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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 :  
 - 
ผู้เขา้ร่วมประชุม : 
1. นายสมคิด พลต้ือ หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ 

เริ่มประชุม     เวลา 13.30 น. 
 ประธาน กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 12 แก้ไขจาก “รศ.ดร.สิงหนาท พวงจันทน์แดง หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร” เป็น 
“รศ.วรนุช ศรีเจษฎารักข์ รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร” 25 

30 

35 
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หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 29 แก้ไขจาก “Saccharomycec” เป็น “Saccharomyces” 
หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 13 แก้ไขจาก “จากการตรวจประเมิน” เป็น “จากผลการตรวจประเมิน” 
หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 18 แก้ไขจาก “ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ” เป็น “ที่ประชุมพิจารณา
แล้วมีมติเห็นชอบในหลักการและให้พิจารณาจัดทําหลักเกณฑ์ประกาศให้ทราบทั่วกัน” 
หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 19 แก้ไขจาก “เรื่องแจ้งเพื่อทราบ จํานวน 5 เรื่อง” เป็น “เรื่องแจ้งเพื่อทราบ”  
หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 23 แก้ไขจาก “เวียน จํานวน 6 เรื่อง” เป็น “เวียนรับรอง ดังนี้”  
หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 24-25 แก้ไขจาก “ผู้บริจาคโลหิตสูงสุดระดับคณะ ของโครงการ” เป็น “ผู้บริจาคโลหิต
สูงสุดของโครงการ”  
หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 2 แก้ไขจาก “รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาแจ้งว่าฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้สรุป” เป็น 
“รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาแจ้งว่า คณะกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา
คณะเทคโนโลยี ได้สรุป”  
หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 11 แก้ไขจาก “ในแต่ละสาขาวิชา งานวิจัยของคณะ” เป็น “ในแต่ละสาขาวิชา 
ผลงานวิจัย”  
หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 21 แก้ไขจาก “แจ้งข้อมูลประมาณรายรับ-ประมาณการรายจ่าย” เป็น “แจ้งข้อมูล
ประมาณการรายรับ-ประมาณการรายจ่าย”  
หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 25 แก้ไขจาก “แจ้งที่ประชุมรับทราบ” เป็น “ทีป่ระชุมรับทราบและให้ปรับการเขียน
รายงานให้สอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง”  

/หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 3.3 … 
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หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 33 ถึง หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 1-4 แก้ไขจาก “และมีข้อเสนอแนะเพื่อนําไปพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรคือ  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  ให้ตรวจสอบแก้ไขคําผิด และจัดทําสรุปแนวคิดการปรับปรุง
หลักสูตร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี  ให้ตรวจสอบแก้ไขคําผิด ปรับเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษ จาก 9 หน่วย
กิต เป็น 12 หน่วยกิต ตรวจสอบอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่ให้ซ้ํา
กับบัณฑิตศึกษา และปรับเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาต้องผ่าน
คอมพิวเตอร์”  

เป็น “และคณะกรรมการประจําคณะฯ มีข้อเสนอแนะเพื่อนําไปพิจารณาปรับปรุงเอกสารหลักสูตร คือ  
1. ให้ทวนสอบการเขียนคําให้ถูกต้องตามศัพท์บัญญัติ 
2. ควรมีการจัดทําข้อสรุปแนวคิดการปรับปรุงเอกสารหลักสูตร 
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ให้ปรับเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษ จาก 9 หน่วยกิต เป็น 12 หน่วย

กิต และปรับเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาต้องผ่านหลักสูตรความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด”  
หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 11-12 แก้ไขจาก “ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการให้สมทบทุนไม่เกิน 
50,000 บาท ต่อโครงการวิจัย และให้จัดทําประกาศหลักเกณฑ์สนับสนุนนักวิจัยใหม่เป็นรายปี” เป็น “ที่
ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการให้สนับสนุนนักวิจัยหน้าใหม่ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อโครงการ 
และให้จัดทําประกาศหลักเกณฑ์ต่อไป” 
หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 23 แก้ไขจาก “และสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี” เป็น “และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ” 
หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 12 แก้ไขจาก “กรรมการภายนอกประธานรับจะทาบทามคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์” 
เป็น “กรรมการภายนอก ประธานรับจะทาบทาม รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธ์ิ” 
หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 18-19 แก้ไขจาก “รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาแจ้งว่า ตามท่ีคณะฯได้ส่งแผนหลักสูตร
และเป้าหมายการรับนักศึกษาปี พ.ศ. 2555-2559 และที่ประชุมฝ่ายวางแผนและวิชาการมีมติให้ทุกคณะ
ทบทวน” เป็น “รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า ตามท่ีคณะฯได้ส่งแผนหลักสูตรและเป้าหมายการ
รับนักศึกษาปี พ.ศ. 2555-2559 และมหาวิทยาลัยให้ทุกคณะทบทวน” 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง 

