รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 1/2558
วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2
----------------------------------------------------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. คณบดี (รศ.ดร.ประพันธ์ แม่นยำ)
2. หัวหน้ำสำขำวิชำชีววิทยำ (ผศ.ดร.ดวงกมล แม้นศิริ, แทน)
3. หัวหน้ำสำขำวิชำจุลชีววิทยำ (ผศ.ดร.ดวงกมล แม้นศิริ, แทน)
4. หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี (ผศ.ดร.พนิดำ ขันแก้วหล้ำ, แทน)
5. หัวหน้ำสำขำวิชำชีวเคมี (ผศ.ดร.พนิดำ ขันแก้วหล้ำ, แทน)
6. หัวหน้ำสำขำวิชำคณิตศำสตร์ (Asst.Prof.Dr.Eckart Schulz)
7. หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ (ศ.ดร.สันติ แม้นศิร)ิ
8. หัวหน้ำสำขำวิชำเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ (ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ, รักษำกำรแทน)
9. หัวหน้ำสำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล (ผศ.ดร.ทรงกต ทศำนนท์)
10. หัวหน้ำสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ (อ.ดร.พรเทพ รำชนำวี, รักษำกำรแทน)
11. หัวหน้ำสำขำวิชำสรีรวิทยำ (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์)
12. หัวหน้ำสำขำวิชำกำยวิภำคศำสตร์ (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษำกำรแทน)
13. หัวหน้ำสำขำวิชำเภสัชวิทยำ (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษำกำรแทน)
14. หัวหน้ำสำขำวิชำปรสิตวิทยำ (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษำกำรแทน)
15. ผศ.ดร.ทรงกต ทศำนนท์ (ผู้แทนคณำจำรย์สำนักวิชำวิทยำศำสตร์)
16. ผศ.ดร.พนิดำ ขันแก้วหล้ำ (ผูแ้ ทนคณำจำรย์สำนักวิชำวิทยำศำสตร์)

ประธำน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ผู้ไม่เข้าประชุม
1. รองคณบดี (อ.ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญำ)
2. รศ.ดร.วินิช พรมอำรักษ์ (ผู้แทนคณำจำรย์สำนักวิชำวิทยำศำสตร์)
3. รศ.ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกลุ (ผู้แทนคณำจำรย์สำนักวิชำวิทยำศำสตร์)
4. ผศ.ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์ (ผู้แทนคณำจำรย์สำนักวิชำวิทยำศำสตร์)
5. หัวหน้ำสถำนวิจัย (รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ)

ติดสอน
ติดภำรกิจ
ติดภำรกิจ
ติดสอน
ติดภำรกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. หัวหน้ำสำนักงำนคณบดี (นำงบุษบำ วรรณศุภ)
2. นำงสำวภัทรำวรรณ์ สุนทรำศรี
เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.

ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
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ประธำนกล่ำวเปิดกำรประชุม และมีเรื่องแจ้งที่ประชุมทรำบ ดังนี้
1. กำรจัดประชุมวิชำกำรวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ในโรงเรียน ครั้งที่ 22 (วทร. 22) ในระหว่ำงวันที่ 5 – 7
มีนำคม 2558
2. กำรเป็ น เจ้ ำ ภำพจั ด กำรแข่ งขั น International Young Physicist’s Tournament (IYPT) 2015 ใน
ระหว่ำงวันที่ 27 มิถุนำยน – 4 กรกฎำคม 2558
3. กำรเป็น เจ้ำภำพร่วมในกำรจัดประชุมวิชำกำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้ง ที่ 41
(วทท. 41) ในช่วงเดือนตุลำคม 2558
4. กำรประชุมวิชำกำรต่ำงๆ ของสำขำวิชำฟิสิกส์
และดำเนินกำรประชุมตำมวำระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1.1 เรื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557
วำระที่ 1.1.1 กำรอนุมัติผลกำรสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
วำระที่ 1.1.2 กำรอนุมัติผลกำรสรรหำกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
วำระที่ 1.1.3 กำรอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
วำระที่ 1.1.4 กำรอนุ มั ติ ผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำ ประจ ำภำคกำรศึ ก ษำที่ 2/2556, 3/2556 และ
1/2557 เพิ่มเติม
วำระที่ 1.1.5 กำรอนุมัติแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะ สำนักวิชำวิทยำศำสตร์
วำระที่ 1.1.6 นโยบำยกำรพัฒนำด้ำนกำรวิจัย
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.2 เรื่องจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2557
วำระที่ 1.2.1 กำรอนุมัติแต่งตั้งคณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ
วำระที่ 1.2.2 กำรให้ควำมเห็นชอบผู้สำเร็จกำรศึกษำ ประจำภำคกำรศึกษำที่ 3/2554, 3/2556
และ 1/2557 เพิ่มเติม
