานที่อีกแห่ง คือ คุ้มสีฐาน จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 22 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 23 

2.2 ขอให้เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติด ารงต าแหน่งกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ประเภท24 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ25 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม26 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ระเบียบวาระที่ 4.9 27 

ขอให้เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติด ารงต าแหน่งกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่ประชุม28 

เห็นชอบการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติด ารงต าแหน่งกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  กลุ่ม29 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  1 รายชื่อ (รศ.พัฒนา เหล่าไพบูลย์)  และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์30 

สุขภาพ 1 รายชื่อ (ศ.นพ.ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล) และให้คณะกรรมการประจ าคณะเสนอชื่อฯ กลุ่มสาขา31 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อีก 1 รายชื่อ ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 และขอความเห็นชอบต่อไป นั้น 32 

มีการเสนอชื่อ 1 รายชื่อ และได้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะเรียบร้อยแล้ว และเสนอ33 

รายชื่อฯ ดังนี้ คือ  34 
/1) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ ... 



ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 หน้าที่ 3/10 
1) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายชื่อ คือ รองศาสตราจารย์พัฒนา เหล่าไพบูลย์ 1 

2) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 รายชื่อ คือ ศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล 2 

3) กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 รายชื่อ คือ นางสาวเบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน 3 

จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 4 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 5 

2.3 การประเมินผลการสอนของ นางปฏิมากร พะสุวรรณ 6 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม7 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ระเบียบวาระท่ี 2.2 การ8 

ประเมินผลการสอนของ นางปฏิมากร พะสุวรรณ  ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบหลักการ โดยให้แจ้ง9 

คณะกรรมการประเมินผลการสอนทราบต่อไป นั้น คณะกรรมการประเมินผลการสอน ได้ประชุมสรุปผลการ10 

ประเมินผลการสอนแล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 และมีผลการประเมินผลการสอน อยู่ในระดับ ช านาญ11 

พิเศษ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 12 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 13 

2.4 การแทงจ าหน่ายครุภัณฑ์ 14 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม15 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ระเบียบวาระท่ี 2.4 การ16 

แทงจ าหน่ายครุภัณฑ์ ที่ประชุมรับทราบการด าเนินการตามขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการตรวจนับและจัดท า17 

รายงานฯ ประจ าปี 2562 ในระบบ  KKUFMIS นั้น พัสดุคณะอยู่ระหว่างด าเนินการลงรายการในระบบ 18 

KKUFMIS และมีบางรายการซ้ าซ้อนและมีรายละเอียดไม่ตรงกันต้องมีการแก้ไขในระบบ  KKUFMIS โดย19 

ประสานงานกับ call center ของมหาวิทยาลัยเพ่ือแก้ไขในสัปดาห์หน้าและจะด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว20 

ภายในเดือนมกราคมนี ้จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 21 

มติ ทีป่ระชุมรับทราบ  22 

2.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 23 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 24 

คราวประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ระเบียบวาระที่ 2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 25 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ที่ประชุมรับทราบการส่งหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 26 

2562 ไปยังมหาวิทยาลัยพิจารณาเรียบร้อยแล้ว และรอผลการพิจารณาจากมหาวิทยาลัย นั้น ขณะนี้ยังไม่ได้27 

รับการแจ้งผลการพิจารณาอย่างเป็นทางการ แจ้งที่ประชุมทราบ 28 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ  29 

2.6 ขอแก้ไขระดับคะแนนสอบไล่ วิชา TE033200 Basic Food Microbiology 30 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 31 

คราวประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ระเบียบวาระที่ 4.3 ขอแก้ไขระดับคะแนนสอบไล่ 32 

วิชา TE033200 Basic Food Microbiology ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและรับรอง โดยให้สาขาวิชาฯ ตรวจสอบ33 

/คะแนนสอบไล่ของ ... 



ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 หน้าที่ 4/10 
คะแนนสอบไล่ของนักศึกษารายอ่ืนๆ ด้วย นั้น สาขาวิชาฯ แจ้งว่าได้ตรวจสอบคะแนนสอบไล่ของนักศึกษาราย1 

อ่ืนๆ แล้วถูกต้อง จึงแจ้งที่ประชุทราบ 2 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 3 

2.7 แผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 4 

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร แจ้งที่ประชุมสืบเนื่องจากการประชุม5 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ระเบียบวาระที่ 2.5 6 

แผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่ประชุมรับทราบ และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ น าเสนอให้7 

พิจารณาว่า อยากให้เพ่ิมช่องทางการรับเข้าให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยเฉพาะ 8 

เนื่องจากเห็นว่ามีนักเรียนอีกจ านวนมากที่เก่งๆ และมีคุณภาพ นั้น ได้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับ9 

บัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook และประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับ10 

ปริญญาตรีเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) จึงแจ้งที่11 

ประชุมทราบ 12 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  13 

2.8 การจัดอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบกระบวนทัศน์ใหม่ 14 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 15 

คราวประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ระเบียบวาระท่ี 2.7 กิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง 16 

“การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของฝ่ายการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมาย Education Transformation ที่ประชุม17 

รับทราบว่าฝ่ายวิชาการจะมีการจัดอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบกระบวนทัศน์ใหม่ ในวันที่ 18 ธันวาคม 18 

2562 โดยจะขอให้สาขาวิชาฯ/หลักสูตรฯ แจ้งรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบกระบวนทัศน์ใหม่ 19 

ต่อไป นั้น ฝ่ายวิชาการได้ท าบันทึกขอให้สาขาวิชาฯ/หลักสูตรฯ แจ้งรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ20 

กระบวนทัศน์ใหม่แล้ว จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 21 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 22 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 23 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 24 

ประธาน แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ า25 

คณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยการเวียนหนังสือที่26 

ด าเนินการไปแล้ว จ านวน 4 ครั้ง และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ คือ 27 

1. บันทึกข้อความ ที่ อว 660301.12.1.3/ว 2094 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 28 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ ผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาค29 

การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ทุนประเภทที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี รายนางสาวรุ่งทิวา 30 

ยาพันธ์ รหัสประจ าตัว 625160024-5 31 

2. บันทึกข้อความ ที่ อว 660301.12.1.1.1/ว 2112 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 32 

/พิจารณาให้ความเห็น ... 



ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 หน้าที่ 5/10 
พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติด ารงต าแหน่งกรรมการประจ าบัณฑิต1 

วิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  1 รายชื่อ คือ นางสาว2 

เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน ต าแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 

3. บันทึกข้อความ ที่ อว 660301.12.1.3.1/ว 12 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 4 

พิจารณารับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 5 

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต จ านวน 1 ราย คือ นางสาวธัญญาภัทร์ ศรีวัฒนะศิริ 6 

4. บันทึกข้อความ ที่ อว 660301.12.1.1.1/ว 13 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 7 

พิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้เงินกองทุนศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือ8 

ช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่าผู้ประสบเหตุ รายนางสาวคชาภรณ์ ซ่อนชัย เป็นเงิน จ านวน 10,000 บาท 9 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 10 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 11 

3.2 นักศึกษาแลกเปลี่ยน/ฝึกงานการวิจัยในห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยี 12 

ชีวภาพ จาก i3L 13 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับนักศึกษาแลกเปลี่ยน/การฝึกงานการวิจัยในห้องปฏิบัติการ14 

ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี จาก i3L ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จ านวน 1 15 

คน คือ Mr.Audi Putra Santosa ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 16 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  17 

3.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 3 18 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่ก าหนดโครงการบรมเชิง19 

ปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 3 ซ่ึงจะจัดอบรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 20 

เป็นต้นไปนั้น ได้ท าบันทึกขอเชิญผู้รับผิดชอบแต่ละห้องปฏิบัติการเข้าร่วมแล้ว จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 21 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  22 

3.4 การจัดกิจกรรม The 4th TE International Food Festival 2020 และ กิจกรรม Art Lane 23 

