รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 5/2557
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2
----------------------------------------------------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. คณบดี (รศ.ดร.ประพันธ์ แม่นยํา)
ประธาน
2. หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา (ผศ.ดร.ดวงกมล แม้นศิริ, แทน)
กรรมการ
3. หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา (ผศ.ดร.ดวงกมล แม้นศิริ, แทน)
กรรมการ
4. หัวหน้าสาขาวิชาเคมี (รศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ)
กรรมการ
5. หัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี (รศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ, รักษาการแทน)
กรรมการ
6. หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (รศ.ดร.ประภาศรี อัศวกุล)
กรรมการ
7. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ (ศ.ดร.สันติ แม้นศิร)ิ
กรรมการ
8. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ (ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ, รักษาการแทน)
กรรมการ
9. หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล (ผศ.ดร.สัญญา สราภิรมย์)
กรรมการ
10. หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (อ.ดร.พรเทพ ราชนาวี, รักษาการแทน)
กรรมการ
11. หัวหน้าสาขาวิชาสรีรวิทยา (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษาการแทน)
กรรมการ
12. หัวหน้าสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษาการแทน)
กรรมการ
13. หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษาการแทน)
กรรมการ
14. หัวหน้าสาขาวิชาปรสิตวิทยา (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษาการแทน)
กรรมการ
15. รศ.ดร.วินิช พรมอารักษ์ (ผู้แทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
16. ผศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์ (ผู้แทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
17. หัวหน้าสถานวิจัย (ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรญ
ั )
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. รองคณบดี (อ.ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา)
2. รศ.ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกลุ (ผู้แทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
3. ผศ.ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์ (ผู้แทนคณาจารย์สาํ นักวิชาวิทยาศาสตร์)
4. ผศ.ดร.พนิดา ขันแก้วหล้า (ผูแ้ ทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. หัวหน้าสํานักงานคณบดี (นางสาวลฎาภา รัตนจารุ)
2. นางบุษบา วรรณศุภ
3. นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.

ติดภารกิจ
ติดสอน
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1.1 เรื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ไม่มี โดยสภามหาวิทยาลัยจะประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557
วาระที่ 1.2 เรื่องจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2557
วาระที่ 1.2.1 การอนุมัติรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
วาระที่ 1.2.2 การให้ ค วามเห็ น ชอบโครงการจัด ตั้ งหลั กสู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิ ต และ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโฟตอน
นิ ก ส์ (หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2557) หลั ก สู ต รสหวิ ท ยาการ และขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ของสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วาระที่ 1.2.3 การให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
วาระที่ 1.2.4 การอนุมัติแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
วาระที่ 1.2.5 การให้ความเห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2555, 1/2556
เพิ่มเติม และ 2/2556
วาระที่ 1.2.6 การให้ความเห็นชอบจัดตั้งหน่วยงาน โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษา
จากโบรอนจับยึดนิวตรอน
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.3 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําศูนย์/สถาบัน
ไม่มี
วาระที่ 1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอื่นๆ
วาระที่ 1.4.1 แนวทางและวิธีการจัดทําแผนปฏิบัติการและงบประมาณของหน่วยงานมหาวิทยาลัย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
วาระที่ 1.4.2 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้าได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ รางวัล
ชนะเลิศ การแข่งขัน SUT COMPRO TOURNAMENT #4 ของชมรมคอมพิวเตอร์
วาระที่ 1.4.3 สํ า นั ก วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ จั ด งานเลี้ ย งแสดงความยิ น ดี กั บ คณาจารย์ สํ า นั ก วิ ช า
วิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัล เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
วาระที่ 1.4.4 โครงการจัดค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร (Science Tour) ประจําปีการศึกษา 2556 ของ
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า
วาระที่ 1.4.5 ผลการเรีย นนักศึ กษาหลักสูต รวิทยาศาสตรบั ณฑิตแบบก้า วหน้า และการเลือ ก