วำระที่ 1.2.3 ข้อเสนอโครงกำรที่เสนอขอรับเงินสมทบจำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ของ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.3 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาศูนย์/สถาบัน
ไม่มี
วาระที่ 1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอื่นๆ
วำระที่ 1.4.1 กำรรำยงำนข้อมูลกำรดำเนินงำนหลักสูตร
วำระที่ 1.4.2 กำรเสนอชื่อผู้แทนสำนักวิชำเพื่อทำหน้ำที่กรรมกำรในคณะกรรมกำรวิจัยสถำบัน
วำระที่ 1.4.3 แจ้ งมติ ที่ ป ระชุ ม สภำมหำวิ ท ยำลั ย เทคโนโลยีสุ รนำรี ครั้ งที่ 6/2557 ในกำรเพิ่ ม
รำยวิชำเลือกในหลักสูตรหมวดวิชำศึกษำทั่วไป
วำระที่ 1.4.4 ทุนกำรศึกษำจำกประเทศจีน
มติ
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 32/2557
ตำมที่ฝ่ำยเลขำนุกำรที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนักวิชำวิทยำศำสตร์ได้ส่งแบบแจ้งรับรองและแก้ไข
ปรับ ปรุงรำยงำนกำรประชุม คณะกรรมกำรประจำสำนัก วิชำวิท ยำศำสตร์ในครำวประชุม ครั้งที่ 32/2557 วัน ที่ 9
ธันวำคม 2557 และขอให้กรรมกำรฯ ส่งแบบแจ้งกำรรับรองคืนที่ส่วนธุรกำรภำยในวันที่ 5 มกรำคม 2558 นั้น ผลกำร
พิจำรณำของกรรมกำรฯ จำนวน 21 รำย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมกำร 13 รำย ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรกำร โดยไม่มีกำรแก้ไข
2. กรรมกำร 8 รำย ไม่ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรกำร ซึ่งถือว่ำให้กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว
มติ
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ 2.2 รับรองรายงานการประชุม (วาระเวียน) ครั้งที่ 33/2557
ตำมที่ฝ่ำยเลขำนุกำรที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนักวิชำวิทยำศำสตร์
ได้ส่งแบบเสนอควำมเห็นชอบ
เรื่อง ขอควำมเห็นชอบระดับคะแนนตัวอักษร นักศึกษำแพทยศำสตร์ ชั้นปีที่ 3 ประจำภำคกำรศึกษำที่ 2/2557 นั้น
ผลกำรพิจำรณำของกรรมกำรฯ จำนวน 21 รำย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมกำร 10 รำย ให้ควำมเห็นชอบ โดยไม่มีกำรแก้ไข
2. กรรมกำร 3 รำย ให้ควำมเห็นชอบ โดยมีข้อสังเกต ดังนี้
1. วิชำ 116304 สัดส่วนของ Lect. และ Lab. ควรเป็น 75:25 หรือไม่
2. วิชำ 106308 B น่ำจะ 68-74 (มีช่องว่ำงหลัง 68) และกำรตัดเหมือนปี
ก่อนหรือไม่
3. วิชำ 106308 Instructor should specify avenge of F
3. กรรมกำร 8 รำย ไม่ส่งแบบควำมเห็นชอบคืนที่ส่วนธุรกำร ซึ่งถือว่ำให้ควำมเห็นชอบ
มติ
ให้ ค วามเห็ น ชอบ เรื่ อ ง ขอความเห็ น ชอบระดั บ คะแนนตั ว อั ก ษร นั ก ศึ ก ษา
แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2557
โดยมีการแก้ไข ข้อสังเกต ข้อ 2. กรรมการ 3 ราย เป็น
1. วิชา 116304 สัดส่วนของภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ควรเป็น 75:25 หรือไม่
2. วิชา 116308 B น่าจะ 68-74 (มีช่องว่างหลัง 68) และการตัดเหมือนปีก่อนหรือไม่
3. วิชา 116308 Instructor should specify range of F
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอขออนุมัต-ิ เพื่อทักท้วง
วาระที่ 4.1 ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นายอดิศักดิ์
การบรรจง
หัวหน้ำสำขำวิชำคณิตศำสตร์ ได้แจ้งผลกำรสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
คณิตศำสตร์ ของ นำยอดิศักดิ์ กำรบรรจง รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป

4

วาระที่ 4.2 ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นั กศึกษาดุษฎีบั ณฑิ ต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวกัลยาณี
กาจสันเทียะ
ผศ.ดร.พนิดำ ขันแก้วหล้ำ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้แจ้งผลกำรสอบวัดคุณสมบัติ
นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี ของ นำงสำวกัลยำณี กำจสันเทียะ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.3 แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นายณัฐวุฒิ
โอสระคู
ผศ.ดร.พนิดำ ขันแก้วหล้ำ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้แจ้งผลกำรสอบวิทยำนิพนธ์
นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี ของ นำยณัฐวุฒิ โอสระคู รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต เอกสำรแนบ ทบ.23 เปลี่ยนชื่อวิทยำนิพนธ์ ให้แก้ไขกำรระบุเครื่องหมำย  เป็น 
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.4 แบบประเมินการสอบวิท ยานิพนธ์ นักศึกษาดุ ษ ฎีบัณฑิ ต สาขาวิชาฟิ สิกส์ ของ นาย
อทิพงศ์ บุตรชานนท์
