รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 7/2557
วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557
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, แทน)
กรรมการ
4. หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา (อ.ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา, แทน)
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.ดร.พรเทพ ราชนาวี, รักษาการแทน)
กรรมการ
12. หัวหน้าสาขาวิชาสรีรวิทยา (ผศ.ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ, แทน)
กรรมการ
13. หัวหน้าสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ (ผศ.ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ, แทน)
กรรมการ
14. หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา (ผศ.ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ, แทน)
กรรมการ
15. หัวหน้าสาขาวิชาปรสิตวิทยา (ผศ.ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ, แทน)
กรรมการ
16. รศ.ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกลุ (ผู้แทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
17. ผศ.ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์ (ผู้แทนคณาจารย์สาํ นักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
18. ผศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์ (ผู้แทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
19. ผศ.ดร.พนิดา ขันแก้วหล้า (ผูแ้ ทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
20. หัวหน้าสถานวิจัย (ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรญ
ั )
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. รศ.ดร.วินิช พรมอารักษ์ (ผู้แทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. หัวหน้าสํานักงานคณบดี (นางสาวลฎาภา รัตนจารุ)
2. นางบุษบา วรรณศุภ
3. นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
เริ่มประชุมเวลา 13.36 น.

ติดภารกิจ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1.1 เรื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557
วาระที่ 1.1.1 การอนุมัติจัดตั้งหน่วยงาน โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับ
ยึดนิวตรอน
วาระที่ 1.1.2 การอนุมัติผู้สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2552, 3/2555, 1/2556
เพิ่มเติม และ 2/2556
วาระที่ 1.1.3 การอนุมัติแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
วาระที่ 1.1.4 การอนุมัติ (ร่าง) บันทึ กความเข้า ใจระหว่างมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี สุรนารี และ
China Institute of Atomic Energy ประเทศจีน
วาระที่ 1.1.5 ผลการพิจารณาตัดสินรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ
วาระที่ 1.1.6 รางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
วาระที่ 1.1.7 การแก้ ไ ขข้ อ ผิ ด พลาดในการพิ ม พ์ ร ายวิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541)
วาระที่ 1.1.8 นโยบายแผนยุทธศาสตร์ด้านพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.2 เรื่องจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2557
วาระที่ 1.2.1 การให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
วาระที่ 1.2.2 การให้ความเห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2555, 1/2556
และ 2/2556 เพิ่มเติม
วาระที่ 1.2.3 การให้ความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เพิ่มเติม
วาระที่ 1.2.4 การอนุมัติเทียบรายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
วาระที่ 1.2.5 การให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2557) และขออนุมัติรายวิชาเอกเพื่อการคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยในรายวิชา
เอก
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.3 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําศูนย์/สถาบัน
ไม่มี
วาระที่ 1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอื่นๆ
วาระที่ 1.4.1 อัตรากําลังพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
วาระที่ 1.4.2 ผลการเลือกสาขาวิชาฯ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
จํานวน 9 คน
- สาขาวิชาเคมี
จํานวน 13 คน
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- สาขาวิชาชีววิทยา
จํานวน 16 คน
- สาขาวิชาฟิสิกส์
จํานวน 12 คน
วาระที่ 1.4.3 ข้อมูลผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า (Honors Program)
ปีการศึกษา 2557 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาพร้อมชําระเงิน จํานวน 45 คน แจ้งสละสิทธิ์
16 คน คงเหลือทั้งสิ้น 29 คน
วาระที่ 1.4.4 การเป็นศูนย์เจ้าภาพในการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนสําหรับนิสิต
นักศึกษาโครงการ พสวท. ชั้นปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560
วาระที่ 1.4.5 การจัดค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐานสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้
- ช่วงแรก ในวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2557 จัดให้มีการบรรยายรวม
- ช่วงที่สอง ในวันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2557 จัดให้มีค่ายเตรียมความพร้อมด้าน
ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์
- ช่วงที่สาม ในวันที่ 30 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2557 จัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ
เช่น กิจกรรมสร้างสรรค์ด้านภาษา และ Amazing SUT
- ช่วงที่สี่ ในวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2557 เพื่อให้นักศึกษาได้พบคณบดี รองคณบดี
และคณาจารย์ประจําสํานักวิชา โดยมอบสํานักวิชาจัดกิจกรรมการอบรมเทคนิค
การเรียนระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 ให้แก่นักศึกษา
มติ
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2557
ตามที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ส่งแบบแจ้งรับรองและแก้ไ ข
ปรับปรุงรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ในคราวประชุมครั้ งที่ 5/2557 วันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2557 และขอให้กรรมการฯ ส่งแบบแจ้งการรับรองคืนที่ส่วนธุรการภายในวันที่ 3 มีนาคม 2557 นั้น
ผลการพิจารณาของกรรมการฯ จํานวน 21 ราย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมการ 11 ราย ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรการ โดยไม่มีการแก้ไข
2. กรรมการ 10 ราย ไม่ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรการ ซึ่งถือว่าให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติ
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ 2.2 รับรองรายงานการประชุม (วาระเวียน) ครั้งที่ 6/2557
ตามที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ส่งแบบเสนอความเห็นชอบ
เรื่อง ขอความเห็นชอบระดับคะแนนตัวอักษร หลักสูตรสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2556 นั้น ผล
การพิจารณาของกรรมการฯ จํานวน 21 ราย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมการ 14 ราย ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีการแก้ไข
2. กรรมการ 7 ราย ไม่ส่งแบบความเห็นชอบคืนที่ส่วนธุรการ ซึ่งถือว่าให้ความเห็นชอบ
มติ
ให้ความเห็นชอบ เรื่อง ขอความเห็นชอบระดับคะแนนตัวอักษร หลักสูตรสาขาวิชา
แพทยศาสตร์ ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2556
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 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 ได้เสนอขอความเห็นชอบ MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN
INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE, VIETNAM ACADEMY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, VIETNAM AND
INSTITUTE OF SCIENCE, SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, THAILAND รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ARTICLE 3 Plan of Action ข้อ 3. และข้อ 4. ให้ปรับรูปแบบของประโยค
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอผู้อํานวยการศูนย์กิจการ
นานาชาติเพื่อดําเนินการต่อไป
วาระที่ 3.2 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN VNU UNIVERSITY OF
SCIENCE, VIETNAM AND SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,
THAILAND
หัวหน้าสถานวิจัย ได้เสนอขอความเห็นชอบ MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN
VNU UNIVERSITY OF SCIENCE, VIETNAM AND SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, THAILAND
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ARTICLE 3 Plan of Action ข้อ 3. และข้อ 4. ให้ปรับรูปแบบของประโยค
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอผู้อํานวยการศูนย์กิจการ
นานาชาติเพื่อดําเนินการต่อไป
วาระที่ 3.3 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN CENTRE FOR ENGINEERING
PHYSICS, INSTITUTE OF PHYSICS, VIETNAM AND SCHOOL OF PHYSICS,
SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, THAILAND
หัวหน้าสถานวิจัย ได้เสนอขอความเห็นชอบ MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN
CENTRE FOR ENGINEERING PHYSICS, INSTITUTE OF PHYSICS, VIETNAM AND SCHOOL OF PHYSICS,
SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, THAILAND รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ARTICLE 3 Plan of Action ข้อ 3. และข้อ 4. ให้ปรับรูปแบบของประโยค
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอผู้อํานวยการศูนย์กิจการ
นานาชาติเพื่อดําเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอขออนุมัต-ิ เพื่อทักท้วง
วาระที่ 4.1 ผลการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ Mr. Oudone
Phakphothong
อ.ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้แจ้งผลการสอบ
ประมวลความรู้ ของ Mr. Oudone Phakphothong นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
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มติ

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป

วาระที่ 4.2 ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ Mr. Santi
Xayyasith
อ.ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้แจ้งผลการสอบวัด
คุณสมบัติ ของ Mr. Santi Xayyasith นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.3 ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ
นางสาวพจีราภรณ์ เวียงจันดา
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้แจ้งผลการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวพจีราภรณ์
เวียงจันดา นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.4 แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ของ นางสาว
สุกัญญา มีถม
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี ได้แจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสุกัญญา มีถม
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.5 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นาย
คมสันต์ ลาพาแว
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายคมสันต์ ลาพาแว
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.6 รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ
นางสาวลดาวัลย์ ของสันเทียะ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ นางสาวลดาวัลย์
ของสันเทียะ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.7 รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา
ของ นายมาโนช อานทอง
ผศ.ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ นายมาโนช อานทอง นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.8 รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นาย
เทอดเกียรติ แก้วพวง
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายเทอดเกียรติ
แก้วพวง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
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
นางสาววิยดา แสนนาวา
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาววิยดา
แสนนาวา นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.10 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นางสาวจิณห์วรา เอ็นดู
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นางสาว
จิณห์วรา เอ็นดู นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.11 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นางสาววราภรณ์ เริงฤทธิ์
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นางสาว
วราภรณ์ เริงฤทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ให้แนบประวัติบุคคลภายนอก (กรรมการลําดับที่ 3 และ 4) ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.12 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นายวุฒิชัย รสชาติ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นาย
วุฒิชัย รสชาติ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.13 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ
นายธราธิป เรืองวิทยานนท์
ผศ.ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายธราธิป เรืองวิทยานนท์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.14 รายชื่อ คณะกรรมการสอบวิท ยานิพนธ์ นั กศึก ษาดุษฎี บัณ ฑิต สาขาวิช าฟิ สิกส์ ของ
นางสาวอัจฉรา กาเอ้ย
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวอัจฉรา
กาเอ้ย นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.15 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ
นางสาวอมรรัตน์ สุริยวิจิตรเศรณี
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาว
อมรรัตน์ สุริยวิจิตรเศรณี นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.16 กําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นางสาว
อมรรัตน์ สุริยวิจิตรเศรณี
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวอมรรัตน์
สุริยวิจิตรเศรณี นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.17 แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ครั้ ง ที่ 2 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวมัสติกา พิมพ์สุตะ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 2 ของ
นางสาวมัสติกา พิมพ์สุตะ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.18 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 นางสาวยุระนันท์ ทาทอง
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 1 ของ
นางสาวยุระนันท์ ทาทอง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
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วาระที่ 4.19 แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ครั้ ง ที่ 2 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายศราวุฒิ นาถาบํารุง
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 2 ของ
นายศราวุฒิ นาถาบํารุง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.20 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 6 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวนิภาพร ปริโย
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 6 ของ นางสาว
นิภาพร ปริโย นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบในการรับ นายยุทธเดช ฤทธิแผลง ผู้ เคยถูกคัดชื่อออกจากการเป็ น
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ในภาคการศึกษาที่ 1/2557
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอความเห็นชอบในการรับ นายยุทธเดช ฤทธิแผลง ผู้เคยถูกคัดชื่อ
ออกจากการเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ในภาคการศึกษาที่ 1/2557 รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
มติ
มอบหัวหน้าสาขาวิชาฯ ประสานงานกับนักศึกษาทําหนังสือโดยให้เหตุผลอย่างละเอียด
เสนอสาขาวิชา และสํานักวิชา และให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่อง
เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมเพื่อนําเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.2 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาชีววิทยา ของ นายทักษิณ อาชวาคม
อ.ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้ง นาย
ทักษิณ อาชวาคม เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน Biology and Control of Small Mammals, Rodent Control, Slug
and Snail Control, Pest Control, Insect Collectio เพื่อทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้กับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 5.3 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาชีววิทยา ของ ดร.ดุสิต งอประเสริฐ
อ.ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้ง ดร.
ดุสิต งอประเสริฐ เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิเวศวิทยาเชิงอนุรักษ์ เพื่อทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ข้อมูลประกอบการเสนอขอแต่งตั้ง
- ข้อ 6. หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เป็นที่ปรึกษา/วิชาที่จะมาสอน และข้อ 8. ภาระงานการ
เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในปัจจุบัน ให้ตัดข้อมูลออก
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- ข้อ 9. เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องแต่งตั้ง ใส่ข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อมูลที่เสนอขอ
แต่งตั้ง
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อนําเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป

วาระที่ 5.4 เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน มทส. ปี
การศึกษา 2556
ที่ประชุมได้พิจารณาการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
ภายใน มทส. ปีการศึกษา 2556 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบเสนอ ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว
วาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบการจัดทําคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มทส.
ที่ประชุมได้พิจารณาการขอความเห็นชอบการจัดทําคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มทส.