สาขาวิชา
วาระที่ 1.4.6 การสัมภาษณ์นักศึกษาโควตาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์
2557
วาระที่ 1.4.7 การแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้าตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของ สกอ. ผู้ประสานงานหลักสูตร และผู้ดูแลหลักสูตรของทุกสาขาวิชาได้เดินทางไป
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มติ

ประชุมหารือกับ สกอ. เพื่อร่วมกันพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้เรียบร้อยและ
ถูกต้อง
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2557
ตามที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ส่งแบบแจ้งรับรองและแก้ไ ข
ปรั บปรุ งรายงานการประชุ มคณะกรรมการประจํ า สํา นั กวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2557 วั นที่ 7
มกราคม 2557 และขอให้กรรมการฯ ส่งแบบแจ้งการรับรองคืนที่ส่วนธุรการภายในวันที่ 30 มกราคม 2557 นั้น
ผลการพิจารณาของกรรมการฯ จํานวน 21 ราย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมการ 10 ราย ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรการ โดยไม่มีการแก้ไข
2. กรรมการ 11 ราย ไม่ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรการ ซึ่งถือว่าให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติ
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ 2.2 รับรองรายงานการประชุม (วาระเวียน) ครั้งที่ 2/2557
ตามที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ส่งแบบเสนอความเห็นชอบ
เรื่อง 1. Memorandum of Understanding Between Suranaree University of Technology, Thailand and
China Institute of Atomic Energy, P.R. China 2. เปลี่ยนแปลงระดับคะแนนตัวอักษร ประจําภาคการศึกษาที่
2/2556 นั้น ผลการพิจารณาของกรรมการฯ จํานวน 21 ราย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมการ 15 ราย ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีการแก้ไข
2. กรรมการ 6 ราย ไม่ส่งแบบความเห็นชอบคืนที่ส่วนธุรการ ซึ่งถือว่าให้ความเห็นชอบ
มติ
ให้ความเห็นชอบ โดยให้ใส่ชื่อเรื่อง
1. Memorandum of Understanding Between Suranaree University of
Technology, Thailand and China Institute of Atomic Energy, P.R.
China
2. เปลี่ยนแปลงระดับคะแนนตัวอักษร ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2556
วาระที่ 2.3 รับรองรายงานการประชุม (วาระเวียน) ครั้งที่ 3/2557
ตามที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ส่งแบบเสนอความเห็นชอบ
เรื่อง ขอเลื่อนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นาย
ปริญญา นามวงศา นั้น ผลการพิจารณาของกรรมการฯ จํานวน 21 ราย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมการ 15 ราย ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีการแก้ไข
2. กรรมการ 6 ราย ไม่ส่งแบบความเห็นชอบคืนที่ส่วนธุรการ ซึ่งถือว่าให้ความเห็นชอบ
มติ
ให้ความเห็นชอบ เรื่อง ขอเลื่อนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ นักศึกษา
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายปริญญา นามวงศา
วาระที่ 2.4 รับรองรายงานการประชุม (วาระเวียน) ครั้งที่ 4/2557
ตามที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ส่งแบบเสนอความเห็นชอบ
เรื่อง 1. แก้ไขระดับคะแนนตัวอักษรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2556 สาขาวิชาการรับรู้จาก
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ระยะไกล 2. เปลี่ยนระดับคะแนนตัวอักษรนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1-2/2556 สาขาวิชาฟิสิกส์ นั้น
ผลการพิจารณาของกรรมการฯ จํานวน 21 ราย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมการ 17 ราย ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีการแก้ไข
2. กรรมการ 4 ราย ไม่ส่งแบบความเห็นชอบคืนที่ส่วนธุรการ ซึ่งถือว่าให้ความเห็นชอบ
มติ
ให้ความเห็นชอบ เรื่อง
1. แก้ไขระดับคะแนนตัวอักษรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2556
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
2. เปลี่ ย นระดั บ คะแนนตั ว อั ก ษรนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภาคการศึ ก ษาที่
1-2/2556 สาขาวิชาฟิสิกส์
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอขออนุมัต-ิ เพื่อทักท้วง
วาระที่ 4.1 แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นายอดิศักดิ์
ทาขุลี
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้แจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายอดิศักดิ์ ทาขุลี นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.2 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ
นางสาวปิยฉัตร ทรงวิจิตร
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวปิยฉัตร ทรงวิจิตร นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.3 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ
นางสาวกุสุมา รวมธรรม
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวกุสุมา รวมธรรม นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.4 รายชื่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการรั บ รู้ จ าก
ระยะไกล ของ Mr. Tenzin Jigme
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ Mr.
