
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 4/2555 

วันพฤหสับดีที ่19 เมษายน พ.ศ. 2555   
ณ ห้องประชมุคณะเทคโนโลย ี

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. นางสาวกฤติกา ตระกูลงาม รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   กรรมการ 
7. ผศ.ดร.อารยา อารมณ์ฤทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ 
8. รศ.ดร.รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล คณะกรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
9. นายสถิตย์ แก้วบุดตา      เลขานุการคณะเทคโนโลยี  เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม :  
1. รศ.ฉลอง บัวผนั คณะกรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา    ไปราชการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม : 
1. นายสมคิด พลต้ือ หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ 

เริ่มประชุม    
20 

เวลา 13.30 น. 
  ประธาน กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 ที่ประชุมพิจารณา
แล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 38 แก้ไขจาก “ตามวาระที่ 2.1 คราวประชุม ครั้งที่ 2/2555” เป็น “ตามวาระที่ 
2.1 การรายงานความก้าวหน้าการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ระยะที่ 1 (รศ.วรนุช ศรี
เจษฎารักข์) คราวประชุม ครั้งที่ 2/2555” 25 

30 

35 

หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 4 แก้ไขจาก “ตามวาระที่ 2.1 คราวประชุม ครั้งที่ 2/2555” เป็น “ตามวาระที่ 4.6 
รายช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 คราวประชุม ครั้งที่ 
2/2555”  

หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 11 แก้ไขจาก “ตามวาระที่ 4.4 คราวประชุม ครั้งที่ 2/2555” เป็น “ตามวาระที่ 
4.4 ขอใช้เงินทุนสํารองสะสม งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คราวประชุม ครั้งที่ 
2/2555”  

หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 18 แก้ไขจาก “ตามวาระที่ 4.4 คราวประชุม ครั้งที่ 2/2555” เป็น “ตามวาระที่ 
5.1 การขนย้ายครุภัณฑ์ คราวประชุม ครั้งที่ 2/2555” 

หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 17 แก้ไขจาก “5.2 การคุมสอบ การส่งข้อสอบ และการรับรองเกรด” เป็น “5.2 
การรับรองผลการศึกษา” 

บรรทัดที่ 18 แก้ไขจาก “การดําเนินการด้านการรับรองเกรด” เป็น “การดําเนินการด้านการรับรอง
ผลการศึกษา” 

บรรทัดที่ 20-21 แก้ไขจาก “ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้การรับรองเกรดต้องผ่านที่ประชุมของภาค/
สาขาวิชา และต้องทําบันทึกส่งโดยระบุรายละเอียดที่นําส่งด้วย” เป็น “ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

/ให้การรับรองผลการศึกษา... 
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ให้การรับรองผลการศึกษาต้องผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมของภาค/สาขาวิชา ก่อนเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะพิจารณา และต้องทําบันทึกส่งโดยระบุรายละเอียดที่นําส่งด้วย” 

ระเบยีบวาระที่  2 เรื่องสบืเนื่อง 

2.1 การพิจารณารายงานความก้าวหน้าการไปปฏิบัติงานเพือ่เพิ่มพนูความรู้ทางวิชาการ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามวาระที่ 2.1 การพิจารณาทวนสอบขั้นตอนการ

พิจารณารายงานความก้าวหน้าการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ คราวประชุม ครั้งที่ 3/2555 
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 ฝ่ายวิชาการแจ้งว่าอยู่ระหว่างการดําเนินการพิจารณาทวนสอบขั้นตอนการ
ดํา เน ินการ  และจะนําเสนอได้ในคราวต่อไป นั้น ฝ่ายวิชาการขอเสนอรายละเอียดตามระเบียบ
ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2523 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2524 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2536 และฉบับที่ 4 พ.ศ. 
2544 จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้การรายงานความก้าวหน้าการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการให้ผ่านความเห็นชอบของภาควิชาก่อนเสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา 

2.2 การกําหนดอตัลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะ 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า ตามวาระที่ 4.2 การกําหนดอัตลักษณ์และ

เอกลักษณ์ของคณะ คราวประชุม ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 ที่ประชุมมีมติ 
1. อัตลักษณ์ของผู้เรียน ให้ใช้ตามของมหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตพร้อมทํางาน (READY TO 