ประธาน แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบว่าคณะก าหนดจัดงานเทศกาลอาหารนานาชาติ คณะเทคโนโลยี 24 

ครั้งที่ 4 (The 4th TE International Food Festival 2020) ในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบด้วยกิจกรรม25 

การประกวดแข่งขันอาหารนานาชาติ การแข่งขันตอบค าถามเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร Street food, 26 

Food truck การแสดงผลงานการวิจัยด้านอาหารของอาจารย์และนักศึกษา การแสดงงานออกบูธจากบริษัท ร้านค้า 27 

ร้านอาหารเอกชน ณ บริเวณข้างอาคาร TE03 และถนนหน้า TE OUTLET จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 28 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 29 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 30 

4.1 ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ประจ าปี พ.ศ. 2563 31 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมพิจารณาว่าตามที่มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระ32 

บรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ติดต่อกันเป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็น33 

/ต้นมา นั้น ... 



ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 หน้าที่ 6/10 
ต้นมา นั้น คณะกรรมการฯ ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ประจ าปี พ.ศ. 2563 1 

โดยให้เสนอชื่อภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุม2 

พิจารณา 3 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ ให้สาขาวิชาฯ/หลักสูตรฯ พิจารณาเสนอชื่อภายในวันที่ 7 4 

กุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือคณะจะได้ด าเนินการต่อไป 5 

4.2 ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ประจ าปี พ.ศ. 2563 6 

ประธาน น าเสนอท่ีประชุมพิจารณาว่าตามที่มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระ7 

บรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ติดต่อกันเป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็น8 

ต้นมา นั้น คณะกรรมการฯ ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ประจ าปี พ.ศ. 9 

2563 หรืออาจสมัครด้วยตนเอง ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 10 

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 11 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ ให้สาขาวิชาฯ/หลักสูตรฯ พิจารณาเสนอชื่อภายในวันที่ 7 12 

กุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือคณะจะได้ด าเนินการต่อไป 13 

4.3 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล นักเทคโนโลยีดีเด่น 14 

ประจ าปี พ.ศ. 2563 15 

ประธาน น าเสนอท่ีประชุมพิจารณาว่าตามที่มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระ16 

บรมราชูปถัมภ์ร่วมกับส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดให้มีโครงการนัก17 

เทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เพ่ือมุ่งเชิดชู18 

เกียรตินักเทคโนโลยีไทยที่มีผลงานดีเด่น โดยผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นจะต้องมาจากการเสนอชื่อ19 

เท่านั้น ส่วนผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่อาจมาจากการเสนอชื่อหรือสมัครด้วยตนเอง นั้น คณะ20 

กรรมการฯ ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ดัง21 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 22 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ ให้สาขาวิชาฯ/หลักสูตรฯ พิจารณาเสนอชื่อภายในวันที่ 7 23 

กุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือคณะจะได้ด าเนินการต่อไป 24 

4.4 ประกาศคณะเทคโนโลยี เรื่อง ข้อก าหนด เกณฑ์ เงื่อนไขการสมัครทุน และขั้นตอนในการ25 

พิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 26 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศคณะเทคโนโลยี เรื่อง ข้อก าหนด เกณฑ์ 27 

เงื่อนไขการสมัครทุน และขั้นตอนในการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ28 

บัณฑิตศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1290/2562) เรื่อง 29 

หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือไปท ากิจกรรมทางวิชาการ 30 

ณ ต่างประเทศ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่31 

ประชุมพิจารณา 32 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ ของร่างประกาศคณะเทคโนโลยีฯ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือ33 

การปรับปรุงแก้ไขประกาศฯ ดังนี้  34 
/1) ให้จัดล าดับความ ... 
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1) ให้จัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ที่คณะเทคโนโลยีควรให้1 

การสนับสนุน เช่น สหกิจศึกษา การฝึกงาน การท างานวิจัย การศึกษาดูงาน กิจกรรม2 

ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาตามข้อตกลงหรือความร่วมมือทางวิชาการกับ3 

ต่างประเทศ การน าเสนอผลงานทางวิชาการ และ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เป็นต้น 4 