Tenzin Jigme นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
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มติ

ให้ความเห็นชอบ

วาระที่ 4.5 รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นาย
ปัญญา เอิบอิ่ม
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ นายปัญญา เอิบอิ่ม
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.6 รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา
ของ นางสาวศิริพร ริยะจันทร์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ
นางสาวศิริพร ริยะจันทร์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.7 รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา
ของ นางสาวชลธิชา แตงน้อย
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ
นางสาวชลธิชา แตงน้อย นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.8 รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบั ติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช าคณิตศาสตร์
ของ Miss GIOVANNA FAE OGUIS
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ Miss
GIOVANNA FAE OGUIS นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.9 รายชื่ อ คณะกรรมการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเคมี ของ
นางสาวพรรณิภา พะนะจะโปะ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวพรรณิภา
พะนะจะโปะ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ให้ตัดเครื่องหมาย √ ตรง Ο ได้แนบประวัติบุคคลภายนอกมาพร้อมนี้ จํานวน 17 ฉบับ
ออก
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.10 รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นาย
เฉลิมพันธ์ เขียวคําอ้าย
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายเฉลิมพันธ์
เขียวคําอ้าย นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
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วาระที่ 4.11 รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ
Mr. SANTI XAYYASITH
ผศ.ดร.ดวงกมล แม้ น ศิ ริ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา ได้ เ สนอขอแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ Mr. SANTI XAYYASITH นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.12 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิท ยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิช า
ฟิสิกส์ ของ นายณรงค์ฤทธิ์ ฤทธิ์จอหอ
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นาย
ณรงค์ฤทธิ์ ฤทธิ์จอหอ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.13 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
รับรู้จากระยะไกล ของ นายมนตรี ธนภัทรพรชัย
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ของ นายมนตรี ธนภัทรพรชัย นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.14 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นางสาวจิตติมา ทิสุวรรณ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นางสาว
จิตติมา ทิสุวรรณ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.15 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา ของ นางสาวทิพวรรณ พิมพ์จันทร์
ผศ.ดร.ดวงกมล แม้นศิ ริ ปฏิบัติห น้าที่ แทนหั วหน้ าสาขาวิช าชีววิ ทยา
ได้ เสนอขอแต่งตั้ ง
คณะกรรมการพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ของ นางสาวทิ พ วรรณ พิ ม พ์ จั น ทร์ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก
สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.16 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ของ Mr. Kai Xu
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ Mr.
Kai Xu นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
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วาระที่ 4.17 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
วิทยา ของ นายกิตติพจน์ สิริชัยเวชกุล
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ของ นายกิตติพจน์ สิริชัยเวชกุล นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.18 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
รับรู้จากระยะไกล ของ นายธวัชระพงษ์ วงศ์สกุล
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ของ นายธวัชระพงษ์ วงศ์สกุล นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.19 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา ของ นางสาวคําจันทร์ บํารุงนอก
ผศ.ดร.ดวงกมล แม้นศิ ริ ปฏิบัติห น้าที่ แทนหั วหน้ าสาขาวิช าชีววิ ทยา
ได้ เสนอขอแต่งตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวคําจันทร์ บํารุงนอก นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
ชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.20 รายชื่ อคณะกรรมการสอบวิ ทยานิ พนธ์ นัก ศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิ ชาชีว เคมี ของ
นางสาวสุกัญญา มีถม
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวสุกัญญา มีถม นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.21 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ
นางสาวนงลักษณ์ อยู่แท้กูล
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวนงลักษณ์ อยู่แท้กูล นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.22 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
วิทยา ของ นางสาวภวรรณตรี ไพศรีศาล
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ของ นางสาวภวรรณตรี ไพศรีศาล นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.23 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ของ
นางดวงนภา เดชจุ้ย
ผศ.ดร.ดวงกมล แม้นศิ ริ ปฏิบัติหน้า ที่แทนหัวหน้า สาขาวิชาจุล ชีววิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางดวงนภา เดชจุ้ย นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาจุลชีววิทยา
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.24 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิ ทยานิพ นธ์ นั กศึก ษาดุ ษฎี บัณฑิ ต สาขาวิ ชาการรับรู้ จาก
ระยะไกล ของ นายพิชัย วงศ์สวาสดิ์
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ
นายพิชัย วงศ์สวาสดิ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. ประธานกรรมการแก้ไข เป็น หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
2. ให้ตัดเครื่องหมาย √ ตรง Ο ได้แนบประวัติบุคคลภายนอกมาพร้อมนี้ จํานวน 17
ฉบับ ออก
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.25 กํ า หนดวั น สอบประมวลความรู้ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ของ
นางสาวหทัยรัตน์ นิตย์ตะขบ
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอกําหนดวันสอบประมวลความรู้ ของ นางสาวหทัยรัตน์
นิตย์ตะขบ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.26 กํ า หนดวั น สอบประมวลความรู้ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ของ
นางสาววิภารัตน์ วรพิทย์พงศ์
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอกําหนดวันสอบประมวลความรู้ ของ นางสาววิภารัตน์
วรพิทย์พงศ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.27 กําหนดวันสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นายปัญญา
เอิบอิ่ม
(ถอนวาระ)
วาระที่ 4.28 กําหนดวันสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาว
ศิริพร ริยะจันทร์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอกําหนดวันสอบประมวลความรู้ ของ
นางสาวศิริพร ริยะจันทร์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.29 กําหนดวันสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาว
ชลธิชา แตงน้อย
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอกําหนดวันสอบประมวลความรู้ ของ
นางสาวชลธิชา แตงน้อย นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต สถานที่แก้ไข จาก ห้องเรียน 1 เป็น ห้องประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.30 กําหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ Miss
GIOVANNA FAE OGUIS
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอกําหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ ของ Miss GIOVANNA FAE
OGUIS นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.31 กําหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นางสาว
ชมพิศ แก้วมณี
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอกําหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวชมพิศ แก้วมณี
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.32 กําหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวพรรณิภา
พะนะจะโปะ
(ถอนวาระ)
วาระที่ 4.33 กําหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ Mr. SANTI
XAYYASITH
ผศ.ดร.ดวงกมล แม้นศิริ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอกําหนดวันสอบวัด
คุณสมบัติ ของ Mr. SANTI XAYYASITH นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.34 กําหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ
นางสาวพจีราภรณ์ เวียงจันดา
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอกําหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาว
พจีราภรณ์ เวียงจันดา นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.35 กํ า หนดวั น สอบวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ว เคมี ของ นางสาว
สุกัญญา มีถม
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี ได้เสนอขอกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาว
สุกัญญา มีถม นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.36 กําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาว
นงลักษณ์ อยู่แท้กูล
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาว
นงลักษณ์ อยู่แท้กูล นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.37 กําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาว
ภวรรณตรี ไพศรีศาล
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาว
ภวรรณตรี ไพศรีศาล นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.38 กํา หนดวัน สอบวิ ทยานิพ นธ์ นัก ศึ กษาดุษ ฎี บัณ ฑิต สาขาวิ ชาจุ ลชี ว วิท ยา ของ นาง
ดวงนภา เดชจุ้ย
ผศ.ดร.ดวงกมล แม้นศิริ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้เสนอขอกําหนดวันสอบ
วิทยานิพนธ์ ของ นางดวงนภา เดชจุ้ย นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาจุลชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.39 แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ครั้ ง ที่ 1 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นางสาวปินันทนา สิงห์ยะบุศย์
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 1
ของ นางสาวปินันทนา สิงห์ยะบุศย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
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วาระที่ 4.40 แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ครั้ ง ที่ 5 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวณัฐฐาพร สามารถ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 5 ของ
นางสาวณัฐฐาพร สามารถ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.41 แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ครั้ ง ที่ 1 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ นายณรงค์ฤทธิ์ โสสะ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 1 ของ นาย
ณรงค์ฤทธิ์ โสสะ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.42 แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ครั้ ง ที่ 1 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาวขนิษฐา จันทโสม
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 1 ของ
