รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 1/2559
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559
เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2
----------------------------------------------------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. คณบดี (ศ.ดร.สันติ แม้นศิร)ิ
2. หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา (อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา, รักษาการแทน)
3. หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา (อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา, รักษาการแทน)
4. หัวหน้าสาขาวิชาเคมี (รศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ)
5. หัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี (รศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ, รักษาการแทน)
6. หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (Asst.Prof.Dr.Eckart Schulz)
7. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ (ผศ.ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา)
8. หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล (ผศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์)
9. หัวหน้าสาขาวิชาสรีรวิทยา (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์)
10. หัวหน้าสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษาการแทน)
11. หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษาการแทน)
12. หัวหน้าสาขาวิชาปรสิตวิทยา (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษาการแทน)
13. ผศ.ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ (ผู้แทนคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์)
14. ผศ.ดร.สัญชัย ประยูรโภคราช (ผู้แทนคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์)
15. หัวหน้าสถานวิจัย (รศ.ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ)
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. รองคณบดี (ผศ.ดร.ธิดารัตน์ อารีรักษ์)
2. หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (อาจารย์วรี พล จันธิมา, แทน)
3. Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns (ผู้แทนคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์)
4. ผศ.ดร.สายันต์ แก่นนาคา (ผู้แทนคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์)
5. อ.ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ (ผู้แทนคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์)

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. หัวหน้าสานักงานคณบดี (นางบุษบา วรรณศุภ)
2. นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
เริ่มประชุมเวลา 14.10 น.

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ลาป่วย
ติดภารกิจ
ติดสอน
ติดสอน
ติดภารกิจ

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ไม่มี
วาระที่ 1.2 เรื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558
วาระที่ 1.2.1 การอนุมัติผู้สาเร็จการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2556, 1/2557, 2/2557, 3/2557
เพิ่มเติม และ 1/2558
วาระที่ 1.2.2 นโยบายการสร้าง Branding ของมหาวิทยาลัย จากผลผลิตที่ประสบความสาเร็จ (Product
Champion) ของมหาวิทยาลัย
วาระที่ 1.2.3 การจัดตั้งโรงเรียนสุรวิวัฒน์
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.3 เรื่องจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2558
วาระที่ 1.3.1 การให้ความเห็นชอบแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ และหัวหน้าสถานวิจัย
วาระที่ 1.3.2 การอนุมัติแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
วาระที่ 1.3.3 การให้ความเห็นชอบรับรองผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เชี่ยวชาญ
วาระที่ 1.3.4 การให้ความเห็นชอบผู้สาเร็จการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 3/2557 เพิ่มเติม และ
1/2558
วาระที่ 1.3.5 การพัฒนาการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.4 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาศูนย์/สถาบัน
ไม่มี
วาระที่ 1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอื่นๆ
วาระที่ 1.5.1 ผลการเวียนขอความเห็นชอบรายวิชาเพื่อบรรจุเป็นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
วาระที่ 1.5.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2558
วาระที่ 1.5.3 ผลการเวียนขอความเห็นชอบระดับคะแนนตัวอักษรของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา
แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ประจาภาคการศึกษาที่ 3/2558
วาระที่ 1.5.4 การแต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาจุลชีววิทยา
วาระที่ 1.5.5 Professor Jean-Marie Lehn นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี ปี ค.ศ.1987
จะเดินทางมาบรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์
2559
วาระที่ 1.5.6 อาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลระดับชาติ 3 รางวัล ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลสภาวิจยั แห่งชาติ : รางวัล
ผลงานวิจัย ประจาปี 2558 ระดับดีมาก โดย วช. และ รางวัลนักวิจยั รุ่นกลางดีเด่น 2015
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TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards โดย สกว. และอาจารย์ ดร.พนมศักดิ์ มีมนต์
ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คดิ ค้น ประจาปี 2559 ระดับดีมาก โดย วช.
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 16/2558
ตามที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ส่งแบบแจ้งรับรองและแก้ไขปรับปรุง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2558 วันที่ 8 ธันวาคม 2558 และ
ขอให้กรรมการฯ ส่งแบบแจ้งการรับรองคืนที่ส่วนธุรการภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 นั้น ผลการพิจารณาของกรรมการฯ
จานวน 20 ราย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมการ 13 ราย ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรการ โดยไม่มีการแก้ไข
2. กรรมการ 7 ราย ไม่ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรการ ซึ่งถือว่าให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติ
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1
การรายงานระดับคะแนนตัวอักษร และแบบกระจายคะแนนใหม่
ที่ประชุมได้พิจารณาการรายงานระดับคะแนนตัวอักษร และแบบกระจายคะแนนใหม่ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2558 เป็นต้นไป
วาระที่ 3.2
กาหนดการ การจัดงานระดมสมอง สานักวิชาวิทยาศาสตร์
ประธานได้แจ้งกาหนดการ การจัด การประชุมโครงการระดมสมองเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน สานักวิชาวิทยาศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 3.3
การปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหาร สานักวิชาวิทยาศาสตร์
ประธานได้เสนอการปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหาร สานักวิชาวิทยาศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
มติ
ให้ ค วามเห็ น ชอบ ทั้ ง นี้ ส านั ก วิช าฯ จะได้ ทาเรื่ อ งเสนอรองอธิ ก ารบดี ฝ่า ยวิช าการและ
นวัตกรรมเพื่อนาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอขออนุมัติ-เพื่อทักท้วง
วาระที่ 4.1
ผลการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ของ Mr.Hiroyuki
Wakui
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้แจ้งผลการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ของ Mr.Hiroyuki Wakui รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
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วาระที่ 4.2