2.1 หลักเกณฑ์การสนบัสนุนทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ คณะเทคโนโลยี 

เลขานุการคณะเทคโนโลยี แจ้งว่า ตามวาระที่ 4.2 คราวการประชุม ครั้งที่ 5/2554 เมื่อ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2554 เรื่อง การใช้เงินกองทุนวิจัยคณะ เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการให้สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อโครงการ และให้จัดทําประกาศ
หลักเกณฑ์ต่อไป นั้น ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ร่างประกาศหลักเกณฑ์ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังรายละเอียด ที่
ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้ปรับปรุงร่างประกาศโดยให้มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1. ผู้มีสิทธ์ิได้รับทุนฯ จะต้องเป็นผู้ได้รับทุนนักวิจัยหน้าใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อน 
2. ในร่างประกาศฯ ให้มีรายละเอียดครอบคลุมในเรื่อง คุณสมบัติผู้รับทุน วงเงินทุนที่

สนับสนุน เง่ือนไขการรับทุนและกลไกการปฏิบัติ การกํากับติดตามประเมินผล  
3. เมื่อปรับปรุงแล้วให้เวียนคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาก่อนประกาศใช้ต่อไป  

 
 
 

/ระเบียบวาระที่ 3 … 
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ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

3.1 ความร่วมมือทางวิชาการกับ College of Technology, University of Danang  
ประธานแจ้งผลการประชุมหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับผู้บริหาร

จาก College of Technology, University of Danang ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 ณ 
ห้องประชุมฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ช้ัน 4 อาคารศูนย์บริการวิชาการ ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.2 สรุปรายละเอียดการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ คณะเทคโนโลยี 
ประจําปีงบประมาณ 2554  ไตรมาส ที่ 1-3  (ตุลาคม 2553-มิถุนายน 2554) 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่างานนโยบายและแผน ได้จัดทํารายงานการใช้
จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ คณะเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 
ที่ 1-3 (ตุลาคม 2553-มิถุนายน 2554) เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา  

4.1 การส่อเจตนาทุจริตในการสอบ รายวิชา 662 441 Structure and Physicochemical 
change of biological Materials ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ฝ่ายวิชาการฯ โดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
ได้ดําเนินการสอบข้อเท็จจริง กรณีตรวจพบว่า นางสาวกนกพร อริยกาญจน์ นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ ส่อเจตนาทุจริตในวิชา 662 441 Structure and Physicochemical Change of 
Biological Materials เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.00 น. และคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริง มีมติเห็นว่านักศึกษาได้กระทําการส่อเจตนาทุจริตจริง จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ปรับตกรายวิชา 662 441 Structure and Physicochemical 
Change of Biological Materials   

4.2 ทุนนักศึกษายอดเยี่ยม ประจําปีการศึกษา 2554 
เลขานุการคณะเทคโนโลยี ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อนักศึกษารับทุน 

นักศึกษายอดเยี่ยม คณะเทคโนโลยี ประจําปีการศึกษา 2554 สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาละ 1 ทุน 
จํานวน 4 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นางสาวเนตรนภา พ่วงก่าย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
2. นายปฏิวัติ โคกคาน  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี  
3. นางสาวชยานุช วัฒนะ  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
4. นางสาวปาริฉัตร สู้ศึก  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 

4.3 ขออนุมัติเปิดวิชาใหม่ 664 104 ธรณีวิทยากายภาพ (Physical Geology) 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี แจ้งขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเลือกเสรี 664 104 

ธรณีวิทยากายภาพ (Physical Geology) ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป ดังรายละเอียด 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยให้ภาควิชาฯ ปรับแก้ให้สอดคล้องตามแบบของ
มหาวิทยาลัยและดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
/4.4 ขอลดหย่อนค่าธรรม … 
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4.4 ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอก  
เลขานุการคณะเทคโนโลยี แจ้งว่ามีนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

จํานวน 3 คน และสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จํานวน 1 คน ขออนุมัติลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยต่อภาค
การศึกษา ซึ่งงบประมาณดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการวิจัย โดยภาควิชาไม่ต้องรับภาระส่วนเกินใดๆ  

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 5 
(1) นายพงษ์เทพ อริยเจริญวงศ์ ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 

1/2554-1/2556 
(2) นางสาวนวลจันทร์ ข้องสาย ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 1/2554 
(3) นางสาวพนิดา รัตนพลที ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 1/2554  

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 10 

15 

20 

25 

30 

35 

(4) นายเกียรติศักด์ิ ศรภิรมย์ ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 1/2554  
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ ลําดับที่ (1) ลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัย 1 ปี
การศึกษา (ปีการศึกษา 2554) และลําดับที่ (2)-(4) ลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัย 1 ภาคการศึกษา (ภาค
การศกึษาที่ 1/2554) 

