รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 8/2557
วันอังคารที่ 8 เมษายน 2557
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2
----------------------------------------------------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. คณบดี (รศ.ดร.ประพันธ์ แม่นยํา)
ประธาน
2. หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา (ผศ.ดร.หนูเดือน เมืองแสน, รักษาการแทน)
กรรมการ
3. หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา (ผศ.ดร.หนูเดือน เมืองแสน, รักษาการแทน)
กรรมการ
4. หัวหน้าสาขาวิชาเคมี (รศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ)
กรรมการ
5. หัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี (รศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ, รักษาการแทน)
กรรมการ
6. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ (ศ.ดร.สันติ แม้นศิร)ิ
กรรมการ
7. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ (ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ, รักษาการแทน)
กรรมการ
8. หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล (ผศ.ดร.สัญญา สราภิรมย์)
กรรมการ
9. หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (อ.ดร.ลลิดา โรจนธรรมณี, รักษาการแทน)
กรรมการ
10. หัวหน้าสาขาวิชาสรีรวิทยา (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษาการแทน)
กรรมการ
11. หัวหน้าสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษาการแทน)
กรรมการ
12. หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษาการแทน)
กรรมการ
13. หัวหน้าสาขาวิชาปรสิตวิทยา (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษาการแทน)
กรรมการ
14. รศ.ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกลุ (ผู้แทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
15. ผศ.ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์ (ผู้แทนคณาจารย์สาํ นักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
16. ผศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์ (ผู้แทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
17. ผศ.ดร.พนิดา ขันแก้วหล้า (ผูแ้ ทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
18. หัวหน้าสถานวิจัย (ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรญ
ั )
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. รองคณบดี (อ.ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา)
2. หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (รศ.ดร.ประภาศรี อัศวกุล)
3. รศ.ดร.วินิช พรมอารักษ์ (ผู้แทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. หัวหน้าสํานักงานคณบดี (นางสาวลฎาภา รัตนจารุ)
2. นางบุษบา วรรณศุภ
3. นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
เริ่มประชุมเวลา 13.35 น.

ลาพักผ่อน
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ ณ ต่างประเทศ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1.1 เรื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557
วาระที่ 1.1.1 การอนุ มั ติ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา ประจํ า ภาคการศึ ก ษาที่ 3/2555, 1/2556 และ
2/2556 เพิ่มเติม
วาระที่ 1.1.2 การอนุมัติแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
วาระที่ 1.1.3 การอนุมัติ (ร่าง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
วาระที่ 1.1.4 การอนุ มัติ เ ปลี่ ยนแปลงอาจารย์ป ระจํ า หลั กสู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วาระที่ 1.1.5 การทบทวนอั ต ราค่ า ลงทะเบี ย นเรี ย นและรู ป แบบการจั ด การที่ เ หมาะสมของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.2 เรื่องจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2557
วาระที่ 1.2.1 การให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
วาระที่ 1.2.2 การให้ความเห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2554, 1/2555,
1/2556, 2/2556 เพิ่มเติม และ 3/2556
วาระที่ 1.2.3 การให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
วาระที่ 1.2.4 การให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศการให้ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาในโครงการ
โอลิมปิกวิชาการที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
วาระที่ 1.2.5 การให้ความเห็นชอบการปรับเพิ่มค่าสอนสําหรับอาจารย์พิเศษ
วาระที่ 1.2.6 การให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่าง Ho Chi Minh City
University of Science (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
วาระที่ 1.2.7 การให้ ค วามเห็ น ชอบ (ร่ า ง) บั น ทึ ก ความเข้ า ใจระหว่ า ง Vietnam National
University - Hanoi University of Science (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วาระที่ 1.2.8 การให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่าง Institute of Materials
Science, Vietnam Academy of Science and Technology (สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม) และสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วาระที่ 1.2.9 การอนุมัติจัดการประชุม ALICE ITS Upgrade Asian Workshop 2014 @
THAILAND
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.3 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําศูนย์/สถาบัน
ไม่มี