แบบประเมิ น การสอบวิท ยานิ พนธ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณฑิ ต สาขาวิช าเภสั ช วิท ยา ของ
นางสาวปัญจมาภรณ์ จันทเสนา
รั ก ษาการแทนหั ว หน้ า สาขาวิ ชาเภสั ชวิ ท ยา ได้ แ จ้ ง ผลการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาวปัญจมาภรณ์ จันทเสนา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.3

แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาว
จิตติมา ทิสุวรรณ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้แจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาว
จิตติมา ทิสุวรรณ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.4

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ของ
นายพงศ์พันธุ์ วัชรวิชานันท์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ของ นายพงศ์พันธุ์ วัชรวิชานันท์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
หัวหน้าสาขาวิชา ให้เพิ่มคาว่า รักษาการแทน
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.5

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ของ นาย
ปิยณัฐ หมี่กระโทก
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเคมี ของ นายปิยณัฐ หมี่กระโทก รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.6

วาระที่ 4.7

รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ
นางสาวอาภากร พูลโพธิ์กลาง
(ถอนวาระ)

เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิ ต
สาขาวิชาชีววิทยา ของ Mr. Santi Xayyasith
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ Mr. Santi Xayyasith รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.8

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นางสาวมัสติกา พิมพ์สุตะ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวมัสติกา พิมพ์สุตะ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.9

รายชื่ อ คณะกรรมการสอบวิท ยานิ พนธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการรั บ รู้ จ าก
ระยะไกล ของ นางสาวธิดาภัทร อนุชาญ
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นางสาวธิดาภัทร อนุชาญ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.10

รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ของ นาย
ปิยณัฐ หมี่กระโทก
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ของ นายปิยณัฐ หมี่กระโทก รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
ให้ทาเครื่องหมาย  หน้ากรรมการหมายเลข และเพิ่มคาว่า 3 และ 4 เคยได้รับการแต่งตั้งแล้ว
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.11

รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาว
ปาริชาติ สุวรรณคา
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี ของ นางสาวปาริชาติ สุวรรณคา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.12

กาหนดวันสอบวัดคุณสมบั ติ นัก ศึก ษาดุษฎี บัณฑิต สาขาวิช าชี ววิทยา ของ นางสาว
อาภากร พูลโพธิ์กลาง
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอกาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาวอาภากร พูลโพธิ์กลาง รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.13

