
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 2/2555 

วันพฤหสับดีที ่23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 
ณ ห้องประชมุคณะเทคโนโลย ี

ผู้มาประชุม : 5 

10 

15 

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.วินิจ ยังม ี แทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   กรรมการ 
7. ผศ.ดร.อารยา อารมณ์ฤทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ 
8. รศ.ฉลอง บัวผนั คณะกรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา    กรรมการ 
9. รศ.ดร.รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล คณะกรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
10. นายสถิตย์ แก้วบุดตา      เลขานุการคณะเทคโนโลยี  เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม :  
 - 
ผู้เขา้ร่วมประชุม : 
1. นายสมคิด พลต้ือ        หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ 

เริ่มประชุม    20 

25 

30 

35 

เวลา 13.30 น. 
  ประธาน กล่าวเปิดการประชุม แนะนําคณะกรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา คน
ใหม่ คือ รศ.ดร.รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบยีบวาระที่  2 เรื่องสบืเนื่อง 

2.1 การรายงานความก้าวหน้าการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ระยะที่ 
1 (รศ.วรนุช ศรีเจษฎารักข)์ 

ประธานแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.5 คราวประชุม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 
รศ.วรนุช ศรีเจษฎารักข์ ส่งรายงานความก้าวหน้าฯ ระยะที่ 1 และมีรายละเอียดเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นจากที่ได้รับ
อนุมัติ นั้น ขอให้หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร เสนอรายละเอียดเพ่ิมเติม หัวหน้าภาควิชาฯ แจ้งว่า รศ.
วรนุช ศรีเจษฎารักข์ ได้จัดทํารายละเอียดเปรียบเทียบเนื้อหาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเนื้อหายังอยู่ในกรอบที่ได้รับอนุมัติ 
ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้ฝ่ายวิชาการพิจารณาทวนสอบขั้นตอนการ
พิจารณารายงานความก้าวหน้าการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ เสนอที่ประชุมในคราวต่อไป 

2.2 การรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.4 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 19 

มกราคม 2555 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการให้รับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
ประจําปีการศึกษา 2555 ได้ไม่เกิน 1 คน โดยให้ฝ่ายวิชาการฯ จัดทําโครงการเพื่อเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป นั้น ฝ่ายวิชาการฯ ได้จัดทําโครงการเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา และประกาศรับสมัคร

/แล้ว ต้ังแต่วันที่ 13... 
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แล้ว ต้ังแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2555 และคาดว่าการคัดเลือกจะดําเนินการแล้ว
เสร็จภายในเดือนมีนาคม 2555 จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบยีบวาระที่  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

3.1 เรื่องที่เวียนให้กรรมการประจําคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้ให้คณะกรรมการประจําคณะ ให้ความเห็นชอบโดยการเวียนรับรองผล ซึ่งได้
ดําเนินการไปแล้ว และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้  

1. รับรองผลการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 วิชา 
662 899 THESIS จํานวน 1 คน คือ นางสาวตริตาภรณ์ จันทน์เทศ ได้ค่าคะแนน S จํานวน 2 หน่วย
กิต (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว246 ลงวันที่ 31 มกราคม 2555) 

2. รับรองผู้สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 
จํานวน 4 คน ประกอบด้วย 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 3 คน 
1. นายวิชิต ไชยเวศ 15 
2. นางสาวสุรีรัตน์ สุวรรณพงษ์ 
3. นางสาวแพรพิลาศ ดุจจานุทัศน์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จํานวน 1 คน 
1. นางสาววิมล สุขพลํา 
(ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว321 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555)  20 

25 

30 

35 

ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ  

3.2 จํานวนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2555 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามที่มีการสอบคัดเลือกนักศึกษาโดยวิธีรับตรง 