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้แจ้งผลกำรสอบวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณ ฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์
ของ นำยอทิพงศ์ บุตรชำนนท์ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต
1. ชื่อวิทยำนิพนธ์แก้ไขคำว่ำ “Barium” ให้ถูกต้อง
2. ผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์ ใส่ให้ครบตำมจำนวนที่ระบุไว้ และให้ระบุชื่อของ วำรสำร/งำน/
กำรประชุม/สัมมนำ ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.5 รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ของ
นายวัชรินทร์ ชุมจันทร์
ผศ.ดร.พนิดำ ขันแก้วหล้ำ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำชีวเคมี ได้เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำร
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี ของ นำยวัชรินทร์ ชุมจันทร์ รำยละเอียดดังเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต หัวหน้ำสำขำวิชำ ให้ใส่คำว่ำ “รักษำกำรแทน” ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.6 รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ของ
นางสาวพัชรี จันทร์ถาวร
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ผศ.ดร.พนิดำ ขันแก้วหล้ำ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำชีวเคมี ได้เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำร
สอบประมวลควำมรู้ นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี ของ นำงสำวพัชรี จันทร์ถำวร รำยละเอียดดังเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.7 รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นั กศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ของ
นางสาวณัฐติยาภรณ์ พันธนาม
ผศ.ดร.พนิดำ ขันแก้วหล้ำ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำชีวเคมี ได้เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำร
สอบประมวลควำมรู้ นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี ของ นำงสำวณัฐติยำภรณ์ พันธนำม รำยละเอียดดัง
เอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.8 รายชื่อคณะกรรมการพิ จารณาโครงร่างวิท ยานิ พนธ์ นั กศึกษามหาบั ณฑิ ต สาขาวิช า
ฟิสิกส์ ของ นายจักรภัทร กรรณิกา
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำ
มหำบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ ของ นำยจักรภัทร กรรณิกำ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต
1. ประธำนกรรมกำร แก้ไขเป็น หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์
2. แก้ไขนำมสกุลของรักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.9 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
รับรู้จากระยะไกล ของ Mr.Tenzin Jigme
หัวหน้ำสำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล ได้เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์
นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล ของ Mr.Tenzin Jigme รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำร
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.10 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
วิทยา ของ นางสาวศิริพร ริยะจันทร์
รัก ษำกำรแทนหั วหน้ ำ สำขำวิ ช ำเภสั ชวิ ท ยำ ได้ เสนอรำยชื่ อ คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำโครงร่ ำ ง
วิทยำนิพนธ์ นักศึกษำมหำบัณ ฑิ ต สำขำวิชำเภสัชวิทยำ ของ นำงสำวศิริพร ริยะจันทร์ รำยละเอียดดังเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.11 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นางสาวนิภาพร ปริโย
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ผศ.ดร.พนิดำ ขันแก้วหล้ำ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำร
พิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพ นธ์ นักศึกษำดุษ ฎีบัณ ฑิต สำขำวิชำเคมี ของ นำงสำวนิภำพร ปริโย รำยละเอียดดัง
เอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.12 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นางสาวยุวธิดา ปักโคทานัง
ผศ.ดร.พนิดำ ขันแก้วหล้ำ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำร
พิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี ของ นำงสำวยุวธิดำ ปักโคทำนัง รำยละเอียดดัง
เอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.13 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นางสาวยุระนันท์ ทาทอง