3

วาระที่ 1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอื่นๆ
วาระที่ 1.4.1 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้าได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ขบวนพาเหรด และกี ฬ าพื้ น บ้า น ในการแข่ ง ขั นกรี ฑ าสั ม พัน ธ์ ประจํา ปี 2556
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วาระที่ 1.4.2 การจัดทํา มคอ. ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า
มติ
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2557
ตามที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ส่งแบบแจ้งรับรองและแก้ไ ข
ปรับปรุงรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ในคราวประชุมครั้ งที่ 7/2557 วันที่ 11
มีนาคม 2557 และขอให้กรรมการฯ ส่งแบบแจ้งการรับรองคืนที่ส่วนธุรการภายในวันที่ 27 มีนาคม 2557 นั้น ผล
การพิจารณาของกรรมการฯ จํานวน 21 ราย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมการ 14 ราย ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรการ โดยไม่มีการแก้ไข
2. กรรมการ 7 ราย ไม่ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรการ ซึ่งถือว่าให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติ
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอขออนุมัต-ิ เพื่อทักท้วง
วาระที่ 4.1 ผลการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาว
ศิริพร ริยะจันทร์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้แจ้งผลการสอบประมวลความรู้ ของ นางสาวศิริพร
ริยะจันทร์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.2 ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นางสาว
ชมพิศ แก้วมณี
ประธานปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้แจ้งผลการสอบวัดคุณสมบัติ ของ
นางสาวชมพิศ แก้วมณี นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป

4

วาระที่ 4.3 ผลการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ของ Miss
Giovanna Fae Ougis
ประธานปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้แจ้งผลการสอบวัดคุณสมบัติ ของ Miss
Giovanna Fae Ougis นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.4 แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาว
เสาวนีย์ มานะดี
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้แจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวเสาวนีย์ มานะดี นักศึกษา
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ผลงานวิจัยหรือเสนอผลงาน : ให้ระบุเครื่องหมาย √ ตรง Ο มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์/
นําเสนอผลงาน จํานวน 2 เรื่อง ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.5 แบบประเมินการสอบวิท ยานิ พนธ์ นัก ศึกษามหาบัณฑิ ต สาขาวิช าเภสั ชวิท ยา ของ
นางสาวภวรรณตรี ไพศรีศาล
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้แจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวภวรรณตรี
ไพศรีศาล นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ผลงานวิจัยหรือเสนอผลงาน : ให้ระบุเครื่องหมาย √ ตรง Ο มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์/
นําเสนอผลงาน จํานวน 1 เรื่อง ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.6 แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ
นางสาวอมรรัตน์ สุริยวิจิตรเศรณี
ประธานปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้แจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวอมรรัตน์ สุริยวิจิตรเศรณี นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.7 แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ของ นาง
ดวงนภา เดชจุ้ย
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้แจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางดวงนภา
เดชจุ้ย นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาจุลชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
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วาระที่ 4.8 รายชื่ออาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎี บัณฑิต สาขาวิช าชีววิทยา ของ
Mr.Santi Xayyasith
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ
Mr.Santi Xayyasith นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต เลขประจําตัวนักศึกษาแก้ไข จาก M5510092 เป็น D5510092
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.9 รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จาก
ระยะไกล ของ นางสาวภาวิณี ภูจริต
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ
นางสาวภาวิณี ภูจริต นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.10 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา ของ Mr.Santi Xayyasith
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ของ Mr.Santi Xayyasith นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.11 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ของ นายวุฒิไกร ใสเหลื่อม
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นาย
วุฒิไกร ใสเหลื่อม นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.12 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ของ นายอิทธิพล ฟองแก้ว
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นาย
อิทธิพล ฟองแก้ว นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.13 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาว
อารีรัตน์ เจียมประเสริฐบุญ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวอารีรัตน์
เจียมประเสริฐบุญ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.14 รายชื่ อ คณะกรรมการสอบวิท ยานิ พนธ์ นั กศึ กษามหาบั ณ ฑิต สาขาวิช าฟิสิ กส์ ของ
นายณราศักดิ์ พันเดช
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายณราศักดิ์
พันเดช นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.15 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ
นางสาวฐิติยา มั่งประยูร
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวฐิติยา มั่งประยูร นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.16 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ
นางสาวปะการัง คําไกร
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวปะการัง คําไกร นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.17 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ
นางสาวจิระภา สุวรรณรัตน์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวจิระภา สุวรรณรัตน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.18 กําหนดวันสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
ของ นางสาวภาวิณี ภูจริต
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอกําหนดวันสอบประมวลความรู้ ของ นางสาว
ภาวิณี ภูจริต นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.19 กําหนดวันสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นาย
มาโนช อานทอง
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอกําหนดวันสอบประมวลความรู้ ของ นาย
มาโนช อานทอง นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.20 กําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวอารีรัตน์
เจียมประเสริฐบุญ
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าเคมี
ได้ เ สนอขอกํ า หนดวั น สอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ของ นางสาวอารี รั ต น์
เจียมประเสริฐบุญ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.21 กําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายณราศักดิ์
พันเดช
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายณราศักดิ์ พันเดช
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.22 กําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาว
ฐิติยา มั่งประยูร
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาว
ฐิติยา มั่งประยูร นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.23 กําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาว
จิระภา สุวรรณรัตน์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาว
จิระภา สุวรรณรัตน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.24 กําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาว
ปะการัง คําไกร
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาว
ปะการัง คําไกร นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.25 กําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นายธราธิป
เรืองวิทยานนท์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายธราธิป
เรืองวิทยานนท์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.26 แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ครั้ ง ที่ 7 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ นายกชเกรียงไกร สนัย
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 7 ของ
นายกชเกรียงไกร สนัย นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.27 แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ครั้ ง ที่ 8 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายอทิพงศ์ บุตรชานนท์
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 8 ของ
นายอทิพงศ์ บุตรชานนท์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.28 แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ครั้ ง ที่ 6 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายธนิษฐ์ สายโสภา
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 6 ของ
นายธนิษฐ์ สายโสภา นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.29 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 1 นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายภาณุพงศ์ ภักตะภา
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ของ นาย
ภาณุพงศ์ ภักตะภา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต แก้ไขตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษา จาก รศ. เป็น ผศ.
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.30 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 7 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวปรางค์ทอง ไชยสิทธิ์
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 7 ของ นางสาว
ปรางค์ทอง ไชยสิทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. ตรวจสอบครั้งที่ขอขยายให้ถูกต้อง
2. ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษาแก้ไ ข จาก รองศาสตราจารย์ดร. เป็น
รองศาสตราจารย์ ดร.
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.1 รายชื่อนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาสําหรับผู้มีศักยภาพที่สมัครเข้าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอรายชื่อนักศึกษารับทุนการศึกษาสําหรับผู้มีศักยภาพที่สมัครเข้า
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 ของ นางสาวเสาวรส ดาวประทีป สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังส่วนกิจการ
นักศึกษาต่อไป
วาระที่ 5.2 การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัล
ผลงานวิ จั ย รางวั ล วิ ท ยานิ พ นธ์ ประจํ า ปี 2557 และรางวั ล ผลงานประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น
ประจําปี 2558
ที่ป ระชุ ม ได้ พิ จารณาการเสนอผลงานเพื่อ ขอรั บ รางวั ลสภาวิ จั ยแห่ งชาติ : รางวัล นั กวิ จั ยดี เ ด่ น
แห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจําปี 2557 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจําปี 2558
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
มอบหัวหน้าสาขาวิชานํากลับไปพิจารณาเพื่อเสนอชื่อดังกล่าว
วาระที่ 5.3 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาว
ทิพวรรณ พิมพ์จันทร์
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวทิพวรรณ พิมพ์จันทร์ นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.4 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ Mr. Kai Xu
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ Mr. Kai Xu นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
ฟิสิกส์
มติ

