รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 10/2558
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2
----------------------------------------------------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. คณบดี (รศ.ดร.ประพันธ์ แม่นยำ)
2. รองคณบดี (อ.ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญำ)
3. หัวหน้ำสำขำวิชำชีววิทยำ (รศ.ดร.หนูเดือน เมืองแสน)
4. หัวหน้ำสำขำวิชำจุลชีววิทยำ (รศ.ดร.หนูเดือน เมืองแสน, รักษำกำรแทน)
5. หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี (รศ.ดร.จตุพร วิทยำคุณ)
6. หัวหน้ำสำขำวิชำชีวเคมี (รศ.ดร.จตุพร วิทยำคุณ, รักษำกำรแทน)
7. หัวหน้ำสำขำวิชำคณิตศำสตร์ (Asst.Prof.Dr.Eckart Schulz)
8. หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ (ศ.ดร.สันติ แม้นศิร)ิ
9. หัวหน้ำสำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล (ผศ.ดร.ทรงกต ทศำนนท์)
10. หัวหน้ำสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ (ผศ.ดร.พรเทพ รำชนำวี, รักษำกำรแทน)
11. หัวหน้ำสำขำวิชำสรีรวิทยำ (ผศ.ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ, แทน)
12. หัวหน้ำสำขำวิชำกำยวิภำคศำสตร์ (ผศ.ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ, แทน)
13. หัวหน้ำสำขำวิชำเภสัชวิทยำ (ผศ.ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ, แทน)
14. หัวหน้ำสำขำวิชำปรสิตวิทยำ (ผศ.ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ, แทน)
15. ผศ.ดร.สัญชัย ประยูรโภครำช (ผู้แทนคณำจำรย์สำนักวิชำวิทยำศำสตร์)
16. ผศ.ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ (ผู้แทนคณำจำรย์สำนักวิชำวิทยำศำสตร์)
17. อ.ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ (ผู้แทนคณำจำรย์สำนักวิชำวิทยำศำสตร์)
18. หัวหน้ำสถำนวิจัย (รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรญ
ั )
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. ผศ.ดร.สำยันต์ แก่นนำคำ (ผูแ้ ทนคณำจำรย์สำนักวิชำวิทยำศำสตร์)
2. . Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns (ผู้แทนคณำจำรย์สำนักวิชำวิทยำศำสตร์)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. หัวหน้ำสำนักงำนคณบดี (นำงบุษบำ วรรณศุภ)
2. นำงสำวภัทรำวรรณ์ สุนทรำศรี
เริ่มประชุมเวลา 13.35 น.