WORK) 
2. เอกลักษณ์ของคณะ กําหนดไว้ 2 ด้าน คือ  

2.1) บูรณาการความรู้สู่การวิจัย 
2.2) คณะแห่งสุขภาวะ 

และให้สํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษา เพื่อเลือกเอกลักษณ์ของคณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่งในประเด็นที่กําหนด หรือเสนอข้อมูลอื่นๆ นั้น การสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรเสร็จแล้ว 
ส่วนการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาอยู่ระหว่างดําเนินการ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
2.3 ขอขยายจํานวนนักศึกษาในการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นกรณีพิเศษ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งว่าตามวาระที่ 4.3 ขอขยายจํานวนนักศึกษาในการให้

คําปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นกรณีพิเศษ คราวประชุม ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 ที่ประชุม
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้ฝ่ายวิชาการฯ รับไปพิจารณาจัดทําแบบฟอร์มการตรวจสอบคุณสมบัติ 
ตามข้อ 4 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 67/2548) ต่อไป นั้น เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยมี
แบบฟอร์มการตรวจสอบคุณสมบัติอยู่แล้ว จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
2.4 การออกใบรับรองแพทย์กรณีไม่สามารถเข้าสอบได้  
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพแจ้งว่า ตามวาระที่ 5.1 การออกใบรับรองแพทย์กรณีไม่

สามารถเข้าสอบได้ คราวประชุม ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 แจ้งว่ากรณีที่นักศึกษาไม่สามารถ
เข้าสอบได้ตามกําหนดเวลาในตารางสอบและขอสอบในภายหลัง โดยนําใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลของ
เอกชนมาแสดง นั้น จะมีวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติในการพิจารณาอย่างไร จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ฝ่ายวิชาการรับไปปรับปรุง ทวนสอบขั้นตอนดําเนินการ และ
การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ ก่อนเสนออาจารย์ประจําวิชา/หัวหน้าภาควิชา ให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

/ระเบียบวาระที่  3...
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ระเบยีบวาระที่  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

3.1 เรื่องที่เวียนให้กรรมการคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้ให้คณะกรรมการประจําคณะ ให้ความเห็นชอบโดยการเวียนรับรองผล ซึ่งได้
ดําเนินการไปแล้ว และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้  

1. รับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 จํานวน 5 วิชา ระดับปริญญาตรี 3 วิชา 
ประกอบด้วย วิชา 664 205 ศิลาวิทยา วิชา 664 378 ธรณีวิทยาแหล่งแร่ และวิชา 664 320 กล
ศาสตร์ดิน 1 และระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท 2 วิชา ประกอบด้วย วิชา 664 754 Advanced 
Sedimentology วิชา 664 782 หัวข้อเรื่องพิเศษทางเทคโนโลยีธรณี (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว579 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2555) 

2. รับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท วิชา 
664 773 Geotechnology of Waster Management (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว672 ลงวันที่ 21 
มีนาคม 2555) 

3. รับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 แก้ค่าคะแนน I ระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท วิชา 667 708 การวิจัยการตลาดในอุตสาหกรรมการอาหาร (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว688 
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2555) 

4. การขอย้ายคณะเรียนของนางสาวศิริพร จงสุวัฒน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
การอาหาร เพื่อไปศึกษาที่คณะพยาบาลศาสตร์ (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว699 ลงวันที่ 23 มีนาคม 
2555) 

5. รับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 แก้ค่าคะแนน I ระดับปริญญาตรี วิชา 
664 378 ธรณีวิทยาแหล่งแร่ จํานวน 28 ราย (ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว720 ลงวันที่ 27 มีนาคม 
2555) 

6. รับรองผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 จํานวน 124 ราย 
(ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว748 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2555)  

7. รับรองการขอใช้เงินอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ 
DLS-2012 วันที่ 25-29 มิถุนายน 2555 ณ เมือง Istanbul ประเทศสาธารณรัฐตุรกี ของผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา พรหมโคตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกาวดี แก้วกันเนตร (ที่ ศธ 
0514.16.1.4/ว774 ลงวันที่ 4 เมษายน 2555) 