กาหนดวัน สอบวิท ยานิ พนธ์ นั กศึ ก ษาดุษ ฎี บั ณฑิ ต สาขาวิช าเคมี ของ นางสาววีณา
รองจะโปะ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอกาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ
นางสาววีณา รองจะโปะ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.14

กาหนดวัน สอบวิทยานิพนธ์ นัก ศึกษาดุษ ฎีบัณฑิ ต สาขาวิช าชีวเคมี ของ นายปิยณั ฐ
หมี่กระโทก
รัก ษาการแทนหั วหน้ า สาขาวิ ช าชีว เคมี ได้ เ สนอก าหนดวั น สอบวิท ยานิ พนธ์ นั กศึ ก ษาดุษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาชีวเคมี ของ นายปิยณัฐ หมี่กระโทก รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
- ให้ใส่สถานที่ในการสอบวิทยานิพนธ์ให้ครบถ้วน
- ความเห็นของหัวหน้าสาขา ให้ใส่คาว่า เห็นควรอนุมัติ และลงวันที่ให้ครบถ้วน
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.15 กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นายปัญญา เอิบอิ่ม
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอกาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นาย
ปัญญา เอิบอิ่ม รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
ให้ใส่สถานที่ในการสอบวิทยานิพนธ์ให้ครบถ้วน
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.16

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นายภราดร เล็กตระกูลธารา
หั ว หน้ า สาขาวิ ชาเคมี ได้ เ สนอขอขยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ นายภราดร เล็กตระกูลธารา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต แก้ไขภาคการศึกษาที่ขอขยาย จาก 1/2558 เป็น 2/2558
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ออกไปจานวน 1 ภาคการศึกษา
คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2558 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบและ
ดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.17

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นางสาวลลิดา วงษ์บุตร
หั ว หน้ า สาขาวิ ชาเคมี ได้ เ สนอขอขยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวลลิดา วงษ์บุตร รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ออกไปจานวน 1 ภาคการศึกษา
คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2558 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบและ
ดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.18

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นางชุติมา เปลื้องกลาง
หั ว หน้ า สาขาวิ ชาเคมี ได้ เ สนอขอขยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ นางชุติมา เปลื้องกลาง รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
ให้ใส่ภาคการศึกษาให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ออกไปจานวน 1 ภาคการศึกษา
คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2558 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบและ
ดาเนินการต่อไป
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วาระที่ 4.19

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นายสุริยา ดวงมณี
หั ว หน้ า สาขาวิ ชาเคมี ได้ เ สนอขอขยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ นายสุริยา ดวงมณี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
ให้ใส่ปี พ.ศ. ของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ออกไปจานวน 1 ภาคการศึกษา
คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2558 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบและ
ดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.20

แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เภสัชวิทยา ของ นางสาวจิดาภา มุสิกะ
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต
นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาวจิดาภา มุสิกะ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.21

แผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ของ นายสมชาย สอนสุภาพ
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายสมชาย สอนสุภาพ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
- ให้ใส่ภาคการศึกษาที่ขออนุมัติด้วย
- ข้อ 4.2 แก้ไข กระดาษสาหรับปริ้นงาน เป็น กระดาษพิมพ์งาน
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.22

วิท ยานิ พนธ์ ฉบับ สมบู รณ์ นัก ศึ กษาดุษ ฎี บัณฑิ ต สาขาวิช าเคมี ของ นางสาวจิตติ ม า
ทิสุวรรณ
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวจิตติมา

ทิสุวรรณ
มติ

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.1
รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา
ที่ประชุมได้พิจารณารายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2554 และ 1/2558 ระดับ
ปริญญาเอก จานวน 4 ราย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งศูนย์บริการการศึกษาและรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและนวัตกรรมต่อไป
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วาระที่ 5.2

