รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 2/2556
วันอังคารที่ 8 มกราคม 2556
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2
----------------------------------------------------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. คณบดี (รศ.ดร.ประพันธ์ แม่นยํา)
ประธาน
2. รองคณบดี (อ.ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา)
กรรมการ
3. หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา (อ.ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา, รักษาการแทน)
กรรมการ
4. หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา (อ.ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา, รักษาการแทน)
กรรมการ
5. หัวหน้าสาขาวิชาเคมี (รศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ)
กรรมการ
6. หัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี (รศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ, รักษาการแทน)
กรรมการ
7. หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (รศ.ดร.ประภาศรี อัศวกุล)
กรรมการ
8. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ (ศ.ดร.สันติ แม้นศิร)ิ
กรรมการ
9. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ (ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ, รักษาการแทน)
กรรมการ
10. หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล (ผศ.ดร.สัญญา สราภิรมย์)
กรรมการ
11. หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (อ.วีรพล จันธิมา, แทน)
กรรมการ
12. หัวหน้าสาขาวิชาสรีรวิทยา (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษาการแทน)
กรรมการ
13. หัวหน้าสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษาการแทน)
กรรมการ
14. หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษาการแทน)
กรรมการ
15. หัวหน้าสาขาวิชาปรสิตวิทยา (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษาการแทน)
กรรมการ
16. รศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ (ผู้แทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
17. ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ (ผู้แทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
18. ผศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์ (ผู้แทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
19. ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์ (ผู้แทนคณาจารย์สาํ นักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
20. หัวหน้าสถานวิจัย (ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรญ
ั )
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. ผศ.ดร.เจษฎา ตัณฑนุช (ผู้แทนคณาจารย์สาํ นักวิชาวิทยาศาสตร์)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. หัวหน้าสํานักงานคณบดี (นางสาวลฎาภา รัตนจารุ)
2. นางบุษบา วรรณศุภ
3. นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
เริ่มประชุมเวลา 13.34 น.

ติดภารกิจ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1.1 เรื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2555
วาระที่ 1.1.1 การอนุมัติผลการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วาระที่ 1.1.2 การอนุมัติผลการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
วาระที่ 1.1.3 การอนุมัติผู้สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2552, 2/2553, 3/2553,
2/2554, 3/2554, 1/2555 เพิ่มเติม และ 2/2555
วาระที่ 1.1.4 การอนุมัติแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
วาระที่ 1.1.5 นโยบายและบทบาทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับสังคมผู้สูงอายุ
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.2 เรื่องจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2555
วาระที่ 1.2.1 การขออนุมัติเพิ่มรายวิชาที่สามารถเบิกค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสัมผัส
ร่างอาจารย์ใหญ่ในรายวิชาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและพยาบาลศาสตร
บัณฑิต มอบสํานักวิชาวิทยาศาสตร์นํากลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง เนื่องจาก
รายวิชา 116306 ระบบต่อมไร้ท่อ 1 2(2-0-4) ไม่มีชั่วโมงปฏิบัติการ อาจไม่
เข้าเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเกี่ยวกับการสัมผัสร่างอาจารย์ใหญ่ ซึ่งจ่ายเป็นราย
ชั่วโมงปฏิบัติการ
วาระที่ 1.2.2 การให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
วาระที่ 1.2.3 การอนุมัติเปลี่ยนระดับการศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นปริญญาเอก
วาระที่ 1.2.4 การอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขวิชาบังคับก่อน
วาระที่ 1.2.5 การอนุมัติเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชาและขอเทียบรายวิชา
วาระที่ 1.2.6 การให้ความเห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2552, 3/2554,
1/2555 เพิ่มเติม และ 2/2555
วาระที่ 1.2.7 การให้ความเห็นชอบเพิ่มรายวิชาเลือกบังคับในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
วาระที่ 1.2.8 การขออนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Adjunct Professor) ประจําสํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร เนื่องจากตําแหน่งศาสตราจารย์วุฒิคุณ เป็นตําแหน่งที่ยังไม่
เคยมีใน มทส. จึงมอบฝ่ายวิชาการพิจารณาดําเนินการยกร่างหลักเกณฑ์ และ
แนวทางการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มาช่วยงานมหาวิทยาลัย อาจเป็นในลักษณะ
Visiting Professor หรือ Adjunct Professor ตามความเหมาะสม
วาระที่ 1.2.9 ขอหารือการยกเว้นบทคัดย่อฉบับภาษาไทย เพื่อประกอบเล่มวิทยานิพนธ์สําหรับ
นักศึกษาต่างประเทศ เห็นชอบให้คงบทคัดย่อฉบับภาษาไทยไว้
วาระที่ 1.2.10 ขอหารือการจัดตั้งสถานส่งเสริมอาเซียนศึกษา ตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน ประจําปี พ.ศ. 2556 เห็นชอบในหลักการ โดยให้จัดทําเป็น
โครงการส่งเสริมอาเซียนศึกษา อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์กิจการนานาชาติ
มติ
รับทราบ