นางสาวขนิษฐา จันทโสม นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ปรับรูปแบบตัวอักษรให้เหมือนกัน
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.43 แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ครั้ ง ที่ 1 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ Mr. Hau Doan Van
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎี
บัณฑิต ครั้งที่ 1 ของ Mr. Hau Doan Van นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.44 ขออนุมัติขยายเวลาการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2 นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
รับรู้จากระยะไกล ของ ร้อยเอกประสงค์ ชํานาญวาด
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอขยายเวลาการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2
ของ ร้อยเอกประสงค์ ชํานาญวาด นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาการสอบประมวลความรู้ออกไปจํานวน 1 ภาคการศึกษา
คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษา
ทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.45 ขออนุมัติขยายเวลาการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2 นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
รับรู้จากระยะไกล ของ นางสาวภาวิณี ภูจริต
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หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอขยายเวลาการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2
ของ นางสาวภาวิณี ภูจริต นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาการสอบประมวลความรู้ออกไปจํานวน 1 ภาคการศึกษา
คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษา
ทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.46 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
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นางสาววิภารัตน์ วรพิทย์พงศ์
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ของ
นางสาววิภารัตน์ วรพิทย์พงศ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.47 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
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นางสาวหทัยรัตน์ นิตย์ตะขบ
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ของ
นางสาวหทัยรัตน์ นิตย์ตะขบ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.48 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 นายณรงค์ฤทธิ์ ฤทธิ์จอหอ
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ของ นาย
ณรงค์ฤทธิ์ ฤทธิ์จอหอ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.49 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 2 นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาวอัฒญาณา สุวรรณชาติ
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้ง
ที่ 2 ของ นางสาวอัฒญาณา สุวรรณชาติ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ตรวจสอบครั้งที่ขอขยายให้ถูกต้อง
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มติ

ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป

วาระที่ 4.50 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
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ ร้อยเอกประสงค์ ชํานาญวาด
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่
1 ของ ร้อยเอกประสงค์ ชํานาญวาด นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.51 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
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นางสาวภาวิณี ภูจริต
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่
1 ของ นางสาวภาวิณี ภูจริต นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.52 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 1 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาวสุดารัตน์ เฮงบุญมี
ผศ.ดร.ดวงกมล แม้นศิริ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอขยายเวลาการ
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ของ นางสาวสุดารัตน์ เฮงบุญมี นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.53 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 1 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาวธนัชพร มหานาม
(ถอนวาระ)
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.1 ขอเทียบรายวิชาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ของ Mr.
Tenzin Jigme
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าการรั บ รู้ จ ากระยะไกล ได้ เ สนอขอเที ย บรายวิ ช าของนั ก ศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
หลักสูตรสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ของ Mr. Tenzin Jigme นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อนําเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.2 ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนตัวอักษร สาขาวิชาฟิสิกส์
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนตัวอักษร
สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
รับทราบ
วาระที่ 5.3 แต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จํานวน 1 ราย
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เสนอขอแต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติการ เพื่อสอน
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2556 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จํานวน 1
ราย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ข้อมูลประกอบการเสนอแต่งตั้ง แก้ไขคุณวุฒิให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่อจัดทํา
คําสั่งแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 5.4 แต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติการ สาขาวิชาสรีรวิทยา จํานวน 4 ราย