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป

วาระที่ 5.5 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
ของ นายมนตรี ธนภัทรพรชัย
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นายมนตรี ธนภัทรพรชัย นักศึกษาระดับปริญญา
โท สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.6 ขออนุ มั ติ โ ครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ของ นาย
ณรงค์ฤทธิ์ ฤทธิ์จอหอ
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นายณรงค์ฤทธิ์ ฤทธิ์จอหอ นักศึกษาระดับปริญญา
โท สาขาวิชาฟิสิกส์
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
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วาระที่ 5.7 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ของ นางสาวสุกัญญา
มีถม
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นางสาวสุกัญญา มีถม นักศึกษาระดับปริญญา
โท สาขาวิชาชีวเคมี
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
วาระที่ 6.1 รายชื่ อ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจํ า ภาคการศึ ก ษาที่ 2/2555 ระดั บ
ปริญญาเอก จํานวน 1 ราย และภาคการศึกษาที่ 3/2555 ระดับปริญญาเอก จํานวน 1
ราย
ที่ประชุมได้พิจารณารายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2555
ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 ราย และภาคการศึกษาที่ 3/2555 ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 ราย รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต รายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2555
1. ตรวจสอบชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยให้ถูกต้อง
2. เอกสารแนบแก้ไขชื่อหลักสูตรสาขาวิชา เป็น ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3. ขอให้แนบเอกสารตอบรับการตีพิมพ์ ที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ
มติ
มอบหัวหน้าสาขาวิชาฯ ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา เนื่องจากคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์มีข้อสังเกตเกี่ยวกับคุณภาพของวารสารทางวิชาการที่
ตีพิมพ์ควรได้รับการยอมรับในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งควรตรวจสอบว่าวารสาร
ดังกล่าวไม่อยู่ในรายการของกลุ่มวารสารทางวิชาการที่ไม่ได้รับการยอมรับโดยองค์กร
ทางวิชาการของประเทศ เช่น สกอ. และ สกว. เป็นต้น
วาระที่ 6.2 ขอแก้ ไ ขชื่ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ภ าษาไทย ของ นายอนุ พ งษ์ ทานกระโทก นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี ได้เสนอขอแก้ไขชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทย ของ นายอนุพงษ์
ทานกระโทก นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ตรวจสอบชื่อวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบและ
ดําเนินการต่อไป
วาระที่ 6.3 ขอให้เสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาการขอให้ เ สนอชื่ อ ผู้ ที่ ส มควรได้ รั บ ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ข อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
มอบหัวหน้าสาขาวิชานํากลับไปพิจารณา หากมีรายชื่อเสนอให้นําเสนอที่ประชุมเป็น
เรื่องสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป
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วาระที่ 6.4 ขออนุมัติงบประมาณวิจัยสนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบัน ของ สกว.
ที่ประชุมได้พิจารณาการขออนุมัติงบประมาณวิจัยสนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบัน
ของ สกว. รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต แบบเสนอข้อเสนอโครงการ
1. หัวหน้าโครงการ (ผู้ประสาน) ให้แก้ไข เป็น หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
2. ที่ปรึกษาโครงการ ให้ระบุเป็นตําแหน่งเท่านั้น
3. ตรวจสอบการพิมพ์ให้ถูกต้อง และปรับคําพูดให้เป็นภาษาเขียน
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อนําเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 6.5 การจัดสัมมนาประจําปี 2557 สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
หัว หน้ า สถานวิ จัย ได้เ สนอ (ร่ า ง) กํ า หนดการสั มมนาประจํ า ปี 2557 สํ า นั ก วิช าวิ ท ยาศาสตร์
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ ค วามเห็ น ชอบ ทั้ ง นี้ มอบหั ว หน้ า สํ า นั ก งานคณบดี ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด
กิจกรรมดังกล่าว และนําเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
เลิกประชุมเวลา 15.15 น.
ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางสาวลฎาภา รัตนจารุ
นางบุษบา วรรณศุภ
นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
ผู้บันทึกการประชุม

