รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 5/2560
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2
------------------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. คณบดี (ศ.ดร.สันติ แม้นศิร)ิ
2. รองคณบดี (ผศ.ดร.ธิดารัตน์ อารีรักษ์)
3. หัวหน้าสาขาวิชาเคมี (Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns, แทน)
4. หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา (อ.ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา, รักษาการแทน)
5. หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (Asst.Prof.Dr.Eckart Schulz)
6. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ (ผศ.ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา)
7. หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล (รศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์)
8. หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (อ.ดร.ลลิดา โรจนธรรมณี, รักษาการแทน)
9. หัวหน้าสาขาวิชาปรีคลินิก (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์)
10. Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns (ผู้แทนคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์)
11. ผศ.ดร.สายันต์ แก่นนาคา (ผู้แทนคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์)
12. อ.ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ (ผู้แทนคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์)
13. รศ.ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ (ผู้แทนคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์)

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ไม่เข้าประชุม
1. หัวหน้าสถานวิจัย (รศ.ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ)
2. ผศ.ดร.สัญชัย ประยูรโภคราช (ผู้แทนคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์)
3. หัวหน้าสานักงานคณบดี (นางกานดา คามาก)

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ลาป่วย

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี

ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1.1
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
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วาระที่ 1.1.1

มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ ให้ดารงตาแหน่ง
“ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาเคมี ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2558
วาระที่ 1.1.2 การขอทุน สวทช. (ทุนนักวิจัยแกนนา และทุน NSTDA Chair Professor)
วาระที่ 1.1.3 การศึกษาดูงานอินโดนีเซีย
ตามที่คณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศ
อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 12 – 17 มีนาคม 2560 ส่งผลให้เกิดความร่วมมือในหลาย ๆ ด้าน อาทิ
- Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns แจ้งว่า มี ความร่วมมื อกับ Prof. Fatchiyah ซึ่ ง
เป็นผู้อานวยการสถาบัน BioSains ของ Universiti Brawijaya โดยจะเดินทางเยี่ยมชมสถาบัน Biosains, Institute
of Universiti Brawijaya, Malang ประเทศอินโดนีเซีย ช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2560
- รศ.ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ แจ้งว่า อาจารย์ Rara Warit Gayatri อาจารย์ประจา
สาขา Public Health, Faculty of Sport Science, University of Malang, ได้ รับ มอบหมายจาก Prof. Dr. M.E.
Winarno, Dean of Faculty of Sport Science, University of Malang, Indonesia โดยติ ด ต่ อ ทาง E-mail มา
ทาง ดร.เกรียงศักดิ์ แจ้งว่าสนใจและมีแผนที่จะเดินทางมาศึกษาดูงานที่ มทส. ประมาณช่วงเดือนกรกฎาคม 2560
โดยเฉพาะในส่ ว นของสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ก ารกีฬ า ทั้ ง นี้ อาจารย์ Rara จะประสานโดยตรงมาที่ ส าขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์การกีฬาอีกครั้งหนึ่ง
- อ.ดร.พงษ์ ฤ ทธิ์ ครบปรั ช ญา แจ้ ง ว่ า มี ผู้ ส นใจจะเข้ า ร่ ว มประชุ ม วิ ช าการ Young
Conservation Scientists Conference ครั้งที่ 1 จากมหาวิทยาลัยที่สานักวิชาฯ เดินทางไปศึกษาดูงาน
วาระที่ 1.2
เรื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
วาระที่ 1.2.1 รับรองการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วาระที่ 1.2.2 อนุ มั ติ (ร่า ง) หลั ก สู ต รปริ ญ ญาวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
วาระที่ 1.2.3 อนุ มัติ (ร่าง) หลักสู ตรปริญ ญาวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาเคมี (หลักสูต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
วาระที่ 1.2.4 อนุมัติ (ร่าง) หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
วาระที่ 1.3
เรื่องจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2560
วาระที่ 1.3.1 ให้ ค วามเห็ น ชอบ (ร่ า ง) หลั ก สู ต รปริ ญ ญาวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
วาระที่ 1.3.2 ให้ความเห็ น ชอบ (ร่าง) หลักสู ตรปริญ ญาวิทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเคมี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
วาระที่ 1.3.3 ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
วาระที่ 1.3.4 ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560)
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วาระที่ 1.4

เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาศูนย์/สถาบัน
ไม่มี

วาระที่ 1.5
เรื่องแจ้งเพื่อทราบอื่น ๆ
วาระที่ 1.5.1
ผลการเวียนขอความเห็นชอบ เรื่อง 1) เปลี่ยนแปลงระดับ คะแนนตัวอักษร
ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2559 2) ขอเลื่อนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์
ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งบันทึกที่ ศธ 5611(1)/ว.29 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560
เวียนขอความเห็นชอบ เรื่อง 1) เปลี่ยนแปลงระดับคะแนนตัวอักษร ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2559 2) ขอเลื่อน
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ ต่อคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ จานวน 15
ราย โดยกาหนดให้ตอบลงในแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2560 นั้น ผลการเวียนขอความเห็นชอบสรุปได้
ว่า กรรมการ 4 ราย ให้ความเห็นชอบ และกรรมการ 11 ราย ไม่ส่งแบบแสดงความคิดเห็น
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.5.2

ผลการเวียนขอความเห็นชอบ เรื่อง เปลี่ยนระดับคะแนนตัวอักษร ประจาภาค
การศึกษาที่ 2/2559 สาขาวิชาชีววิทยา
ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งบัน ทึกที่ ศธ 5611(4)/100 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560
เวียนขอความเห็นชอบ เรื่อง เปลี่ยนระดับคะแนนตัวอักษร ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2559 สาขาวิชาชีววิทยา
ต่อคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ จานวน 15 ราย โดยกาหนดให้ตอบลงในแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 20
มีนาคม 2560 นั้น ผลการเวียนขอความเห็นชอบสรุปได้ ว่า กรรมการ 11 ราย ให้ความเห็นชอบ และกรรมการ
4 ราย ไม่ส่งแบบแสดงความคิดเห็น
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.5.3

ผลการเวียนขอความเห็นชอบ เรื่อง (ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560
ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่ง (ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิชา
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560 เวียนขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ จานวน 15 ราย
โดยกาหนดให้ตอบลงในแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2560 นั้น ผลการเวียนขอความเห็นชอบสรุปได้ว่า
กรรมการ 3 ราย ให้ความเห็นชอบ กรรมการ 12 ราย ไม่ส่งแบบแสดงความคิดเห็น
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.5.4

แผนการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 (ก.ค.
2559-มิ.ย. 2560)
รองคณบดีสานักวิชาวิทยาศาสตร์ แจ้งว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นแนวทาง
สาหรับ เตรียมดาเนิ นการในส่วนที่ เกี่ยวข้องสาหรับการประเมิน คุณ ภาพ ปีการศึกษา 2559 ซึ่งจะจัดในช่วงเดือน
สิงหาคม – กันยายน 2560 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอแจ้งแผนการดาเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 (ก.ค. 2559 – มิ.ย. 2560) ดังนี้
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มติ