ประธำน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ติดภำรกิจ
ติดภำรกิจ

ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
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ประธำนกล่ำวเปิดกำรประชุม และกล่ำวต้อนรับกรรมกำรประจำสำนักวิชำวิทยำศำสตร์ชุดใหม่ที่ได้รับกำร
เลือกตั้ง คือ ผศ.ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ ผศ.ดร.สัญชัย ประยูรโภครำช อ.ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ ผศ.ดร.
สำยันต์ แก่นนำคำ และ Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns และดำเนินกำรประชุมตำมวำระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
วำระที่ 1.1.1 กำรจัดพิธีถวำยพำนพุ่ม ในวันที่ 18 สิงหำคม 2558
วำระที่ 1.1.2 กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร และสำนักวิชำ ปีกำรศึกษำ 2557
วำระที่ 1.1.3 กำรจัดกำรประชุมวิชำกำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 (วทท 41)
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.2 เรื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558
วำระที่ 1.2.1 กำรอนุมัติ (ร่ำง) หลักสูตรโรงเรียนสุรวิวัฒน์
วำระที่ 1.2.2 กำหนดวันพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร
วำระที่ 1.2.3 กรอบนโยบำยเพื่อกำรจัดทำแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ระยะที่ 12 (พ.ศ.
2560–2564)
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.3 เรื่องจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2558
วำระที่ 1.3.1 กำรอนุมัติรับนักศึกษำเข้ำศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ เป็นกรณีพิเศษ
วำระที่ 1.3.2 กำรให้ ค วำมเห็ น ชอบผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำ ประจ ำภำคกำรศึ ก ษำที่ 1/2554, 1/2556,
3/2556, 1/2557, 2/2557 เพิ่มเติม และ 3/2557
วำระที่ 1.3.3 กำรอนุมัติให้อำจำรย์เป็นที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำได้มำกกว่ำ
5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน
วำระที่ 1.3.4 กำรให้ควำมเห็นชอบกำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต และหลักสูตร
วิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.4 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาศูนย์/สถาบัน
ไม่มี
วาระที่ 1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอื่นๆ
วำระที่ 1.5.1 ผลกำรเวียนขอควำมเห็นชอบ 1. รำยชื่อผูส้ ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ภำคกำรศึกษำที่
3/2557 จำนวน 5 รำย 2. ขออนุมัติแผนกำรใช้จ่ำยเงินค่ำธรรมเนียมผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิต
นักศึกษำดุษฎีบณ
ั ฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ ของ Ms. Giovanna Fae R. Oguis 3. แก้ไข
ระดับคะแนนตัวอักษร ประจำภำคกำรศึกษำที่ 3/2557
วำระที่ 1.5.2 ผลกำรเวียนขอควำมเห็นชอบรำยชื่อผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ประจำภำคกำรศึกษำ
ที่ 3/2557 (เพิ่มเติม) จำนวน 7 รำย
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วำระที่ 1.5.3 ผลกำรเวียนขอควำมเห็นชอบขอเลื่อนกำรรำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำใหม่ จำนวน
2 รำย
วำระที่ 1.5.4 แจ้งแนวปฏิบัติกำรกลั่นกรองคุณสมบัติบุคคลที่สมัครเป็นพนักงำนสำยวิชำกำรเพื่อเข้ำรับ กำร
คัดเลือกตำมขั้นตอนที่ 2 (สัมภำษณ์)
วำระที่ 1.5.5 กำรประชุ ม หำรือ ร่ วมกั น ระหว่ำ งคณบดี ส ำนั ก วิชำวิท ยำศำสตร์ ส ำนั ก วิ ชำแพทยศำสตร์
สำนักวิชำทันตแพทยศำสตร์ และสำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ เรื่อง กำรสอบเพื่อคัดเลือกบุคคล
เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ประจำปีกำรศึกษำ 2559
วำระที่ 1.5.6 กำรปรับปรุงหลักสูตร ของ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.)
วำระที่ 1.5.7 กำรหำรือ เรื่อง กำรเตรียมกำรรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี
มติ
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558
ตำมที่ฝ่ำยเลขำนุกำรที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนักวิชำวิทยำศำสตร์ได้ส่งแบบแจ้งรับรองและแก้ไขปรับปรุง
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนักวิชำวิทยำศำสตร์ในครำวประชุมครั้งที่ 9/2558 วันที่ 6 กรกฎำคม 2558 และ
ขอให้กรรมกำรฯ ส่งแบบแจ้งกำรรับรองคืนที่ส่วนธุรกำรภำยในวันที่ 27 กรกฎำคม 2558 นั้น ผลกำรพิจำรณำของกรรมกำรฯ
จำนวน 20 รำย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมกำร 15 รำย ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรกำร โดยไม่มีกำรแก้ไข
2. กรรมกำร 5 รำย ไม่ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรกำร ซึ่งถือว่ำให้กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว
มติ
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 รูปแบบโครงร่างวิทยานิพนธ์ สานักวิชาวิทยาศาสตร์
หัวหน้ำสถำนวิจัย นำเสนอรูปแบบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ที่แก้ไขตำมที่คณะกรรมกำรประจำสำนักวิชำฯ ให้
ข้อเสนอแนะ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาจะได้นาขึ้น Website สานักวิชาต่อไป
วาระที่ 3.2 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ไตรมาสที่ 4 ประจาปีงบประมาณ 2558
หั วหน้ ำสำขำวิชำชี ววิท ยำ ได้ เสนอโครงกำรเตรีย มควำมพร้อ มสู่ ป ระชำคมอำเซี ย น (AEC) ประจำปี
งบประมำณ 2558 ที่ผ่ำนกำรแก้ไข รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม ทั้งนี้ โครงกำรดังกล่ำวได้รับกำรอนุมัติแล้ว
มติ
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอขออนุมัต-ิ เพื่อทักท้วง
วาระที่ 4.1
ผลการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวจงสุทธามณี
สิทธิเวช
หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้แจ้งผลกำรสอบประมวลควำมรู้ นักศึกษำมหำบัณ ฑิ ต สำขำวิชำเคมี ของ
นำงสำวจงสุทธำมณี สิทธิเวช รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็ นชอบ ทั้ งนี้ สานั กวิช าฯ จะได้แ จ้งผลการพิ จ ารณาดังกล่าวไปยังศู นย์บ ริการ
การศึกษาต่อไป
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วาระที่ 4.2

