
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 1/2554 

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ.2554 
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี 

ผู้มาประชุม : 5 
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1. ผศ.ดร.เกษม นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี     ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
3. ผศ.ดร.คณิต วิชิตพันธ์ุ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ   กรรมการ 
4. อ.ดร.กรกช ฮามสุโพธ์ิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
5. ผศ.ดร.มัลลิกา บุญม ี หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 
6. ผศ.สุรชัย สมผดุง  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   กรรมการ 
7. รศ.ดร.สิงหนาท พวงจันทน์แดง หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ    
8. รศ.ฉลอง บัวผนั คณะกรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
9. รศ.ดร.สิรินดา ยุ่นฉลาด คณะกรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
10. นายสถิตย์ แก้วบุดตา      เลขานุการคณะเทคโนโลยี  เลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม :  

-ไม่มี-  
ผู้เขา้ร่วมประชุม : 
1. นายสมคิด พลต้ือ หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ 

เริ่มประชุม     เวลา 13.30 น. 
 ประธาน กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 23 แก้ไขจาก “และเห็นควรแจ้ง” เป็น “และมีข้อเสนอแนะให้แจ้ง” 
หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 22 แก้ไขจาก “ค่าใช้จ่าเพิ่มขึ้งเล็กน้อย” เป็น “ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย”  25 

30 

35 

40 

หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 15 แก้ไขจาก “ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.รัชฏา” เป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา” 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง จํานวน 4 เรื่อง 
2.1 การดําเนินการประกันคุณภาพภายในคณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2553 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.3 คราวการประชุม ครั้งที่ 10/2553 เมื่อ

วันที่ 16 ธันวาคม 2553 เรื่อง การดําเนินการประกันคุณภาพภายในคณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2553 ที่
ประชุมเห็นชอบให้ภาควิชาพิจารณา ปฏิทิน ตัวช้ีวัด โดยให้แจ้งความเห็นเพิ่มเติมมายังฝ่ายแผน ภายใน 15 
มกราคม 2554 นั้น ไม่มีข้อเสนอแนะ/ความเห็นเพิ่มเติม จากภาควิชา จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

2.2 แนวทางการจดัทําคาํรับรองการปฏิบัติราชการระดบัภาควิชา/หน่วยงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 

เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.5 คราวการประชุม ครั้งที่ 10/2553 เมื่อ
วันที่ 16 ธันวาคม 2553 เรื่อง แนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับภาควิชา/หน่วยงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ประชุมเห็นชอบให้ภาควิชานํากลับไปพิจารณา และแจ้งข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมมายังฝ่ายแผน ภายใน 15 มกราคม 2554 นั้น ไม่มีข้อเสนอแนะ/ความเห็นเพิ่มเติม จากภาควิชา 
จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
/2.3 การปรับเปลี่ยนจํานวน … 
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2.3 การปรับเปลี่ยนจํานวนรบันกัศึกษาเขา้ศึกษาในระดับปรญิญาตรี (สาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร) 

เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.7 คราวการประชุม ครั้งที่ 10/2553 เมื่อ
วันที่ 16 ธันวาคม 2553 เรื่อง การปรับเปลี่ยนจํานวนรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (สาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร) ที่ประชุมรับทราบและให้ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร จัดทํารายละเอียด/ข้อมูลแผน
ดําเนินการและผลกระทบกับคณะให้บริการ และนําเสนอพิจารณาใหม่ นั้น อยู่ระหว่างการขอทราบข้อมูลจาก
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันภาษา และสํานักวิชาศึกษาทั่วไป จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

2.4 การแต่งตั้งกรรมการส่งเสรมิและสนับสนนุให้บคุลากรประพฤตปิฏิบติัตาม
จรรยาบรรณ ประจําคณะเทคโนโลย ี

เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.9 คราวการประชุม ครั้งที่ 10/2553 เมื่อ
วันที่ 16 ธันวาคม 2553 เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ ประจําคณะเทคโนโลยี ที่ประชุมให้เสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา ต้ังวงค์ไชย แทน รอง
ศาสตราจารย์วรนุช ศรีเจษฎารักข์ โดยให้หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร เป็นผู้ทาบทาม และหากปฏิเสธ 
ให้เสนอ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร แทน นั้น ปรากฏว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา ต้ังวงค์ไชย ไม่
ขัดข้อง จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ จํานวน 6 เรื่อง 
3.1 เรื่องที่เวียนให้กรรมการคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง จํานวน 4 เรื่อง 
เนื่องจากที่ผ่านมาคณะไม่มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนเพื่อให้ที่