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560
ประธาน รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เวียนขอความเห็นชอบ เรื่อง (ร่าง) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560 ต่อคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์
โดยกาหนดเวลาให้แจ้งการรับรองหรือการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2560 นั้น
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ จานวน 15 ราย สรุปได้ว่า กรรมการ 3 ราย ให้ความเห็นชอบ และกรรมการ
12 ราย ไม่ส่งแบบแสดงความคิดเห็น จึงนาเสนอคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560 ตามผลการเวียนรับรองโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1
ข้อมูลเกี่ยวกับการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีระบบใหม่ ประจาปีการศึกษา 2561
รองคณบดีส านั กวิชาวิท ยาศาสตร์ รายงานว่าตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ มี
นโยบายให้มีการปรับกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีแ ห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติเห็นชอบให้
มหาวิท ยาลัย/สถาบั น ดาเนิน การตามนโยบายดังกล่าว โดยจะเริ่มใช้ระบบดังกล่าวในการรับนั กศึกษา ตั้งแต่ ปี
การศึกษา 2561 เป็นต้นไป ในการนี้ ศูนย์บริการการศึกษาจึงขอความร่วมมือสานักวิชาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีระบบใหม่ ประจาปีการศึกษา 2561 โดยพิจารณา 4 ประเด็น คือ 1. ช่วงเวลาในการรับ
สมัคร 2. จะใช้คะแนนสอบกลางประเภทใด วิชาอะไรบ้าง 3. จะมีเกณฑ์ขั้นต่าของแต่ละวิชาหรือไม่อย่างไร หรือจะ
ใช้เพียงค่าน้าหนักคะแนนในแต่ละรายวิชา 4. กาหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
มติ
รับทราบ มอบรองคณบดีสานักวิทยาศาสตร์พิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
วาระที่ 3.2
ข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์พิเศษและผู้สอนปฏิบัติการ
รองคณบดีส านั กวิ ช าวิท ยาศาสตร์ รายงานว่า จากการประชุ มคณะกรรมการประจาส านั กวิช า
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ส่วนการเงินและบัญชี แจ้งข้อมูลค่าตอบแทน ค่าเดินทาง
และค่าที่พัก ของอาจารย์พิเศษและผู้สอนปฏิบัติการ ประจาภาคการศึกษาที่ 3/2559 โดยแต่ละสาขาวิชาของสานัก
วิชาวิทยาศาสตร์ มีแนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งอาจารย์อาจารย์พิเศษและผู้สอนปฏิบัติกาที่แตกต่างกัน
ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งสานักวิชา จึง ขอหารือกาหนดแนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับ
การแต่งตั้งอาจารย์อาจารย์พิเศษและผู้สอนปฏิบัติการ
มติ
รับทราบ มอบรองคณบดีสานักวิทยาศาสตร์ รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม และประสานกับ
ส่วนสารบรรณและนิติการเพื่อตีความในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอขออนุมัติ-เพื่อทักท้วง
วาระที่ 4.1
รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ
นายพีระณัฐ จาตุรัตน์ทวีโชติ
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Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns ในฐานะผู้ แ ทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าเคมี ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นายพีระณัฐ จาตุรัตน์ทวีโชติ ดัง
รายชื่อต่อไปนี้
1. หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
ประธานกรรมการ
2. Prof.Dr. James R. Katudat-Cairns
กรรมการ
3. ผศ.ดร.พนิดา ขันแก้วหล้า
กรรมการ
4. อ.ดร.เศกสิทธิ์ ชานาญศิลป์
กรรมการ
มติ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ตามเสนอ
วาระที่ 4.2

ก าหนดวั น สอบประมวลความรู้ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเคมี ของ นาย
พีระณัฐ จาตุรัตน์ทวีโชติ
Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns ในฐานะผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี ขออนุมัติกาหนดวันสอบ
ประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นายพีระณัฐ จาตุรัตน์ทวีโชติ โดย สอบข้อเขียน วันพุธที่
19 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ในรายวิ ช า 109700 Graduate Biochemistry 109701
Biochemistry Separation and Characterization Methods 109703 Protein Structure and Engineering
และสอบปากเปล่า วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาวิชาเคมี อาคาร
วิชาการ 2
มติ
อนุมัติกาหนดวันสอบประมวลความรู้ ตามเสนอ
วาระที่ 4.3

แผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี ของ นายณรงค์ฤทธิ์ โสสะ
Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns ในฐานะผู้ แทนหั วหน้ าสาขาวิช าเคมี ขออนุ มัติ แผนการใช้
จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นายณรงค์ฤทธิ์ โสสะ ครั้งที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 3/2559 – 3/2560 จานวนเงินรวมทั้งสิ้น 355,800 บาท โดยถัวเฉลี่ยทุกรายการ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
1. การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อนาเสนอผลงานวิชาการ ในประเทศและต่างประเทศ
จานวนเงิน 105,800 บาท
2. การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านวิชาการ จานวนเงิน 10,000 บาท
3. การวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา จานวนเงิน 240,000 บาท
มติ
อนุมัติแผนการใช้จา่ ยเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต ตามเสนอ
วาระที่ 4.4

แผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี ของ นายไชยอนันต์ พันธุ์ศักดานนท์
Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns ในฐานะผู้ แทนหั วหน้ าสาขาวิช าเคมี ขออนุ มัติ แผนการใช้
จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นายไชยอนันต์ พันธุ์ศักดานนท์
ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2559 - 3/2559 ในหมวด การวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา จานวนเงินรวม
ทั้งสิ้น 72,600 บาท โดยถัวเฉลี่ยทุกรายการ
มติ
อนุมัติแผนการใช้จา่ ยเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต ตามเสนอ
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วาระที่ 4.5

แผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี ของ นางสาวมัสติกา พิมพ์สุตะ
Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns ในฐานะผู้ แทนหั วหน้ าสาขาวิช าเคมี ขออนุ มัติ แผนการใช้
จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวมัสติกา พิมพ์สุตะ ครั้งที่
7 ภาคการศึกษาที่ 3/2559 – 2/2560 จานวนเงินรวมทั้งสิ้น 40,002 บาท โดยถัวเฉลี่ยทุกรายการ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
1. การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านวิชาการ จานวนเงิน 13,000 บาท
2. การวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา จานวนเงิน 27,002 บาท
มติ
อนุมัติแผนการใช้จา่ ยเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต ตามเสนอ
วาระที่ 4.6

รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นัก ศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ของ Ms. Haizhen Wang
หัวหน้ าสาขาวิช าคณิ ตศาสตร์ ขออนุมั ติแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบวิท ยานิพ นธ์ นักศึกษาดุษ ฎี
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ Ms. Haizhen Wang ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประธานกรรมการ
2. ศ.ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม
กรรมการ
3. ดร.ภูษณ ปรีย์มาโนช
กรรมการ
4. ผศ.ดร.อรชุน ไชยเสนะ
กรรมการ
5. ผศ.ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์
กรรมการ
มติ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.7

กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ Ms.
Haizhen Wang
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ขออนุ มั ติ ก าหนดวั น สอบวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ Ms. Haizhen Wang โดย สอบ วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุม C2-108 อาคารวิชาการ 2
มติ
อนุมัติกาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.8

แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ
นายปิยทัสน์ ฉัตรวรวิทย์
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขออนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ของ นายปิยทัสน์ ฉัตรวรวิทย์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งผลการสอบอยู่ในระดับ “ดีมาก”
โดยมีการเปลี่ยนชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นดังนี้
ภาษาไทย
การทานายราคาหลักทรัพย์โดยใช้ Support Vector Machine
ภาษาอังกฤษ FORECASTING STOCK PRICE USING SUPPORT VECTOR MACHINE
มติ
อนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ์และเปลี่ยนแปลงชื่อวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ

8/28
วาระที่ 4.9

แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ
Ms. Giovanna Fae R. Oguis
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขออนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ของ Ms. Giovanna Fae R. Oguis เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ซึ่งผลการสอบอยู่ในระดับ “ดีมาก”
โดยมีการเปลี่ยนชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นดังนี้
ภาษาไทย
การจาแนกกรุปของระบบสมการเชิงอนุ พันธ์สามัญอันดับที่สองแบบที่มี
สองสมการเชิงเส้นและแบบที่มีสองสมการไม่เชิงเส้นอิสระ
ภาษาอังกฤษ GROUP CLASSIFICATION OF SYSTEMS OF TWO SECOND-ORDER
LINEAR AND SYSTEMS OF TWO SECOND-ORDER AUTONOMOUS
NONLINEAR ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS
มติ
อนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ์และเปลี่ยนแปลงชื่อวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.10

แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ
Ms. Haizhen Wang
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขออนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ของ Ms. Haizhen Wang เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ซึ่งผลการสอบอยู่ในระดับ “ดีมาก”
มติ
อนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.11

ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาการพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นายฐนกร ปิยะไพร
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขออนุมัติขยายเวลาการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นายฐนกร ปิยะไพร ครั้งที่ 4 ในภาคการศึกษาที่ 3/2559 เนื่องจากกาลัง
อยู่ในขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรมที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
มติ
อนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.12

แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณ ฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ
นางรุ่งเรือง งาหอม
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขออนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา ของ นางรุ่งเรื อง งาหอม เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ซึ่งผลการสอบอยู่ในระดับ “ไม่ผ่าน” เนื่องจาก
รูปเล่มวิทยานิพนธ์ยังคงมีจุดต้องปรับปรุงอีกมาก
มติ
อนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.13

รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ
นายคุณากร จันทร
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายคุณากร จันทร ดังรายชื่อต่อไปนี้
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มติ

1. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
ประธานกรรมการ
2. อ.ดร.นวลวรรณ สงวนศักดิ์
กรรมการ
3. ผศ.ดร.อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์
กรรมการ
4. Dr. Puji Irawati
กรรมการ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ

วาระที่ 4.14

แผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ของ นางสาวอารียา มูลตั้ง
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาวอารียา มูลตั้ง ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3/2559 – 3/2560 จานวนเงินรวม
ทั้งสิ้น 75,000 บาท โดยถัวเฉลี่ยทุกรายการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อนาเสนอผลงานวิชาการ ในประเทศและต่างประเทศ
จานวนเงิน 5,000 บาท
2. การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านวิชาการ จานวนเงิน 38,500 บาท
3. การวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา จานวนเงิน 31,500 บาท
มติ
อนุมัติแผนการใช้จา่ ยเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต ตามเสนอ
วาระที่ 4.15

ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ
Ms. Moe San
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ขออนุมัติ ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ Ms. Moe San เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ซึ่งผลการสอบอยู่ในระดับ “S”
มติ
อนุมัติผลการสอบวัดคุณสมบัติ ตามเสนอ
วาระที่ 4.16

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการรับรู้จาก
ระยะไกล ของ นายสมบัติ ก่อแก้ว
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ขออนุมัติแต่งตั้ง อ.ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์ เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายสมบัติ ก่อแก้ว
มติ
อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.17

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการรับรู้จาก
ระยะไกล ของ นายปิยะณัฐ ปิยะศิลป์
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ขออนุมัติแต่งตั้ง อ.ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์ เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายปิยะณัฐ ปิยะศิลป์
มติ
อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
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วาระที่ 4.18

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จาก
ระยะไกล ของ นางสาวอภิญญา บุญแรง
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ขออนุมัติแต่งตั้ง อ.ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์ เป็น
อาจารย์ที่ป รึกษาวิทยานิพ นธ์ นั กศึกษาดุษฎีบัณ ฑิ ต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นางสาวอภิญ ญา
บุญแรง
มติ
อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.19

รายชื่ออาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จาก
ระยะไกล ของ นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ขออนุมัติแต่งตั้ง รศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์ เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร
มติ
อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.20

เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การรับรู้จากระยะไกล ของ นายคชา เชษฐบุตร
หัวหน้ าสาขาวิชาการรับ รู้จ ากระยะไกล ขออนุ มัติ เปลี่ย นแปลงอาจารย์ที่ ป รึกษาวิท ยานิ พ นธ์
นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายคชา เชษฐบุตร จาก ผศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์
เปลี่ยนเป็น รศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์ และ รศ.ดร.สุวิทย์ อ๋องสมหวัง
มติ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.21

กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
ของ นายประสาร อินทเจริญ
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ขออนุมั ติ กาหนดวันสอบวิท ยานิพ นธ์ นั กศึกษาดุษ ฎี
บัณ ฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายประสาร อินทเจริญ โดย สอบ วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม
2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม C2-123 อาคารวิชาการ 2
มติ
อนุมัติกาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.22

แบบประเมิน การสอบวิ ท ยานิพ นธ์ นัก ศึ ก ษาดุ ษ ฎีบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการรับ รู้จ าก
ระยะไกล ของ นายสุภาสพงษ์ รู้ทานอง
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ขออนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายสุภาสพงษ์ รู้ทานอง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ซึ่งผลการสอบอยู่ใน
ระดับ “ผ่าน” โดยมีการเปลี่ยนชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นดังนี้
ภาษาไทย
ขั้นตอนวิธีที่เหมาะสมสาหรับการตรวจจับไฟและพื้นที่ถูกเผาไหม้โดยใช้
ข้อมู ล โมดิส และแลนด์ แซท: กรณี ศึกษาบริเวณภาคเหนื อตอนบนของ
ประเทศไทย
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มติ

ภาษาอังกฤษ OPTIMAL BURNED AREA AND FIRE DETECTION ALGORTHMS
USING MODIS DATA: CASE STUDY OF UPPER NORTHERN
REGION, THAIALND
อนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ์และเปลี่ยนแปลงชื่อวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ

วาระที่ 4.23

ขออนุมัติขยายเวลาการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้
จากระยะไกล ของ นายศราวุธ เนียมสันเทียะ
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ขออนุมัติขยายเวลาการสอบประมวลความรู้ นักศึกษา
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการรับ รู้จากระยะไกล ของ นายศราวุธ เนี ยมสั น เที ย ะ ครั้งที่ 2 ในภาคการศึกษาที่
3/2559 เนื่องจากอยู่ในระหว่างการลาพักการศึกษา
มติ
อนุมัติขยายเวลาการสอบประมวลความรู้ ตามเสนอ
วาระที่ 4.24

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การรับรู้จากระยะไกล ของ นายศราวุธ เนียมสันเทียะ
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าการรั บ รู้ จ ากรยะไกล ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่า งวิ ท ยานิ พ นธ์
นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายศราวุธ เนียมสันเทียะ ครั้งที่ 1 ในภาคการศึกษา
ที่ 3/2559 เนื่องจากอยู่ในระหว่างการลาพักการศึกษา
มติ
อนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.25

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบั ณฑิต สาขาวิชา
ปรีคลินิก ของ นางสาวจิราพร อ่อนศรี
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าปรี ค ลิ นิ ก ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาปรีคลินิก ของ นางสาวจิราพร อ่อนศรี ครั้งที่ 4 ในภาคการศึกษาที่ 3/2559 เนื่องจาก 1.
อยู่ในช่วงทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 2. อยู่ในช่วงศึกษาขั้นตอนการทดลองงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
3. อยู่ในช่วงวิเคราะห์ผลการทดลองเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางการทดลองในอนาคต
มติ
อนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.26

แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณ ฑิต สาขาวิชาปรีคลินิก ของ
นางสาวกุสุมา รวมธรรม
หัวหน้าสาขาวิชาปรีคลินิก ขออนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ปรีคลินิก ของ นางสาวกุสุมา รวมธรรม เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ซึ่งผลการสอบอยู่ในระดับ “ผ่าน”
มติ
อนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.27

แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณ ฑิต สาขาวิชาปรีคลินิก ของ
นายกมล อยู่สุข
หัวหน้าสาขาวิชาปรีคลินิก ขออนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ปรีคลินิก ของ นายกมล อยู่สุข เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ซึ่งผลการสอบอยู่ในระดับ “ผ่าน”
มติ
อนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
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วาระที่ 4.28

ขออนุมัติโครงร่างวิ ทยานิพนธ์ นัก ศึก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาฟิสิ กส์ ของ นาย
อดิเทพ บุตรบุรี
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ของ นายอดิเทพ บุตรบุรี
มติ
อนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.29

ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาว
วิภากร ฤทธิ์สุทธิ์
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ของ นางสาววิภากร ฤทธิ์สุทธิ์
มติ
อนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.30

ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
ของ Mr. Samdrup Dorji
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ Mr. Samdrup Dorji
มติ
อนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.31

ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
ของ Mr. Sithnalong Sitthideth
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ Mr. Sithnalong Sitthideth
มติ
อนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.32

ขออนุ มั ติ โ ครงร่า งวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าปรีค ลิ นิ ก ของ
นางสาวชลธิชา แตงน้อย
หัวหน้าสาขาวิชาปรีคลินิก ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาปรี
คลินิก ของ นางสาวชลธิชา แตงน้อย
มติ
อนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.33

ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาว
สมใจ เตียนพลกรัง
Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns ในฐานะผู้ แทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าเคมี ขออนุ มั ติ โครงร่า ง
วิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวสมใจ เตียนพลกรัง
มติ
อนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
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วาระที่ 4.34

ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นาย
บุญญฤทธิ์ กากระโทก
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา ของ นายบุญญฤทธิ์ กากระโทก
มติ
อนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.35

ขออนุมัติโครงร่างวิท ยานิพนธ์ นักศึกษาดุษ ฎีบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นาย
ณราศักดิ์ พันเดช
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ของ นายณราศักดิ์ พันเดช
มติ
อนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.36

ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
ของ นายเอนก ศรีสุวรรณ
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ขออนุมัติ โครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณ ฑิต
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายเอนก ศรีสุวรรณ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ตรวจสอบการพิมพ์ปีการศึกษาให้ถูกต้อง
มติ
อนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1

เรื่องเพื่อพิจารณา
ขอเปลี่ ยนรูป แบบการศึก ษาของนัก ศึก ษาหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
ชีววิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) ของ นางสาววราภรณ์ แหลมทองหลาง
รัก ษาการแทนหั ว หน้ าสาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา ขออนุ มั ติ เปลี่ ย นรูป แบบการศึก ษาของนั กศึ กษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) ของ นางสาววราภรณ์ แหลมทองหลาง
จากแบบการจัดการศึกษาแบบก้าวหน้า เป็นแบบปกติ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ตรวจสอบการพิมพ์ให้ถูกต้อง
มติ
อนุมัติเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาเป็นแบบปกติ ตามเสนอ ทั้งนี้ สานักวิชาวิทยาศาสตร์
จักได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 5.2
รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา
ประธาน ขอความเห็น ชอบผู้ สาเร็จการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 3/2557 และ 2/2559
จานวนรวม 11 ราย ดังนี้
ภาคการศึกษาที่ 3/2557 ระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์
จานวน 1 ราย
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
จานวน 1 ราย
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา
จานวน 2 ราย
สาขาวิชาฟิสิกส์
จานวน 1 ราย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
จานวน 6 ราย
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มติ

ให้ความเห็นชอบผู้สาเร็จการศึกษา ทั้ง 11 ราย ตามเสนอ ทั้งนี้ สานักวิชาวิทยาศาสตร์
จักได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ 5.3

คาร้องขอโอนย้ายรายวิชา สาหรับนักศึกษาเข้าใหม่ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา ของ นางสาวกวิสรา แซ่เฮง
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ขอความเห็นชอบคาร้องขอโอนย้ายรายวิชา สาหรับ
นักศึกษาเข้าใหม่ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาวกวิสรา แซ่เฮง โดยขอโอนย้ายจานวน 1
รายวิชา คือ รายวิชา 104602 วิธีวิจัยและสถิติทางชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จานวน 4 หน่วยกิต ผลการศึกษาใน
ระดับ B+
มติ
ให้ความเห็นชอบการขอโอนย้ายรายวิชา จานวน 1 รายวิชา ตามเสนอ ทั้งนี้ สานักวิชา
วิทยาศาสตร์ จักได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 5.4

ขอเลื่อนการรายงานตัวขึ้นทะเบี ยนเป็ นนักศึกษาใหม่ สาขาวิช าฟิสิ กส์ ของ นาย
ศราวุฒิ นาถาบารุง
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขอเลื่อนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนั กศึกษาใหม่ สาขาวิชาฟิสิกส์
ของ นายศราวุฒิ นาถาบารุง ในระดับปริญญาเอก จากภาคการศึกษาที่ 3/2559 เป็นภาคการศึกษาที่ 1/2560
เนื่องจากอยู่ระหว่างรออนุมัติการสาเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม
มติ ให้ความเห็นชอบเลื่อนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ เป็นภาคการศึกษาที่
1/2560 ตามเสนอ ทั้งนี้ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ จักได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 5.5

ขอเลื่อนการรายงานตัวขึ้นทะเบี ยนเป็ นนักศึกษาใหม่ สาขาวิช าฟิสิ กส์ ของ นาย
กิตติพงษ์ หวังนอก
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขอเลื่อนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาฟิสิกส์
ของ นายกิตติพงษ์ หวังนอก ในระดับปริญญาเอก จากภาคการศึกษาที่ 3/2559 เป็นภาคการศึกษาที่ 1/2560
เนื่องจากอยู่ระหว่างรออนุมัติการสาเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม
มติ ให้ความเห็นชอบเลื่อนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ เป็นภาคการศึกษาที่
1/2560 ตามเสนอ ทั้งนี้ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ จักได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 5.6

รายชื่ อ ผู้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาส าหรั บ ผู้ มี ผ ลการเรี ย นดี เ ด่ น ที่ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาฟิสิกส์
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขอความเห็นชอบให้ นางสาววรารัตน์ ตรีสุขรัตน์ เป็นผู้ รับทุนการศึกษา
สาหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่นที่สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาฟิสิกส์
มติ ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้รับทุน จานวน 1 ราย ตามเสนอ ทั้งนี้ สานักวิชาวิทยาศาสตร์
จักได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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วาระที่ 5.7

