รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 4/2560
วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2
------------------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. คณบดี (ศ.ดร.สันติ แม้นศิร)ิ
ประธาน
2. รองคณบดี (ผศ.ดร.ธิดารัตน์ อารีรักษ์)
กรรมการ
3. หัวหน้าสาขาวิชาเคมี (รศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ)
กรรมการ
4. หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา (อ.ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา, รักษาการแทน)
กรรมการ
5. หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (Asst.Prof.Dr.Eckart Schulz)
กรรมการ
6. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ (รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ, รักษาการแทน)
กรรมการ
7. หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล (รศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์)
กรรมการ
8. หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (อ.ดร.ลลิดา โรจนธรรมณี, รักษาการแทน)
กรรมการ
9. หัวหน้าสาขาวิชาปรีคลินิก (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์)
กรรมการ
10. Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns (ผู้แทนคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
11. ผศ.ดร.สายันต์ แก่นนาคา (ผู้แทนคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
12. อ.ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ (ผู้แทนคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
13. รศ.ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ (ผู้แทนคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
14. หัวหน้าสถานวิจัย (รศ.ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. ผศ.ดร.สัญชัย ประยูรโภคราช (ผู้แทนคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์)
2. หัวหน้าสานักงานคณบดี (นางกานดา คามาก)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี

ติดภารกิจ
อบรม ที่ กทม.

ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 14.40 น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1.1
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ไม่มี
วาระที่ 1.2

เรื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
ไม่มี

วาระที่ 1.3

เรื่องจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2560
ไม่มี

วาระที่ 1.4

เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาศูนย์/สถาบัน
ไม่มี

วาระที่ 1.5
เรื่องแจ้งเพื่อทราบอื่น ๆ
วาระที่ 1.5.1
ผลการเวียนขอความเห็นชอบ เรื่อง 1) รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ภาคการศึ ก ษาที่ 3/2559 สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยาและ
สาขาวิชาฟิสิกส์ 2) ขอเปิดรายวิชา 104175 หลักชีววิทยา (Principles of
Biology) สาขาวิชาชีววิทยา 3) ขอเปลี่ยนวิชาบังคับก่อน ของรายวิช า
105101 ฟิสิกส์ 1 (Physics 1) สาขาวิชาฟิสิกส์
เลขานุ ก ารคณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ รายงานว่ า ตามที่ ฝ่ า ย
เลขานุการฯ ได้ส่งบันทึกที่ ศธ 5611(1)/ว.14 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวียนขอความเห็นชอบ เรื่อง 1)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2559 สาขาวิชาชีววิทยาและสาขาวิชา
ฟิสิกส์ 2) ขอเปิดรายวิชา 104175 หลักชีววิทยา (Principles of Biology) สาขาวิชาชีววิทยา 3) ขอเปลี่ยนวิชา
บังคับก่อน ของรายวิชา 105101 ฟิสิกส์ 1 (Physics 1) สาขาวิชาฟิสิกส์ ต่อคณะกรรมการประจาสานักวิชา
วิทยาศาสตร์ จานวน 15 ราย โดยกาหนดให้ตอบลงในแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น ผลการ
เวียนขอความเห็นชอบสรุปได้ดังนี้
1) รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2559 สาขาวิชาชีววิทยา
และสาขาวิชาฟิสิกส์
- กรรมการ 5 ราย ให้ความเห็นชอบ
- กรรมการ 1 ราย ให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตว่า ให้เช็คว่า ดร.สันติ วัฒฐานะ (ชีววิทยา)
เป็นอาจารย์ทปี่ รึกษาระดับปริญญาเอกได้หรือยัง?
- กรรมการ 9 ราย ไม่ส่งแบบแสดงความคิดเห็น
2) ขอเปิดรายวิชา 104175 หลักชีววิทยา (Principles of Biology) สาขาวิชาชีววิทยา
- กรรมการ 5 ราย ให้ความเห็นชอบ
- กรรมการ 1 ราย ให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตว่า คาบรรยายภาษาอังกฤษวิชา 104175
หลักชีววิทยา
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1. น่าจะพิมพ์คาว่า "evolution" ในบรรทัดแรกเกินมา เพราะไม่ปรากฏในคา
บรรยายส่วนที่เป็นภาษาไทยด้านบน
2. คาว่า "Mechanisms" ควรแก้เป็น "mechanisms" ให้สอดคล้องกับรูปแบบ
การเขียนข้อความส่วนอื่นของคาบรรยาย
- กรรมการ 9 ราย ไม่ส่งแบบแสดงความคิดเห็น
3) ขอเปลี่ยนวิชาบังคับก่อน ของรายวิชา 105101 ฟิสิกส์ 1 (Physics 1) สาขาวิชาฟิสิกส์
- กรรมการ 6 ราย ให้ความเห็นชอบ และกรรมการ 9 ราย ไม่ส่งแบบแสดงความคิดเห็น
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.5.2

ผลการเวียนขอความเห็นชอบ เรื่อง (ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560
เลขานุ ก ารคณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ รายงานว่ า ตามที่ ฝ่ า ย
เลขานุการฯ ได้เวียนขอความเห็นชอบ เรื่อง (ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 2/2560 ต่อคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ จานวน 15 ราย โดยกาหนดให้ตอบลงในแบบฟอร์ม
ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2560 นั้น ผลการเวียนขอความเห็นชอบสรุปได้ว่า กรรมการ 3 ราย ให้ความเห็นชอบ
และกรรมการ 12 ราย ไม่ส่งแบบแสดงความคิดเห็น
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.5.3
แจ้งข้อมูลอาจารย์พิเศษและผู้สอนปฏิบัติการ ประจาภาคการศึกษาที่ 3/2559
รองคณบดีสานักวิชาวิทยาศาสตร์ รายงานว่า ตามที่ส่วนการเงินและบัญชี ขอให้สานัก
วิชาวิทยาศาสตร์รวบรวมข้อมูลอาจารย์พิเศษและผู้สอนปฏิบัติการ ภาคการศึกษาที่ 3/2559 ส่งส่วนการเงินและ
บัญชีให้แล้วเสร็จก่อนการเบิกจ่ายนั้น สานักวิชาวิทยาศาสตร์ได้สรุปข้อมูลค่าตอบแทน ค่าเดินทาง และค่าที่พัก ของ
อาจารย์พิเศษและผู้สอนปฏิบัติการ ประจาภาคการศึกษาที่ 3/2559 โดยแยกเป็น ค่าตอบแทนการสอน จานวนเงิน
1,662,000 บาท ค่าใช้จ่ายการเดินทาง จานวนเงิน 203,050 บาท และค่าที่พัก จานวนเงิน 77,100 บาท รวมเป็น
จานวนเงินทั้งสิ้น 1,942,150 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดังรายละเอียดปรากฎ
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ
รับทราบ ทั้งนี้ ขอให้จัดทาสรุปข้อมูลอาจารย์พิเศษและผู้สอนปฏิบัติการในภาพรวม
ย้อนหลัง เพื่อพิจารณาทบทวนกาหนดอัตราการจ้างอาจารย์พิเศษและผู้สอนปฏิบัติการ
ในการประชุมคราวต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560
เลขานุการคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เวียน
ขอความเห็นชอบ เรื่อง (ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 ต่อ
คณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ โดยกาหนดเวลาให้แจ้งการรับรองหรือการแก้ไขรายงานการประชุม
ดังกล่าว ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2560 นั้น ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ จานวน 15 ราย สรุปได้ว่า
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กรรมการ 3 ราย ให้ ความเห็ น ชอบ และกรรมการ 12 ราย ไม่ ส่ ง แบบแสดงความคิด เห็ น จึ ง น าเสนอ
คณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ดังรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560 ตามผลการเวียนรับรองโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอขออนุมัติ-เพื่อทักท้วง
วาระที่ 4.1
รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ
นางสาวนารถชนก ศรีโท
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวนารถชนก ศรีโท ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.วิภา สุจินต์
กรรมการ
3. รศ.ทนพญ.ดร.จารุวรรณ ศิริเทพทวี
กรรมการ
4. ผศ.ดร.พนิดา ขันแก้วหล้า
กรรมการ
มติ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ตามเสนอ
วาระที่ 4.2

กาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาว
นารถชนก ศรีโท
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ขออนุมัติกาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นางสาวนารถชนก ศรีโท โดย สอบข้อเขียน วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ในรายวิชา
109700 ชีวเคมีระดับบัณฑิตศึกษา 109701 วิธีแยกและศึกษาคุณสมบัติเฉพาะของชีวโมเลกุล และ 109702
เอนไซม์วิทยา และสอบปากเปล่า วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมหน่วยวิจัย
ชีวเคมี-เคมีไฟฟ้า อาคารเครื่องมือ 9
มติ
อนุมัติกาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ ตามเสนอ
วาระที่ 4.3

แบบประเมิ น การสอบวิ ท ยานิพ นธ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเคมี ของ
นางสาวพัชรี จันทร์ถาวร
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ขออนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ
นางสาวพั ช รี จั น ทร์ ถ าวร เมื่ อ วั น ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 ซึ่ ง ผลการสอบอยู่ ใ นระดั บ “ดี ม าก” เนื่ อ งจาก
วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ แก้ไขเพียงเล็กน้อย นาเสนอได้มีมาก ตอบคาถามได้เป็นส่วนใหญ่ และมีผลงานตีพิมพ์ที่
มีคุณภาพ
มติ
อนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
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วาระที่ 4.4