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ไม่เห็นชอบกับการเพิ่มเติมกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ มทส. อีก 2 ด้าน
เนื่องจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ สกอ. ครอบคลุมทั้งหมดทุกด้าน
แล้ว คือ
1. ด้านความรู้เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนัยสําคัญปรากฏอยู่ใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ของ สกอ. ข้อ 5
2. ด้านทักษะการปฏิบัติงานจริงและการทํางานร่วมกับผู้อื่น มีนัยสําคัญปรากฏอยู่ใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ของ สกอ. ข้อ 4
นอกจากนี้ หากมีการเพิ่มเติมกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ของ มทส. อีก 2 ด้านดังกล่าว
จะทําให้กระทบต่อหลักสูตรของสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ที่เสนอ สกอ. พิจารณาอยู่ใน
ขณะนี้
วาระที่ 5.6 ขอเสนอโครงการของสํา นัก วิ ชาวิ ทยาศาสตร์ ที่เ สนอบรรจุใ นแผนปฏิ บัติ การ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558
ที่ประชุมได้พิจารณาการขอเสนอโครงการของสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ที่เสนอบรรจุในแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. โครงการที่ 5, 6, 12, 23 และ 24 ให้แก้ไขชื่อโครงการ
2. ให้ตัดโครงการที่ 25 ออก
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 5.7 ขออนุ มั ติ จั ด การประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ และโปรดพิ จ ารณาสนั บ สนุ น งบประมาณ
สาขาวิชาฟิสิกส์
ที่ประชุมได้พิจารณาการขออนุมัติจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ และโปรดพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณ สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต หนังสือบันทึกข้อความ
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1. ย่อหน้าแรกให้ตัดข้อความ “อันประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
เกาหลี และประเทศไทย” ออก
2. ย่อหน้าที่สอง 3 บรรทัดสุดท้ายให้แก้ไข เป็น ...และขออนุมัติงบประมาณสนับสนุน
เป็นเงิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุม
ครั้งนี้ ซึ่งประมาณการค่าใช้จ่ายปรากฏดังเอกสารแนบ 2
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้สํานักวิชาฯ จะได้เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาต่อไป

วาระที่ 5.8 ขอนําส่งระดับคะแนนตัวอักษรของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประจําภาค
การศึกษาที่ 3/2556 (เพิ่มเติม)
ที่ประชุมได้พิจารณาระดับคะแนนตัวอักษรของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประจํา
ภาคการศึกษาที่ 3/2556 (เพิ่มเติม) รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ตรวจสอบเครื่องหมาย *
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้จัดส่งระดับคะแนนตัวอักษรดังกล่าวไปยัง
ศูนย์บริการการศึกษาต่อไป
วาระที่ 5.9 ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬา ของ อ.วีรพล จันธิมา
ที่ประชุมได้พิจารณาการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ของ อ.วีรพล
จันธิมา อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต เอกสารประกอบการสอน
- รายวิชา 114330
1. รายการอ้างอิงใส่ให้ครบถ้วนไว้ในตอนท้ายของแต่ละบท
2. ตรวจสอบการพิมพ์ให้ถูกต้อง
3. ปรับรูปแบบและขนาดตัวอักษรให้เหมือนกัน
- รายวิชา 114105 รูปภาพให้อ้างอิงแหล่งที่มาด้วย
มติ
มอบหั ว หน้ า สาขาวิ ช าฯ ประสานงานกั บ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งรั บ ข้ อ สั ง เกตของที่ ป ระชุ ม ไป
ดําเนินการ และนําเข้าพิจารณาอีกครั้ง
วาระที่ 5.10 การจ้างและการต่อสัญญาจ้างพนักงานเป็นผู้เกษียณอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(วาระลับ)
วาระที่ 5.11 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวจิตติมา
ทิสุวรรณ
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวจิตติมา ทิสุวรรณ นักศึกษาระดับปริญญา
เอก สาขาวิชาเคมี
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
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วาระที่ 5.12 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาว
คําจันทร์ บํารุงนอก
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวคําจันทร์ บํารุงนอก นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา
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 3/2554 ระดั บ
ปริญญาเอก จํานวน 2 ราย ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2555 ระดับปริญญาเอก จํานวน 1
ราย ประจํ า ภาคการศึ ก ษาที่ 1/2556 ระดั บ ปริ ญ ญาเอก จํ า นวน 3 ราย ประจํ า ภาค
การศึกษาที่ 2/2556 ระดับปริญญาโท จํานวน 1 ราย และระดับปริญญาเอก จํานวน 2
ราย และประจําภาคการศึกษาที่ 3/2556 ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 ราย
ที่ประชุมได้พิจารณารายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2554
ระดับปริญญาเอก จํานวน 2 ราย ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2555 ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 ราย ประจําภาค
การศึกษาที่ 1/2556 ระดับปริญญาเอก จํานวน 3 ราย ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2556 ระดับปริญญาโท จํานวน 1
ราย และระดับปริญญาเอก จํานวน 2 ราย และประจําภาคการศึกษาที่ 3/2556 ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 ราย
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อนําเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางสาวลฎาภา รัตนจารุ
นางบุษบา วรรณศุภ
นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
ผู้บันทึกการประชุม