ขอลาพักการศึกษา นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นาย
สหรัตถ์ อารีราษฎร์
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอลาพักการศึกษา นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
รับรู้จากระยะไกล ของ นายสหรัตถ์ อารีราษฎร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบและดาเนินการ
ต่อไป
วาระที่ 5.3
ขอความอนุเคราะห์ให้ห้อง C2-229 ณ อาคารวิชาการ 2
ที่ประชุมได้พิจารณาการขอความอนุเคราะห์ให้ห้อง C2-229 ณ อาคารวิชาการ 2 รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ
อนุมัติให้ใช้ห้อง C2-229 ณ อาคารวิชาการ 2
วาระที่ 5.4
ขออนุมัติจัดการอบรมทางวิชาการ SUT-IHEP School of Neutrino Physics 2016
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้ ขออนุมัติจัดการอบรมทางวิชาการ SUT-IHEP School of Neutrino Physics
2016 และขออนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมเพื่อ
เสนอสภาวิชาการต่อไป
วาระที่ 5.5

ขออนุมัติงบประมาณสาหรับจัดการอบรมทางวิชาการ SUT-IHEP School of Neutrino
Physics 2016
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้ ขออนุมัติงบประมาณสาหรับจัดการอบรมทางวิชาการ SUT-IHEP School of
Neutrino Physics 2016 จากสานักวิชาวิทยาศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
มติ
อนุมัติให้ใช้งบประมาณค่าสมัครเข้าค่าย มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) สานักวิชาวิทยาศาสตร์ จานวน 30,000 บาท
วาระที่ 5.6

การจัดทาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
ประธาน ได้แจ้งการจัดทาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
มติ
มอบหัวหน้าสานักงานคณบดี นัดประชุมคณะทางานฯ เพื่อหารือเรื่องดังกล่าวต่อไป
วาระที่ 5.7

การประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจาปี พ.ศ.
2559
ประธาน ได้แจ้งการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจาปี พ.ศ.
2559 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
มติ
มอบหัวหน้าสาขาวิชาพิจารณาเสนอชื่อต่อไป
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วาระที่ 5.8

ทุ น โครงการสรรหานั ก เรี ย นที่ มี ศั ก ยภาพสู ง และหรื อ ผลการเรี ย นดี เ ข้ า มาศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัย
หัวหน้าสถานวิจัย ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ ทุนโครงการสรรหานักเรียนที่มีศักยภาพสูงและหรือผลการเรียนดี
เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
มติ
มอบหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
วาระที่ 5.9

การจัดการบัญชีสานักวิชาวิทยาศาสตร์
(ถอนวาระ)

วาระที่ 5.10

การต่อสัญญาจ้างและการจ้างพนักงานที่จะครบเกษียณอายุปฏิบัติงาน
(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
วาระที่ 6.1
ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นางสาวจงสุทธามณี สิทธิเวช
หั ว หน้ า สาขาวิ ชาเคมี ได้ เ สนอขอขยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวจงสุทธามณี สิทธิเวช รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ออกไปจานวน 1 ภาคการศึกษา
คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2558 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบและ
ดาเนินการต่อไป
วาระที่ 6.2

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นายกฤษดา รอญยุทธ
หั ว หน้ า สาขาวิ ชาเคมี ได้ เ สนอขอขยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ นายกฤษดา รอญยุทธ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ออกไปจานวน 1 ภาคการศึกษา
คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2558 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบและ
ดาเนินการต่อไป
วาระที่ 6.3

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ของ นายณัฐวุฒิ เหล่าจานงวงษ์
หัวหน้า สาขาวิชาฟิสิ กส์ ได้เ สนอขอขยายเวลาพิจ ารณาโครงร่ างวิท ยานิ พนธ์ นั กศึก ษามหาบั ณฑิ ต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายณัฐวุฒิ เหล่าจานงวงษ์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
- ให้ใส่ภาคการศึกษาที่ขออนุมัติให้ถูกต้อง
- ให้ใส่เหตุผลที่ขอขยายให้ละเอียดถูกต้องสอดคล้องกับการขออนุมัติขยายเวลา
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ออกไปจานวน 1 ภาคการศึกษา
คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2558 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบและ
ดาเนินการต่อไป
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วาระที่ 6.4

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นางสาววิยดา แสนนาวา
หั ว หน้ า สาขาวิ ชาเคมี ได้ เ สนอขอขยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ นางสาววิยดา แสนนาวา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ออกไปจานวน 1 ภาคการศึกษา
คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2558 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบและ
ดาเนินการต่อไป
วาระที่ 6.5