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี ของ นายกฤษดา รอญยุทธ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี ของ นายกฤษดา รอญยุทธ ครั้งที่ 4 ในภาคการศึกษาที่ 3/2559 เนื่องจากอยู่ในระหว่างการ
ปรับแก้โครงร่างวิทยานิพนธ์
มติ
อนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.5

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี ของ นางสาววิยดา แสนนาวา
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี ของ นางสาววิยดา แสนนาวา ครั้งที่ 7 ในภาคการศึกษาที่ 3/2559 เนื่องจากอยู่ในระหว่างการ
ค้นคว้าหาข้อมูล ทบทวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อสาหรับการทาวิทยานิพนธ์ และเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์
มติ
อนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.6

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี ของ นายสุริยา ดวงมณี
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี ของ นายสุริยา ดวงมณี ครั้งที่ 5 ในภาคการศึกษาที่ 3/2559 เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรวบรวม
ข้อมูลและทดสอบผลการทดลอง
มติ
อนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.7

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี ของ นางชุติมา เปลื้องกลาง
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี ของ นางชุติมา เปลื้องกลาง ครั้งที่ 5 ในภาคการศึกษาที่ 3/2559 เนื่องจากอยู่ในระหว่างการ
รวบรวมข้อมูลและทดสอบผลการทดลอง
มติ
อนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.8

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี ของ นางสาวนารถชนก ศรีโท
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวนารถชนก ศรีโท ครั้งที่ 5 ในภาคการศึกษาที่ 3/2559 เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
รวบรวมข้อมูลในการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์
มติ
อนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
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วาระที่ 4.9

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี ของ นางสาวสุมิตา บุญแนบ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวสุมิตา บุญแนบ ครั้งที่ 2 ในภาคการศึกษาที่ 3/2559 เนื่องจากอยู่ในระหว่างการ
ค้นคว้าหาข้อมูล ทบทวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสาหรับการทาวิทยานิพนธ์ และเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์
มติ
อนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.10 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ของ Miss GIOVANNA FAE OGUIS
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขออนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ Miss GIOVANNA FAE OGUIS ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประธานกรรมการ
2. Prof. Dr. Sergey Meleshko
กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3. ผศ.ดร.ประภาส ผิวอ่อน
กรรมการ
4. ผศ.ดร.อรชุน ไชยเสนะ
กรรมการ
5. ผศ.ดร.เจษฎา ตัณฑนุช
กรรมการ
มติ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.11

รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ของ นายอดิศักดิ์ การบรรจง
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นายอดิศักดิ์ การบรรจง ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประธานกรรมการ
2. Prof.Dr. Sergey Meleshko
กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3. Prof.Dr. Adrian Flood
กรรมการ
4. ดร.ชัชวาลย์ วัชราเรืองวิทย์
กรรมการ
5. ผศ.ดร.เจษฎา ตัณฑนุช
กรรมการ
มติ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.12

กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ
Miss GIOVANNA FAE OGUIS
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ขออนุ มั ติ กาหนดวั น สอบวิ ท ยานิ พ นธ์ นั กศึกษาดุ ษ ฎีบั ณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ Miss GIOVANNA FAE OGUIS ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสานักวิชาวิทยาศาสตร์ อาคารวิชาการ 2
มติ
อนุมัติกาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
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วาระที่ 4.13

แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ของ Mr. Yang Xiong
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขออนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ของ Mr. Yang Xiong เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งผลการสอบอยู่ในระดับ “ไม่ผ่าน” เนื่องจาก
The quality of the thesis work is not yet up to Ph.D. standards และกาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560
มติ
อนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.14

รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ของ Mr. Curt Hrad Barnes
รั ก ษาการแทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์
นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ Mr. Curt Hrad Barnes ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. รศ.ดร.หนูเดือน เมืองแสน
ประธานกรรมการ
2. Dr. Colin T. Strine
กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3. ผศ.ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวารี
กรรมการ
4. Asst.Prof.Dr. Jacques Hill
กรรมการ
5. นายทักษิณ อาชวาคม
กรรมการ
มติ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.15

รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ของ นางรุ่งเรือง งาหอม
รั ก ษาการแทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์
นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางรุ่งเรือง งาหอม ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. ผศ.ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวารี
กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3. รศ.ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ
กรรมการ
4. รศ.ดร.จาลอง โพธิ์บุญ
กรรมการ
5. ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์
กรรมการ
มติ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.16

กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ Mr.
Curt Hrad Barnes
รั ก ษาการแทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา ขออนุ มั ติ ก าหนดวั น สอบวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ กษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ Mr. Curt Hrad Barnes ในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ
ห้องประชุมทางไกล ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
มติ
อนุมัติกาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
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วาระที่ 4.17

กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นาง
รุ่งเรือง งาหอม
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ขออนุมัติ กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางรุ่งเรือง งาหอม ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ
ห้องประชุม C2-123 อาคารวิชาการ 2
มติ
อนุมัติกาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.18

แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ
นางสาวมนัสวี พานิชนอก
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ขออนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาวมนัสวี พานิชนอก เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งผลการสอบอยู่ในระดับ “ผ่าน”
โดยมีการเปลี่ยนชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นดังนี้
ภาษาไทย
วอเตอร์ ฟุ ต พริ น ท์ แ ละการไหลของน้ าเสมื อ นกั บ การค้ า ของแป้ ง มั น
สาปะหลังและน้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ของประเทศไทย
ภาษาอังกฤษ WATER FOOTPRINT AND VIRTUAL WATER FLOW OF TRADE3
CASSAVA STARCH AND REFINED SUGAR OF THAILAND
มติ
อนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ์และเปลี่ยนแปลงชื่อวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.19

รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ของ นายวิศิษฐ์ มั่งทัศน์
รศ.ดร.รั ต ติ ก ร ยิ้ ม นิ รั ญ ในฐานะรั ก ษาการแทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายวิศิษฐ์ มั่งทัศน์ ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้
1. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
ประธานกรรมการ
2. Prof.Dr. Joewono Widjaja
กรรมการ
3. รศ.ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
กรรมการ
4. ผศ.ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์
กรรมการ
มติ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ตามเสนอ
วาระที่ 4.20

รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ของ นายจาตุรนต์ เนตรทองหลาง
รศ.ดร.รั ต ติ ก ร ยิ้ ม นิ รั ญ ในฐานะรั ก ษาการแทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายจาตุรนต์ เนตรทองหลาง ดัง
รายชื่อต่อไปนี้
1. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
ประธานกรรมการ
2. Prof.Dr. Joewono Widjaja
กรรมการ
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มติ

3. รศ.ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
กรรมการ
4. ผศ.ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์
กรรมการ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ตามเสนอ

วาระที่ 4.21

รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ของ นางสาวขวัญตา ศิวะวงศ์เกษม
รศ.ดร.รั ต ติ ก ร ยิ้ ม นิ รั ญ ในฐานะรั ก ษาการแทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาวขวัญตา ศิวะวงศ์เกษม
ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
ประธานกรรมการ
2. Prof.Dr. Joewono Widjaja
กรรมการ
3. รศ.ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
กรรมการ
4. ผศ.ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์
กรรมการ
มติ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ตามเสนอ
วาระที่ 4.22

รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ของ นายแรงบุญ อินทรีย์
รศ.ดร.รั ต ติ ก ร ยิ้ ม นิ รั ญ ในฐานะรั ก ษาการแทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายแรงบุญ อินทรีย์ ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้
1. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ
กรรมการ
3. รศ.ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ
กรรมการ
4. ผศ.ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์
กรรมการ
5. อ.ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่
กรรมการ
มติ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ตามเสนอ
วาระที่ 4.23

กาหนดวันสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นาย
วิศิษฐ์ มั่งทัศน์
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติกาหนดวันสอบ
ประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายวิศิษฐ์ มั่งทัศน์ ดังนี้
สอบข้อเขียน
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น. รายวิชา Applied Quantum Physics
เวลา 13.00 – 16.00 น. รายวิชา Thermodynamics
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. รายวิชา Applied Electrodynamics
เวลา 13.00 – 16.00 น. รายวิชา Classical Mechanics
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สอบปากเปล่า วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ อาคารวิชาการ 2
มติ
อนุมัติกาหนดวันสอบประมวลความรู้ ตามเสนอ
วาระที่ 4.24

กาหนดวันสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นาย
จาตุรนต์ เนตรทองหลาง
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติกาหนดวันสอบ
ประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายจาตุรนต์ เนตรทองหลาง ดังนี้
สอบข้อเขียน
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น. รายวิชา Applied Quantum Physics
เวลา 13.00 – 16.00 น. รายวิชา Thermodynamics
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. รายวิชา Applied Electrodynamics
เวลา 13.00 – 16.00 น. รายวิชา Classical Mechanics
สอบปากเปล่า วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ อาคารวิชาการ 2
มติ
อนุมัติกาหนดวันสอบประมวลความรู้ ตามเสนอ
วาระที่ 4.25