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสรีรวิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติการ เพื่อสอนรายวิชาของ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2555 ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2556 สาขาวิชาสรีรวิทยา จํานวน 4
ราย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. ข้อมูลประกอบการเสนอแต่งตั้ง แก้ไขคุณวุฒิให้ถูกต้อง
2. แบบเสนอประวัติของผู้สอนปฏิบัติการลําดับที่ 1 หัวข้อการศึกษา คุณวุฒิ ให้ตัด
คุณวุฒิระดับปริญญาโทออก
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่อจัดทํา
คําสั่งแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 5.5 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ ดร.สมเจตน์ ประทุมมินทร์
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอแต่งตั้ง ดร.สมเจตน์ ประทุมมินทร์ เป็น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการดินและน้ําโดยใช้แบบจําลอง SWAP, AUQCROP และ Crop Model เพื่อทําหน้าที่
เป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ ว ม คณะกรรมการพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ และคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
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ข้อสังเกต ข้อมูลประกอบการเสนอขอแต่งตั้ง
- ข้อ 6. หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เป็นที่ปรึกษา ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน
- ข้อ 7. ลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ และข้อ 9. เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องแต่งตั้ง ใส่
ข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อมูลที่เสนอขอแต่งตั้ง
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อนําเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.6 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอแต่งตั้ง ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ฟิสิกส์เทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค เพื่อทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ข้อมูลประกอบการเสนอขอแต่งตั้ง
- ข้อ 5. ผลงานทางวิชาการ/ตํารา: Publications: ลําดับที่ 13 และ 14 แก้ไขให้เป็น
ปัจจุบัน
- ข้อ 7. ลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ และข้อ 9. เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องแต่งตั้ง ใส่
ข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อมูลที่เสนอขอแต่งตั้ง
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อนําเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.7 แต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เสนอขอแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ลลิดา
โรจนธรรมณี เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต แบบประวัติ
- การศึกษา/คุณวุฒิ : ให้ระบุปี พ.ศ. ด้วย
- ผลงานทางวิชาการ บทความทางวิชาการ แก้ไขปีที่พิมพ์ และปี พ.ศ. ให้ถูกต้อง
- เอกสารคําสอน ให้ระบุครั้งที่ด้วย
- ผลงานวิจัย หลังจบการศึกษาปริญญาเอก แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน และระบุปี ค.ศ. ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อนําเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.8 (ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี กับ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
(ถอนวาระ)
วาระที่ 5.9 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF SCIENCE, VIETNAM AND SURANAREE UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY, THAILAND
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หัวหน้าสถานวิจัย ได้เสนอขอความเห็นชอบ MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF SCIENCE, VIETNAM AND SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,
THAILAND รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. ARTICLE 2 Scope of Cooperation ข้อ 1. แก้ไข เป็น Joint research and
academic activities และให้ตัด ข้อ 5. ออก
2. ARTICLE 3 Plan of Action ให้เพิ่มข้อ 4. เกี่ยวกับเรื่องเงินและค่าใช้จ่าย
3. ARTICLE 4 Contact persons for MOU ให้ตัดชื่อออกระบุเป็นตําแหน่งเท่านั้น
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอผู้อํานวยการศูนย์กิจการ
นานาชาติเพื่อดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.10 ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬา ของ อ.วีรพล จันธิมา
(ถอนวาระ)
วาระที่ 5.11 ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาชีววิทยา ของ
อ.ดร.ผ่องพรรณ ประสารกก
ที่ประชุมได้พิจารณาการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ของ อ.ดร.
ผ่องพรรณ ประสารกก อาจารย์ประจําสาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
- แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ
1. ปรับแบบฟอร์มให้เป็นไปตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย
2. ประวัติการทํางานระบุให้ชัดเจนตามแบบฟอร์ม
3. ภาระงานย้ อ นหลั ง 3 ปี งานสอนให้ ใ ส่ ภ าระงานสอนของภาคการศึ ก ษาที่
1/2555 และ 2/2556 ด้วย
- ผลงานวิจัย ให้นําหน้ารับรองผลงานมาใส่ไว้ข้างหน้า
มติ
ให้ความเห็นชอบ และมอบหัวหน้าสาขาวิชาฯ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องรับข้อสังเกต
ของที่ประชุมไปดําเนินการ โดยไม่ต้องนําเข้าพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้
แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวเพื่อให้ส่วนการเจ้าหน้าที่ดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.12 ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ระดับ “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาชีววิทยา ของ
ผศ.ดร.หนูเดือน เมืองแสน
ที่ประชุมได้พิจารณาการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ระดับ “รองศาสตราจารย์” ของ ผศ.ดร.