ประชุมฯ ให้ความเห็นชอบโดยการเวียนรับรองผล ซึ่งได้ดําเนินการไปแล้วและที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรื่องที่
เวียน 4 เรื่อง  

1. รับรองการเทียบโอนรายวิชา 411 711 Reading in English for Graduate Students ระดับ
บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) แผน ก แบบ ก (2) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 คือ นายคชินทร์ เกตุ
จํานงค์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว3176 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553) 

2. รับรองการเสนอชื่อผู้แทนคณาจารย์ประจํา เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา (ที่ ศธ 0514.16.1.1.2/ว3340 ลงวันที่ 29 
ธันวาคม 2553) 

3. รับรองการเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์บริการ
วิชาการ (ที่ ศธ 0514.16.1.1.2/ว30 ลงวันที่ 6 มกราคม 2554) 

4. รับรองการเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา (ที่ ศธ 0514.16.1.1.2/ว31 ลงวันที่ 6 มกราคม 2554) 
จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.2 ประมาณการค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2554 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่าตามท่ีคณะฯ ได้ประมาณการค่าธรรมเนียม

การศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2554 แจ้งที่ประชุม คราวการประชุม ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2553 ที่ประชุมรับทราบ และมีความเห็นเสนอให้ฝ่ายแผนพิจารณาความครบถ้วน ถูกต้องของ

/ตัวเลขประมาณการ… 
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ตัวเลขประมาณการรายรับให้ตรงกับความเป็นจริง นั้น ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรคงตัวเลขประมาณการ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2554 ตามเดิม จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ  

3.3 บริษัท  ปตท .  สผ .  จํากัด (มหาชน ) สนับสนุนงบประมาณโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2554 

เลขานุการคณะเทคโนโลยี แจ้งว่าคณะฯได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก บริษัท ปตท. สผ. 
จํากัด (มหาชน) เพื่อใช้อบรมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาและบุคลากร ประจําปีการศึกษา 2554 จํานวน 
100,000 บาท ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้ปรับการของบประมาณสนับสนุนให้ตรงกับ
ปีงบประมาณ ของ บริษัท ปตท. สผ. จํากัด (มหาชน) 

3.4 การจัดโครงการ/กิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยี (ธันวาคม 2553-
กุมภาพันธ์ 2554) 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งสรุปการดําเนินงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา ต้ังแต่เดือน
ธันวาคม 2553-กุมภาพันธ์ 2554 จํานวน 10 กิจกรรม ประกอบด้วย  

1) ปัจฉิมนิเทศ และรับสมัครงาน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 เวลา 08.30-12.00 น. โดย
มีวิทยากรจากบริษัทไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน) 

2) โครงการต้นกล้าอาชีพ วันอังคารที่ 18 มกราคม 2554 เวลา 16.00 -17.30 น. ณ โดยมี
วิทยากรคือ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ปณิธาน พีรพัฒนา รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์  

3) ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 8 วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2554 มีนักศึกษาเข้า
ร่วม จํานวน 150 คน  

4) วันคืนสู่เหย้าเรารัก มข. ปี 54 วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2554 ณ ศูนย์ประชุม
เอนกประสงค์กาญจนาภิเษก ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะได้สนับสนุนโต๊ะร่วมงาน 1 โต๊ะ  

5) บริษัท สหฟาร์ม รับสมัครงาน และสัมภาษณ์งาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร วันอังคารที่ 25 มกราคม 2554  

6) การเลือกต้ังนายกองค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 26 
มกราคม 2554 

7) อบรมการนําเสนอผลงานที่มีประสิทธิภาพ วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 16.30-
18.00 น. และการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องในการนําเสนองาน วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 16.30-18.00 
น. ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 

8) มัชฌิมนิเทศนักศึกษา วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง
ประชุม 6227 โดยมีวิทยากรเป็นศิษย์เก่าทุกภาควิชา/สาขาวิชา  

9) การบริจาคโลหิต วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ลานหน้า
งานบริการศึกษาคณะฯ  

10)  โครงการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีพบผู้บริหาร และโครงการนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
พบอาจารย์ที่ปรึกษา 

และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีที่สร้างช่ือเสียง และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จํานวน 4 รางวัล ประกอบด้วย 
1) นักศึกษาได้รับทุนนักกิจกรรม ในปีการศึกษา 2553 ทุนละ 5,000 บาท จํานวน 2 คน 