ก าหนดวั น สอบประมวลความรู้ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ของ
นางสาวขวัญตา ศิวะวงศ์เกษม
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติกาหนดวันสอบ
ประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาวขวัญตา ศิวะวงศ์เกษม ดังนี้
สอบข้อเขียน
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น. รายวิชา Applied Quantum Physics
เวลา 13.00 – 16.00 น. รายวิชา Thermodynamics
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. รายวิชา Applied Electrodynamics
เวลา 13.00 – 16.00 น. รายวิชา Classical Mechanics
สอบปากเปล่า วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ อาคารวิชาการ 2
มติ
อนุมัติกาหนดวันสอบประมวลความรู้ ตามเสนอ
วาระที่ 4.26

กาหนดวันสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นาย
แรงบุญ อินทรีย์
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติกาหนดวันสอบ
ประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายแรงบุญ อินทรีย์ ดังนี้
สอบข้อเขียน
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น. รายวิชา Quantum Theory
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เวลา 13.00 – 16.00 น. รายวิชา Statistical Mechanics
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. รายวิชา Electrodynamics
เวลา 13.00 – 16.00 น. รายวิชา Classical Mechanics
สอบปากเปล่า วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ อาคารวิชาการ 2
มติ
อนุมัติกาหนดวันสอบประมวลความรู้ ตามเสนอ
วาระที่ 4.27

รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ
นายอรรถพล ศรีประดิษฐ์
รศ.ดร.รั ต ติ ก ร ยิ้ ม นิ รั ญ ในฐานะรั ก ษาการแทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายอรรถพล ศรีประดิษฐ์ ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้
1. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ
กรรมการ
3. รศ.ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ
กรรมการ
4. ผศ.ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์
กรรมการ
5. อ.ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่
กรรมการ
มติ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ตามเสนอ
วาระที่ 4.28

รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ
นายเสกสรร เหลาผา
รศ.ดร.รั ต ติ ก ร ยิ้ ม นิ รั ญ ในฐานะรั ก ษาการแทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายเสกสรร เหลาผา ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้
1. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ
กรรมการ
3. รศ.ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ
กรรมการ
4. ผศ.ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์
กรรมการ
5. อ.ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่
กรรมการ
มติ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ตามเสนอ
วาระที่ 4.29

รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ
นายอักษรณรงค์ ฤทธิ์วิเศษ
รศ.ดร.รั ต ติ ก ร ยิ้ ม นิ รั ญ ในฐานะรั ก ษาการแทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายอักษรณรงค์ ฤทธิ์วิเศษ ดัง
รายชื่อต่อไปนี้
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มติ

1. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ
กรรมการ
3. รศ.ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ
กรรมการ
4. ผศ.ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์
กรรมการ
5. อ.ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่
กรรมการ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ตามเสนอ

วาระที่ 4.30

รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ
นายเสถียรพงศ์ งามสมฤทธิ์
รศ.ดร.รั ต ติ ก ร ยิ้ ม นิ รั ญ ในฐานะรั ก ษาการแทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายเสถียรพงศ์ งามสมฤทธิ์ ดัง
รายชื่อต่อไปนี้
1. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
ประธานกรรมการ
2. Prof.Dr. Joewono Widjaja
กรรมการ
3. รศ.ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
กรรมการ
4. ผศ.ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์
กรรมการ
มติ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ตามเสนอ
วาระที่ 4.31

รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ
นายณภัทรษกร สารพัฒน์
รศ.ดร.รั ต ติ ก ร ยิ้ ม นิ รั ญ ในฐานะรั ก ษาการแทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายณภัทรษกร สารพัฒน์ ดัง
รายชื่อต่อไปนี้
1. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
ประธานกรรมการ
2. Prof.Dr. Joewono Widjaja
กรรมการ
3. รศ.ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
กรรมการ
4. ผศ.ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์
กรรมการ
มติ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ตามเสนอ
วาระที่ 4.32

รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ
นายชัชวาล ใจสุข
รศ.ดร.รั ต ติ ก ร ยิ้ ม นิ รั ญ ในฐานะรั ก ษาการแทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายชัชวาล ใจสุข ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ
กรรมการ
3. รศ.ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ
กรรมการ
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มติ

4. ผศ.ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์
กรรมการ
5. อ.ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่
กรรมการ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ตามเสนอ

วาระที่ 4.33

รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ
นางสาวเสาวรส ดาวประทีป
รศ.ดร.รั ต ติ ก ร ยิ้ ม นิ รั ญ ในฐานะรั ก ษาการแทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาวเสาวรส ดาวประทีป ดัง
รายชื่อต่อไปนี้
1. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
ประธานกรรมการ
2. Prof.Dr. Joewono Widjaja
กรรมการ
3. รศ.ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
กรรมการ
4. ผศ.ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์
กรรมการ
มติ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ตามเสนอ
วาระที่ 4.34

รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ
Miss Thiri Yadanar Htun
รศ.ดร.รั ต ติ ก ร ยิ้ ม นิ รั ญ ในฐานะรั ก ษาการแทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ Miss Thiri Yadanar Htun ดัง
รายชื่อต่อไปนี้
1. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ
กรรมการ
3. รศ.ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ
กรรมการ
4. ผศ.ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์
กรรมการ
5. อ.ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่
กรรมการ
มติ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ตามเสนอ
วาระที่ 4.35

กาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นาย
อรรถพล ศรีประดิษฐ์
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติกาหนดวันสอบ
วัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายอรรถพล ศรีประดิษฐ์ ดังนี้
สอบข้อเขียน
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00 - 12.00 น. รายวิชา Quantum Theory
เวลา 13.00 – 16.00 น. รายวิชา Statistical Mechanics
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. รายวิชา Electrodynamics
เวลา 13.00 – 16.00 น. รายวิชา Classical Mechanics
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สอบปากเปล่า วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ อาคารวิชาการ 2
มติ
อนุมัติกาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ ตามเสนอ
วาระที่ 4.36

กาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นาย
เสกสรร เหลาผา
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติกาหนดวันสอบ
วัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายเสกสรร เหลาผา ดังนี้
สอบข้อเขียน
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00 - 12.00 น. รายวิชา Quantum Theory
เวลา 13.00 – 16.00 น. รายวิชา Statistical Mechanics
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. รายวิชา Electrodynamics
เวลา 13.00 – 16.00 น. รายวิชา Classical Mechanics
สอบปากเปล่า วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ อาคารวิชาการ 2
มติ
อนุมัติกาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ ตามเสนอ
วาระที่ 4.37

กาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นาย
อักษรณรงค์ ฤทธิ์วิเศษ
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติกาหนดวันสอบ
วัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายอักษรณรงค์ ฤทธิ์วิเศษ ดังนี้
สอบข้อเขียน
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00 - 12.00 น. รายวิชา Quantum Theory
เวลา 13.00 – 16.00 น. รายวิชา Statistical Mechanics
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. รายวิชา Electrodynamics
เวลา 13.00 – 16.00 น. รายวิชา Classical Mechanics
สอบปากเปล่า วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ อาคารวิชาการ 2
มติ
อนุมัติกาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ ตามเสนอ
วาระที่ 4.38

กาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นาย
เสถียรพงศ์ งามสมฤทธิ์
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติกาหนดวันสอบ
วัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายเสถียรพงศ์ งามสมฤทธิ์ ดังนี้
สอบข้อเขียน
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00 - 12.00 น. รายวิชา Applied Quantum Physics
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เวลา 13.00 – 16.00 น. รายวิชา Thermodynamics
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. รายวิชา Applied Electrodynamics
เวลา 13.00 – 16.00 น. รายวิชา Classical Mechanics
สอบปากเปล่า วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ อาคารวิชาการ 2
มติ
อนุมัติกาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ ตามเสนอ
วาระที่ 4.39

กาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบั ณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นาย
ณภัทรษกร สารพัฒน์
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติกาหนดวันสอบ
วัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายณภัทรษกร สารพัฒน์ ดังนี้
สอบข้อเขียน
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น. รายวิชา Applied Quantum Physics
เวลา 13.00 – 16.00 น. รายวิชา Thermodynamics
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. รายวิชา Applied Electrodynamics
เวลา 13.00 – 16.00 น. รายวิชา Classical Mechanics
สอบปากเปล่า วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ อาคารวิชาการ 2
มติ
อนุมัติกาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ ตามเสนอ
วาระที่ 4.40

กาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ Miss
Thiri Yadanar Htun
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติกาหนดวันสอบ
วัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ Miss Thiri Yadanar Htun ดังนี้
สอบข้อเขียน
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น. รายวิชา Quantum Theory
เวลา 13.00 – 16.00 น. รายวิชา Statistical Mechanics
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. รายวิชา Electrodynamics
เวลา 13.00 – 16.00 น. รายวิชา Classical Mechanics
สอบปากเปล่า วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ อาคารวิชาการ 2
มติ
อนุมัติกาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ ตามเสนอ
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วาระที่ 4.41

กาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นาย
ชัชวาล ใจสุข
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติกาหนดวันสอบ
วัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายชัชวาล ใจสุข ดังนี้
สอบข้อเขียน
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น. รายวิชา Quantum Theory
เวลา 13.00 – 16.00 น. รายวิชา Statistical Mechanics
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. รายวิชา Electrodynamics
เวลา 13.00 – 16.00 น. รายวิชา Classical Mechanics
สอบปากเปล่า วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ อาคารวิชาการ 2
มติ
อนุมัติกาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ ตามเสนอ
วาระที่ 4.42

กาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาว
เสาวรส ดาวประทีป
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติกาหนดวันสอบ
วัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาวเสาวรส ดาวประทีป ดังนี้
สอบข้อเขียน
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น. รายวิชา Applied Quantum Physics
เวลา 13.00 – 16.00 น. รายวิชา Thermodynamics
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. รายวิชา Applied Electrodynamics
เวลา 13.00 – 16.00 น. รายวิชา Classical Mechanics
สอบปากเปล่า วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ อาคารวิชาการ 2
มติ
อนุมัติกาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ ตามเสนอ
วาระที่ 4.43

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ
นายอดิเทพ บุตรบุรี
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติแต่งตั้ง รศ.ดร.
พวงรัตน์ ไพเราะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายอดิเทพ บุตรบุรี
มติ
อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
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วาระที่ 4.44

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ
นางสาววิภากร ฤทธิสุทธิ์
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติแต่งตั้ง รศ.ดร.
รัตติกร ยิ้มนิรัญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาววิภากร
ฤทธิสุทธิ์
มติ
อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.45

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ของ นางสาววิภากร ฤทธิสุทธิ์
รศ.ดร.รั ต ติ ก ร ยิ้ ม นิ รั ญ ในฐานะรั ก ษาการแทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาววิภากร ฤทธิสุทธิ์
ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ
กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3. ดร.พินิจ กิจขุนทด
กรรมการ
4. รศ.ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล
กรรมการ
5. อ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์
กรรมการ
มติ
อนุ มั ติ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาโครงร่า งวิ ท ยานิ พ นธ์ โดยเปลี่ ย นชื่ อประธาน
กรรมการเป็น ผศ.ดร.พนมศักดิ์ มีมนต์
วาระที่ 4.46

รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ
นายนิวัฒน์ เหมหา
รศ.ดร.รั ต ติ ก ร ยิ้ ม นิ รั ญ ในฐานะรั ก ษาการแทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายนิวัฒน์ เหมหา ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
ประธานกรรมการ
2. อ.ดร.นวลวรรณ สงวนศักดิ์
กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3. ผศ.ดร.อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์
กรรมการ
4. Dr. Puji Irawati
กรรมการ
มติ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.47

รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ
นายอดิเทพ บุตรบุรี
รศ.ดร.รั ต ติ ก ร ยิ้ ม นิ รั ญ ในฐานะรั ก ษาการแทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายอดิเทพ บุตรบุรี ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้
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มติ

1. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3. รศ.ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล
กรรมการ
4. รศ.ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ
กรรมการ
5. Asst.Prof.Dr. Michael F. Smith
กรรมการ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ

วาระที่ 4.48

ก าหนดวั นสอบวิ ท ยานิพนธ์ นัก ศึก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าฟิสิ ก ส์ ของ นาย
ปริญญา นามวงศา
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติกาหนดวันสอบ
วิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายปริญญา นามวงศา ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560
เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ อาคารวิชาการ 2
มติ
อนุมัติกาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.49

แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ
นายอิศรา โคตุทา
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติผลการสอบ
วิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายอิศรา โคตุทา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งผล
การสอบอยู่ในระดับ “ผ่าน” โดยมีการเปลี่ยนชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นดังนี้
ภาษาไทย
การสังเคราะห์ ลักษณะเฉพาะและสมบัติเชิงไฟฟ้าเคมีของวัสดุนาโนคอม
พอสิตรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์/เฟอร์ไรต์
ภาษาอังกฤษ SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND ELECTROCHEMICAL
PROPERTIES OF PEDUCED GRAPHENE OXIDE/FERRITE
NANOCOMPOSITES
มติ
อนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ์และเปลี่ยนแปลงชื่อวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.50

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ของ นางสาววัชราภรณ์ มูลทรัพย์
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติขยายเวลา
พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาววัชราภรณ์ มูลทรัพย์ ครั้งที่ 4
ในภาคการศึกษาที่ 3/2559 เนื่องจากวิทยานิพนธ์อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการเพื่อสอบพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์
แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
มติ
อนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
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วาระที่ 4.51

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ของ นายทวีศักดิ์ ไชยขันธ์
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติขยายเวลา
พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายทวีศักดิ์ ไชยขันธ์ ครั้งที่ 4 ในภาค
การศึกษาที่ 3/2559 เนื่องจากผลการวิเคราะห์ยังไม่เพียงพอต่อการนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ทันภายในภาค
การศึกษาที่ 2/2559
มติ
อนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.52

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ของ นายเจษฎา แซ่เตี้ยว
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติขยายเวลา
พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายเจษฎา แซ่เตี้ยว ครั้งที่ 4 ในภาค
การศึกษาที่ 3/2559 เนื่องจากกาลังอยู่ในช่วงศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับ Optical topography
technique ที่ประยุกต์ใช้กับ Other Application เพื่อใช้ในการเขียนหัวข้อ Introduction และ Literature review
มติ
อนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.53

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ของ นางสาวณัฐกฤตา นาก้อนทอง
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติขยายเวลา
พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาวณัฐกฤตา นาก้อนทอง ครั้งที่
4 ในภาคการศึกษาที่ 3/2559 เนื่องจากในภาคเรียนนี้ได้ทาการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิจัยคานวณโมเดล
พื้ น ฐานที่ เกี่ย วข้องกับวั สดุ เฟอร์แมกเนติ ก (Forremagnetic metal) และได้ เริ่ม เขีย น Literature review แล้ ว
บางส่วนแต่ข้อมูลต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อแน่ใจในความถูกต้องจากอาจารย์ที่ปรึกษา
มติ
อนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.54

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ของ นางสาวจิราภรณ์ แสนแจ้
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติขยายเวลา
พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาวจิราภรณ์ แสนแจ้ ครั้งที่ 4
ในภาคการศึกษาที่ 3/2559 เนื่องจากในภาคเรีย นที่ผ่านมายังอยู่ ในช่วงศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
สเปกโทรมิเตอร์ที่ใช้ในระบบ FD-OCT เพื่อศึกษาดูความสามารถของการถ่ายภาพของระบบ เพื่อที่จะได้นามา
ประยุกต์ใช้ และปรับปรุงแก้ไขสเปกโทรมิเตอร์ให้ใช้งานดียิ่งขึ้น
มติ
อนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
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วาระที่ 4.55

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ของ นายวิศิษฐ์ มั่งทัศน์
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติขยายเวลา
พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายวิศิษฐ์ มั่งทัศน์ ครั้งที่ 1 ในภาค
การศึ ก ษาที่ 3/2559 เนื่ อ งจากอยู่ ใ นระหว่ า งการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การออกแบบระบบ Optical Coherence
Electrography
มติ
อนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.56

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ของ นายจาตุรนต์ เนตรทองหลาง
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติขยายเวลา
พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายจาตุรนต์ เนตรทองหลาง ครั้งที่ 1
ในภาคการศึกษาที่ 3/2559 เนื่องจากหัวข้อ วิทยานิพนธ์ยังไม่แน่ชัดและจาเป็นต้องทาการทดลองเพื่อทราบผลที่แน่
ชัดจึงจะสามารถระบุหัวข้อที่ชัดเจนได้และทาการสอบต่อไป
มติ
อนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.57

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ของ นายทัชกฤษ แจ่มปรีชา
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติขยายเวลา
พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายทัชกฤษ แจ่มปรีชา ครั้งที่ 1 ใน
ภาคการศึกษาที่ 3/2559 เนื่องจากมีความล่าช้าในการเตรียมเสนอพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ เหตุจากปัจจัย
หลายด้านอาทิ จากการเตรียมตัวในการเสนอผลงานวิชาการ ผลจากการเตรียมตัวในการสอบวัดคุณสมบัติ ความไม่
เชี่ยวชาญในหัวข้อของงานวิทยานิพนธ์ รวมไปถึงความล่าช้าที่เกิดจากการจองใช้อุปกรณ์การวัด คุณสมบัติระดับสูง
ซึ่งจาเป็นต่องานวิจัย
มติ
อนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.58

ขออนุมัติขยายเวลาสอบวัดคุณสมบัติและพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายวงศกร วันดี
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติขยายเวลาสอบ
วัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 3 และพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ
นายวงศกร วันดี ในภาคการศึกษาที่ 3/2559 เนื่องจากอยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559 สืบ
เนื่องมาจากอาการป่วยที่ได้รับผลกระทบมาจากโรคเนื้องอกในสมอง จึงไม่สามารถระบุรายละเอียดงานและหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ได้
มติ
อนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
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วาระที่ 4.59

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นั กศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ของ นางสาวอรอุมา กาฬหว้า
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติขยายเวลา
พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาวอรอุมา กาฬหว้า ครั้งที่ 5
ในภาคการศึกษาที่ 3/2559 เนื่องจากยังไม่ทราบหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่แน่ชัด อยู่ในช่วงเริ่มต้นทาการทดลอง ทาให้
ข้อมูลบางส่วนไม่เพียงพอที่จะใช้ในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
มติ
อนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.60