รายชื่อผู้รับทุนการศึกษาสาหรับผู้มีศักยภาพเข้าศึกษาระดับบั ณ ฑิตศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2559 สาขาวิชาฟิสิกส์
หัว หน้ าสาขาวิช าฟิ สิ กส์ ขอความเห็ น ชอบให้ นายอาวดล เขจรรักษ์ เป็ น ผู้ รับ ทุ น การศึ ก ษา
สาหรับผู้มีศักยภาพเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาฟิสิกส์
มติ ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้รับทุน จานวน 1 ราย ตามเสนอ ทั้งนี้ สานักวิชาวิทยาศาสตร์
จักได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 5.8
ขอความเห็นชอบเปิดรายวิชาทดแทนวิชาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
รักษาการแทนหั วหน้ าสาขาวิช าวิท ยาศาสตร์การกีฬ า รายงานว่า นางสาวสิ ริพ ร บุ ตรงาม
นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ปฏิบัติผิดข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสห
กิจศึกษา พ.ศ. 2555 และถูกพักการศึกษา 1 ภาคการศึกษา ทาให้ขาดคุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา ส่งผลให้
ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาได้ ประกอบกับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ไม่มีรายวิชาทดแทนรายวิชาสหกิจศึกษา ในการนี้จึงขอเปิดรายวิชา 114439 โครงการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science Research) 9(0-0-27) หน่วยกิต เพื่อใช้เป็นวิชาทดแทนวิชาสหกิจ
ศึกษา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
- รายวิชาโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้พิจารณาและตรวจสอบดังนี้
- เลขรหัสวิชา พิจารณาว่าควรเป็นเลขอะไร
- จานวนหน่วยกิต ควรเป็น 9(0-0-27) หรือ 8(0-0-24) หน่วยกิต
- เพิ่มข้อความในวิชาบังคับก่อน เป็น 114481 สัมมนา และโดยความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา
- รายวิชาสหกิจศึกษา ให้ระบุรหัสวิชาและจานวนหน่วยกิตด้วย
- ให้ระบุว่า สาหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
มติ ให้ความเห็นชอบการเปิดรายวิชาทดแทน จานวน 1 รายวิชา โดยให้รับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะไปพิจารณาดาเนินการ ทั้งนี้ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ จักได้ดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 5.9
ขอความร่วมมือส่งรายชื่อบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการ
ประธาน แจ้งว่า ตามที่คณบดีสานักวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดงาน
เลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ครบ 27 ปี นั้น เพื่อให้การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายต่าง ๆ เนื่องในโอกาสดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้พิจารณารายชื่อบุคคลเป็นกรอบกว้าง ๆ เพื่อ
แต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ ดังต่อไปนี้
1. คณบดีสานักวิชาวิทยาศาสตร์
เป็น ประธาน
2. รองคณบดีสานักวิชาวิทยาศาสตร์
เป็น รองประธาน
3. คณะกรรมการประสานักวิชาวิทยาศาสตร์ทุกคน เป็น อนุกรรมการ
4. บุคลากรเทคโนธานี (3 – 6 คน)
เป็น อนุกรรมการ
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5. หัวหน้าสานักงานคณบดีสานักวิชาวิทยาศาสตร์
เป็น อนุกรรมการและเลขานุการ
มติ ให้ ค วามเห็ น ชอบรายชื่ อ คณะอนุ ก รรมการฝ่ า ยงานเลี้ ย งรั บ รอง โดยมอบหั ว หน้ า
สานักงานคณบดีพิจารณาเสนอรายชื่อเพิ่ มเติมได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ สานักวิชา
วิทยาศาสตร์ จักได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 5.10 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องอาคารวิชาการ 2
ประธาน แจ้งว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ มีนักศึกษาไทยและนานาชาติ รวมทั้งผู้มาเยือนชาวมุสลิม
จานวนมาก เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้กับบุคคลดังกล่าว ซึ่งจาเป็นต้องให้ห้องเพื่อทาการละหมาด จึงขอใช้
อาคารวิชาการ 2 เพื่อจัดเป็นห้องละหมาด
มติ อนุมัติใช้ห้อง C2-229 อาคารวิชาการ 2 เพื่อจัดเป็นห้องละหมาด
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ 6.1
ขอเปลี่ยนระดับคะแนนตัวอัก ษร รายวิชา 102492 Research Project สาขาวิชา
เคมี
Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns ในฐานะผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี ขออนุมัติเปลี่ยนระดับ
คะแนนตัวอักษร รายวิชา 102492 Research Project สาขาวิชาเคมี ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2559 ของ นาย
นาวี จันทฤทธิ์ โดยได้ระดับคะแนนตัวอักษร จากเดิม “P” เปลี่ยนเป็น “S”
มติ
อนุมัติการเปลี่ยนระดับคะแนนตัวอักษร ตามเสนอ
วาระที่ 6.2

ขอความเห็นชอบรายวิชาใหม่สาหรับหลักสูตรปรับปรุงของสานักวิชาแพทยศาสตร์
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ และสานักวิชาทันตแพทยศาสตร์ จานวน 2 รายวิชา
หัวหน้าสาขาวิชาปรีคลินิก ขอความเห็นชอบรายวิชาใหม่สาหรับหลักสูตรปรับปรุงของสานักวิชา
แพทยศาสตร์ สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ และสานักวิชาทันตแพทยศาสตร์ จานวน 2 รายวิชา ได้แก่
1. รายวิชา 102107 เคมีสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2(2-0-4)
(Chemistry for Health Science)
2. รายวิชา 102108 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1(0-3-0)
(Chemistry for Health Science Laboratory)
มติ
ให้ความเห็นชอบรายวิชาใหม่ จานวน 2 รายวิชา ตามเสนอ
วาระที่ 6.3
ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึ กษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี ของ นางสาวสุกัญญา มีถม
Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns ในฐานะผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี ขออนุมัติขยายเวลา
พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวสุกัญญา มีถม ครั้งที่ 2 ในภาค
การศึกษาที่ 3/2559 เนื่องจาก อยู่ในระหว่างการรวบรวมและศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
มติ
อนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
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วาระที่ 6.4

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี ของ นางสาววิภาพร กิติศรีวรพันธุ์
Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns ในฐานะผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี ขออนุมัติขยายเวลา
พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาววิภาพร กิติศรีวรพันธุ์ ครั้งที่ 1
ในภาคการศึกษาที่ 3/2559 เนื่องจาก อยู่ในระหว่างการแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์
มติ
อนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 6.5
แต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ อ.ดร.สุวิทย์ สุธีรากุล
Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns ในฐานะผู้ แ ทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าเคมี ขอความเห็ น ชอบ
แต่งตั้ง อ.ดร.สุวิทย์ สุธีรากุล อาจารย์ประจาสาขาวิชาเคมี เป็นคณาจารย์บัณฑิตระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 3/2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณาจารย์บัณ ฑิตระดับปริญญาโท เมื่อภาคการศึกษาที่
3/2558
มติ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตระดับปริ ญญาเอก ตามเสนอ ทั้งนี้ สานักวิชา
วิทยาศาสตร์ จักได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 6.6
แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาชีววิทยา ของ ดร.ภูวษา ชานนท์เมือง
รักษาการแทนหั วหน้ าสาขาวิช าชี ววิท ยา ขอความเห็ น ชอบแต่ งตั้ ง ดร.ภูวษา ชานนท์ เมื อง
ตาแหน่ง นักวิชาการ 8 (นักวิจัย) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีววิทยา (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) ด้าน วิเคราะห์คุณภาพและปริมาณสารออกฤทธิ์ (Active) ในผลิตภัณฑ์
เพื่ อ เป็ นคณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ ของ นายวารินทร์ บุ ญเรียม นั กศึกษาปริญญาเอก หลั กสู ตรสาขาวิ ชา
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาชีววิทยา
มติ ให้ ค วามเห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง ผู้ เชี่ ย วชาญ ตามเสนอ ทั้ ง นี้ ส านั กวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ จั ก ได้
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 6.7

รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุ ษฎีบัณ ฑิ ต สาขาวิช าชี ววิทยา
ของ นายวารินทร์ บุญเรียม
รัก 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 นายวารินทร์ บุญเรียม ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา
ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวารี
กรรมการ
3. Assoc.Prof.Dr. Akinori YAMADA
กรรมการ
4. รศ.ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ
กรรมการ
5. ดร.ภูวษา ชานนท์เมือง
กรรมการ
มติ
- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
- มอบทุกสาขาวิชาจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์กาหนดการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ทุกคน ส่งมาที่สานักวิชา (science@sut.ac.th) เพื่อ
1. E-mail ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ในสานักวิชาฯ ทุกท่านทราบ
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2. ประชาสัมพันธ์ผ่านจอ LED ของสานักวิชาฯ
3. ประชาสัมพันธ์ผ่าน FB ของสานักวิชาฯ
วาระที่ 6.8

กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณ ฑิ ต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นาย
วารินทร์ บุญเรียม
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ขออนุมัติกาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นาย วารินทร์ บุญเรียม โดยสอบวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม C2-123 อาคารวิชาการ 2
มติ
อนุมัติกาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 6.9

ขออนุมัติขยายเวลาสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ
นางสาวอัมพวัน จันทะสี
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ขออนุมัติขยายเวลาสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาวอัมพวัน จันทะสี ครั้งที่ 5 ในภาคการศึกษาที่ 3/2559 เนื่องจากทาง
ครอบครัวมีปัญหาจึงจาเป็นต้องลาพักการศึกษา ทาให้ไม่สามารถสอบวัดคุณสมบัติได้ในภาคการศึกษานี้
มติ
อนุมัติขยายเวลาสอบวัดคุณสมบัติ ตามเสนอ
วาระที่ 6.10