ผศ.ดร.พนิดำ ขันแก้วหล้ำ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำร
พิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี ของ นำงสำวยุระนันท์ ทำทอง รำยละเอียดดัง
เอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.14 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นางสาววิยดา แสนนาวา
ผศ.ดร.พนิดำ ขันแก้วหล้ำ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำร
พิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี ของ นำงสำววิยดำ แสนนำวำ รำยละเอียดดัง
เอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.15 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิ ต สาขาวิช า
ชีวเคมี ของ นางสาวกนกวรรณ เลาหลิดานนท์
ผศ.ดร.พนิดำ ขันแก้วหล้ำ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำชีวเคมี ได้เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำร
พิ จำรณำโครงร่ำงวิท ยำนิ พ นธ์ นั กศึ ก ษำดุษ ฎี บั ณ ฑิ ต สำขำวิชำชี วเคมี ของ นำงสำวกนกวรรณ เลำหลิ ด ำนนท์
รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.16 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิ ต สาขาวิ ช า
เภสัชวิทยา ของ นายกมล อยู่สุข
รัก ษำกำรแทนหั วหน้ ำ สำขำวิ ช ำเภสั ชวิ ท ยำ ได้ เสนอรำยชื่ อ คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำโครงร่ ำ ง
วิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชวิทยำ ของ นำยกมล อยู่สุข รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำร
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.17 รายชื่ อ คณะกรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเคมี ของ
นางสาวภัทราวรรณ ศรีภา
ผศ.ดร.พนิดำ ขันแก้วหล้ำ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำร
สอบวิทยำนิ พนธ์ นั กศึกษำดุษฎี บัณ ฑิ ต สำขำวิชำเคมี ของ นำงสำวภัทรำวรรณ ศรีภ ำ รำยละเอียดดังเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.18 รายชื่ อ คณะกรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเคมี ของ
นางสาวอรสุรางค์ โสภิพันธ์
ผศ.ดร.พนิดำ ขันแก้วหล้ำ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำร
สอบวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณ ฑิต สำขำวิชำเคมี ของ นำงสำวอรสุรำงค์ โสภิพันธ์ รำยละเอียดดังเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต ให้หัวหน้ำสำขำวิชำลงวันที่กำกับด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.19 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ
นางสาววัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์
ผศ.ดร.ดวงกมล แม้นศิริ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำชีววิทยำ ได้เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำร
สอบวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ ของ นำงสำววัชรำภรณ์ ตันติพนำทิพย์ รำยละเอียดดัง
เอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.20 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ
นายศราวี อรุณ
ผศ.ดร.ดวงกมล แม้นศิริ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำชีววิทยำ ได้เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำร
สอบวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ ของ นำยศรำวี อรุณ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำร
ประชุม
ข้อสังเกต ทั้งนี้ กรรมกำรหมำยเลข 3-5 แก้ไข เป็น หมายเลข 3 และ 5
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.21 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ของ นาย
วัชรินทร์ ชุมจันทร์
ผศ.ดร.พนิดำ ขันแก้วหล้ำ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำชีวเคมี ได้เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำร
สอบวิท ยำนิพ นธ์ นัก ศึกษำดุษ ฎี บั ณ ฑิ ต สำขำวิชำชีวเคมี ของ นำยวัชรินทร์ ชุมจั นทร์ รำยละเอียดดังเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.22 กาหนดวันสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ของ นางสาว
พัชรี จันทร์ถาวร
ผศ.ดร.พนิดำ ขันแก้วหล้ำ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำชีว เคมี ได้เสนอขอกำหนดวันสอบ
ประมวลควำมรู้ นักศึ กษำมหำบัณ ฑิ ต สำขำวิชำชีวเคมี ของ นำงสำวพัชรี จันทร์ถำวร รำยละเอียดดังเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.23 กาหนดวันสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ของ นางสาว