หนูเดือน เมืองแสน อาจารย์ประจําสาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ
1. ผลงานทางวิชาการ ข้อ 4.2.3 งานวิจัย ให้เรียงลําดับตามปี
2. ให้ตัด ข้อ 4.2.4 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นออก
ข้อเสนอแนะ ควรมีเอกสารประมวลสาระรายวิชาเพิ่ม
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มติ

ให้ความเห็นชอบ และมอบหัวหน้าสาขาวิชาฯ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องรับข้อสังเกต
ของที่ประชุมไปดําเนินการ โดยไม่ต้องนําเข้าพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้
แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวเพื่อให้ส่วนการเจ้าหน้าที่ดําเนินการต่อไป

วาระที่ 5.13 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟ
ตอนนิกส์ ของ นายจรูญ วงษ์เจริญ
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นายจรูญ วงษ์เจริญ นักศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.14 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาว
สุดารัตน์ เฮงบุญมี
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสุดารัตน์ เฮงบุญมี นักศึกษาระดับปริญญา
เอก สาขาวิชาชีววิทยา
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.15 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นาย
สิทธิโชค ริตเพ็ชร
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นายสิทธิโชค ริตเพ็ชร นักศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาเภสัชวิทยา
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.16 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวเสาวนีย์
มานะดี
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นางสาวเสาวนีย์ มานะดี นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาเคมี
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.17 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ Mr.
Phetphoumin Paphaphanh
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ Mr. Phetphoumin Paphaphanh นักศึกษา
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.18 วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ สมบู ร ณ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา ของ นางสาว
เนตรนภา พงเพ็ชร
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นางสาวเนตรนภา พงเพ็ชร นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
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วาระที่ 5.19 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นายอดิศักดิ์ ทาขุลี
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นายอดิศักดิ์ ทาขุลี นักศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาเคมี
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.20 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาว
นิตยา โรจน์ทินกร
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นางสาวนิตยา โรจน์ทินกร นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
วาระที่ 6.1 รายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2556 จํานวน 20
ราย ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2556 ระดับปริญญาโท จํานวน 1 ราย
และระดับปริญญาเอก จํานวน 1 ราย
ที่ประชุมได้พิจารณารายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2556
จํานวน 20 ราย ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2556 ระดับปริญญาโท จํานวน 1 ราย และระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 1 ราย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อนําเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 6.2 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN INSTITUTE OF PHYSICS,
VIETNAM ACADEMY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, VIETNAM AND
INSTITUTE OF SCIENCE, SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,
THAILAND
หัวหน้าสถานวิจัย ได้แจ้ง MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN INSTITUTE OF
PHYSICS, VIETNAM ACADEMY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, VIETNAM AND INSTITUTE OF SCIENCE,
SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, THAILAND รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
รับทราบ
วาระที่ 6.3 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN INSTITUTE OF MATERIALS
SCIENCE, VIETNAM ACADEMY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, VIETNAM AND
INSTITUTE OF SCIENCE, SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,
THAILAND
หัวหน้าสถานวิจัย ได้แจ้ง MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN INSTITUTE OF
MATERIALS SCIENCE, VIETNAM ACADEMY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, VIETNAM AND INSTITUTE OF
SCIENCE, SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, THAILAND รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
รับทราบ
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วาระที่ 6.4 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN VNU UNIVERSITY OF
SCIENCE, VIETNAM AND SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,
THAILAND
หัวหน้าสถานวิจัย ได้แจ้ง MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN VNU
UNIVERSITY OF SCIENCE, VIETNAM AND SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, THAILAND
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
รับทราบ
วาระที่ 6.5 ผู้ป ระสานงานโครงการพัฒ นากํ าลั งคนด้า นวิ ทยาศาสตร์ (ทุน เรีย นดี วิ ทยาศาสตร์แ ห่ ง
ประเทศไทย)
หัวหน้าสถานวิจัย ได้เสนอขอความเห็นชอบเกี่ยวกับผู้ประสานงานโครงการพัฒนากําลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) แทนหัวหน้าสํานักงานคณบดี ซึ่งจะเกษียณอายุการปฏิบัตงิ านใน
เดือนกันยายน 2557
มติ
ให้ความเห็นชอบมอบคุณชุติมา วัฒนะชุมพล เป็นผู้ประสานงานโครงการดังกล่าวต่อ
จากหัวหน้าสํานักงานคณบดี
เลิกประชุมเวลา 16.35 น.
ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางสาวลฎาภา รัตนจารุ
นางบุษบา วรรณศุภ
นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
ผู้บันทึกการประชุม