3.2 ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ แจ้งผลการ

ประเมินการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้ตรวจประเมิน เสร็จสิ้นแล้ว ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.3 ผลการสรรหา/แต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะ จากคณาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยี 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1933/2553 

ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 แต่งต้ังให้รองศาสตราจารย์ ฉลอง บัวผัน เป็นกรรมการประจําคณะจาก
คณาจารย์ประจํา คณะเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2553 และจะดํารงตําแหน่งครบวาระ 2 ปี 

/ในวันที่ 1 พฤษภาคม… 



ครั้งท่ี 4/2555 หน้าท่ี 4/6 

 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 และคําสั่งคณะเทคโนโลยี ที่ 16/2555 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 แต่งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินการสรรหากรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา คณะเทคโนโลยี นั้น บัดนี้ 
การดําเนินการสรรหาฯ ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว บุคคลที่ได้รับการสรรหา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา 
ต้ังวงค์ไชย และมหาวิทยาลัยมีคําสั่งแต่งต้ังเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.4 สรุปรายละเอียดการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ คณะ
เทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ 2555 (ไตรมาสที่ 2 มกราคม 2555-มีนาคม 2555) 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่างานนโยบายและแผน ได้จัดทํารายงานการใช้
จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ คณะเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 
ที่ 2 (มกราคม 2555-มีนาคม 2555) เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอให้ตรวจสอบข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง 

3.5 การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 และภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่างานนโยบายและแผน ได้จัดทําการจัดสรร
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 ที่
ได้รับจัดสรรในส่วนของคณะเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.6 สรุปผลการดําเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ GEOINDO 2011 
รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณีแจ้งว่า ตามท่ีภาควิชาเทคโนโลยีธรณี

ดําเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ GEOINDO 2011 เรื่อง ธรณีวิทยา ธรณีเทคนิค และการจัดการ
ทรัพยากรธรณีภาคพ้ืนอินโดจีน ปี 2011 ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2554 นั้น การจัดประชุมดําเนินการ
เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  

3.7 สรุปจํานวนการรับนักศึกษาโดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2555 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งว่าตามที่มหาวิทยาลัยดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้า

ศึกษาโดยวิธีรับตรง ประจําปีการศึกษา 2555 เรียบร้อยแล้ว นั้น ฝ่ายวิชาการฯ ได้สรุปข้อมูลจํานวนรับ
นักศึกษาโดยวิธีรับตรง ประจําปีการศึกษา 2555 และเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2554 แล้วมีแนวโน้มลดลง 
ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.8 สัดส่วนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของคณะ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งว่าตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดเป้าหมายการตีพิมพ์ ในปี 

2011-2014 โดยการถ่ายทอดจํานวนในแต่ละปีมายังคณะเพื่อช่วยดําเนินการให้สามารถบรรลุตามเป้าหมาย 
นั้น ฝ่ายวิชาการจึงใคร่ขอแจ้งข้อมูลตัวเลขจํานวนผลงานตีพิมพ์ที่คณะได้รับมอบหมายจากฝ่ายวิจัยและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ดังรายละเอียด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 /ระเบียบวาระที่ 4… 
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ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอก 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า มีนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

จํานวน 3 คน ขออนุมัติลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยต่อภาคการศึกษา ซึ่งงบประมาณดังกล่าวครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายในการวิจัย โดยภาควิชาไม่ต้องรับภาระส่วนเกินใดๆ ประกอบด้วย 

(1) นางสาวปริชาติ ผลานิสงค์ ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 2/2554ถึง 
2/2555 

(2) นางสาวจุฑามาศ รถา ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 2/2554 ถึง 2/2556 
(3) นายจตุพัฒน์ สมัปปิโต ขอชําระเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 2/2554 ถึง 

1/2555 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  

4.2 การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งว่า ฝ่ายแผนฯ ได้จัดทํารายละเอียดการจัดสรร