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา ของ นางสาวอัมพวัน จันทะสี
รักษาการแทนหัว หน้ าสาขาวิช าชีววิท ยา ขออนุ มั ติขยายเวลาพิ จารณาโครงร่างวิท ยานิ พ นธ์
นักศึ กษาดุ ษ ฎีบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าชีววิท ยา ของ นางสาวอั มพวั น จั น ทะสี ครั้งที่ 4 ในภาคการศึกษาที่ 3/2559
เนื่องจากทางครอบครัวมีปัญหาจึงจาเป็นต้องลาพักการศึกษาทาให้ไม่สามารถสอบวัดคุณสมบัติได้ในภาคการศึกษานี้
มติ
อนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 6.11

รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ
นายเจษฎา ขจรฤทธิ์
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายเจษฎา ขจรฤทธิ์ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
ประธานกรรมการ
2. ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ
กรรมการ
3. ดร.ไพศาล ขันชัยทิศ
กรรมการ
4. ผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์
กรรมการ
5. รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ
กรรมการ
มติ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
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วาระที่ 6.12

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่ างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ของ นางสาวขนิษฐา จันทโสม
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาวขนิษฐา จันทโสม ครั้งที่ 5 ในภาคการศึกษาที่ 3/2559 เนื่อ งจากอยู่ในช่วงทดการ
ทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองเพื่อนามาเขียนรายงานโครงร่างวิทยานิพนธ์
มติ
อนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 6.13

ขอความเห็ น ชอบ (ร่า ง) บั น ทึ ก ความเข้ า ใจความร่ว มมื อ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยีสุ รนารี กั บ Facility for Antiproton
and lon Research GMBH (FAIR)
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ Facility for Antiproton and Ion Research GMBH
(FAIR) รายละเอียดของ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจฯ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
- ตรามหาวิทยาลัย ให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษ
- ให้ตัดคาว่า “KINGDOM OF” หน้า THAILAND ออก
- ตรวจสอบการพิมพ์ให้ถูกต้อง
มติ ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจฯ โดยให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไป
พิจารณาดาเนินการ ทั้งนี้ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ จักได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
วาระที่ 6.14

ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ของ อ.ดร.พันทิพย์
ปิยะทัศนานนท์
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ขอความเห็นชอบกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ระดับ
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ของ อ.ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ตรวจสอบการพิมพ์ให้ถูกต้อง
มติ ให้ความเห็นชอบกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ระดั บ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ตามเสนอ
ทั้งนี้ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ จักได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 6.15 แต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิต สาขาวิชาปรีคลินิก ของ อ.ดร.มัณฑนา แจ่มกลาง
หัวหน้าสาขาวิชาปรีคลินิก ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง อ.ดร.มัณฑนา แจ่มกลาง อาจารย์ประจา
สาขาวิชาปรีคลินิก เป็นคณาจารย์บัณฑิตระดับปริญญาโท ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3/2559 เป็นต้นไป
มติ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตระดับปริญญาโท ตามเสนอ ทั้งนี้ สานักวิชา
วิทยาศาสตร์ จักได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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วาระที่ 6.16

รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิทยา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพิ่มเติม
หัวหน้าสาขาวิชาปรีคลินิก ขอความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพิ่มเติม
จานวน 2 ราย ได้แก่
1. อาจารย์ ดร.อรทัย วีระนันทนาพันธ์
เป็น กรรมการ
2. อาจารย์ ดร.มัณฑนา แจ่มกลาง
เป็น ผู้ชว่ ยเลขานุการ
มติ ให้ความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ
หลักสู ต รวิท ยาศาสตรดุษ ฎีบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าชี วเวชศาสตร์ (หลั กสู ต รปรับ ปรุง พ.ศ.
2560) เพิ่ ม เติ ม จ านวน 2 ราย ตามเสนอ ทั้ ง นี้ ส านั ก วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ จั ก ได้
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 6.17

รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิทยา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หัวหน้าสาขาวิชาปรีคลินิก ขอความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) จานวน
11 ราย ได้แก่
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์
เป็น ประธาน
2. ศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร คันธโชติ
เป็น รองประธาน
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวนิ
เป็น กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ภก. ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ
เป็น กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์
เป็น กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง
เป็น กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนพญ. ดร.วิไลรัตน์ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ เป็น กรรมการ
8. อาจารย์ ดร.นวรัตน์ นันทพงษ์
เป็น กรรมการ
9. หัวหน้าสาขาวิชาปรีคลินิก
เป็น กรรมการและเลขานุการ
10. อาจารย์ ดร.มัณฑนา แจ่มกลาง
เป็น ผู้ชว่ ยเลขานุการ
11. นางสาวสิริวรรณ สาระนาสระน้อย
เป็น ผู้ชว่ ยเลขานุการ
มติ ให้ความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรั บปรุง พ.ศ. 2560)
จานวน 11 ราย ตามเสนอ ทั้งนี้ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ จักได้ดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

21/28
วาระที่ 6.18

ขอความเห็ นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิ ชาการ MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING BETWEEN Institute of Science and Institute of
Engineering, Suranaree University of Technology, Thailand AND
Research Center for Functional Materials (RCFM), National Institute for
Materials Science, Japan
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ขอความเห็ น ชอบ (ร่ า ง) ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN Institute of Science and Institute of Engineering,
Suranaree University of Technology, Thailand AND Research Center for Functional Materials
(RCFM), National Institute for Materials Science, Japan รายละเอี ย ดของ (ร่า ง) ข้ อ ตกลงความร่ว มมื อ ฯ
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
- ตรวจสอบการพิมพ์ให้ถูกต้อง
- ระบุชื่อหน่วยงาน มทส. คือ Institute of Science และ Institute of Engineering
- ตรวจสอบตาแหน่งทางวิชาการของคณบดีสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
- ระบุชื่อพยานจาก มทส. ว่ามีใครบ้าง
มติ ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือฯ โดยให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไป
พิจารณาดาเนินการ ทั้งนี้ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ จักได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
วาระที่ 6.19

ขออนุมัติจัดโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อการนาเสนอผลงานวิจัยด้า นวิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีบนเวทีทางวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สานักวิชาวิทยาศาสตร์ และขออนุมัติค่าใช้จ่าย
อ.ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ ในฐานะผู้ประสานงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิตและโครงการ
พสวท. ขออนุมัตินานักศึกษาเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเพื่อการนาเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีบนเวทีทางวิชาการ ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 สานักวิชา
วิทยาศาสตร์ จานวน 65 คน (รวมคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์) ระหว่างวันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ และขออนุมัติค่าใช้จ่าย จานวน 105,000 บาท โดยขอเบิกจ่าย
จากงบประมาณโครงการบริการวิช าการเชิ งรุก (การบู รณาการของหน่ วยงานภายใน มทส.) ข้อ 2 ส านั กวิช า
วิทยาศาสตร์ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ข้อ 2.3 โครงการพัฒนาเครื อข่ายเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ฯ
มติ อนุมัติการนานักศึกษาเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการฯ และอนุมัติค่าใช้จ่าย ตามเสนอ
วาระที่ 6.20

ขออนุมัติจัดโครงการ “การนาเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2”
ของนัก ศึก ษาหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต ส านัก วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ และขออนุ มั ติ
ค่าใช้จ่าย
อ.ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ ในฐานะผู้ประสานงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิตและโครงการ
พสวท. ขออนุมัติจัดโครงการ “การนาเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2” ของนักศึกษาหลักสูตร
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วิทยาศาสตรบัณฑิต สานักวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 – 4 จานวน 180 คน ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ณ
สุรสัมมนาคาร และขออนุมัติค่าใช้จ่าย จานวน 145,000 บาท โดยขอเบิกจ่ายจากงบประมาณโครงการบริการ
วิชาการเชิงรุก (การบูรณาการของหน่วยงานภายใน มทส.) ข้อ 2 สานักวิชาวิทยาศาสตร์ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุ ข้อ 2.1 โครงการ STEM Education
มติ อนุมัติจัดโครงการฯ และอนุมัติค่าใช้จ่าย ตามเสนอ
วาระที่ 6.21

