
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 2/2554 

วันพฤหสับดีที ่10 มีนาคม พ.ศ.2554 
ณ ห้องประชมุคณะเทคโนโลย ี
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1. รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ทําหน้าที่ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.คณิต วิชิตพันธ์ุ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ   กรรมการ 
3. อ.ดร.กรกช ฮามสุโพธ์ิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
4. ผศ.ดร.มัลลิกา บุญม ี หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 
5. รศ.ดร.รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล  รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   กรรมการ 
6. รศ.ดร.สิงหนาท พวงจันทน์แดง หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ    
7. รศ.ฉลอง บัวผนั คณะกรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
8. รศ.ดร.สิรินดา ยุ่นฉลาด คณะกรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
9. นายสถิตย์ แก้วบุดตา      เลขานุการคณะเทคโนโลยี  เลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม :  
1. ผศ.ดร.เกษม นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี     ลากิจส่วนตัว 
ผู้เขา้ร่วมประชุม : 
1. นายสมคิด พลต้ือ หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ 

เริ่มประชุม     เวลา 13.30 น. 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งว่าคณบดีคณะเทคโนโลยี ประธ านกร รมกา รล ากิ จ

ส่วนตัว และมอบหมายให้ทําหน้าที่ประธานแทน และกล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ ที่ 27 มกราคม 2554 ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

ครั้งที่ 1/2554 25 

30 

หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 18 แก้ไขจาก “จํานวน 7 เรื่อง” เป็น “จํานวน 6 เรื่อง” 
หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 10 แก้ไขจาก “ปีการศึกษา” เป็น “ปีงบประมาณ ของ บริษัท ปตท. สผ. จํากัด (มหาชน)”  
หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 8 แก้ไขจาก “ทั้งสองราย” เป็น “ทั้งสองท่าน” 
หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 36 และ 39 แก้ไขจาก “สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร” เป็น “สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร” 

ครั้งที่ พิเศษ 1/2554 
ไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง จํานวน 4 เรื่อง 
2.1 การปรับเปลี่ยนจํานวนรบันกัศึกษาเขา้ศึกษาในระดับปรญิญาตรี (สาขาวิชา

เทคโนโลยีการอาหาร) 35 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามวาระที่ 2.3 คราวประชุม ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 27 

มกราคม 2554 เรื่อง การปรับเปล่ียนจํานวนรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (สาขาวิชาเทคโนโลยี
การอาหาร) ซึ่งอยู่ระหว่างการขอทราบข้อมูลจากคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันภาษา และสํานักวิชาศึกษาทั่วไป 
นั้น ทั้งสามหน่วยงานยินดีให้บริการ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

/ที่ประชุมรับทราบ และให ้… 
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ที่ประชุมรับทราบ และให้ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร จัดทํารายละเอียดโครงการให้ที่ประชุม
พิจารณาต่อไป 

2.2 แผนพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดบัปริญญาตร ี
คณะกรรมการประจําคณะ สอบถามว่า ตามวาระที่ 4.1 คราวประชุม ครั้งที่ 1/2554 เมื่อ

วันที่ 27 มกราคม 2554 เรื่อง แผนพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี นั้น การ
ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอนเต็มรูปแบบมีความครอบคลุมถึงอะไรบ้าง  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ครอบคลุมด้านการสื่อสาร ประกอบด้วยสื่อการสอน และ
ภาษาที่ใช้สอน 

2.3 โครงการรับนกัเรียนเรียนดี โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2554 
ประธาน แจ้งว่า ตามวาระที่ 4.4 คราวประชุม ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 

เรื่อง โครงการรับนักเรียนเรียนดี โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2554 นั้น หลังจากสิ้นสุดการรับสมัครและ
มีการพิจารณาเบื้องต้นแล้วมีผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เข้าสัมภาษณ์ 10 คน ประกอบด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยี
ธรณี 6 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 3 คน และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 1 คน จึงแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