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ
นายอนุชา ชมโนนลาว
ผศ.ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นายอนุชา ชมโนนลาว รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 6.6

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชวิทยา ของ นายอนุชา ชมโนนลาว
ผศ.ภก.ดร.เกรี ย งศั ก ดิ์ เอื้ อ มเก็ บ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าเภสั ช วิ ท ยา ได้ เ สนอรายชื่ อ
คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นายอนุชา ชมโนนลาว
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 6.7

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ของ นายธนัช ศังขะกฤษณ์
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายธนัช ศังขะกฤษณ์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 6.8

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ของ นายธนานุวัติ สุยุพร
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายธนานุวัติ สุยุพร รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 6.9

รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ
Mr. Singphone Luangleuxay
รักษาการแทนหัว หน้า สาขาวิช าชีว วิทยา ได้เสนอรายชื่ อคณะกรรมการสอบวิ ทยานิพนธ์ นักศึ กษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ Mr. Singphone Luangleuxay รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
แก้ไขคานาหน้าชื่อของกรรมการลาดับที่ 4 จาก ดร. เป็น นาย
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มติ

ให้ความเห็นชอบ

วาระที่ 6.10

รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ
นางสาวปิยะธิดา กุศลรัตน์
ผศ.ภก.ดร.เกรี ย งศั ก ดิ์ เอื้ อ มเก็ บ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าเภสั ช วิ ท ยา ได้ เ สนอรายชื่ อ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาวปิยะธิดา กุศลรัตน์ รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 6.11

เปลี่ยนระดับคะแนนตัวอักษร นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ประจา
ภาคการศึกษาที่ 2/2558
ผศ.ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอการเปลี่ยนระดับ
คะแนนตัวอักษร นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2558 รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็ นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้ งผลการพิ จารณาดังกล่าวไปยัง ศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 6.12

ขออนุ มั ติ ใช้ ง บประมาณค่ า สมั ค รเข้ า ค่ า ย มู ล นิ ธิ ส่ ง เสริ ม โอลิ ม ปิ ก วิช าการและพั ฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุป ถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) สานักวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการจัดการ
ประชุมโครงการระดมสมองเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ประธาน เสนอขออนุ มั ติ ใ ช้ งบประมาณค่า สมั ค รเข้ า ค่ า ย มูล นิ ธิ ส่ งเสริ ม โอลิ ม ปิก วิ ชาการและพั ฒ นา
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
(สอวน.) สานักวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการจัดการประชุมโครงการระดมสมองเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
อนุมัติ จานวน 100,000 บาท
วาระที่ 6.13

-ร่ า ง- ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี เรื่ อ ง อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มการผลิ ต
บัณฑิตศึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (พสวท.)
ที่ประชุมได้พิจารณา -ร่าง- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการผลิต
บัณฑิตศึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ ค วามเห็น ชอบ ทั้ งนี้ ส านั ก วิช าฯ จะได้ ทาเรื่ องเสนอรองอธิ การบดีฝ่า ยวิช าการและ
นวัตกรรมเพื่อนาเสนอสภาวิชาการต่อไป
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วาระที่ 6.14

ประกาศสานักวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเกียรติยศคณบดี (“DEAN’S
LIST”) ประจาปีการศึกษา 2558
ที่ประชุ มได้พิจ ารณา ประกาศสานัก วิชาวิท ยาศาสตร์ เรื่ อง รายชื่อนัก ศึกษาที่ ได้รับเกียรติย ศคณบดี
(“DEAN’S LIST”) ประจาปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
- แก้ไขปีการศึกษา จาก 2558 เป็น 2557
- มอบผู้ประสานงานหลักสูตรฯ พิจารณาปรับปรุงประกาศสานักวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การ
ประกาศเกียรติคุณ “DEAN’S LIST” สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้ที่มีผลการเรียนดี
เยี่ยม ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 6.15

รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นาย
วุฒิชัย รสชาติ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี ของ นายวุฒิชัย รสชาติ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 6.16