2) นักศึกษาต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสมทบอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่คณะให้การ5 

สนับสนุน 6 

3) กรณีผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาต้องการสละสิทธิ์ หรือไม่สามารปฏิบัติตามประกาศนี้ได้ ให้7 

แจ้งต่อคณะกรรมการคัดเลือกเป็นลายลักษณ์อักษร และกรณีไม่สามารถไปท ากิจกรรม8 

ทางวิชาการตามที่ได้รับอนุมัติได้ ให้ส่งมอบทุนที่ได้รับคืนให้กับคณะต่อไป 9 

4) ก าหนดการยื่นใบสมัครขอรับทุน การประกาศผล และการท าสัญญารับทุน ให้แบ่งเป็น 2 10 

รอบต่อปีการศึกษา คือ ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย ทั้งนี้ การรับสมัคร11 

ขอรับทุน การประกาศผลผู้ได้รับจัดสรรทุน และการท าสัญญารับทุน ให้เป็นไปตาม12 

ประกาศคณะเทคโนโลยี ในแต่ละภาคการศึกษา 13 

5) ให้เปลี่ยน ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรที่เกี่ยวข้อง เป็น หัวหน้าสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้ง 14 

เป็นคณะกรรมการคัดเลือก เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาและอนุมัติทุนตามเกณฑ์แห่งประกาศนี้ 15 

4.5 การขอรับการสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ  การ16 

แสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการ17 

ประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจ างวดที่ 3/2563 (ศ.อลิศรา เรืองแสง) 18 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการขอรับการสนับสนุนทุนเพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอ19 

ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และ20 

สิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจ างวดที่ 3/2563 ของศาสตราอลิศรา เรืองแสง 21 

เพ่ือน าเสนอผลงานประเภท Poster Presentation ในการประชุมวิชาการนานาชาติ EUBCE 2020 28th 22 

European Biomass Conference & Exhibition ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2563 ณ เมือง Marseille 23 

ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 24 

มติ ทีป่ระชุมเห็นชอบและรับรองการขอรับการสนับสนุนทุนฯ ของศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง 25 

และขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติข้อ 3.8 ในกรณีขอรับทุนในปีติดกัน 26 

4.6 แบบเสนอโครงการวิจั ยการพัฒนาประสิทธิภาพงานประจ า (Routine to Research) 27 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (นางนงลักษณ์ บุญโชติ หัวหน้าโครงการ) 28 

ผู้อ านวยการกองบริหารคณะเทคโนโลยี น าเสนอที่ประชุมพิจารณาว่าตามที่ฝ่ายวิจัยและ29 

บริการวิชาการ โดยกองบริหารงานวิจัย จัดให้มีโครงการวิจัยการพัฒนาประสิทธิภาพงานประจ า (Routine to 30 

Research) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย31 

สนับสนุนในการท างานวิจัยที่ตอบโจทย์และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงาน ให้สามารถ32 

ด าเนินงานวิจัยและน าผลการวิจัยไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ โดยการเสนอโครงการวิจัยต้องผ่านความ33 

เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับส่วนงาน/หน่วยงาน และคณะผู้วิจัยต้องมีอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป 34 

/นั้น นางนงลักษณ์ ... 
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นั้น นางนงลักษณ์ บุญโชติ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ ได้เสนอแบบเสนอ1 

โครงการวิจัยฯ เรื่อง การจัดท าวีดีโอแนะน าการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ผ่านรูปแบบคิวอาร์โค้ ด ให้ที่ประชุม2 

คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา  3 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ การขอรับทุนโครงการวิจัยของนางนงลักษณ์ บุญโชติ โดยมี4 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัย ดังนี้  5 

1) ปรับเปลี่ยนชื่อโครงการวิจัยให้มีความน่าสนใจ เช่น ปรับแก้เป็น “การเพ่ิมประสิทธิภาพ6 

การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อดิจิทัล” 7 

2) เพ่ิมเติมรายละเอียดในส่วนของขอบเขตการวิจัย เช่น ควรเพ่ิมการวิเคราะห์ข้อมูลในด้าน8 