ณัฐติยาภรณ์ พันธนาม
ผศ.ดร.พนิดำ ขันแก้วหล้ำ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำชีว เคมี ได้เสนอขอกำหนดวันสอบ
ประมวลควำมรู้ นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี ของ นำงสำวณัฐติยำภรณ์ พันธนำม รำยละเอียดดังเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต
1. ให้ระบุเครื่องหมำย  ตรง  สอบข้อเขียน และสอบปำกเปล่ำ ด้วย
2. สอบปำกเปล่ำ ให้ระบุเวลำสอบด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.24 กาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวกัลยาณี
กาจสันเทียะ
ผศ.ดร.พนิดำ ขันแก้วหล้ำ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอขอกำหนดวันสอบวัด
คุ ณ สมบั ติ นั ก ศึ ก ษำดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สำขำวิ ช ำเคมี ของ นำงสำวกั ล ยำณี กำจสั น เที ย ะ รำยละเอี ย ดดั งเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต
1. ให้ระบุเครื่องหมำย  ตรง  สอบข้อเขียน ด้วย
2. ระบุสถำนที่สอบด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.25 ก าหนดวั น สอบวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเคมี ของ นางสาว
อรสุรางค์ โสภิพันธ์
ผศ.ดร.พนิด ำ ขันแก้ วหล้ำ ปฏิบั ติหน้ ำที่ แทนหั วหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้ เสนอขอกำหนดวันสอบ
วิ ท ยำนิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษำดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สำขำวิ ช ำเคมี ของ นำงสำวอรสุ ร ำงค์ โสภิ พั น ธ์ รำยละเอี ย ดดั งเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.26 ก าหนดวั น สอบวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเคมี ของ นางสาว
ภัทราวรรณ ศรีภา
ผศ.ดร.พนิด ำ ขันแก้ วหล้ำ ปฏิบั ติหน้ ำที่ แทนหั วหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้ เสนอขอกำหนดวันสอบ
วิ ท ยำนิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษำดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สำขำวิ ช ำเคมี ของ นำงสำวภั ท รำวรรณ ศรี ภ ำ รำยละเอี ย ดดั งเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
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มติ

ให้ความเห็นชอบ

วาระที่ 4.27 กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ของ นายวัชรินทร์
ชุมจันทร์
ผศ.ดร.พนิดำ ขันแก้วหล้ำ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำชีวเคมี ได้เสนอขอกำหนดวันสอบ
วิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี ของ นำยวัชรินทร์ ชุมจันทร์ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำร
ประชุม
ข้อสังเกต ควำมเห็นของหัวหน้ำสำขำวิชำ ให้ใส่คำว่ำ “รักษำกำรแทน” ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.28 ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
วิทยา ของ นางสาวปิยฉัตร ทรงวิจิตร
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำเภสัชวิทยำ ได้เสนอขอขยำยเวลำกำรเสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ ครั้ง
ที่ 1 นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชวิทยำ ของ นำงสำวปิยฉัตร ทรงวิจิตร รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำร
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คื อ ภาคการศึก ษาที่ 3/2557 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แ จ้งให้ ศูนย์ บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.29 ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
วิทยา ของ นางสาวศิริพร ริยะจันทร์
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำเภสัชวิทยำ ได้เสนอขอขยำยเวลำกำรเสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ ครั้ง
ที่ 1 นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชวิทยำ ของ นำงสำวศิริพร ริยะจันทร์ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำร
ประชุม
ข้อสังเกต ควำมเห็นของหัวหน้ำสำขำวิชำ แก้ไขเป็น เห็นควรอนุมัติ
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คื อ ภาคการศึก ษาที่ 3/2557 ทั้งนี้ สานั กวิชาฯ จะได้แ จ้งให้ ศูนย์ บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.30 ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นางสาวยุวธิดา ปักโคทานัง