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ของ นางสาวทองสุข สีชุมแสง
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติขยายเวลา
พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาวทองสุข สีชุมแสง ครั้งที่ 5
ในภาคการศึกษาที่ 3/2559 เนื่องจากยังไม่ทราบหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่แน่ชัด อยู่ระหว่างทาการทดลอง ทาให้ข้อมูล
บางส่วนไม่เพียงพอที่จะใช้ในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
มติ
อนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.61

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ของ นายธนวัฏ สวัสดี
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติขยายเวลา
พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายธนวัฏ สวัสดี ครั้งที่ 4 ในภาค
การศึกษาที่ 3/2559 เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเพื่อเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์และยังไม่เพีย งพอ
เนื่องจากได้เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์เมื่อต้นเทอมที่ผ่านมา จึงไม่สามารถนาเสนอได้ทันภายในภาคการศึกษ าที่
2/2559 ได้
มติ
อนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.62

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ของ นายวทานต์ ประทุมวัลย์
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติขยายเวลา
พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายวทานต์ ประทุมวัลย์ ครั้งที่ 3 ใน
ภาคการศึ ก ษาที่ 3/2559 เนื่ อ งจากก าลั ง ท าวิ จั ย ณ Institute of High Energy Physics ประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนจีน
มติ
อนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
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ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ของ นายพิศิษฐ์ แพรวัฒนาไพศาล
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติขยายเวลา
พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายพิศิษฐ์ แพรวัฒนาไพศาล ครั้งที่
1 ในภาคการศึกษาที่ 3/2559 เนื่องจากผลึกที่ปลูกขึ้นได้ยังไม่มีผลการทดลองที่มากเพียงพอสาหรับ การสอบโครง
ร่า งวิ ท ยานิ พ นธ์ และได้ เดิ น ทางไปท าวิ จั ย ณ Sri Sivasubramaniya Nadar College of Engineering (SSN) ที่
ประเทศอินเดีย เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 17 สิงหาคม 2560
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
- ตรวจสอบจานวนครั้งของการขออนุมัติขยายเวลาว่าเป็นครั้งที่ 1 หรือครั้งที่ 2
- ให้ลงวัน เดือน ปี ของการขออนุมัติขยายเวลาให้ถูกต้อง
มติ
อนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.64

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ของ นายณราศักดิ์ พันเดช
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติขยายเวลา
พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายณราศักดิ์ พันเดช ครั้งที่ 2 ใน
ภาคการศึกษาที่ 3/2559 เนื่องจากได้มีการศึกษาคุณสมบัติเชิงโครงสร้างของสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับสารแอรไลด์เพอร
โรวสไกท์ และวิเคราะห์โครงสร้างอิเล็กทรอนิกเพิ่มเติม
มติ
อนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.65

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ของ Mr. Bayu Dirgantara
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติขยายเวลา
พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ Mr. Bayu Dirgantara ครั้งที่ 2 ใน
ภาคการศึ ก ษาที่ 3/2559 เนื่ อ งจากก าลั ง ท าวิ จั ย ณ Institute of High Energy Physics ประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนจีน
มติ
อนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.66

รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้
จากระยะไกล ของ Ms. Moe San
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าการรั บ รู้ จ ากระยะไกล ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ
นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ Ms. Moe San ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. รศ.ดร.สุวิทย์ อ๋องสมหวัง
ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์
กรรมการ
3. รศ.ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร
กรรมการ
4. ผศ.ดร.สัญญา สราภิรมย์
กรรมการ
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5. อ.ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์
กรรมการ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ตามเสนอ

วาระที่ 4.67

ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
ของ Mr. Arif Wicaksono
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ขออนุมัติผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ Mr. Arif Wicaksono เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ซึง่ ผลการสอบอยู่ในระดับ
“S”
มติ
อนุมัติผลการสอบวัดคุณสมบัติ ตามเสนอ
วาระที่ 4.68

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จาก
ระยะไกล ของ นางเสาวลักษณ์ วชิรนภาลัย
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ขออนุมัติแต่งตั้ง อ.ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์ เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นางเสาวลักษณ์ วชิรนภาลัย
มติ
อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.69

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จาก
ระยะไกล ของ นายเอกลักษณ์ สลักคา
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ขออนุมัติแต่งตั้ง อ.ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์ เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายเอกลักษณ์ สลักคา
มติ
อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.70

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จาก
ระยะไกล ของ เรืออากาศโทปริญญา จันทร์งาม
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ขออนุมัติแต่งตั้ง อ.ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์ เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ เรืออากาศโทปริญญา
จันทร์งาม
มติ
อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.71

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การรับรู้จากระยะไกล ของ Mr. Sithnalong Sitthideth
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าการรั บ รู้ จ ากระยะไกล ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาโครงร่า ง
วิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ Mr. Sithnalong Sitthideth ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้
1. หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.สุวิทย์ อ๋องสมหวัง
กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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3. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ
กรรมการ
4. ผศ.ดร.สัญญา สราภิรมย์
กรรมการ
5. อ.ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์
กรรมการ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ

วาระที่ 4.72

รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จาก
ระยะไกล ของ นายประสาร อินทเจริญ
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าการรั บ รู้ จ ากระยะไกล ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์
นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายประสาร อินทเจริญ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. รศ.ดร.สุวิทย์ อ๋องสมหวัง
ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์
กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ
กรรมการ
4. ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์
กรรมการ
5. ผศ.ดร.สัญญา สราภิรมย์
กรรมการ
6. อ.ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์
กรรมการ
มติ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.73

รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จาก
ระยะไกล ของ นายสุภาสพงษ์ รู้ทานอง
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าการรั บ รู้ จ ากระยะไกล ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์
นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายสุภาสพงษ์ รู้ทานอง ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.สุวิทย์ อ๋องสมหวัง
กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3. ดร.วิวาราช พรแก้ว
กรรมการ
4. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ
กรรมการ
5. ผศ.ดร.สัญญา สราภิรมย์
กรรมการ
มติ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.74

กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
ของ นายสุภาสพงษ์ รู้ทานอง
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ขออนุมัติ กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายสุภาสพงษ์ รู้ทานอง ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00
น. ณ ห้องประชุม C2-124 อาคารวิชาการ 2
มติ
อนุมัติกาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
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วาระที่ 4.75

ผลการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาปรีคลินิก ของ นาย
พิเชษฐ์ มะลิกุล
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าปรี ค ลิ นิ ก ขออนุ มั ติ ผ ลการสอบประมวลความรู้ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาปรีคลินิก ของ นายพิเชษฐ์ มะลิกุล เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 และ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งผลการสอบ
อยู่ในระดับ “U”
มติ
อนุมัติผลการสอบประมวลความรู้ ตามเสนอ
วาระที่ 4.76

รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นั กศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาปรีคลินิก
ของ นางสาวกุสุมา รวมธรรม
หัวหน้าสาขาวิชาปรีคลินิก ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาปรีคลินิก ของ นางสาวกุสุมา รวมธรรม ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. รศ.ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ
ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์
กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3. รศ.สพญ.ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์
กรรมการ
4. อ.ดร.อัจฉราพร แถวหมอ
กรรมการ
มติ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.77

กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาปรีคลินิก ของ นางสาว
กุสุมา รวมธรรม
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าปรี ค ลิ นิ ก ขออนุ มั ติ ก าหนดวั น สอบวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาปรีคลินิก ของ นางสาวกุสุมา รวมธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง
ประชุม C2-123 อาคารวิชาการ 2
มติ
อนุมัติกาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.78

ขออนุมัติขยายเวลาสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาปรีคลินิก
ของ นายพิเชษฐ์ มะลิกุล
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าปรีคลิ นิ ก ขออนุ มั ติ ขยายเวลาสอบประมวลความรู้ นั กศึกษามหาบั ณ ฑิต
สาขาวิชาปรีคลินิก ของ นายพิเชษฐ์ มะลิกุล ครั้งที่ 1 ในภาคการศึกษาที่ 3/2559 เนื่องจากสอบประมวลความรู้
ครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน จึงต้องการระยะเวลาในการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นเพื่อความพร้อมในการสอบประมวลความรู้ครั้ง
ที่ 2
มติ
อนุมัติขยายเวลาสอบประมวลความรู้ ตามเสนอ
วาระที่ 4.79

ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นาย
วันเฉลิม ความใหม่
รศ.ดร.รัต ติ กร ยิ้ ม นิ รัญ ในฐานะรักษาการแทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าฟิ สิ กส์ ขออนุ มั ติ โ ครงร่า ง
วิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายวันเฉลิม ความใหม่
มติ
อนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
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วาระที่ 4.80

วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ สมบู ร ณ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา ของ Mr.
Singphone Luangleuxay
หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ขออนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา ของ Mr. Singphone Luangleuxay
มติ
อนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.81

วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายธนิษฐ์
สายโสภา
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายธนิษฐ์ สายโสภา
มติ
อนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.1
รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา
เลขานุการคณะกรรมการประจาฯ ขอความเห็นชอบผู้สาเร็จการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่
3/2556 3/2558 และ 1/2559 จานวนรวม 4 ราย ดังนี้
ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาจุลชีววิทยา จานวน 1 ราย
ภาคการศึกษาที่ 3/2558 ระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์
จานวน 1 ราย
ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี
จานวน 1 ราย
สาขาวิชาฟิสิกส์
จานวน 1 ราย
มติ ให้ความเห็นชอบผู้สาเร็จการศึกษา ทั้ง 4 ราย ตามเสนอ ทั้งนี้ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ จัก
ได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 5.2
แต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติการ สาขาวิชาเคมี จานวน 10 ราย
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติการ เพื่อสอนรายวิชา 102106 ปฏิบัติการ
เคมีอินทรีย์ และ 102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน จานวน 10 ราย ประจาภาคการศึกษาที่ 3/2559 ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้
เพื่อสอนรายวิชา 102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
1. นางสาวศิริพร โกษาวัฒนกุล
เพื่อสอนรายวิชา 102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1. นางสาวสุกัญญา มีถม
2. นายวิษณุ ศรีลา
3. นางสาวณัฏฐิกา อินทกูล
4. นายไชยอนันต์ พันธุ์ศักดานนท์
5. นางสาววชิรญาณ์ รัตนวงษา
6. นายชัยสิทธิ์ ภะวะ
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มติ

7. นางสาวนพวรรณ บุญเทียม
8. นางสาวอิสราภรณ์ รักงาม
9. นางสาวเบญจกาญจน์ บุญวร
อนุมัติแต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติการ ทั้ง 10 ราย ตามเสนอ ทั้งนี้ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ จักได้
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ 5.3

ขอรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ประจ าภาคการศึ ก ษาที่ 3/2559
สาขาวิชาชีววิทยา จานวน 1 ราย
หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ขออนุมัติรับ นางสาวกวิสรา แซ่เฮง เข้าศึกษาในระดับปริญญา

เอก หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาชีววิทยา แผนการศึกษาแบบ 2 สถานภาพการศึกษา
สามัญ ในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559 โดยมี ผศ.ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวารี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั่วไป
มติ

อนุมัติรับนักศึกษาเพิ่มเติม จานวน 1 ราย ตามเสนอ ทั้งนี้ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ จักได้
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ 5.4
แต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ อ.ดร.สันติ วัฒฐานะ
หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง อ.ดร.สันติ วัฒฐานะ อาจารย์ประจา
สาขาวิชาชีววิทยา เป็นคณาจารย์บัณฑิต ระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3/2559 เป็นต้นไป (ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นคณาจารย์บัณฑิต ระดับปริญญาโท ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3/2558)
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
- ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่ได้รับการตีพิมพ์
- ผลงานทางวิชาการมีการพิมพ์ซ้าซ้อนกัน
มติ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิต ตามเสนอ ทั้งนี้ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ จักได้
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 5.5
แต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติการ สาขาวิชาฟิสิกส์ จานวน 2 ราย
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอน
ปฏิบัติการ เพื่อสอนรายวิชา 105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 และ 105193 ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ทั่วไป จานวน 2 ราย ประจาภาคการศึกษาที่ 3/2559 ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายอมร นันทกุลวงศ์
เพื่อสอนรายวิชา 105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
105193 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
2. นายสมพงษ์ ปุงคานนท์
เพื่อสอนรายวิชา 105193 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
- ตรวจสอบการพิมพ์คุณวุฒิทางการศึกษาให้ถูกต้อง
มติ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติการ ทั้ง 2 ราย ตามเสนอ ทั้งนี้ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ จักได้
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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วาระที่ 5.6
แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ ดร.กาญจนา ธรรมนู
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง
ดร.กาญจนา ธรรมนู ตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ระบบลาเลียงแสง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีวเคมี ด้าน Syncrotron Infrared spectroscopy and IR microspectroscopy with
multivariate analysis, IR imaging with cluster analysis, Enzyme mechanisms, Protein folding, Stopped
flow apparatus with FTIR spectroscopy, Antibiotic resistance, Cell signaling เพื่ อ เป็ น คณะกรรมการ
พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวพิมพิกา พิมพ์สอน นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาฟิสิกส์
มติ ให้ ความเห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง ผู้ เชี่ ย วชาญ ตามเสนอ ทั้ ง นี้ ส านั กวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ จั กได้
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 5.7
แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ ดร.พินิจ กิจขุนทด
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง
ดร.พิ นิ จ กิจ ขุน ทด ต าแหน่ ง นั กวิ จั ย ดาราศาสตร์ สถาบั น วิ จัย ดาราศาสตร์แห่ ง ชาติ (องค์การมหาชน) เป็ น
ผู้ เชี่ ย วชาญในสาขาวิ ช าฟิ สิ กส์ ด้ า น X-ray Absorption Spectroscopy technique, Amorphous materials,
Advanced Functional Materials, Neutron and X-ray scattering, MD simulation, Reversed Monte-Carlo
refinement เพื่ อเป็ น คณะกรรมการพิ จารณาโครงร่างวิท ยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิ ทยานิพ นธ์ ของ
นางสาววิภากร ฤทธิสุทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาฟิสิกส์
มติ ให้ ความเห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง ผู้ เชี่ ย วชาญ ตามเสนอ ทั้ ง นี้ ส านั กวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ จั กได้
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 5.8
แต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติการ สาขาวิชาปรีคลินิก จานวน 3 ราย
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าปรี ค ลิ นิ ก ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อนปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ สอนรายวิ ช า 108202
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา จานวน 3 ราย ประจาภาคการศึกษาที่ 3/2559 ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายพงษ์เดช ภิรมย์อยู่
2. นางสาวผ่องพรรณ ทรงวัฒนา
3. นางสาวอัยรา พันอนุ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ตรวจสอบการพิมพ์ให้ถูกต้อง
มติ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติการ ทั้ง 3 ราย ตามเสนอ ทั้งนี้ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ จักได้
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 5.9
ขอเปิดรายวิชาใหม่ สาขาวิชาปรีคลินิก จานวน 4 รายวิชา
หัวหน้าสาขาวิชาปรีคลินิก รายงานว่าตามที่ สาขาวิชาปรีคลินิก สานักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้จัดการ
เรียนการสอนรายวิชา 114107 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน 1 (BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY
I) 4 (3-3-6) หน่ ว ยกิต รายวิ ช า 114201 กายวิ ภาคศาสตร์และสรีรวิท ยาพื้ นฐาน 2 (BASIC ANATOMY AND
PHYSIOLOGY II) 4 (3-3-6) หน่ ว ยกิ ต ส าหรั บ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกีฬ า
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) นั้น เนื่องจาก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในการนี้ จึงขอเปิดรายวิชาใหม่ ในหมวดวิชา
เฉพาะ กลุ่มวิชาแกน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) จานวน 4 รายวิชา ซึ่งได้ปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามากขึ้น ดังนี้
(1) รายวิชา 111205 สรีรวิทยาพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Physiology)
(2) รายวิชา 111206 ปฏิบัติการสรีรวิทยาพื้นฐาน
1(0-3-0)
(Basic Physiology Laboratory)
(3) รายวิชา 110103 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Anatomy)
(4) รายวิชา 110104 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
1(0-3-0)
(Basic Anatomy Laboratory)
มติ ให้ ค วามเห็ น ชอบการเปิ ด รายวิ ช าใหม่ ทั้ ง 4 รายวิ ช า ตามเสนอ ทั้ ง นี้ ส านั ก วิ ช า
วิทยาศาสตร์ จักได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 5.10 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จานวน 1 ราย
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ เพื่อสอน
รายวิชา 114331 การฝึกสอนกีฬา จานวน 1 ราย ได้แก่ นางสาววัชรี ฤทธิวัชร์
มติ อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ตามเสนอ ทั้งนี้ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ จักได้ดาเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 5.11

ขอข้อมูลเกี่ยวกับการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีระบบใหม่ ประจาปีการศึก ษา
2561
รองคณบดีส านักวิ ชาวิทยาศาสตร์ รายงานว่า ตามที่รัฐมนตรีว่า การกระทรวงศึกษาธิการได้มี
นโยบายให้มีการปรับกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติเห็นชอบให้
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ดาเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยจะเริ่มใช้ระบบดังกล่าวในการรับนักศึกษา ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2561 เป็ นต้นไป ในการนี้ ศูนย์บริการการศึกษาจึงขอความร่วมมือสานักวิชาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีระบบใหม่ ประจาปีการศึกษา 2561 โดยพิจารณา 4 ประเด็น คือ 1. ช่วงเวลาในการรับ
สมัคร 2. จะใช้คะแนนสอบกลางประเภทใด วิชาอะไรบ้าง 3. จะมีเกณฑ์ขั้นต่าของแต่ละวิชาหรือไม่อย่างไร หรือจะ
ใช้เพียงค่าน้าหนักคะแนนในแต่ละรายวิชา 4. กาหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
มติ ให้ความเห็นชอบในการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยให้
สอดคล้องกับมติที่ประชุม พสวท. ดังนี้
1. ใช้ช่วงเวลาในการรับสมัคร เป็น 3 รอบ คือ
- รอบ 1 รับ โดยแฟ้ ม สะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่ มี การสอบข้อเขีย น โดยมี
เงื่อนไข/กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนทุน พสวท. ต่อเนื่องจากโรงเรี ย น
สุรนารี หรือนักเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
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- รอบ 2 โควตาพื้ น ที่ แบบมี ข้ อเขี ย น/ปฏิ บั ติ โดยมี เ งื่ อ นไข/กลุ่ ม เป้ า หมาย คื อ
นักเรียน 20 จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- รอบ 3 การรับตรงร่วมกัน สมัครได้ 4 สาขาไม่มีอันดับ โดยมีเงื่อนไข/เป้าหมาย คือ
นักเรียนทั่วประเทศ
2. ใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชาเป็นวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก โดยมีค่าน้าหนักดังนี้
- วิชาคณิตศาสตร์ 1
ค่าน้าหนัก 20%
- วิชาฟิสิกส์
ค่าน้าหนัก 20%
- วิชาเคมี
ค่าน้าหนัก 20%
- วิชาชีววิทยา
ค่าน้าหนัก 20%
- วิชาภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก 20%
วาระที่ 5.12