การบ ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ การประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้เครื่องมือ9 

วิทยาศาสตร์ก่อน-หลังการใช้ รวมทั้งปรับเปลี่ยนการจัดท าและเก็บวิดีทัศน์ใน 10 

YouTube/Facebook เป็นต้น 11 

3) เพ่ิมเติมการทดลองในส่วนของการทดสอบระบบ โดยเพ่ิมการทดสอบใช้วิดีทัศน์การใช้12 

เครื่องมือวิทยาศาสตร์โดยนักวิทยาศาสตร์/ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์จากสาขาวิชาอ่ืน 13 

ก่อนการให้บุคลากร นักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจใช้งานจริงเพ่ือทบทวนแก้ไขให้14 

ถูกต้อง/ครบถ้วน 15 

4.7 ลูกจ้างประจ าแสดงเจตนาขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภายหลังหนึ่งปีแต่16 

ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ 17 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี น าเสนอที่ประชุมพิจารณากรณีนายสีสุก เพีย18 

จันทร์ ลูกจ้างประจ า ต าแหน่งช่างฝีมือทั่วไป ช 3 ปฏิบัติงานงานบริหารทั่วไป กองบริหารงานคณะเทคโนโลยี ได้19 

ยื่นหนังสือแสดงเจตนาและแบบประเมินผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยส าหรับลูกจ้างประจ า 20 

ภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ ตาม21 

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 4/25560) เรื่อง หลักเกณฑ์และ22 

วิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตามข้อ 6 วรรคหนึ่ง ผู้ประสงค์เปลี่ยน23 

สถานภาพแสดงเจตนาในหนังสือแสดงเจตนาโดยให้เลือกวันที่เปลี่ยนสถานภาพตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัย24 

ก าหนด เป็นวันที่มีค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง คือ รอบที่ 1 วันที่ 1 พฤศจิกายน รอบที่ 2 วันที่ 1 พฤษภาคม และข้อ 25 

6 วรรคสอง ต้องยื่นที่ส่วนงานต้นสังกัดก่อนวันที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็นวันที่มีค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง รอบที่ 26 

1 และรอบที่ 2 ไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยคณะลงทะเบียนรับหนังสือแสดงเจตนาเป็นหลักฐาน ตามข้อ 7 แห่ง27 

ประกาศฯ นี้ ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าผู้ที่แสดงเจตนาฯ ต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถจาก28 

มหาวิทยาลัย ถ้าผ่านการประเมินฯ ให้มหาวิทยาลัยมีค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อ 8 29 

(2) การประเมินเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน ให้ประเมินโดยพิจารณาผลการประเมิน30 

การปฏิบัติงานประจ าที่มีอยู่ ย้อนหลัง 3 ปี ติดต่อกัน กรณีลูกจ้างประจ าต้องมีคะแนนประเมินตั้งแต่ 80 คะแนน31 

ขึ้นไป โดยกรณีของนายสีสุก เพียจันทร์ เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยก าหนด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 32 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 33 

/4.8 ผลการคัดเลือกบุคคล ... 
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4.8 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งคนงาน ต าแหน่ง1 

เลขที่ 1857 2 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี น าเสนอที่ประชุมทราบและพิจารณาผลการ3 

คัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งคนงาน ต าแหน่งเลขที่ 1857 สังกัดคณะ4 

เทคโนโลยี ปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3282/2562 5 

ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 โดยท าการคัดเลือกฯ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 มีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ คือ 6 

นางสาวกรองจิตต์ แสงสว่าง ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา  7 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 8 

ต าแหน่งคนงาน ราย นางสาวกรองจิตต์ แสงสว่าง สังกัดคณะเทคโนโลยี ปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการ9 

อาหาร และให้ด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยต่อไป 10 

4.9 การขอตั้งงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 11 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมทราบและพิจารณาว่ากองยุทธศาสตร์ แจ้งปฏิทินการจัดท า12 

งบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแนวทางการขอตั้งงบประมาณเงินรายได้13 

กลางปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการจัดท างบประมาณเงินรายได้กลางปี 14 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หากสาขาวิชาฯ/หลักสูตรฯ ประสงค์จะขอใช้งบประมาณเงินรายได้กลางปี 15 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาท่ีเป็นกรณีเร่งด่วน จ าเป็น หรือไม่ได้รับจัดสรร16 

งบประมาณแผ่นดินแต่มีความจ าเป็น ขอใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินทุนส ารองสะสม และให้ด าเนินการโดยมี17 

ข้อมูลเอกสารพร้อมครบถ้วนและผ่านที่ประชุมของสาขาวิชาฯ/หลักสูตรฯ และให้หัวหน้าหน่วยนโยบายและแผน18 

น าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติม ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 19 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ ให้ส่วนงานภายในคณะพิจารณาตั้งงบประมาณเงินรายได้20 

กลางปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนดกล่าวคือต้องเป็นการตั้ง21 

งบประมาณส าหรับกรณีเร่งด่วน มีความจ าเป็น หรือไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพียงพอ ทั้งนี้วงเงินที่22 

ขอใช้ต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินทุนส ารองสะสม และต้องมีความพร้อมในการด าเนินการจัดหา โดยขอให้23 

ส่วนงานส่งข้อมูลที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมของสาขาหรือหลักสูตรแล้ว ให้คณะภายในวันที่ 7 24 

กุมภาพันธ์ 2563 25 

4.10 รายงานการใช้จ่ายเงิน ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะเทคโนโลยี ประจ าปี26 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562) 27 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมพิจารณาการรายงานการใช้เงินตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร28 

คณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562) โดยให้หัวหน้า29 

หน่วยนโยบายและแผนน าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติม ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุม30 

พิจารณา 31 

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการการใช้จ่ายเงินตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ไตรมาสที่ 1 และ32 

ขอให้สาขาวิชาฯ/หลักสูตรฯ พิจารณาตรวจสอบเพ่ิมเติม หากมีข้อเสนอแนะ/แก้ไข ให้แจ้งหน่วยนโยบายและ33 

แผนต่อไป 34 
/ระเบียบวาระท่ี 5 ... 



ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 หน้าที่ 10/10 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 1 

5.1 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี 2563 2 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่ สภา3 

ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับ สภาพนักงาน4 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดจัดโครงการประชุมวิชการ ปขมท. ประจ าปี 2563 เรื่อง “ความท้าทายของ5 

บุคลากรในการพัฒนาตนเองสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล” ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเจริญธานี 6 

จังหวัดขอนแก่น โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอความ7 

อนุเคราะห์คณะสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ าปี 2563 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 8 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 9 

5.2 การมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของ นางสาวคชาภรณ์ ซ่อนชัย 10 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบกรณีการมอบเงินเพ่ือเป็นการแสดงความเสียใจและช่วยเหลือ11 

ครอบครัวของศิษย์เก่าผู้ประสบเหตุ รายนางสาวคชาภรณ์ ซ่อนชัย ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี สาขาวิชา12 

เทคโนโลยีชีวภาพ โดยใช้เงินจากเงินกองทุนศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจากบุคลากร13 

คณะเทคโนโลยี โดยได้น าไปมอบให้ญาติของผู้เสียเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 จึงแจ้งที่ประชุม14 

ทราบ 15 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้แจ้งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากรุ่นพ่ีศิษย์16 

เก่าว่าคณะควรหามาตรการหรือแนวทางการหางานท าของบัณฑิต เช่น การเตรียมตัวก่อนส าเร็จการศึกษา การ17 

แนะน าแนวทางการหางานท า โดยรุ่นพ่ีศิษย์เก่ายินดีสนับสนุนการเป็นวิทยากร 18 

เลิกประชุม เวลา 15.45 น. 19 

(นายสมคิด พลตื้อ) 20 

                        ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี 21 

         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 22 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 23 

นางนฤมล พิมพ์พงษ์ต้อน 24 

ผู้จดรายงานการประชุม 25 