3

วาระที่ 1.3 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําศูนย์/สถาบัน
วาระที่ 1.3.1 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําศูนย์บริการการศึกษา
ประธานในฐานะผู้แทนสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ในคณะกรรมการประจําศูนย์บริการการศึกษา มีเรื่อง
แจ้งให้ทราบ คือ การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอื่นๆ
วาระที่ 1.4.1 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์
วาระที่ 1.4.2 จากที่ประชุมประสานงานบริหาร หัวหน้าสํานักงานคณบดี มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ดังนี้
- การเข้ารับการตรวจสุขภาพประจําเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นการตรวจตามเดือนเกิด
พนักงานของสํานักวิชาวิทยาศาสตร์มี 8 คน เข้ารับการตรวจ 100%
- การไฟฟ้าได้ขึ้นค่า FT เป็นเหตุให้ค่าใช้จ่ายสําหรับกระแสไฟฟ้าสูงขึ้นมาก จึงเห็น
ควรให้หน่วยงานจัดทําแผนการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อลดการใช้กระแสไฟฟ้าลง
- กําหนดการนําเสนอผลการดําเนินงานของสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อนําเสนอ
ต่อที่ประชุมประสานงานบริหาร คือเดือน พฤษภาคม 2556
วาระที่ 1.4.3 การประชุมคณะทํางานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แบบก้าวหน้า ซึ่งที่ประชุมได้มี
การมอบหมายงานให้กับคณะทํางานเพื่อดูแลกิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตร
มติ
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 35/2555
ตามที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ส่งแบบแจ้งรับรองและแก้ไ ข
ปรับปรุงรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ในคราวประชุมครั้งที่ 35/2555 วันที่ 11
ธันวาคม 2555 และขอให้กรรมการฯ ส่งแบบแจ้งการรับรองคืนที่ส่วนธุรการภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2555 นั้น ผล
การพิจารณาของกรรมการฯ จํานวน 21 ราย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมการ 5 ราย ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรการ โดยไม่มีการแก้ไข
2. กรรมการ 16 ราย ไม่ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรการ ซึ่งถือว่าให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติ
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอขออนุมัต-ิ เพื่อทักท้วง
วาระที่ 4.1 ผลการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวนันท์ธิดา
วิเศษ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้แจ้งผลการสอบประมวลความรู้ ของ นางสาวนันท์ธิดา วิเศษ นักศึกษา
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
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วาระที่ 4.2 ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นายธิปไตย
พงษ์ศาสตร์ และนางสาวปินันทนา สิงห์ยะบุศย์
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้แจ้งผลการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายธิปไตย พงษ์ศาสตร์ และ
นางสาวปินันทนา สิงห์ยะบุศย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.3 ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นายกิตติพจน์
สิริชัยเวชกุล
รักษาการแทนหัว หน้า สาขาวิช าชีว วิทยา ได้แ จ้งผลการสอบวัด คุณสมบัติ ของ นายกิตติ พจน์
สิริชัยเวชกุล นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.4 ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ
นายประสาร อินทเจริญ นายสุภาสพงษ์ รู้ทํานอง และนางสาวเสาวนีย์ อนุชาญ
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าการรั บ รู้ จ ากระยะไกล ได้ แ จ้ ง ผลการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ ของ นายประสาร
อินทเจริญ นายสุภาสพงษ์ รู้ทํานอง และนางสาวเสาวนีย์ อนุชาญ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้
จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.5 แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นาย
ณัฏฐพล ศุภกมลเสนีย์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้แจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายณัฏฐพล
ศุภกมลเสนีย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. ตัดคํานําหน้าชื่อ คําว่า “นาย” ออก
2. ปรับชื่อวิทยาศาสตร์ให้เป็นตัวเอียง
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.6 แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ของ นางสายฝน
อาชนะชัย คอห์นฮอร์สต์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี ได้แจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสายฝน อาชนะชัย
คอห์นฮอร์สต์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์/นําเสนอผลงาน ให้ตัด วารสาร/งาน/สัมมนา ออก
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มติ