/2) โครงการเชิดชูเกียรติ… 
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2) โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษาแต่งกายถูกระเบียบ มีนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ได้รับ
รางวัล จํานวน 2 คน  

3) วันนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 มีนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยี ได้รับกิตติบัตรนักศึกษาต้นแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 6 คน และกิตติบัตรนักกิจกรรม
ดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 3 คน  

4) กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 วันที่ 15-22 มกราคม 2554 มีนักศึกษา
คณะเทคโนโลยี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการแข่งขัน จํานวน 2 คน 

ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 

3.5 รางวัล “เชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจําปี 2553 
ประธานแจ้งว่า ตามที่คณะฯ เสนอชื่อบุคลากรผู้สมควรได้รับรางวัล “เชิดชูเกียรติบุคลากร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจําปี 2553 นั้น การพิจารณาได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว มีบุคลากรสังกัดคณะฯ
ที่ถูกเสนอชื่อได้รับการพิจารณาให้รับรางวัลในระดับดีเยี่ยม และมหาวิทยาลัยจะได้ประกาศให้ทราบทั่วกัน
ต่อไป จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.6 การพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประธานแจ้งว่า คณะกรรมการกลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้พิจารณากลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และจะนําเข้า
พิจารณาในที่ประชุมคณบดีในวันที่ 28 มกราคม 2554 ก่อนเสนอดําเนินการเพื่อโปรดเกล้าฯแต่งต้ังนายกสภา
มหาวิทยาลัย และประกาศแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อไป จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน 7 เรื่อง 
4.1 แผนพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า เพื่อเป็นการสนองนโยบายมหาวิทยาลัยในการ

ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มทักษะ ศักยภาพทางภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้งกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษมากขึ้น ฝ่ายวิชาการจึง
ได้เสนอแผนพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีรูปแบบโครงการหลัก 4 
โครงการ ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ และให้ปรับแก้เป้าหมายโครงการส่งเสริมการ
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน เป็นดังนี้ 

1. ปีการศึกษา 2554 
 ภาคการศึกษาต้น กําหนดให้แต่ละสาขาวิชาสอนโดยใช้สื่อการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ อย่าง
น้อย สาขาวิชาละ 1 รายวิชา/ภาคการศึกษา 
 ภาคการศึกษาปลาย กําหนดให้แต่ละสาขาวิชาสอนโดยใช้สื่อการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ 
อย่างน้อย สาขาวิชาละ 2 รายวิชา/ภาคการศึกษา 

2. ปีการศึกษา 2555 
 ภาคการศึกษาต้น กําหนดให้แต่ละสาขาวิชาสอนโดยใช้สื่อการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ อย่าง
น้อย สาขาวิชาละ 3 รายวิชา/ภาคการศึกษา 

/ภาคการศึกษาปลาย… 
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 ภาคการศึกษาปลาย กําหนดให้แต่ละสาขาวิชาสอนโดยใช้สื่อการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ 
อย่างน้อย สาขาวิชาละ 4 รายวิชา/ภาคการศึกษา 

4.2 รายงานความก้าวหน้าการลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการระยะที่ 1 
(รศ.ดร.พัฒนา เหล่าไพบูลย์ และ รศ.ดร.ลักขณา เหล่าไพบูลย์) 

เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามท่ี รศ.ดร.พัฒนา เหล่าไพบูลย์ และ รศ.ดร.ลักขณา 
เหล่าไพบูลย์ได้รับอนุมัติให้ลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ มีกําหนด 6 เดือน ต้ังแต่วันที่ 10 
ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2554 นั้น บัดนี้ ครบกําหนดเวลาการส่งรายงานความก้าวหน้า ระยะที่ 1 
และทั้งสองท่านได้รายงานความก้าวหน้าฯ ตามที่ได้รับอนุมัติ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรอง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ฝ่ายเลขาเวียนแจ้งการ
เสนอรายงานความก้าวหน้าฯ ให้กรรมการประจําคณะฯ ทราบก่อนการประชุมประมาณหนึ่งสัปดาห์ 