การเสนอชื่อบุคคลหรือหน่วยงานเพื่อรับรางวัลเกียรติคุณ (เข็มและ/หรือโล่กิตติการ)
ประจาปี พ.ศ. 2560
ประธานคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอให้แต่ละสาขาวิชาพิจารณาชื่อบุคคลหรือ
หน่วยงานเพื่อรับรางวัลเกียรติคุณ (เข็มและ/หรือโล่กิตติการ) ประจาปี พ.ศ. 2560 โดยมีสาขาวิชาฟิสิกส์เสนอชื่อ
หน่วยงานเพื่อรับรางวัลฯ จานวน 1 หน่วยงาน
มติ ให้ความเห็นชอบรายชื่อหน่วยงานที่ถูกเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลฯ ตามเสนอ ทั้งนี้ ขอให้แต่
ละสาขาวิชาพิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เห็นควรได้รับรางวัลดังกล่าวที่สานัก
วิชาวิทยาศาสตร์ ภายในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เพื่อที่สานักวิชาฯ จะได้เวียนขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาต่อไป
วาระที่ 5.13

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อนของรายวิชา 104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
สาขาวิชาชีววิทยา
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา รายงานว่ า ตามมติ ส ภาวิ ช าการ ครั้ ง ที่ 2/2560 เมื่ อ วั น ที่ 23
กุมภาพันธ์ 2560 อนุมัติเปิดรายวิชา 104175 หลักชีววิทยา (Principles of Biology) สาหรับนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยรายวิชา 104175 หลักชีววิทยา ซึ่งเป็นรายวิชาที่จะต้องเรียนควบคู่กับรายวิชา 104102
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 นั้น สานักวิชาวิทยาศาสตร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาสานักวิชา
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 จึงขอเปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อนของรายวิชา 104102
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 โดยเริ่มเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2560 เป็นต้นไป ดังนี้
จากเดิม
วิชาบังคับก่อน : 104101 หลักชีววิทยา 1 หรือเรียนควบคู่กัน
เปลี่ยนเป็น วิชาบังคับก่อน : 104101 หลักชีววิทยา 1 หรือ 104175 หลักชีววิทยา
หรือ เรียนควบคู่กัน
มติ ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อน ตามเสนอ ทั้งนี้ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ จัก
ได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ 6.1

กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ
นายอดิศักดิ์ การบรรจง
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ขออนุ มั ติ กาหนดวั น สอบวิ ท ยานิ พ นธ์ นั กศึกษาดุ ษ ฎีบั ณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นายอดิศักดิ์ การบรรจง ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสานักวิชาวิทยาศาสตร์ อาคารวิชาการ 2
มติ
อนุมัติกาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 6.2

แจ้งระดับคะแนนวิชา 103492 โครงการวิจัย (Research Project) ประจาภาค
การศึกษาที่ 2/2559
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขออนุมัติ ระดับคะแนนตัวอักษร รายวิชา 103492 โครงการวิจัย
(Research Project) ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2559 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 10 ราย โดยได้ระดับ
คะแนนตัวอักษร “P”
มติ
อนุมัติ การให้ระดับคะแนนตัวอักษร ตามเสนอ ทั้งนี้ ขอยกเลิกการให้ระดับคะแนน
ตัวอักษรของนักศึกษาลาดับที่ 6 เนื่องจากนักศึกษายังอยู่ในระหว่างการไป Co-op
วาระที่ 6.3
ผลการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จานวน 3 ราย
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติผลการสอบ
ประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ของ 1. นายวิศิษฐ์ มั่งทัศน์
2. นายจาตุรนต์ เนตรทองหลาง และ 3. นางสาวขวัญตา ศิวะวงศ์เกษม ซึ่งผลการสอบอยู่ในระดับ “S”
มติ
อนุมัติผลการสอบประมวลความรู้ ทั้ง 3 ราย ตามเสนอ
วาระที่ 6.4
ผลการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จานวน 1 ราย
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติผลการสอบ
ประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ของ นายแรงบุญ อินทรีย์
ซึ่งผลการสอบอยู่ในระดับ “U”
มติ
อนุมัติผลการสอบประมวลความรู้ ตามเสนอ
วาระที่ 6.5
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จานวน 3 ราย
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติผลการสอบวัด
คุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ของ 1. นายเสถียรพงศ์ งามสม
ฤทธิ์ 2. นายณภัทรษกร สารพัฒน์ ซึ่งผลการสอบอยู่ในระดับ “S” และ 3. นางสาวเสาวรส ดาวประทีป ผลการ
สอบอยู่ในระดับ “U”
มติ
อนุมัติผลการสอบวัดคุณสมบัติ ทั้ง 3 ราย ตามเสนอ
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วาระที่ 6.6
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จานวน 5 ราย
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติผลการสอบวัด
คุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ของ 1. นายอรรถพล ศรี
ประดิษฐ์ 2. นายชัชวาล ใจสุข 3. นายเสกสรร เหลาผา 4. นายอักษรณรงค์ ฤทธิ์วิเศษ และ 5. Miss Thiri
Yadanar Htun ซึ่งผลการสอบอยู่ในระดับ “S”
มติ
อนุมัติผลการสอบวัดคุณสมบัติ ทั้ง 5 ราย ตามเสนอ
วาระที่ 6.7

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ของ นายอนันตชัย ล่ากระโทก
รศ.ดร.รั ต ติ ก ร ยิ้ ม นิ รั ญ ในฐานะรั ก ษาการแทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายอนันตชัย ล่ากระโทก
ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช
กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3. ดร.ณรงค์ จันทร์เล็ก
กรรมการ
4. ดร.กฤษดา กิตติมานะพันธ์
กรรมการ
5. ผศ.ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์
กรรมการ
มติ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 6.8

แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ
นายปริญญา นามวงศา
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติผลการสอบ
วิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายปริญญา นามวงศา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ซึ่ง
ผลการสอบอยู่ในระดับ “ผ่าน”
มติ
อนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 6.9

แจ้งระดับคะแนนตัวอักษร รายวิชา 105886 Seminar III ประจาภาคการศึกษาที่
2/2559
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติ ระดับคะแนน
ตัวอักษร รายวิชา 105886 Seminar IIII ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2559 ของ นายวรากร จินดาทา นักศึกษา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยได้ระดับคะแนนตัวอักษร “S”
มติ
อนุมัติการให้ระดับคะแนนตัวอักษร ตามเสนอ
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วาระที่ 6.10

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ของ นายคมสันต์ ลาพาแว
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติขยายเวลา
พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายคมสันต์ ลาพาแว ครั้งที่ 7 ใน
ภาคการศึกษาที่ 3/2559 เนื่องจากอยู่ในช่วงการศึกษาทดลองและดาเนินการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์
มติ
อนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 6.11

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ของ นางสาวพิมพิกา พิมพ์สอน
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติขยายเวลา
พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาวพิมพิกา พิมพ์สอน ครั้งที่ 11
ในภาคการศึกษาที่ 3/2559 เนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอนดาเนินการคานวณและพิจารณาข้อมูลและผลการทดลอง
ยืนยันยังไม่พร้อมสาหรับการสอบ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ตรวจสอบการพิมพ์ให้ถูกต้อง
มติ
อนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 6.12

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ของ นายสันติ ภูมิยิ่ง
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติขยายเวลา
พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายสันติ ภูมิยิ่ง ครั้งที่ 4 ในภาค
การศึกษาที่ 3/2559 เนื่องจากรอผลการทดลองและการทดสอบสมบัติของสารที่สังเคราะห์ให้เพียงพอ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ตรวจสอบการพิมพ์ปี พ.ศ. ให้ถูกต้อง
มติ
อนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 6.13

แผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ของ นายธนิษฐ์ สายโสภา
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติแผนการใช้
จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายธนิษฐ์ สายโสภา ครั้งที่ 8 ภาคการศึกษาที่
3/2559 ในหมวด 4 การวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา จานวนเงินรวมทั้งสิ้น 20,300 บาท โดยถัวเฉลี่ยทุก
รายการ
มติ
อนุมัติแผนการใช้จา่ ยเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต ตามเสนอ
วาระที่ 6.14

ขออนุมัติขยายเวลาสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จาก
ระยะไกล ของ Mrs. Moe San
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ขออนุมัติขยายเวลาสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ Mrs. Moe San ครั้งที่ 3 ในภาคการศึกษาที่ 3/2559 เนื่องจากอยู่
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ในขั้นตอนการจัดทาเอกสารหลักการและทฤษฎีสาหรับงานวิจัยเพิ่มเติม ตามแนวปฏิบัติของสาขาวิชาการรับรู้จาก
ระยะไกล
มติ
อนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 6.15