ก าหนดวั น สอบวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา ของ Mr.
Singphone Luangkeuxay
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิ ทยา ได้ เสนอกาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาชีววิทยา ของ Mr. Singphone Luangkeuxay รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
ให้ใส่วันที่ ของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 6.17

กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวปาริชาติ
สุวรรณคา
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอกาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ
นางสาวปาริชาติ สุวรรณคา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 6.18

กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ
นางสาวธิดาภัทร อนุชาญ
หัวหน้า สาขาวิ ช าการรับ รู้จ ากระยะไกล ได้ เสนอกาหนดวัน สอบวิท ยานิพ นธ์ นั กศึ กษาดุษ ฎีบั ณฑิ ต
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นางสาวธิดาภัทร อนุชาญ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 6.19

กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาว
ปิยะธิดา กุศลรัตน์
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ผศ.ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอกาหนดวันสอบ
วิท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาเภสั ชวิ ท ยา ของ นางสาวปิ ย ะธิ ด า กุ ศ ลรั ต น์ รายละเอี ยดดั งเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 6.20

ขออนุเคราะห์จัดหางบประมาณเพื่อจัดสรรคอมพิวเตอร์ประจาสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
สรีรวิทยา ปรสิตวิทยา และเภสัชวิทยา
ผศ.ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขออนุเคราะห์
จั ด หางบประมาณเพื่ อ จั ด สรรคอมพิ ว เตอร์ ป ระจ าสาขาวิ ชากายวิ ภ าคศาสตร์ สรี ร วิ ท ยา ปรสิ ต วิ ท ยา และเภสั ช วิ ท ยา
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
อนุมัติให้ใช้งบประมาณค่าสมัครเข้าค่าย มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิ วัฒนากรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) สานักวิชาวิทยาศาสตร์ จานวน 20,000 บาท
วาระที่ 6.21 ขอความเห็นชอบจากทาบันทึกข้อตกลงการเป็นนักวิจัยร่วม
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอความเห็นชอบการทาบันทึกข้อตกลงการเป็นนักวิจัยร่วม ระหว่าง
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี (SUT) กั บ National Institute of Information and Communications Technology
(NICT) รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ ค วามเห็ น ชอบ ทั้ ง นี้ ส านั ก วิช าวิท ยาศาสตร์ จ ะได้ น าเสนอผู้ อ านวยการศู น ย์ กิ จ การ
นานาชาติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 7 วาระเชิงนโยบาย
วาระที่ 7.1
การอบรมโครงการหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ”
ประธาน ได้ แจ้งการจัดอบรมโครงการหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ” รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
มติ
1. อนุ มัติ ให้ส่งผู้ แทนจากคณะกรรมการประจ าสานักวิชาวิท ยาศาสตร์ ไปอบรมดัง กล่า ว
จานวน 6 ราย แบ่งเป็น 3 รุ่น ดังนี้ รุ่น 13 รองคณบดี และหัวหน้าสถานวิจัย รุ่น 14
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล และหัวหน้ าสาขาวิช า
สรีรวิทยา และรุ่น 15 หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
2. อนุ มั ติให้ ใช้ ง บประมาณค่ า สมั ค รเข้ า ค่ า ย มู ล นิ ธิ ส่ ง เสริ ม โอลิ ม ปิ ก วิช าการและพั ฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) สานักวิชาวิทยาศาสตร์ จานวน 240,000 บาท
วาระที่ 7.2

ขออนุมัติใช้งบประมาณค่าสมัครเข้าค่าย มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) สานักวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการต้อนรับ Professor
Jean-Marie Lehn นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาวิชาเคมี
ประธาน เสนอขออนุ มั ติ ใ ช้ งบประมาณค่า สมั ค รเข้ า ค่ า ย มูล นิ ธิ ส่ งเสริ ม โอลิ ม ปิก วิ ชาการและพั ฒ นา
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
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(สอวน.) สานักวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการต้อนรับ Professor Jean-Marie Lehn นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาวิชา
เคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
อนุมัติ จานวน 30,000 บาท
เลิกประชุมเวลา 19.30 น.
รศ.ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางบุษบา วรรณศุภ
นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
ผู้บันทึกการประชุม