ขออนุมัติโอนเงินจากบั ญ ชีโครงการส่ งเสริมโอลิมปิ กวิ ชาการและพัฒ นามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษา ซึ่งเป็นค่าสมัครเข้าค่าย สอวน. เข้าบัญชี สานักวิชาวิทยาศาสตร์
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสารองในกิจกรรมของสานักวิชาวิทยาศาสตร์
รองคณบดีสานักวิชาวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติโอนเงินจากบัญชีโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ซึ่งเป็นค่าสมัครเข้าค่าย สอวน. เข้าบัญชีสานักวิชาวิทยาศาสตร์ จานวน
100,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสารองในกิจกรรมของสานักวิชาวิทยาศาสตร์ และขออนุมัติให้คณบดีสานักวิชา
วิทยาศาสตร์ เป็นผู้มีอานาจในการอนุมัติค่าใช้จ่าย ในวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท
มติ อนุมัติการโอนเงินฯ เข้าบัญชีสานักวิชาวิทยาศาสตร์ และอนุมัติผู้มีอานาจในการอนุมัติ
ค่าใช้จ่าย ในวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท ตามเสนอ
วาระที่ 6.22

ขอความร่วมมือชี้แจงการขออนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายอาจารย์พิเศษและผู้สอนปฏิบัติการ
ภาคการศึกษาที่ 3/2559 ที่มีวงเงินงบประมาณเพิ่มจากเทอมที่ผ่านมา
รองคณบดีสานักวิชาวิทยาศาสตร์ แจ้งว่า ตามที่ส่วนการเงินและบัญชี ขอให้แต่ละสานักวิชาฯ
แจ้งข้อมู ลค่าใช้ จ่ายของอาจารย์พิ เศษและผู้ส อนปฏิบั ติการ ภาคการศึกษาที่ 3/2559 นั้ น เนื่ องจากสานั กวิช า
วิทยาศาสตร์มีการขออนุมัติวงเงินที่สูงกว่าเดิม 1 เท่า จากภาคการศึกษาที่ผ่านมา ส่วนการเงินและบัญชีจึงขอให้
สานักวิชาฯ แจ้งเหตุผลและรายละเอียดในการขออนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายอาจารย์พิเศษและผู้สอนปฏิบัติการ ภาค
การศึกษาที่ 3/2559 ที่มีวงเงินงบประมาณเพิ่มจากเทอมที่ผ่านมา
มติ รับทราบ มอบหัวหน้าสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องแจ้งชี้เหตุผลต่อไป
วาระที่ 6.23

ขอความเห็นชอบ (ร่า ง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
- ตรวจสอบตาแหน่งทางวิชาการให้ถูกต้อง
มติ
ให้ ความเห็ น ชอบ (ร่าง) หลั กสู ตรวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าชี ว วิท ยา (หลั กสู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาดาเนินการ ทั้งนี้
สานักวิชาวิทยาศาสตร์ จักได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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วาระที่ 6.24

ขอความเห็ นชอบ (ร่าง) หลั กสู ตรวิท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต และวิท ยาศาสตรดุษ ฎี
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
รัก ษาการแทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา ขอความเห็ น ชอบ (ร่ า ง) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปรากฏ
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
- ตรวจสอบตาแหน่งทางวิชาการให้ถูกต้อง
- ระบุรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรให้ครบทุกคน
- พิจารณา Mapping เนื่องจากกาหนดไว้ค่อนข้างมาก
มติ
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยให้รับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะไปพิจารณาดาเนินการ ทั้งนี้ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ จักได้ดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 6.25

ขอความเห็ นชอบ (ร่าง) หลั กสู ตรวิท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต และวิท ยาศาสตรดุษ ฎี
บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
- ตรวจสอบตาแหน่งทางวิชาการให้ถูกต้อง
- ตรวจสอบ ELO ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
- คาอธิบายรายวิชา ให้อยู่หน้าเดียวกันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
มติ
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไป
พิจารณาดาเนินการ ทั้งนี้ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ จักได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
วาระที่ 6.26 ขอความเห็ นชอบ (ร่าง) หลั กสู ตรวิท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต และวิท ยาศาสตรดุษ ฎี
บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
- ตรวจสอบตาแหน่งทางวิชาการให้ถูกต้อง
- ระบุรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรให้ครบทุกคน
มติ
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิ ต
สาขาวิ ช าฟิ สิ กส์ ป ระยุ ก ต์ (หลั กสู ต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2560) โดยให้ รับ ข้อสั งเกตและ
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ข้อเสนอแนะไปพิจารณาดาเนินการ ทั้งนี้ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ จักได้ดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 6.27

ขอความเห็ นชอบ (ร่าง) หลั กสู ตรวิท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต และวิท ยาศาสตรดุ ษ ฎี
บัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หัวหน้าสาขาวิชาปรีคลินิก ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
- ตรวจสอบตาแหน่งทางวิชาการให้ถูกต้อง
- ระบุรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรให้ครบทุกคน
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ตรวจสอบ หน้า 12 ว่าหัวข้อครบถ้วนหรือไม่
มติ
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรดุษฎี บัณฑิต
สาขาวิ ช าชี ว เวชศาสตร์ (หลั ก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) โดยให้ รับ ข้ อ สั ง เกตและ
ข้อเสนอแนะไปพิจารณาดาเนินการ ทั้งนี้ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ จักได้ดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 6.28

ขออนุมัติโครงร่างวิท ยานิพนธ์ นักศึกษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาฟิสิก ส์ ของ นาย
ณัฐวุฒิ เหล่าจานงวงษ์
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ของ นาย ณัฐวุฒิ เหล่าจานงวงษ์
มติ
อนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 6.29

ขออนุมัติโครงร่างวิท ยานิพนธ์ นักศึกษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นาย
อนันตชัย ล่ากระโทก
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ของ นายอนันตชัย ล่ากระโทก
มติ
อนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 6.30

วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นัก ศึกษามหาบัณ ฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวพัชรี
จันทร์ถาวร
Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns ในฐานะผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี ขออนุมัติวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวพัชรี จันทร์ถาวร
มติ
อนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามเสนอ
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วาระที่ 6.31

วิทยานิพนธ์ฉ บับ สมบู รณ์ นัก ศึกษาดุ ษ ฎีบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการรับ รู้จ ากระยะไกล
ของ นายธวัชระพงษ์ วงศ์สกุล
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ขออนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายธวัชระพงษ์ วงศ์สกุล
มติ
อนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามเสนอ
วาระที่ 6.32

ขออนุมัติโครงร่างวิท ยานิพนธ์ นักศึกษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นาย
จุลนันทน์ ทรงวัฒน
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณ ฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ของ นายจุลนันทน์ ทรงวัฒน
มติ
อนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 6.33 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ ดร.ณรงค์ จันทร์เล็ก
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ขอความเห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง ดร.ณ รงค์ จั น ทร์ เ ล็ ก ต าแหน่ ง
นักวิทยาศาสตร์ระบบลาเลียงแสง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ฟิ สิ ก ส์ ด้ า น X-ray Photoelectron Spectroscopy, Synchrotron Radiation เพื่ อ สอนรายวิ ช า 105745
VACUUM SCIENCE AND TECHNOLOGY ให้กับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาฟิสิกส์
มติ ให้ ค วามเห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง ผู้ เชี่ ย วชาญ ตามเสนอ ทั้ ง นี้ ส านั กวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ จั ก ได้
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 6.34 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ Mr. Krishnan Subramanian
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าฟิ สิ กส์ ขอความเห็ น ชอบแต่ งตั้ ง Mr. Krishnan Subramanian ต าแหน่ ง
Senior Engineering Director Slider/HGSA, Seagate Technology (Thailand) เป็ น ผู้ เชี่ ย วชาญในสาขาวิช า
ฟิสิ กส์ ด้ าน Hard Disk Drive and Data Storage Technology เพื่ อสอนรายวิชา 105915 DATA STORAGE
TECHNOLOGY สาหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาฟิสิกส์
มติ ให้ ค วามเห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง ผู้ เชี่ ย วชาญ ตามเสนอ ทั้ ง นี้ ส านั กวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ จั ก ได้
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 6.35 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ ดร.พินิจ กิจขุนทด
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง ดร.พินิจ กิจขุนทด ตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
ระบบลาเลียงแสง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาฟิสิกส์ ด้าน X-ray
Absorption Spectroscopy Technique, Amorphous Materials, Advanced Functional Materials,
Neutron and X-ray scattering, MD simulation, Reversed Monte-Carlo refinement เพื่ อ สอนรายวิ ช า
105782 SELECTED TOPICS IN APPLIED PHYSICS ส าหรับ นั ก ศึก ษาปริญ ญาโทและปริญ ญาเอก หลั ก สู ต ร
สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาฟิสิกส์
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มติ