ผศ.ดร.พนิดำ ขันแก้วหล้ำ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอขอขยำยเวลำกำรเสนอ
โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ ครั้งที่ 2 นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี ของ นำงสำวยุวธิดำ ปักโคทำนัง รำยละเอียดดัง
เอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คื อ ภาคการศึก ษาที่ 3/2557 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แ จ้งให้ ศูนย์ บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
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วาระที่ 4.31 ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นางสาววจี ใจแก้ว
ผศ.ดร.พนิดำ ขันแก้วหล้ำ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอขอขยำยเวลำกำรเสนอ
โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ ครั้งที่ 1 นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี ของ นำงสำววจี ใจแก้ว รำยละเอียดดังเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คื อ ภาคการศึก ษาที่ 3/2557 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แ จ้งให้ ศูนย์ บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.32 ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นายเฉลิมพันธ์ เขียวคาอ้าย
ผศ.ดร.พนิดำ ขันแก้วหล้ำ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอขอขยำยเวลำกำรเสนอ
โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ ครั้งที่ 2 นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี ของ นำยเฉลิมพันธ์ เขียวคำอ้ำย รำยละเอียดดัง
เอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต ให้ตัดเครื่องหมำย  ตรง  รำยงำนควำมคืบหน้ำของกำรทำวิทยำนิพนธ์ (ทบ.21) ออก
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คื อ ภาคการศึก ษาที่ 3/2557 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แ จ้งให้ ศูนย์ บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.33 แผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาดุษฎีบั ณฑิต สาขาวิชาเภสัช
วิทยา ของ นางสาวศิริพร ริยะจันทร์
รักษำกำรแทนหั วหน้ำสำขำวิชำเภสัชวิทยำ ได้เสนอแผนกำรใช้จ่ำยเงินค่ำธรรมเนียมผลิตดุษ ฎี
บัณฑิต ครั้งที่ 2 นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชวิทยำ ของ นำงสำวศิริพร ริยะจันทร์ รำยละเอียดดังเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.1 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 3/2557
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
หั ว หน้ ำ สำขำวิ ช ำกำรรั บ รู้ จ ำกระยะไกล ได้ เสนอรำยชื่ อ ผู้ ผ่ ำ นกำรคั ด เลื อ กเข้ ำ ศึ ก ษำระดั บ
บัณฑิตศึกษำ ประจำภำคกำรศึกษำที่ 3/2557 สำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำร
ประชุม
มติ
ให้ ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้ง ศูนย์บริการการศึกษาเพื่ อดาเนินการ
ต่อไป
วาระที่ 5.2 ขอเรียนแจ้งผู้ประกอบการที่ประสงค์ร่วมมือวิจัยและโปรดพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
วิจัยระหว่างผู้ประกอบการกับผู้เชี่ยวชาญ
ที่ประชุมได้พิจำรณำเกี่ยวกับกำรขอเรียนแจ้งผู้ประกอบกำรที่ประสงค์ร่วมมือวิจัย และพิจำรณำ
(ร่ำง) บันทึกข้อตกลงวิจัยระหว่ำงผู้ประกอบกำรกับผู้เชี่ยวชำญ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
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ข้อสังเกต
1. ผู้ลงนำมควรจะเป็นอธิกำรบดี
2. มอบส่วนสำรบรรณและนิติกำรตรวจสอบ (ร่ำง) บันทึกข้อตกลงดังกล่ำว
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 5.3 Memorandum of Understanding Between Institute of Physics, Vietnam and
Suranaree University of Technology, Thailand
ที่ประชุมได้พิจำรณำ (ร่ำง) Memorandum of Understanding Between Institute of Physics,
Vietnam and Suranaree University of Technology, Thailand รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต ARTICLE 5 Duration and Termination ให้ตัดข้อ 3. ออก เนื่องจำกขัดแย้งกับข้อ 1.
มติ
ให้ ค วามเห็ น ชอบ ทั้ ง นี้ ส านั ก วิ ช าฯ จะได้ ท าเรื่อ งเสนอผู้ อ านวยการศู น ย์ กิ จ การ
นานาชาติเพื่อดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.4 ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ประจาปี พ.ศ. 2558
ที่ประชุมได้พิจำรณำกำรเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรำงวัล “นักวิทยำศำสตร์ ดีเด่น” ประจำปี พ.ศ.