4.5 การทบทวนเกณฑ์คะแนน O-NET ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้า

ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เกณฑ์คะแนน 
O-NET ในส่วนของคณะเทคโนโลยี กําหนดเกณฑ์ขั้นตํ่าแต่ละวิชา (%) ไว้ คือ 01-03=30, 04=35, 05=30 
ซึ่งเห็นว่าการกําหนดดังกล่าวจะทําให้โอกาสของนักเรียนที่จะได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะมีน้อยลง จึง
ขอให้ทบทวนการกําหนดค่าคะแนนดังกล่าวด้วย ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ยกเลิกการกําหนดค่าคะแนนดังกล่าว 

4.6 การปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต และสาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพเสนอการปรับปรุงหลักสูตรให้พิจารณาก่อนเสนอฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิจารณาต่อไป โดยงานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบตามแบบตรวจสอบการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 
ประเภท: หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2554) ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการของร่างหลักสูตรดังกล่าว และคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ มีข้อเสนอแนะเพื่อนําไปพิจารณาปรับปรุงเอกสารหลักสูตร คือ  

1. ให้ทวนสอบการเขียนคําให้ถูกต้องตามศัพท์บัญญัติ 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารบุคลากร และการประเมินความ

คิดเห็นผู้ใช้บัณฑิต 
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตนานาชาติให้เพิ่มคําสั่งคณะกรรมการปรับปรุง/
พัฒนาหลักสูตร และกรณีมี MOU ให้แนบท้ายในภาคผนวก  

- หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้ปรับตัวเลขแผนรับนักศึกษา และประมาณการ
ค่าใช้จ่ายต่อหัว/หลักสูตร  

4. ให้เวียนคณะกรรมการประจําคณะเพื่อทราบก่อนเสนอฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิจารณาต่อไป  

/4.7 การประเมินผลการ… 
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4.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจํา คณะเทคโนโลยี 
เลขานุการคณะเทคโนโลยี แจ้งว่าเพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา 

คณะเทคโนโลยี ในรอบประเมิน 2/2554 และปีงบประมาณ 2555 มีการดําเนินการสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจําของส่วนราชการ 
ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 จึงขอเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาแนวทางการปฏิบัติ  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและ
ประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา คณะเทคโนโลยี ดังนี้ 

1) หลักเกณฑ์ในการประเมิน ปีงบประมาณ 2554 (2/2554) และปีงบประมาณ 2555 
(1.1) ให้มีการประเมินเป็น 2 ส่วน คือ ด้านผลงาน ร้อยละ 70 และคุณลักษณะการ

ปฏิบัติงาน ร้อยละ 70 
(1.2) การประเมินด้านผลงานให้มีการมอบหมายงานและกําหนดน้ําหนักคะแนนให้ชัดเจน 

โดยการให้คะแนนแบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
(1.3) การประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกําหนดและน้ําหนักคะแนน 

ดังนี้ 

คุณลักษณะการปฏิบัติงาน ค่าน้าํหนักคะแนน 
1. ความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน 5 
2. การรักษาวินัย และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจํา 5 
3. ความรับผิดชอบ 5 
4. ความร่วมมอื 5 
5. สภาพการปฏิบัติงาน 5 
6. การวางแผน 3 
7. ความคิดริเริม่ 2 

2) กรอบเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ยึดตามกรอบเวลาที่กําหนดใน ประกาศ ก.บ.ม. 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 21 มีนาคม 2554 

3) ให้คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สังกัดคณะ
เทคโนโลยี ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2565/2554 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สังกัดคณะเทคโนโลยี ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 มีหน้าที่ใน
การพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา เพื่อให้เกิดมาตรฐานและความเป็น
ธรรมในการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมิน 

4.8 ขออนุมัติแก้ค่าคะแนน I วิชา 667 892 Food Technology Seminar 2 ประจําภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 

เลขานุการคณะเทคโนโลยี แจ้งว่า ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ขออนุมัติแก้ค่าคะแนน I วิชา 
667 892 Food Technology Seminar 2 ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 ของนางสาวสรญา 
ธิมาชัย จากค่าคะแนน I เป็น A ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบและรับรอง 
 
 

/4.9 ขออนุมัติรับรองรายชื่อ… 
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4.9 ขออนุมัติรับรองรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า มีผู้สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาค

การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จํานวน 1 คน คือ นางสาวสุกัลยา คชสวัสด์ิ และ
งานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์การจบการศึกษาครบถ้วนแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา 

5 

10 

15 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง 

ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ  
- ไม่มี 

เลิกประชุม   เวลา 16.50 น. 
                     (นายสถิตย์ แก้วบุดตา) 
                    เลขานุการคณะเทคโนโลย ี
                       เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
นายสมคิด พลต้ือ 
ผู้จดรายงานการประชุม 