4.3 ขอขยายเวลาการแก้ค่าคะแนน I วิชา 667 892 สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหาร 2 
ประจําภาคตน้ ปีการศึกษา 2553  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามท่ีนางสาวรุ่งทิวา นาคสมบูรณ์ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับค่าคะแนน I วิชา 667 892 
สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหาร 2 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2553 และต้องแก้ค่าคะแนน I ภายในภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 นั้น เนื่องจากแหล่งวัตถุดิบหลักที่จะนํามาทดลองดําเนินการไม่ได้ตาม
กําหนด จึงเปลี่ยนชนิดของวัตถุดิบที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ทําให้ผลการวิจัยล่าช้าไม่เป็นไปตามข้อกําหนดของ
รายวิชา จึงขอขยายเวลาการแก้ค่าคะแนน I ดังกล่าว ออกไปอีก 1 ภาคการศึกษา จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ขยายเวลาการแก้ค่าคะแนน I ออกไปเป็นภายในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 

4.4 โครงการรับนกัเรียนเรียนดี โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศกึษา 2554 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า เพื่อให้การรับนักศึกษาประจําปีการศึกษา 2554 

สามารถรับนักศึกษาได้ตามแผน ประกอบกับปีการศึกษา 2553 คณะฯ ได้ดําเนินการโครงการรับนักเรียน
เรียนดี โดยวิธีพิเศษ ดังนั้น เพื่อการเตรียมการรับนักศึกษาประจําปีการศึกษา 2554 จึงเสนอโครงการรับ
นักเรียนเรียนดี โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2554 ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้รับเข้าศึกษาจํานวนสาขาวิชาละ 5 คน และใช้เกณฑ์
การพิจารณาเดิมของปีการศึกษา 2553  

4.5 การเปลี่ยนเงือ่นไขรายวชิา 662 494 Special Problems in Biotechnology I   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ขอเปลี่ยนเงื่อนไขรายวิชา 

662 494 Special Problems in Biotechnology I จากเดิม “เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4” เป็น “เป็นนักศึกษา
ช้ันปีที่ 4 และผ่านวิชา 320 102 การใช้คอมพิวเตอร์ในวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Computer Usage in 
Scientific Methods)” เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะทางคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ 
ประมวลผล และนําเสนอข้อมูลจากการดําเนินการโครงการปัญหาพิเศษ ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ 

4.6 ขออนุมัติเปลีย่นระดบัการศกึษา (สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร) ปริญญาโท แผน 
ก 2 เป็นปรญิญาเอก แบบ 2.2 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ขออนุมัติเปลี่ยนระดับ
การศึกษา (สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร) ของนางสาวชญตา ธรรมาณิชานนท์ จาก ปริญญาโท แผน ก 2 

/เป็นปริญญาเอก แบบ 2.2… 



ครั้งท่ี 1/2554_หน้าท่ี 6/6 

 

5 

10 

15 

20 

25 

เป็นปริญญาเอก แบบ 2.2 ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 เนื่องจากได้รับทุนการศึกษาปริญญา
เอกกาจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 12 ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ 

4.7 การขอใชเ้งนิทุนสาํรองสะสม ประจําปีงบประมาณ 2554 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คราว

ประชุมครั้งที่ 5/2553 เห็นชอบแผนการจัดการงบประมาณด้านโครงสร้างทางกายภาพคณะเทคโนโลยี
ประจําปีงประมาณ 2553-2558 และครั้งที่ 6/2553 มีข้อเสนอให้แผนการจัดการงบประมาณด้านโครงสร้าง
ทางกายภาพคณะเทคโนโลยี ควรเน้นและให้ความสําคัญกับการพัฒนาการเรียนการสอนเป็นหลัก การซื้อรถตู้
ควรพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างการซื้อกับการเช่าว่าแบบใดมีความคุ้มค่ากว่ากัน จึงขอเสนอข้อมูลเพื่อ
ประกอบการขอใช้เงินทุนสํารองสะสม ประจําปีงบประมาณ 2554 เพื่อดําเนินการตามแผนการจัดการ
งบประมาณด้านโครงสร้างทางกายภาพคณะเทคโนโลยี ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบดังนี้ 
1) รถตู้ให้ดําเนินการโดยวิธีเช่าเป็นเวลา 1 ปี แล้วประเมินผลความคุ้มค่าก่อนพิจารณาใหม่

อีกครั้ง 
2) ลิฟต์ อาคาร TE 06 ให้ดําเนินการเปลี่ยนใหม่ 1 ตัว และปรับปรุงลิฟต์เก่า 1 ตัว รวม

วงเงิน 2,210,000 บาท 
3) การปรับปรุงพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับนักศึกษา ในวงเงิน 600,000 บาท  

ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ  
 -ไม่ม-ี 

เลิกประชุม   เวลา 17.20 น. 

                     (นายสถิตย์ แก้วบุดตา) 
                    เลขานุการคณะเทคโนโลย ี
                       เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 

นายสมคิด พลต้ือ 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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