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป

วาระที่ 4.7 รายชื่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการรั บ รู้ จ าก
ระยะไกล ของ นายณัฐชัย อนันตกาล
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นาย
ณัฐชัย อนันตกาล นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.8 เปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
จุลชีววิทยา ของ นางสาวพัชรี ปราศจาก
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ของ นางสาวพัชรี ปราศจาก นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาจุลชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.9 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ของ
นางสาวพัชรี ปราศจาก
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวพัชรี ปราศจาก นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาจุลชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.10 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิท ยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิช า
ฟิสิกส์ ของ นางสาวยุวดี สุวรรณ์
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวยุวดี สุวรรณ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.11 กําหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นาย
ธิปไตย พงษ์ศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอกําหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายธิปไตย พงษ์ศาสตร์
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.12 กําหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นางสาว
ปินันทนา สิงห์ยะบุศย์
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอกําหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวปินันทนา
สิงห์ยะบุศย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
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มติ

ให้ความเห็นชอบ

วาระที่ 4.13 กําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาวนลิน
สิทธิธูรณ์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวนลิน
สิทธิธูรณ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต แก้ไขความเห็นของหัวหน้าสาขาวิชา เป็น เห็นควรอนุมัติ
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.14 กําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ของ นางสาว
พัชรี ปราศจาก
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้เสนอขอกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาว
พัชรี ปราศจาก นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาจุลชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.15 แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ครั้ ง ที่ 4 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวณัฐฐาพร สามารถ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 4 ของ
นางสาวณัฐฐาพร สามารถ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.16 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
สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาวเทียมหทัย ชูพันธ์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต
ครั้งที่ 5 ของ นางสาวเทียมหทัย ชูพันธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.1 ขออนุมัติขยายเวลาการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2 นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
รับรู้จากระยะไกล ของ นายสืบศักดิ์ สร่างโศก
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอขยายเวลาการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2
ของ นายสืบศักดิ์ สร่างโศก นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ให้นักศึกษาลงวันที่กํากับด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาการสอบประมวลความรู้ออกไปจํานวน 1 ภาคการศึกษา
คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2555 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษา
ทราบและดําเนินการต่อไป
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วาระที่ 5.2 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
สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ ของ นายจรูญ วงษ์เจริญ
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ของ นายจรูญ วงษ์เจริญ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟ
ตอนนิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต แก้ไขปี พ.ศ. ที่นักศึกษาลงวันที่กํากับ เป็น 2555
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2555 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.3 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 5 นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาชีววิทยา ของ นายคชากฤษณ์ สุขเจริญ
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่
5 ของ นายคชากฤษณ์ สุขเจริญ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
ข้อสังเกต
1. แก้ไขชื่อนักศึกษาในหนังสือเชิญประชุมให้ถูกต้อง
2. เอกสารประกอบการพิจารณา ไม่ต้องระบุ √ ตรง Ο รายงานความคืบหน้าของการ
ทําวิทยานิพนธ์ (ทบ.21)
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2555 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.4 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 นายสืบศักดิ์ สร่างโศก
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่
1 ของ นายสืบศักดิ์ สร่างโศก นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ให้นักศึกษาลงวันที่กํากับด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2555 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.5 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 6 นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายมนตรี ธนภัทรพรชัย
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่
6 ของ นายมนตรี ธนภัทรพรชัย นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ให้นักศึกษาลงวันที่กํากับด้วย
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ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2555 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป

วาระที่ 5.6 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 2 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นางสาวนวรัตน์ เอกก้านตรง
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 ของ
นางสาวนวรัตน์ เอกก้านตรง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2555 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.7 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 8 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ นายยุทธเดช ฤทธิแผลง
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 8 ของ นาย
ยุทธเดช ฤทธิแผลง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2555 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.8 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 2 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางภรพนา บัวเพชร์
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 ของ นาง
ภรพนา บัวเพชร์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต แก้ไขภาคการศึกษาที่ขอขยายเวลา เป็น 3/2555
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2555 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.9 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 2 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นายสุนทร บุญตา
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 ของ
นายสุนทร บุญตา นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2555 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
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วาระที่ 5.10 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
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายกฤตวัฎ บุญชู
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่
1 ของ นายกฤตวัฎ บุญชู นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ให้นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาลงวันที่กํากับด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2555 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.11 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 2 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายธวัชระพงษ์ วงศ์สกุล
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่
2 ของ นายธวัชระพงษ์ วงศ์สกุล นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ให้นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาลงวันที่กํากับด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2555 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.12 ขออนุมัติเปลี่ยนระดับการศึกษาจากปริญญาโทเป็นปริญญาเอก นักศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา ของ นายกิตติพจน์ สิริชัยเวชกุล
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขออนุมัติเปลี่ยนระดับการศึกษาจากระดับปริญญา
โทเป็นระดับปริญญาเอก ของ นายกิตติพจน์ สิริชัยเวชกุล นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต คณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์เห็นควรให้สาขาวิชาพิจารณาการเปลี่ยน
ระดับการศึกษาจากปริญญาโทเป็นปริญญาเอก ควรมีความโดดเด่นทางวิชาการ หรือมี
ศักยภาพในการทําวิจัย
มติ
อนุมัติการเปลี่ยนระดับการศึกษาจากปริญญาโทเป็นปริญญาเอก ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ที่ 3/2555 โดยใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งสภา
วิชาการทราบต่อไป
วาระที่ 5.13 แต่ง ตั้ง คณาจารย์ บัณ ฑิต ระดั บปริ ญญาเอก สาขาวิ ชาฟิ สิก ส์ ของ อ.ดร.นวลวรรณ
สงวนศักดิ์
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอแต่งตั้ง อ.ดร.นวลวรรณ สงวนศักดิ์ เป็นคณาจารย์บัณฑิต
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. แก้ไขชื่อเรื่องในบันทึกข้อความ เป็น ขออนุมัติแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิต ระดับปริญญา
เอก
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2. แบบเสนอประวัติในการขอแต่งตั้ง
- หัวข้อ การศึกษา/คุณวุฒิ แก้ไขปีการศึกษาที่จบ ให้ถูกตอ้ง
- รางวัลและเกียรติประวัติ แก้ไขปี พ.ศ. ให้ถูกต้อง
- ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย ให้เพิ่มผลงานวิจัยหลังปริญญาเอกด้วย
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
นําเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป

วาระที่ 5.14 แต่ ง ตั้ ง คณาจารย์ บั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาเอก สาขาวิ ช ากายวิ ภ าคศาสตร์ ของ
อ.ดร.นฦวรรณ เสาวคนธ์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ได้เสนอขอแต่งตั้ง อ.ดร.นฦวรรณ เสาวคนธ์ เป็น
คณาจารย์บัณฑิต ระดับปริญญาเอก สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. ในบันทึกข้อความให้ระบุวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณาจารย์บัณฑิต ระดับปริญญาโท ด้วย
2. แบบเสนอประวัติในการขอแต่งตั้ง หัวข้อ การศึกษา/คุณวุฒิ แก้ไขคุณวุฒิให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
นําเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.15 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จํานวน 2 ราย
อ.วี รพล จั นธิม า ปฏิบัติ หน้า ที่แ ทนหั วหน้ าสาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ การกีฬา ได้เสนอขอแต่ งตั้ ง
อาจารย์พิเศษ รายวิชา 114207 อุปกรณ์ที่ใช้ในการกีฬาและการออกกําลังกาย และรายวิชา 114330 การบริหาร
จัดการกีฬาและการตลาด ระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2555 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จํานวน
2 ราย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. ข้อมูลประกอบการเสนอแต่งตั้ง อาจารย์พิเศษลําดับที่ 2 คุณวุฒิ/สถาบัน ให้ตัด
,2530 ออก
2. ประวัติย่อ หัวข้อการศึกษา ให้ตัด (EMBA 1987) ออก
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่อจัดทํา
คําสั่งแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 5.16 แต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จํานวน 1 ราย
อ.วีรพล จันธิมา ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เสนอขอแต่งตั้งผู้สอน
ปฏิบัติการ เพื่อสอนรายวิชา 114221 การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการประเมินผลเพื่อสุขภาพ และรายวิชา
114329 นวดเพื่อสุขภาพและการกีฬา ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2555 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จํานวน 1 ราย
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่อจัดทํา
คําสั่งแต่งตั้งต่อไป
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วาระที่ 5.17 รายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการพิจารณาการให้
ทุ น การศึ ก ษาสํ า หรั บ ผู้ มี ผ ลการเรี ย นดี เ ด่ น ที่ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
คณะกรรมการพิ จ ารณาการให้ ทุ น การศึ ก ษาสํ า หรั บ ผู้ มี ศั ก ยภาพเข้ า ศึ ก ษาระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และคณะกรรมการพิ จ ารณาการให้ ทุ น การศึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ประจําปีการศึกษา 2556
หลั ก สู ต รสาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยาสิ่ ง แวดล้ อ ม ชี ว เวชศาสตร์ จุ ล ชี ว วิ ท ยา เคมี ชี ว เคมี
ภูมิสารสนเทศ ฟิสิกส์ และเทคโนโลยีเลเซอร์
ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาการเสนอขอแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
คณะกรรมการพิ จ ารณาการให้ ทุ น การศึ ก ษาสํ า หรั บ ผู้ มี ผ ลการเรี ย นดี เ ด่ น ที่ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนการศึกษาสํ าหรับผู้มีศักยภาพเข้า ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการ
พิจารณาการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ประจําปี
การศึกษา 2556 หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ชีวเวชศาสตร์ จุลชีววิทยา เคมี ชีวเคมี ภูมิสารสนเทศ
ฟิสิกส์ และเทคโนโลยีเลเซอร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อ สั ง เกต แก้ ไ ขตํ า แหน่ง ทางวิ ชาการ ของ อาจารย์ ดร.พงศ์เ ทพ สุ ว รรณวารี เป็น ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวารี
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้จัดทําคําสั่งรายชื่อคณะกรรมการคัดเลือก
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนการศึกษาสําหรับผู้มีผล
การเรียนดีเด่นที่สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการพิจารณาการให้
ทุนการศึก ษาสํา หรับ ผู้มีศัก ยภาพเข้า ศึกษาระดับบัณ ฑิตศึ กษา และคณะกรรมการ
พิจารณาการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก ประจําปีการศึกษา 2556 ต่อไป
วาระที่ 5.18 เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ประจําปี พ.ศ. 2556
ที่ประชุมได้พิจารณาการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ประจําปี พ.ศ.
2556 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ ค วามเห็ น ชอบ สาขาวิช าเคมี เสนอ อาจารย์ ดร.ระพี โกศัล วิ ตร ทั้ ง นี้ มอบ
หัวหน้าสาขาวิชาอื่นพิจารณาเสนอชื่อต่อไป
วาระที่ 5.19 เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ประจําปี พ.ศ. 2556
ที่ประชุมได้พิจารณาการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ประจําปี พ.ศ.
2556 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ สาขาวิชาฟิสิกส์ เสนอ ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ ทั้งนี้ มอบ
หัวหน้าสาขาวิชาอื่นพิจารณาเสนอชื่อต่อไป
วาระที่ 5.20 เจ้าภาพร่วมการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท)
ที่ประชุมได้พิจารณาการร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วทท) รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
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มติ

ให้ความเห็นชอบร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2558 เพื่อฉลอง
ครบรอบ 25 ปี ของ มทส. และวาระการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะ
ได้แจ้งสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ทราบต่อไป