ให้ ค วามเห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง ผู้ เชี่ ย วชาญ ตามเสนอ ทั้ ง นี้ ส านั กวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ จั ก ได้
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ 6.36 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายเจษฏา รัศมิภูติ
หั วหน้ า สาขาวิ ช าฟิ สิ กส์ ขอความเห็ น ชอบแต่ งตั้ ง นายเจษฎา รัศ มิ ภู มิ ต าแหน่ ง Senior
Engineering Director Slider/HGSA, Seagate Technology (Thailand) เป็ น ผู้ เชี่ ย วชาญในสาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์
ด้ าน Hard Disk Drive and Data Storage Technology เพื่ อส อ น ราย วิ ช า 1 0 5 9 15 DATA STORAGE
TECHNOLOGY สาหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาฟิสิกส์
มติ ให้ ค วามเห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง ผู้ เชี่ ย วชาญ ตามเสนอ ทั้ ง นี้ ส านั กวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ จั ก ได้
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 6.37 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ ดร.กานดา เซ่งลอยเลื่อน
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ขอความเห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง ดร.กานดา เซ่ ง ลอยเลื่ อ น ต าแหน่ ง
นักวิทยาศาสตร์ระบบลาเลียงแสง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ฟิ สิ ก ส์ ด้ า น Silica-Reinforced Natural Rubber: A Use of Natural Rubber Grafted with Chemical
Functional Groups as a Compatibilizer เพื่อสอนรายวิชา 105664 MATERIALS CHARACTERIZATION ให้กับ
นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาฟิสิกส์
มติ ให้ ค วามเห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง ผู้ เชี่ ย วชาญ ตามเสนอ ทั้ ง นี้ ส านั กวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ จั ก ได้
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 6.38 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ ดร.อดิสร เตือนตรานนท์
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ขอความเห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง ดร.อดิ ส ร เตื อ นตรานนท์ ต าแหน่ ง
Principal Researcher (NSTDA Researcher 3), NSTDA, Ministry of Science and Technology (MOST)
เป็ น ผู้ เชี่ ย วชาญในสาขาวิช าฟิ สิ กส์ ด้ า น Electrical Engineering, Graphene Synthesis and Applications,
Carbon Nanotube (CNT), Biosensors, MEMS Sensor, Optical MEMS, Microfluidic Lab-on-a-Chip,
Organic and Printed Electronics, and Optoelectronics Packaging เพื่ อ ส อ น ร า ย วิ ช า 105954
NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY สาหรับ นักศึกษาปริญ ญาโทและปริญ ญาเอก หลักสู ตรสาขาวิช า
ฟิสิกส์ สาขาวิชาฟิสิกส์
มติ ให้ ค วามเห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง ผู้ เชี่ ย วชาญ ตามเสนอ ทั้ ง นี้ ส านั กวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ จั ก ได้
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 6.39 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ ดร.อุษา สุขขา
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง ดร.อุษา สุขขา ตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
ระบบลาเลีย งแสง สถาบั น วิจั ยแสงซิน โครตรอน (องค์การมหาชน) เป็ น ผู้ เชี่ ย วชาญในสาขาวิ ชาฟิ สิ กส์ ด้ า น
Ferroelectrics and inorganic materials, Materials Characterization using XRD, XRF, Raman, UV-Vis,
DSC, TGA, SEM and etc. Understand the relationship between structure and properties of
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materials เพื่อสอนรายวิชา 105664 MATERIALS CHARACTERIZATION ให้กับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญา
เอก หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาฟิสิกส์
มติ ให้ ค วามเห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง ผู้ เชี่ ย วชาญ ตามเสนอ ทั้ ง นี้ ส านั กวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ จั ก ได้
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 6.40 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาฟิสิกส์ จานวน 7 ราย
หัวหน้าสาขาวิชาฟิ สิกส์ ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ เพื่อสอนรายวิชาต่าง ๆ ประจาภาค
การศึกษาที่ 3/2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ดร.อุษา สุขขา
สอนรายวิชา 105664 MATERIALS CHARACTERIZATION
2. ดร.กานดา เซ่งลอยเลื่อน
สอนรายวิชา 105664 MATERIALS CHARACTERIZATION
3. ดร.ณรงค์ จันทร์เล็ก
สอนรายวิชา 105745 VACUUM SCIENCE AND TECHNOLOGY
4. ดร.พินิจ กิจขุนทด
สอนรายวิชา 105782 SELECTED TOPICS IN APPLIED PHYSICS
5. นายเจษฎา รัศมิภูติ
สอนรายวิชา 105915 DATA STORAGE TECHNOLOGY
6. Dr. Krishnan Subramanian สอนรายวิชา 105915 DATA STORAGE TECHNOLOGY
7. ดร.อดิสร เตือนตรานนท์
สอนรายวิชา 105954 NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY
มติ - อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ทั้ง 7 ราย ตามเสนอ ทั้ งนี้ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ จักได้
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษและผู้สอนปฏิบัติการครั้งต่อไป ขอให้ทุกสาขาวิชาระบุจานวน
หน่วยกิตของแต่ละวิชา โดยให้ระบุไว้ใต้ช่องรหัสรายวิชา ด้วยทุกครั้ง
วาระที่ 6.41

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
- ตรวจสอบตาแหน่งทางวิชาการให้ถูกต้อง
- พิจารณาเพิ่มรายวิชาแกน ทางด้านปรีคลินิก จานวน 3 รายวิชา
มติ
ให้ความเห็นชอบ เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกี ฬ า (หลั กสู ต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2560) โดยให้ รับ ข้อ สั งเกตและข้อ เสนอแนะไป
พิจารณาดาเนินการ ทั้งนี้ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ จักได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
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วาระที่ 6.42

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ของ นางสาวพิมวิภา วงศ์ต๊ะน้อย
หัวหน้ าสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ ขออนุ มั ติขยายเวลาพิ จารณาโครงร่างวิท ยานิ พ นธ์ นั กศึ กษา
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ ของ นางสาวพิมวิภา วงศ์ต๊ะน้อย ครั้งที่ 1 ในภาคการศึกษาที่ 3/2559
เนื่องจากต้องการเตรียมความรู้เพิ่มเติมในการทาวิทยานิพนธ์
มติ
อนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 6.43 Visiting Professorship at Universiti Brawijaya สาขาวิชาเคมี
Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns ในฐานะผู้ แทนหั วหน้ า สาขาวิ ช าเคมี รายงานว่ า ตามที่
คณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 12 – 17
มี น าคม 2560 โดย Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns ได้ มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ Prof. Fatchiyah ซึ่ ง เป็ น
ผู้อานวยการสถาบัน BioSains ของ Universiti Brawijaya โดยจะเดินทางเยี่ยมชมสถาบัน Biosains Institute
of Universiti Brawijaya, Malang ประเทศอิน โดนี เซีย ตั้ งแต่เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2560 และถือเป็ น
โอกาสที่ดีที่อาจมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคต
มติ
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7

วาระเชิงนโยบาย
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา 22.00 น.

ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
ผู้บันทึกการประชุม