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การรับรู้จากระยะไกล ของ นายมนตรี ธนภัทรพรชัย
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าการรับ รู้จ ากระยะไกล ขออนุ มั ติ ขยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่า งวิ ท ยานิ พนธ์
นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายมนตรี ธนภัทรพรชัย ครั้งที่ 4 ในภาคการศึกษาที่
3/2559 เนื่องจากได้ดาเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่อยู่ในขั้นตอนแก้ไขเนื้อหาตามที่
คณะกรรมการสอบแนะนา
มติ
อนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 6.16

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การรับรู้จากระยะไกล ของ นายคชา เชษฐบุตร
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าการรับ รู้จ ากระยะไกล ขออนุ มั ติ ขยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่า งวิ ท ยานิ พนธ์
นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายคชา เชษฐบุตร ครั้งที่ 9 ในภาคการศึกษาที่
3/2559 เนื่องจากอยู่ในช่วงทาการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองเพื่อนามาเขียนรายงานโครงร่างวิทยานิพนธ์
เพิ่มเติมตามแนวปฏิบัติของสาขาวิชา
มติ
อนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 6.17

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การรับรู้จากระยะไกล ของ นางสาววารุณี อ้วนโพธิ์กลาง
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าการรับ รู้จ ากระยะไกล ขออนุ มั ติ ขยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่า งวิ ท ยานิ พนธ์
นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นางสาววารุณี อ้วนโพธิ์กลาง ครั้งที่ 4 ในภาค
การศึกษาที่ 3/2559 เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการทา proposal ให้สมบูรณ์และเตรียมตัวสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
มติ
อนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 6.18

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การรับรู้จากระยะไกล ของ Mrs. Moe San
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าการรับ รู้จ ากระยะไกล ขออนุ มั ติ ขยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่า งวิ ท ยานิ พนธ์
นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ Mrs. Moe San ครั้งที่ 2 ในภาคการศึกษาที่ 3/2559
เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการจัดทาเอกสารหลักการและทฤษฎีสาหรับงานวิจัยเพิ่มเติม ตามแนวปฏิบัติของสาขาวิชา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ตรวจสอบการพิมพ์ วัน เดือน ปี ให้ครบถ้วน
มติ
อนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
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วาระที่ 6.19 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล จานวน 1 ราย
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ เพื่อสอนรายวิชา 106736
WEB-BASED GEOSPATIAL PROGRAMMING จานวน 1 ราย ได้แก่ ดร.ดิชพงษ์ ภูมิเกียรติศักดิ์
มติ อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ตามเสนอ ทั้งนี้ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ จักได้ดาเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 6.20 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ ดร.ดิชพงษ์ ภูมิเกียรติศักดิ์
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง ดร.ดิชพงษ์ ภูมิเกียรติศักดิ์
ต าแหน่ ง Project manager ส านั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ ส ารสนเทศ (องค์ ก ารมหาชน) เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ด้าน Web map Service เพื่อสอนรายวิชา 106736 WEB-BASED
GEOSPATIAL PROGRAMMING ให้ กั บ นั กศึ กษาปริ ญ ญาโทและปริ ญญาเอก หลั กสู ต รสาขาวิ ช าภู มิ สารสนเทศ
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
มติ ให้ ความเห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง ผู้ เชี่ ย วชาญ ตามเสนอ ทั้ ง นี้ ส านั กวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ จั กได้
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 6.21

ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาปรีคลินิก ของ นาย
ปุญญพัฒน์ แตงเผือก
หัวหน้าสาขาวิชาปรีคลินิก ขออนุมัติโครงร่างวิ ทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ปรีคลินิก ของ นายปุญญพัฒน์ แตงเผือก
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
- ตรวจสอบการพิมพ์ชื่อโครงร่างวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ และชื่อสาขาวิชาให้ถูกต้อง
มติ
อนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 6.22

ขออนุมัติ โ ครงร่า งวิ ทยานิพนธ์ นัก ศึก ษามหาบัณ ฑิต สาขาวิ ช าปรีคลิ นิก ของ
นางสาวกนกวรรณ เทียมยม
หัวหน้าสาขาวิชาปรีคลินิก ขออนุมัติโครงร่างวิ ทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ปรีคลินิก ของ นางสาวกนกวรรณ เทียมยม
มติ
อนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 6.23

ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ
Mr. Yang Xiong
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ของ Mr. Yang Xiong
มติ
อนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
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แก้เกรดรายวิชา 109204 ปฏิบัติการชีวเคมี และรายวิชา 102115 หลักเคมี
ถอนวาระ

วาระที่ 6.25

ขอความเห็นชอบ ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ACADEMIC AND RESEARCH
COLLABORATION AGREEMENT BETWEEN: UNIVERSITAS NEGERI MALANG
(UM) AND SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (SUT)
เลขานุการคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอความเห็นชอบ ข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ ACADEMIC AND RESEARCH COLLABORATION AGREEMENT BETWEEN: UNIVERSITAS NEGERI
MALANG (UM) AND SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (SUT) รายละเอี ย ดของ (ร่ า ง) ข้ อ ตกลง
ความร่วมมือฯ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
- Article VII ข้อ (b) เปลี่ยนแปลงระยะเวลา จาก three years เป็น five years
- เปลี่ยนแปลงผู้ลงนามฝ่าย มทส. จาก Professor Dr. Wichit Srisa-an, President
เป็น Professor Dr. Prasart Suebka, Rector
มติ ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือฯ โดยให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไป
พิจารณาดาเนินการ ทั้งนี้ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ จักได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
วาระที่ 6.26

แจ้งเปลี่ยนระดับคะแนนตัวอักษรวิชา 103105 Calculus3 ประจาภาคการศึกษาที่
2/2559
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ขออนุ มั ติ เ ปลี่ ย นระดั บ คะแนนตั ว อั ก ษร รายวิ ช า 103105
Calculus3 ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2559 นักศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 1 ราย โดยได้ระดับคะแนน
ตัวอักษรจาก “M” เป็น “D”
มติ
1. อนุมัติการให้ระดับคะแนนตัวอักษร ตามเสนอ
2. นับแต่นี้ไป การเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนตัวอักษร ให้ระบุคะแนนที่ได้และช่วงการให้
ระดับคะแนนตัวอักษรมาด้วยทุกครั้ง
วาระที่ 6.27

รายชื่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นางสาววารุณี อ้วนโพธิ์กลาง
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าการรั บ รู้ จ ากระยะไกล ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาโครงร่ า ง
วิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นางสาววารุณี อ้วนโพธิ์กลาง ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้
1. หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.สัญญา สราภิรมย์
กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3. รศ.ดร.นิตยา เกิดประสพ
กรรมการ
4. อ.ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์
กรรมการ
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มติ

5. รศ.ดร.สุวิทย์ อ๋องสมหวัง
กรรมการ
6. อ.ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์
กรรมการ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ

วาระที่ 6.28

(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560)
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) รายละเอียดของ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
- ให้จัดเรียงรายชื่ออาจารย์ประจา ตามตาแหน่งทางวิชาการ
- ตรวจสอบรหัสของแต่ละรายวิชาให้ถูกต้อง
- ตรวจสอบการพิมพ์ภาษาให้ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์
มติ
ให้ ค วามเห็ น ชอบ (ร่ า ง) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต โดยให้ รั บ ข้ อ สั ง เกตและ
ข้อเสนอแนะไปพิจารณาดาเนินการ ทั้งนี้ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ จักได้ดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 6.29 (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หั ว หน้ า สาขาวิชาเคมี ขอความเห็ นชอบ (ร่า ง) หลั กสู ต รวิ ทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาเคมี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) รายละเอียดของ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปรากฏตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
- ให้จัดเรียงรายชื่ออาจารย์ประจา ตามตาแหน่งทางวิชาการ
- ตรวจสอบรหัสของแต่ละรายวิชาให้ถูกต้อง
- ตรวจสอบการพิมพ์ภาษาให้ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์
มติ
ให้ ค วามเห็ น ชอบ (ร่ า ง) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต โดยให้ รั บ ข้ อ สั ง เกตและ
ข้อเสนอแนะไปพิจารณาดาเนินการ ทั้งนี้ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ จักได้ดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 6.30

(ร่า ง) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าฟิสิ ก ส์ (หลั ก สู ต รปรับ ปรุง พ.ศ.
2560)
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) รายละเอียดของ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปรากฏตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
- ให้จัดเรียงรายชื่ออาจารย์ประจา ตามตาแหน่งทางวิชาการ
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ระเบียบวาระที่ 7

- ตรวจสอบรหัสของแต่ละรายวิชาให้ถูกต้อง
- ตรวจสอบการพิมพ์ภาษาให้ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์
ให้ ค วามเห็ น ชอบ (ร่ า ง) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต โดยให้ รั บ ข้ อ สั ง เกตและ
ข้อเสนอแนะไปพิจารณาดาเนินการ ทั้งนี้ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ จักได้ดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระเชิงนโยบาย
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา 19.30 น.

รศ.ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
ผู้บันทึกการประชุม