วาระที่ 5.21 ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาฟิสิกส์ ของ
Dr.Michael F. Smith
ที่ประชุมได้พิจารณาการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ของ
Dr.Michael F. Smith อาจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ ตรวจสอบการพิมพ์ให้ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์
มติ
ให้ความเห็นชอบ และมอบหัวหน้าสาขาวิชาฯ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องรับข้อสังเกต
ของที่ประชุมไปดําเนินการ โดยไม่ต้องนําเข้าพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้
แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวเพื่อให้ส่วนการเจ้าหน้าที่ดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.22 รายชื่อพนักงานที่ครบเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และการพิจารณาต่อ
สัญญาจ้างพนักงานที่มหาวิทยาลัยได้จ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงาน
(วาระลับ)
วาระที่ 5.23 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ของ นางสาว
พัชรกัญญ์ ขําหินตั้ง
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวพัชรกัญญ์ ขําหินตั้ง นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาจุลชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.24 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวอารีรัตน์
เจียมประเสริฐบุญ
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวอารีรัตน์ เจียมประเสริฐบุญ นักศึกษา
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.25 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
ของ Ms.Vannareth HUOY
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ Ms.Vannareth HUOY นักศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.26 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ของ นางสาว
จุฑามาศ คําวงษา
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ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวจุฑามาศ คําวงษา นักศึกษาระดับปริญญา
เอก สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.27 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาว
สุกัญญา นิลม่วง
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสุกัญญา นิลม่วง นักศึกษาระดับปริญญา
เอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.28 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ของ Mrs.Yanling
Hua
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ Mrs.Yanling Hua นักศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเชิงนโยบาย
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
วาระที่ 7.1 แบบประเมิ น การสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา ของ
นางสาวนลิน สิทธิธูรณ์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้แจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวนลิน
สิทธิธูรณ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 7.2 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 นางสาวอมรรัตน์ พิทักษ์พงษ์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่
1 ของ นางสาวอมรรัตน์ พิทักษ์พงษ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2555 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 7.3 รายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2553 (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 14) ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 ราย ภาคการศึกษาที่ 3/2554 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 7)
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ระดับปริญญาโท จํานวน 1 ราย และภาคการศึกษาที่ 1/2555 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ระดับ
ปริญญาโท จํานวน 1 ราย
ที่ประชุมได้พิจารณารายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2553
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 14) ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 ราย ภาคการศึกษาที่ 3/2554 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 7) ระดับปริญญาโท
จํานวน 1 ราย และภาคการศึกษาที่ 1/2555 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ระดับปริญญาโท จํานวน 1 ราย รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต รายชื่อบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ของ นางสาวศรีวัย กัณหาไธสง
Impact factor ให้ตัด 0.135 ออก
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
นําเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 7.4 รายชื่ออาจารย์และโครงการวิจัยเพื่อการพิจารณารับรองทุนที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก
หัวหน้าสถานวิจัย ได้เสนอรายชื่อนักศึกษา อาจารย์และโครงการวิจัยเพื่อการพิจารณารับรองทุนที่
คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก โครงการการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์
ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ ค วามเห็ น ชอบ ทั้ ง นี้ สํ า นั ก วิ ช าฯ จะได้ แ จ้ ง ผลการพิ จ ารณาดั ง กล่ า วไปยั ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป
วาระที่ 7.5 Cooperation Agreement between Suranaree University of Technology
(Thailand) and Guizhou University of Finance and Economics (China) in
Launching Mathematics Doctoral Program
ประธาน ได้เสนอขอความเห็นชอบ Cooperation Agreement between Suranaree
University of Technology (Thailand) and Guizhou University of Finance and Economics (China) in
Launching Mathematics Doctoral Program รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. ข้อ 5. Funds หัวข้อ (A) Tuition ข้อย่อย 2) ให้ใส่ of หลัง (30%) ด้วย
2. ให้ตัด ข้อ 6. School conditions ออก
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอผู้อํานวยการศูนย์กิจการ
นานาชาติเพื่อดําเนินการต่อไป
วาระที่ 7.6 ขอแก้ไขระดับคะแนนตัวอักษร รายวิชา 110101 กายวิภาคศาสตร์
ที่ประชุมได้พิจารณาการขอแก้ไขระดับคะแนนตัวอักษร รายวิชา 110101 กายวิภาคศาสตร์ ประจํา
ภาคการศึกษาที่ 2/2555 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต มอบหัวหน้าสาขาวิชาแจ้งอาจารย์ผู้สอนให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้จัดส่งระดับคะแนนตัวอักษรดังกล่าวไปยัง
ศูนย์บริการการศึกษาต่อไป
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วาระที่ 7.7 ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาเคมี ของ อ.ดร.
ระพี โกศัลวิตร
ที่ประชุมได้พิจารณาการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ของ อ.ดร.
ระพี โกศัลวิตร อาจารย์ประจําสาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ ปรับวันที่ที่หัวหน้าสาขาวิชาลงวันที่กํากับให้
เหมาะสม
มติ
ให้ความเห็นชอบ และมอบหัวหน้าสาขาวิชาฯ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องรับข้อสังเกต
ของที่ประชุมไปดําเนินการ โดยไม่ต้องนําเข้าพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้
แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวเพื่อให้ส่วนการเจ้าหน้าที่ดําเนินการต่อไป
เลิกประชุมเวลา 17.05 น.
ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางสาวลฎาภา รัตนจารุ
นางบุษบา วรรณศุภ
นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
ผู้บันทึกการประชุม