งบประมาณรายจ่าย หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งานจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยี ประจําปี
งบประมาณ 2555 โดยใช้เกณฑ์ FTES ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ซึ่งคณะฯ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น เป็น
เงิน 2,047,500 บาท จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาสรุปการจัดสรร ดังนี้ 
      1. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  ได้รับจัดสรรเป็นเงิน 541,600 บาท 
 2. ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร  ได้รับจัดสรรเป็นเงิน 661,900 บาท 
 3. ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   ได้รับจัดสรรเป็นเงิน 452,900 บาท 
 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติ  ได้รับจัดสรรเป็นเงิน 186,300 บาท 
 5. สํานักงานคณบดี   ได้รับจัดสรรเป็นเงิน 204,800 บาท 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ และให้ภาค/สาขาวิชาตรวจสอบ
รายละเอียด ต่อไป 

4.3 การขอย้ายคณะเรียนของนายสเุมธ พิมพส์ราญ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งว่านายสุเมธ พิมพ์สราญ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ขอย้ายคณะเพื่อไปศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ที่คณะศึกษาศาสตร์ โดยได้
ดําเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และอยู่ในขั้นตอนของคณะต้นสังกัดพิจารณา จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 
4.4 ขออนุมัติแก้ไขเกรด วิชา 662 899 THESIS 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คราว

ประชุม ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 รับรองผลการศึกษา ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 
ระดับบัณฑิตศึกษา วิชา 662 899 THESIS นั้น เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า
นักศึกษาได้ดําเนินการวิจัยได้ตามเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จึงขอแก้ไขเกรด วิชา 662 899 THESIS ใหม่ ดังนี้  

1. นางสาวภัทรภา พิมพ์พันธ์ แก้ไขจาก S ผ่าน 6 หน่วยกิต เป็น S ผ่าน 7 หน่วยกิต 
2. นางสาวสุจิตรา พงษ์ประเทศ แก้ไขจาก S ผ่าน 2 หน่วยกิต เป็น S ผ่าน 3 หน่วยกิต 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง 

/4.5 โครงการรับนักเรียน… 
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4.5 โครงการรับนกัเรียนเรียนดี โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2555 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า เพื่อให้การรับนักศึกษาประจําปีการศึกษา 2555 

สามารถรับนักศึกษาได้ตามแผน ประกอบกับปีการศึกษา 2555 คณะฯ ได้ดําเนินการโครงการรับนักเรียน
เรียนดี โดยวิธีพิเศษ ดังนั้น เพื่อการเตรียมการรับนักศึกษาประจําปีการศึกษา 2555 จึงเสนอโครงการรับ
นักเรียนเรียนดี โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2555 ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 5 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้รับเข้าศึกษาจํานวนสาขาวิชาละ 10 คน และใช้เกณฑ์
การพิจารณาเดิมของปีการศึกษา 2554 หรือ ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใน
ระบบกลาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 

4.6 การขอชําระคา่ธรรมเนียมวจิัยระดับปริญญาเอก (นายสมยศ ตันติวงศ์วาณชิ) 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร แจ้งความประสงค์ขอให้

คณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ตํ่า
กว่าเกณฑ์เป็นการเฉพาะราย จํานวน 1 คน คือ นายสมยศ ตันติวงศ์วาณิช โดยขอจ่ายค่าธรรมเนียมในส่วน
ของภาควิชา 8,000 บาท/ภาคการศึกษา โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด ๆ ละ 24,000 บาท ดังรายละเอียด จึง
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้ดําเนินการตามประกาศคณะเทคโนโลยี ฉบับที่ 10/2549 
และมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คราวประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 โดยให้
จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา 40,000 บาท/ภาคการศึกษา รวม 6 ภาคการศึกษา รวมเป็นเงิน 240,000 บาท 

4.7 รับรองผู้สาํเรจ็การศึกษา 
เลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า มีผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําภาคปลาย ปี

การศึกษา 2554 จํานวน 17 คน ประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต จํานวน 11 คน สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 2 คน และสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จํานวน 4 คน และงานบริการการศึกษาได้
ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์การจบการศึกษาครบถ้วนแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง 
 

ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ 
 -ไม่ม-ี 

 
เลิกประชุม  เวลา 16.30 น. 

                      (นายสถิตย์ แก้วบุดตา) 
                    เลขานุการคณะเทคโนโลย ี
                        เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 

นายสมคิด พลต้ือ 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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