2558 รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ เสนอ ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ สาขาวิชาฟิสิกส์
วาระที่ 5.5 ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ประจาปี พ.ศ. 2558
ที่ประชุมได้พิจำรณำกำรเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรำงวัล “นักวิทยำศำสตร์รุ่นใหม่ ” ประจำปี พ.ศ.
2558 รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ดังนี้
1. สาขาวิชาฟิสิกส์ เสนอ ผศ.ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ และ
อ.ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์
2. สาขาวิชาเคมี เสนอ ผศ.ดร.ระพี โกศัลวิตร
วาระที่ 5.6 ขออนุมัติรายวิชาที่ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
ที่ประชุมได้พิจำรณำกำรขออนุมัติรำยวิชำที่ขอรับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำดูงำนนอก
สถำนที่ ในหลั ก สู ต รวิท ยำศำสตรบั ณ ฑิ ต สำขำวิ ชำชี ว วิ ท ยำ (หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2555) รำยละเอี ย ดดั งเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต หนังสือบันทึกข้อควำม รำยวิชำที่ 4) 104332 แก้ไขคำว่ำ “กระดูก” ให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อนาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.7 ขอนาส่งหลักสูตรแก้ไขตามข้อสังเกตของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ได้เสนอขอนำส่งหลักสูตรแก้ไขตำมข้อสังเกต
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
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ข้อสังเกต
1. หน้ำสรุปกำรแก้ไขข้อมูลตำมข้อสังเกต ใส่เลขหน้ำให้ถูกต้อง
2. หน้ำ 8 แผนพัฒนำปรับปรุง แก้ไขคำว่ำ “สัมฤทธิ์” ให้ถูกต้อง
หั ว ข้ อ กลยุ ท ธ์ และหลั ก ฐำน/ตั ว บ่ งชี้ ตรวจสอบให้ ถู ก ต้ อ งเนื่ อ งจำกมี
ข้อควำมซ้ำกัน
3. แก้ไขคุณวุฒิ และตำแหน่งทำงวิชำกำรของคณำจำรย์ให้ถูกต้อง
4. หน้ ำ 31 หมวดที่ 4 ข้อ 1. กำรพั ฒ นำคุณ ลักษณะพิ เศษของนั กศึก ษำ กลยุท ธ์/
กิจกรรม ตรวจสอบควำมเกี่ยวข้องให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อนาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.8 (ร่าง) ประกาศ มทส. เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนนักศึกษาทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มี
ความสามารถพิ เศษทางวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี เพื่ อ เข้ า ร่วมกิ จ กรรมวิช าการใน
ต่างประเทศ
ที่ประชุมได้พิจำรณำ (ร่ำง) ประกำศ มทส. เรื่อง กำรให้ทุนอุดหนุนนักศึกษำทุนโครงกำรพัฒนำและ
ส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเข้ำร่วมกิจกรรมวิชำกำรในต่ำงประเทศ รำยละเอียด
ดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต
1. ข้อ ๑. ให้ใส่เครื่องหมำยคำพูดปิด (”) ด้วย
2. ข้อ ๙.๔ แก้ไขคำว่ำ “...กรรมกำร” เป็น “...คณะกรรมการ”
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 5.9 (ร่าง) ประกาศ มทส. เรื่อง การให้ ทุน อุดหนุน นั กศึก ษาโครงการพั ฒนาและส่งเสริมผู้ มี
ความสามารถพิ เศษทางวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี เพื่ อสนั บ สนุ น การไปท าวิจัย หรื อ
ลงทะเบียนเรียนในต่างประเทศ
ที่ประชุมได้พิจำรณำ (ร่ำง) ประกำศ มทส. เรื่อง กำรให้ทุนอุดหนุนนักศึกษำโครงกำรพัฒนำและ
ส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทำงวิทยำศำสตร์แ ละเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนกำรไปทำวิจัยหรือลงทะเบียนเรียนใน
ต่ำงประเทศ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต ข้อ ๑. ให้ใส่เครื่องหมำยคำพูดปิด (”) ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
วาระที่ 6.1 รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับบั ณฑิ ตศึก ษา ประจาภาคการศึกษาที่ 3/2555 ระดั บ