2.4 การขอใชเ้งนิทุนสาํรองสะสม ประจําปีงบประมาณ 2554 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.7 คราวประชุม ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 27 

มกราคม 2554 เรื่อง การขอใช้เงินทุนสํารองสะสม ประจําปีงบประมาณ 2554 ที่ประชุมเห็นชอบให้
ดําเนินการตามแผนการจัดการงบประมาณด้านโครงสร้างทางกายภาพคณะเทคโนโลยี นั้น คณะฯ ได้
ดําเนินการเสนอขอปรับแผนต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไปแล้ว จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ จํานวน 4 เรื่อง 
3.1 เรื่องที่เวียนให้กรรมการคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง จํานวน 6 เรื่อง 
เนื่องจากที่ผ่านมา คณะไม่มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนเพื่อให้

ที่ประชุมฯ ให้ความเห็นชอบโดยการเวียนรับรองผล ซึ่งได้ดําเนินการไปแล้วและที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรื่องที่
เวียน 6 เรื่อง  

1. รับรองหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 คณะเทคโนโลยี (ที่ ศธ 0514.16.1.1.2/ว354 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554) 

2. รับรองผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 จํานวน 1 คน คือ 
นางสาวสิริลักษณ์ ภักดีศรีพันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว409 ลงวันที่ 
15 กุมภาพันธ์ 2554) 

3. รับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2553 แก้ค่าคะแนน I วิชา 664 410 SEMINAR 
จํานวน 15 คน จากเดิม I เป็น A = 10 คน B+ = 3 คน B = 1 คน และ C = 1 คน วิชา 667 491 
SEMINAR จํานวน 2 คน จากเดิม I เป็น A = 2 คน (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว430 ลงวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2554) 

/4. รับรองผู้สาํเร็จการศึกษา … 
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4. รับรองผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 จํานวน 1 คน 
คือ นางสาวปรียา แก้วนารี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว444 ลงวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2554) 

5. รับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2553 แก้ค่าคะแนน I วิชา 667 491 SEMINAR 
จํานวน 1 คน จากเดิม I เป็น A = 1 คน (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว469 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554) 

6. รับรองผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 จํานวน 1 คน คือ 
นางสาวสมจิตร สมแสวง สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว527 ลงวันที่ 3 มีนาคม  2554) 

  ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 

3.2 การจัดโครงการ/กิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยี (กุมภาพันธ์-มีนาคม 
2554) 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งสรุปการดําเนินงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา ต้ังแต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2554-มีนาคม 2554 จํานวน 8 กิจกรรม ประกอบด้วย  

1) การบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 มีผู้บริจาคโลหิต ทั้งบุคลากร และ
นักศึกษา จํานวน 50 ราย 

2) ผลการคัดเลือกนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 26 มกราคม 
2554 มีการคัดเลือกนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2554 และนาย
โสฬส ประชารุง คณะพยาบาลศาสตร์ ช้ันปีที่ 4 เป็นนายกองค์การนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 

3) สมาชิกสภานักศึกษาประเภทตัวแทนคณะ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 มีการคัดเลือก
นักศึกษาของคณะ เพื่อเป็นสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรากฏว่า มีนักศึกษา 2 คน ที่ได้
สมาชิกสภานักศึกษาประเภทตัวแทนคณะ 

4) วันนักกิจกรรมคณะเทคโนโลยี และพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาช้ันปีที่ 4 สโมสรนักศึกษา
คณะเทคโนโลยี จัดโครงการวันนักกิจกรรม ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีกิจกรรม เช่น พิธีบายศรีสู่ขวัญ
ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่แต่งกายได้ถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5) โครงการต้นกล้าอาชีพ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ โครงการเพาะต้นกล้า
อุตสาหกรรม เพื่อสร้างค่านิยมการทํางานที่ดี และเตรียมความพร้อมของการประกอบวิชาชีพในอนาคต ใน
วันที่ 18 มกราคม 2554 เวลา 16.00 -17.30 น. ณ ห้องประชุม 6227 ช้ัน 2 อาคาร TE 06 มีนักศึกษาเข้า
ร่วมฟังบรรยาย จํานวน 36 คน และสมัครเข้าร่วมโครงการ จํานวน 9 คน 