ประจําปีการศึกษา 2555 ฝ่ายวิชาการได้สรุปจํานวนนักเรียนที่รับเข้าคัดเลือก พร้อมทั้งได้สรุปเปรียบเทียบ
คะแนนสูงสุดและตํ่าสุด และข้อมูลจํานวนผู้สมัคร จํานวนรับ และสัดส่วนการแข่งขัน ของแต่ละสาขาวิชา ปี
การศึกษา 2554 กับ ปีการศึกษา 2555 ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  

3.3 สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยี (มกราคม 
2555 ถึง กุมภาพันธ์ 2555) 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งสรุปการจัดกิจกรรมและการดําเนินงานฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา ต้ังแต่เดือนมกราคม 2555 ถึง กุมภาพันธ์ 2555 จํานวน 11 กิจกรรม ประกอบด้วย 

1. บริษัท สหฟาร์ม แจ้งขอความอนุเคราะห์รับสมัครงาน และสัมภาษณ์งาน กับนักศึกษา
ช้ันปีที่ 4 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2555 

2. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ คณะเทคโนโลยี ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวด
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ ARE WE READY FOR THIS CHALLENCE OF JOINING ASEAN? วันพุธ
ที่ 25 มกราคม 2555 

/3. กิจกรรมเลือกต้ังนายก... 
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3. กิจกรรมเลือกต้ังนายกองค์การนักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษา ประจําปีการศึกษา 
2555 วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555 

4. กิจกรรมลงคะแนนเสียงรับรองนายกสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยี ประจําปีการศึกษา 
2555 วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555 

5. โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555 
6. วันนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2554 วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 
7. โครงการอบรมการนําเสนอผลงาน ได้จัดกิจกรรมอบรมเทคนิคการนําเสนอผลงานที่มี

ประสิทธิภาพ และการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องในการนําเสนองาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
- วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555 อบรมเทคนิคการนําเสนอผลงานที่มีประสิทธิภาพ 
- วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 อบรมการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องในการนําเสนองาน 

8. โครงการปัจฉิมนิเทศ อําลาอาลัย เฟื่องฟ้า ช่อที่ 27 คณะเทคโนโลยี ประจําปีการศึกษา 
2554 วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 

9. วันนักกิจกรรมคณะเทคโนโลยี และพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจําปี
การศึกษา 2554 วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 

10. การบริจาคโลหิต วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 
11. กิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่คณะส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 3 กิจกรรม   

- รณรงค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมใจใส่หมวกนิรภัย 100 % วันพุธที่ 25 มกราคม 2555 
- ประชุมวิชาการนักศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2555 
- ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 9 วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2555 

และสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น รหัสประจําตัว
ขึ้นต้นด้วย 52 คณะเทคโนโลยี ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.4 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่าตามที่คณะโดยคณบดีได้ลงนามในข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นั้น มีประเด็นที่คณะจะต้องให้ความสําคัญคือกรอบการประเมินเกี่ยวกับ 
QS World University Ranking ซึ่งต้องมีการดําเนินการในส่วนเฉพาะของคณะ และร่วมกับคณะอื่นในกลุ่ม
คณะวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์และและเทคโนโลยี ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.5 ปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่า สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ ได้แจ้ง

กําหนดปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ  

3.6 สรุปรายละเอียดการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ คณะ
เทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ 2555 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2554-ธันวาคม 2554) 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่างานนโยบายและแผน ได้จัดทํารายงานการใช้
จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ คณะเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 

/ที่ 1 (ตุลาคม 2554-มกราคม... 
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ที่ 1 (ตุลาคม 2554-มกราคม 2555) เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอเพิ่มเติม ให้สรุปเงินสํารองสะสมคงเหลือในคราวต่อไปด้วย  

3.7 การเยี่ยมชมและหารือเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการการด้านอุตสาหกรรมเกษตร 
ประธาน แจ้งว่าสมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีโครงการเยี่ยมชมและหารือเพื่อ

สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรกับมหาวิทยาลัยในประเทศ
มาเลเซีย-สิงคโปร์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการและด้านวิจัยและร่วมงานประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ International Conference on Food Science and Nutrition 2012 เพื่อรับการพัฒนา
เรียนรู้ถึงนวัตกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและการโภชนาการ ตลอดจนการพัฒนา
มาตรฐานหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การอาหารในกลุ่มประเทศอาเซียน และคณะฯ ได้เชิญหัวหน้าภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีอาหารเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.8 การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา ตามเกณฑ์ TQF คณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2555 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามที่มีการปรับปรุงหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา 

นั้น บัดนี้ได้รับแจ้งว่าฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย กําลังดําเนินการจัดพิมพ์ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
หากแล้วเสร็จคณะฯ จะจัดส่งให้ภาควิชาทราบต่อไป จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบยีบวาระที่  4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยคณะเทคโนโลยี 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า เพื่อให้การบริหารกองทุนวิจัยคณะเทคโนโลยี ซึ่งต้ัง

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนวิจัยในระดับคณะ พ.ศ.2544 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงเสนอที่ประชุมฯ พิจารณาการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
ตามท่ีระเบียบฯ กําหนด ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยคณะ
เทคโนโลยี ดังนี้  

1. คณบดีคณะเทคโนโลยี  เป็นประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  เป็นรองประธานกรรมการ 
3. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี  เป็นกรรมการ 
4. ดร.คมกฤช ปิติฤกษ์  เป็นกรรมการ 
5. นายสมคิด พลต้ือ   เป็นกรรมการและเลขานุการ 

4.2 ขออนุมัติแก้ค่าคะแนน I วิชา 664 361 Geological Excursion ประจําภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554  

เลขานุการคณะเทคโนโลยี แจ้งว่างานบริการการศึกษาได้รับผลการแก้ค่าคะแนน I วิชา 664 
361 Geological Excursion ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 จากภาควิชาเทคโนโลยีธรณี เพื่อ
ขออนุมัติรับรองการแก้ค่าคะแนน I ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบและรับรอง โดยให้จัดทําเอกสารให้ถูกต้องชัดเจน 
รวมทั้งเพิ่มเติมเหตุผลการติดค่าคะแนน I 

 

/4.3 แนวทางการสนับสนุนทุน...
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4.3 แนวทางการสนับสนนุทุนระดับบัณฑิตศึกษาจากเงนิกองทุนวิจัยคณะ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.3 คราวประชุม ครั้งที่ 10/2554 เมื่อ

วันที่ 15 ธันวาคม 2554 ที่ประชุมกําหนดวัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนวิจัยคณะฯ ให้สนับสนุน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 50 สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และให้ฝ่ายวิชาการจัดทําร่าง
ประกาศให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง นั้น ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอร่างประกาศให้
พิจารณา ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบในหลักการ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1. ให้ทุนสาขาวิชา ละ 1 ทุน โดยกองทุนวิจัยคณะฯ สนับสนุนงบประมาณ ร้อยละ 50 

และสาขาวิชา ร้อยละ 50  
2. การคัดเลือกผู้ที่สมควรจะได้รับทุนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสาขาวิชาโดยต้องประกาศ

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ชัดเจนตามแนวทางและเงื่อนไขที่คณะกําหนด คือ  
1) ผู้ที่สมควรจะได้รับทุนต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ศึกษาในระดับ

ปริญญาโท ช้ันปีที่ 1 
2) มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี อยู่ใน 10 % แรกของชั้นเรียน 

4.4 ขอใช้เงินทนุสาํรองสะสม งบประมาณเงนิรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
รองคณบดีฝ ่ายแผนและสารสนเทศ  แจ้งว ่าภาควิชาเทคโนโลย ีธรณี ได้จ ัดทําราย

