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การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบ25 
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การศึกษา 2558 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 38 

/- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ... 



ครั้งที่ พิเศษ 3/2559 วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 หน้าที่ 2/3  
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต วิชา 691380 Production Technology Internship 1 

มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน จ านวน 1 คน  2 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี วิชา 694364 Field Work II มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 3 

จ านวน 30 คน 4 
- ส าข า วิ ช า เ ทค โน โ ลยี ก า ร อ าห า ร  วิ ช า  6 67485  Introduction to Food 5 

Preservation มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน จ านวน 495 คน โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่ม 6 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 7 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง          8 

4.1.2 รับรองผลการศึกษาวิชา 662999 Dissertation ประจ าภาคการศึกษาต้น ปี9 
การศึกษา 2559 10 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองผล11 
การศึกษาวิชา 662999 Dissertation ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาเอก 1 ราย 12 
คือ พ.อ.ท.ชัชวินทร์ นวลศรี ลงทะเบียน 1 หน่วยกิต ได้เกรด  s  1 หน่วยกิต ดังรายละเอียด จึงเสนอที่13 
ประชุมพิจารณา 14 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 15 

 4.1.3 รับรองผลการศึกษาวิชา 694899 วิทยานิพนธ์ 16 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองผล17 

การศึกษาวิชา 694899 วิทยานิพนธ์  ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 เนื่องจากนักศึกษาได้18 
ลงทะเบียนผิดซึ่งเดิมเป็นวิชา 694898 วิทยานิพนธ์ และนักศึกษาได้ด าเนินการแก้ไขในระบบทะเบียนแล้ว 19 
ประกอบด้วย 20 

1. นางสาวธาราทิพย์ โพธิ์ถาวร ลงทะเบียน 2 หน่วยกิต ได้เกรด  s  2 หน่วยกิต   21 
2. นายภควัต ศรีวังพล ลงทะเบียน 3 หน่วยกิต ได้เกรด  s  3 หน่วยกิต     22 

ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 23 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 24 

4.2 รายงานความก้าวหน้าการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ระยะที่ 3 ของ25 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ 26 

ประธานฯ น าเสนอว่าตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ ได้รับอนุมัติให้ไป27 
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ มีก าหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 28 
2559 และได้ส่งรายงานความก้าวหน้าฯ ระยะที่ 2 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ผ่านมา นั้น บัดนี้ บุคคลดังกล่าวได้29 
รายงานความก้าวหน้าการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ระยะที่ 3 (เดือนมีนาคม 2559 ถึง30 
เดือนพฤษภาคม 2559) โดยการเขียนต ารา เรื่อง คุณสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนในผลิตภัณฑ์อาหาร บทที่ 4  31 
ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 32 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง และให้แจ้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ 33 
ถาวรชินสมบัติ ทราบและส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ตามก าหนดเวลาต่อไป 34 

4.3 ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอกของนางสาวอรวรรณ พันดวง          35 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา การขอลดหย่อน36 

ค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอก ของนางสาวอรวรรณ พันดวง รหัส 587160005-9 สาขาวิชา37 
เทคโนโลยีชีวภาพ ภายใต้การดูแลของศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง และได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาใน38 
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 18 ประจ าปี 2558 โดยได้รับการสนับสนุนเป็นค่าบ ารุง39 

/การศึกษาท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน ... 



ครั้งที่ พิเศษ 3/2559 วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 หน้าที่ 3/3  
การศึกษาที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 70,000 บาทต่อภาคการศึกษา โดยแบ่งเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาจ านวน 1 
30,000 บาท ค่าธรรมเนียมการวิจัย จ านวน 40,000 บาท ดังนั้น จึงขอช าระค่าธรรมเนียมวิจัยปริญญาเอก 2 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ภาคการศึกษาละ 40 ,000 บาท ซึ่งงบประมาณ3 
ดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการวิจัย โดยภาควิชาไม่ต้องรับภาระส่วนเกินใดๆ ดังรายละเอียด จึงเสนอที่4 
ประชุมพิจารณา 5 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมได้ตามที่ขอตลอดหลักสูตร6 
การศึกษา  7 

4.4 การขอรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเป็นกรณีพิเศษ 8 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาในการรับนักศึกษา9 

เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากได้รับทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัย10 
เพ่ืออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาเอก ปีงบประมาณ 2559 คือ นายวรพงศ์ วงค์อามาตย์ ซี่งผู้แทน11 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับผู้แทนคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้สอบ12 
สัมภาษณ์บุคคลดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 กรกาคม 2559 และมีความเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ13 
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้ จึงเห็นควรให้รับบุคคลดังกล่าวเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นกรณี14 
พิเศษ โดยจะเริ่มเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในภาคการศึกษาต้น ปี15 
การศึกษา 2559 ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 16 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง  17 

4.5 ขอรับการสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ  การ18 
แสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการ19 
ประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจ างวดที่ 6/2559 20 

ประธานฯ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา บุคลากรสายวิชาการ ได้ยื่นค าขอขอรับการ21 
สนับสนุนทุนเพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ  การแสดงผลงานทางศิลปะ การ22 
ออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจ า23 
งวดที่ 6/2559 เพ่ือน าเสนอผลงานแบบ  ในงานประชุม The 1st International Conference Bioresource 24 
Technology for Bioenergy, Bioproducts & Environmental Sustainability ซึ่งจัดโดย Organized by 25 
ELSEVIER Conference เมือง Sitges ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ 23-26 ตุลาคม 2559 จ านวน 2 ท่าน คือ 26 
รองศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์ อุปริวงศ์ ขอรับการสนับสนุนเป็นเงิน 81,334 บาท และรองศาสตราจารย์ผกาวดี 27 
แก้วกันเนตร ขอรับการสนับสนุนเป็นเงิน  90,390 บาท ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 28 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ขอรับการสนับสนุนทุนเพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอ29 
ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และ30 
สิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจ างวดที่ 6/2559 ต่อไป 31 

เลิกประชุมเวลา 11.00  น. 32 
 33 

     34 
 (นายสมคิด พลตื้อ) 35 

             หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี 36 
         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 37 
นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์  38 
ผู้จดรายงานการประชุม 39 