6) บริษัท สหฟาร์ม รับสมัครและสัมภาษณ์งาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเทคโนโลยี
อาหาร ในวันที่ 25 มกราคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 6227 มีนักศึกษา จํานวน 7 คน เข้ารับ
การสัมภาษณ์ 

7) นายกสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยี ประจําปีการศึกษา 2554 ได้มีการคัดเลือกแล้ว 
ปรากฏว่านายทรงศักด์ิ การะพัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับคัดเลือก 

8) ผลการประกวดการนําเสนอผลงานของนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553 ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา ได้จัดการประกวดการนําเสนอผลงานของนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 
มีนาคม 2554  

ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 

/3.3 การเสนอขออนุมัติหลักสูตร … 
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3.3 การเสนอขออนุมัติหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552  

ประธานแจ้งว่า ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งเรื่องการเสนอขออนุมัติหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยกําหนดให้ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2555 จะต้องเป็นตามกรอบมาตรฐานฯ ดังกล่าว และหลักสูตรที่ยังไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ . 2552 ให้รีบดําเนินการ ซึ่งฝ่ายวิชาการจะได้เชิญประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อทบทวน ต่อไป ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อสังเกตเพิ่มเติม โดยให้งานบริการการศึกษามีความชัดเจนเรื่อง
ระเบียบปฏิบัติ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง  

3.4 การแจ้งนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งว่าฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอความ

ร่วมมือแจ้งนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในวันที่ 4 มีนาคม 2554 โดย
มีนักศึกษาคณะจํานวน 10 คน ที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าว ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน 7 เรื่อง 
4.1 การรับรองวารสารสําหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของ สาขาวิชา

เทคโนโลยีธรณี 
ประธานแจ้งว่า บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งกรณีที่คณะสอบถามเกี่ยวกับวารสารสมาคมธรณีวิทยา

แห่งประเทศไทย ว่าหากมีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรองก็เข้าข่ายในการเสนอสําเร็จการศึกษาได้ ดัง
รายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 

4.2 การรับรองผลการศึกษาประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2553 
ประธานแจ้งว่า งานบริการการศึกษาได้รับผลการศึกษาจากภาควิชาฯ เพื่อขออนุมัติรับรอง

ผลการศึกษา ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2553 ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) ระดับปริญญาตรี  รวมจํานวน 67 วิชา 2) ระดับบณัฑิตศึกษา รวมจํานวน 40 วิชา 
(1) เทคโนโลยีการผลิต 16 วิชา (ยังไม่ส่ง 1 วิชา) 
(2) เทคโนโลยีชีวภาพ 18 วิชา 
(3) เทคโนโลยีธรณี 20 วิชา (ยังไม่ส่ง 4 วิชา) 
(4) เทคโนโลยีการอาหาร 13 วิชา (ยังไม่ส่ง 1 วิชา) 

(1) เทคโนโลยีชีวภาพ 19 วิชา 
(2) เทคโนโลยีธรณี        6 วิชา (ยังไม่ส่ง 3 วิชา) 
(3) เทคโนโลยีอาหาร 15 วิชา 
 

การแก้ค่าคะแนน I ระดับปริญญาตรี รวมจํานวน 5 วิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 วิชา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 2 วิชา และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 1 วิชา และแก้ค่าคะแนน I ระดับ
บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) รวมจํานวน 4 วิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 2 วิชา และสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร 2 วิชา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเหน็ชอบและรับรอง  30 