ปริญ ญาเอก จ านวน 1 ราย และประจ าภาคการศึก ษาที่ 1/2557 ระดับ ปริญ ญาเอก
จานวน 1 ราย และระดับปริญญาโท จานวน 1 ราย
ที่ประชุมได้พิจำรณำรำยชื่อผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคกำรศึกษำที่ 3/2555
ระดับปริญญำเอก จำนวน 1 รำย และประจำภำคกำรศึกษำที่ 1/2557 ระดับปริญญำเอก จำนวน 1 รำย และระดับ
ปริญญำโท จำนวน 1 รำย รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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1. รายชื่ อผู้ส าเร็จการศึก ษาระดับ บั ณ ฑิ ตศึก ษา ประจ าภาคการศึก ษาที่ 3/2555
ระดับปริญ ญาเอก จ านวน 1 ราย และประจาภาคการศึกษาที่ 1/2557 ระดั บ
ปริญญาโท จานวน 1 ราย ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและนวัตกรรมเพื่อนาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
2. ถอนรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2557
ระดับปริญญาเอก จานวน 1 ราย
วาระที่ 6.2 รายชื่อนักเรียนที่มีศักยภาพสูง เพื่อรับทุน “มทส.ศักยบัณฑิต” ปีการศึกษา 2558
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ได้เสนอรำยชื่อนักเรียนที่มีศักยภำพสูง เพื่อรับ
ทุน “มทส.ศักยบัณฑิต” ปีกำรศึกษำ 2558 รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 6.3 ขออนุ มั ติยุ บ เลิ ก สาขาวิช า ย้ ายพนั ก งานสายวิช าการและโอนหลั ก สู ตรของสาขาวิช า
เทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์
หัว หน้ำสำขำวิ ชำฟิ สิ กส์ ได้ เสนอขออนุมั ติ ยุบ เลิ กสำขำวิชำ ย้ำยพนั ก งำนสำยวิชำกำรและโอน
หลักสูตรของสำขำวิชำเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต
1. แก้ไขคณะกรรมกำรสำขำวิชำ เป็น ที่ประชุมสาขาวิชา
2. ให้ใส่เหตุผลประกอบเกี่ยวกับจำนวนนักศึกษำ
มติ
เห็นชอบในหลักการ และมอบหัวหน้าสาขาวิชานาเรื่องดังกล่าวหารือกับนิติกร ทั้งนี้
สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมเพื่อนาเสนอ
สภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 6.4 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ
นางสิริลักษณ์ ตะนัง
ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ำรณำวิ ท ยำนิ พ นธ์ ฉ บั บ สมบู ร ณ์ นั ก ศึ ก ษำดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สำขำวิชำกำรรับ รู้จ ำก
ระยะไกล ของ นำงสิริลักษณ์ ตะนัง
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 6.5 วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ สมบู รณ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเคมี ของ นายณั ฐ วุ ฒิ
โอสระคู
ที่ประชุมได้พิจำรณำวิทยำนิพนธ์ฉบับ สมบูรณ์ นักศึกษำดุษฎีบัณ ฑิ ต สำขำวิชำเคมี ของ นำย
ณัฐวุฒิ โอสระคู
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
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วาระที่ 6.6 วิท ยานิ พนธ์ฉบั บ สมบู รณ์ นัก ศึก ษาดุษ ฎีบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาฟิ สิก ส์ ของ นายอทิพ งศ์
บุตรชานนท์
ที่ประชุมได้พิจำรณำวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ ของ นำย
อทิพงศ์ บุตรชำนนท์
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทัง้ นี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 6.7 การใช้จ่ายเงินบริการวิชาการ
ประธำนได้ขอหำรือที่ประชุมเกี่ยวกับกำรใช้จ่ำยเงินบริกำรวิชำกำร สำนักวิชำวิทยำศำสตร์
มติ
ให้ความเห็นชอบ โดยมอบให้เป็นดุลยพินิจของคณบดีในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสานัก
วิชาวิทยาศาสตร์ ในวงเงินไม่เกิน 20,000.- บาท และแจ้งคณะกรรมการประจาสานัก
วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.35 น.
รศ.ดร.ประพันธ์ แม่นยา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางบุษบา วรรณศุภ
นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
ผู้บันทึกการประชุม