รายละเอียดประกอบการขอใช้เงินทุนสํารองสะสม กลางปี งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้การขอใช้เงินทุนสํารองสะสม กลางปี งบประมาณเงินรายได้
ให้เสนอผ่านที่ประชุมของภาควิชาโดยระบุครั้งที่ประชุมในบันทึกการขอใช้ และมีมติเห็นชอบให้ขอใช้เงินทุน
สํารองสะสม กลางปี งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 2 รายการ คือ  

1. เครื่องเจาะหินในห้องปฏิบัติการ จํานวน 1 ชุด วงเงิน 90,000 บาท  
2. เครื่องขัดหินในห้องปฏิบัติการ จํานวน 1 ชุด วงเงิน 55,000 บาท 

4.5 ขออนุมัติขยายเวลาแก้ค่าคะแนน I วิชา 667 992 สัมมนา 2 ภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา 2554 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งว่าตามที่นายอณุชิต พันธุรักษ์ นักศึกษาระดับปริญญา
เอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับค่าคะแนน I วิชา 667 992 สัมมนา 2 ประจําภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา 2554 และต้องแก้ค่าคะแนน I ภายในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 นั้น เนื่องจากต้อง
เข้ารับการรักษาโรคเบาหวานขึ้นดวงตา จึงขอขยายเวลาการแก้ค่าคะแนน I ดังกล่าว ออกไป จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ขยายเวลาการแก้ค่าคะแนน I ออกไปเป็นภายในภาค
การศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 

4.6 รายชื่อกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่าตามปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

ประจําปีการศึกษา 2554 กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคโนโลยี ในวันศุกร์ที ่ 6 
กรกฎาคม 2555 และคณะต้องเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่ผ่านการรับรองของ สกอ. จํานวน 
1 คน นั้น ฝ่ายแผนฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดังรายละเอียด เพื่อจะได้
ทาบทามต่อไป จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  

/ที่ประชุมพิจารณาแล้ว... 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เรียงลําดับการทาบทาม
ดังนี้   

1. ศาสตราจารย์ วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด 
2. รองศาสตราจารย์ กล้าณรงค์ ศรีรอด 
3. รองศาสตราจารย์ ยุพดี ชัยสุขสันต์ 5 
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4. รองศาสตราจารย์ ปรีชา ล่ามช้าง 

4.7 รับรองผู้สาํเรจ็การศึกษา ระดับบัณฑิตศกึษา 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า มีผู้สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 จํานวน 1 คน คือ นางสาว พัชร
พร ถึงกลิ่น และงานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาครบถ้วนแล้ว จึง
เสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง 

ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ 

5.1 การขนยา้ยครภัุณฑ์ 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร แจ้งว่าด้วยภาควิชาฯ จะต้องรับการตรวจรับรองห้องผลิต

น้ําด่ืมเพื่อให้สภาพแวดล้อมบริเวณรอบและใกล้เคียงเป็นไปตามข้อกําหนดของ อย. จึงขอความอนุเคราะห์
จากคณะในการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ถังบําบัดน้ําเสีย ให้ห่างจากบริเวณห้องผลิตน้ําด่ืมด้วย จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้คณะดําเนินการต่อไป 

5.2 การเผยแพร่รายงาน กิจกรรมของนักศึกษาบนเว็บไซต์ของคณะ 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งว่าเพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรได้รับทราบขอมูลด้าน

กิจกรรมนักศึกษาจึงขอให้คณะพิจารณาดําเนินการนําข้อมูลเผยแพร่ให้ทราบบนเว็บไซต์ของคณะ หรือการส่ง 
e-mail ให้ทราบด้วย จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ และให้เลขานุการคณะเทคโนโลยีรับไปดําเนินการต่อไป 
 

 
เลิกประชุม  เวลา 16.40 น. 

                      (นายสถิตย์ แก้วบุดตา) 
                    เลขานุการคณะเทคโนโลย ี
                        เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 

นายสมคิด พลต้ือ 
ผู้จดรายงานการประชุม 


	ระเบียบวาระที่  1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