4.3 ขอรับการสนบัสนนุการประชุมวิชาการ GEOINDO 2011  
ประธานแจ้งว่า ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี กําหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ GEOINDO 

2011 เรื่อง ธรณีวิทยา ธรณีเทคนิค และการจัดการทรัพยากรธรณีภาคพ้ืนอินโดจีน 2011 ระหว่างวันที่ 1-3 

/ธันวาคม 2554… 
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ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น และระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2554 ทัศนศึกษา ณ 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงใคร่ขอความเห็นชอบการขอรับทุนสนับสนุนการจัด
ประชุมวิชาการนานาชาติ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 939/2548 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 

4.4 ขอเปลี่ยนแปลงการไปปฏิบติังานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยั ลีลาวชัรมาศ) 

เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ลีลาวัชรมาศ ได้รับ
อนุมัติให้ลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ มีกําหนด 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2554 นั้น เนื่องจากมีภาระงานสอน และการจัดประชุมวิชาการ 2nd Joint Seminar of Asian 
Core Program จึงใคร่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ โดยขอ
เปลี่ยนแปลงการรายงานความก้าวหน้า เป็นดังนี้  

ระยะที่ 1 จัดเตรียมและส่งบทความวิจัย เรื่องที่ 1, 2, 3 และ 4 เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ 
ระยะที่ 2 เขียนตํารา หัวข้อที่ 1, 2 และ 3  
ระยะที่ 3 เขียนตํารา หัวข้อที่ 4, 5, 6 และ 7 
ระยะที่ 4 เขียนตํารา หัวข้อที่ 8, 9 และ 10  

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  

4.5 ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ 664 380 การสํารวจแหล่งแร่   
ประธาน แจ้งว่า ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ 664 380 การสํารวจ

แหล่งแร่ ในหมวดวิชาเลือกเสรี ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบหลักการ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. ให้แก้เป็นวิชาเลือกวิชาชีพ 
2. แก้ไขรูปแบบรายละเอียดของรายวิชาให้ถูกต้อง 

และให้เสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไปได้เมื่อแก้ไขแล้ว 

4.6 การจัดสรรที่นัง่เข้าศึกษาใหแ้ก่เยาวชนที่มภูีมิลําเนาในเขตพัฒนาพเิศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใตพ้รอ้มยกเว้นคา่เล่าเรียนตลอดหลักสูตร 

ประธานแจ้งว่า สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ขอให้
คณะพิจารณาจัดสรรที่นั่งเข้าศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้พร้อมยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร โดยให้แจ้งผลต่อมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 14 มีนาคม 2554 
ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้จัดสรรที่นั่งดังกล่าวสาขาวิชาละ 1 ที่นั่ง 

4.7 ขอขยายเวลาการแก้ค่าคะแนน I วิชา 664 465 Special Project in 
Geotechnology ประจําภาคต้น ปีการศกึษา 2553  

ประธานแจ้งว่า ตามท่ีนายขวัญบุรินทร์ ไขแสง นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ได้รับค่าคะแนน I วิชา 664 465 Special Project in 
Geotechnology ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2553 และต้องแก้ค่าคะแนน I ภายในภาคการศึกษาปลาย ปี
การศึกษา 2553 นั้น เนื่องจากได้รับอุบัติเหตุข้อมือซ้ายหัก ต้องใช้เวลานานในการพักฟ้ืน จึงขอขยายเวลาการ
แก้ค่าคะแนน I ดังกล่าว ออกไปอีก 1 ภาคการศึกษา จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

/ที่ประชุมพิจารณาแล้ว… 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ขยายเวลาการแก้ค่าคะแนน I ออกไปเป็นภายในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 

ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ  
 -ไม่ม-ี 

เลิกประชุม   เวลา 16.15 น. 5 

10 

                     (นายสถิตย์ แก้วบุดตา) 
                    เลขานุการคณะเทคโนโลย ี
                       เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 

นายสมคิด พลต้ือ 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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