ผลการสอบวัดคุ ณ สมบั ติ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเคมี ของ นางสาวอารีรัตน์
เจียมประเสริฐบุญ
หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้แจ้งผลกำรสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี ของ นำงสำว
อำรีรัตน์ เจียมประเสริฐบุญ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็ นชอบ ทั้ งนี้ สานั กวิช าฯ จะได้แ จ้งผลการพิ จ ารณาดังกล่าวไปยังศู นย์บ ริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.3

ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาววรรณา
ใจสบาย
หัวหน้ำสำขำวิชำชีววิทยำ ได้แจ้งผลกำรสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ ของ
นำงสำววรรณำ ใจสบำย รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็ นชอบ ทั้ งนี้ สานั กวิช าฯ จะได้แ จ้งผลการพิ จ ารณาดังกล่าวไปยังศู นย์บ ริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.4

ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาวกวิสรา
แซ่เฮง
หัวหน้ำสำขำวิชำชีววิทยำ ได้แจ้งผลกำรสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ ของ
นำงสำวกวิสรำ แซ่เฮง รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็ นชอบ ทั้ งนี้ สานั กวิช าฯ จะได้แ จ้งผลการพิ จ ารณาดังกล่าวไปยังศู นย์บ ริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.5

ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาวจิราพร
ชุมพล
หัวหน้ำสำขำวิชำชีววิทยำ ได้ผลกำรสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ ของ
นำงสำวจิรำพร ชุมพล รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต
ระบุภำคกำรศึกษำและปีกำรศึกษำให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็ นชอบ ทั้ งนี้ สานั กวิช าฯ จะได้แ จ้งผลการพิ จ ารณาดังกล่าวไปยังศู นย์บ ริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.6

ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ ว่าที่
ร้อยตรีณัฐชัย อนันตกาล และนางสาววิลาวัณย์ ประสมทรัพย์
หัวหน้ำสำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล ได้แจ้งผลกำรสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
กำรรับรู้จำกระยะไกล ของ ว่ำที่ร้อยตรีณัฐชัย อนันตกำล และนำงสำววิลำวัณย์ ประสมทรัพย์ รำยละเอียดดังเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็ นชอบ ทั้ งนี้ สานั กวิช าฯ จะได้แ จ้งผลการพิ จ ารณาดังกล่าวไปยังศู นย์บ ริการ
การศึกษาต่อไป
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วาระที่ 4.7

แบบประเมิ น การสอบวิท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าฟิ สิ ก ส์ ของ นาย
จักรภัทร กรรณิกา
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้แจ้งผลกำรสอบวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ ของ นำย
จักรภัทร กรรณิกำ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็ นชอบ ทั้ งนี้ สานั กวิช าฯ จะได้แ จ้งผลการพิ จ ารณาดังกล่าวไปยังศู นย์บ ริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.8

แบบประเมิ น การสอบวิท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าจุ ล ชี ววิท ยา ของ
นางสาวชื่นฤดี คลังกระโทก
รัก ษำกำรแทนหั ว หน้ ำ สำขำวิ ชำจุ ล ชี ว วิ ท ยำ ได้ แ จ้ งผลกำรสอบวิ ท ยำนิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษำมหำบั ณ ฑิ ต
สำขำวิชำจุลชีววิทยำ ของ นำงสำวชื่นฤดี คลังกระโทก รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต
ชื่อวิทยำนิพนธ์ แก้ไขจำก กำรจำแนกไข่ เป็น การจาแนกไข้
มติ
ให้ความเห็ นชอบ ทั้ งนี้ สานั กวิช าฯ จะได้แ จ้งผลการพิ จ ารณาดังกล่าวไปยังศู นย์บ ริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.9

แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
ของ Mr.Jigme Tenzin
หัวหน้ำสำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล ได้แจ้งผลกำรสอบวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
กำรรับรู้จำกระยะไกล ของ Mr.Jigme Tenzin รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็ นชอบ ทั้ งนี้ สานั กวิช าฯ จะได้แ จ้งผลการพิ จ ารณาดังกล่าวไปยังศู นย์บ ริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.10 แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาว
ศิริพร ริยะจันทร์
ผศ.ภก.ดร.เกรีย งศัก ดิ์ เอื้ อมเก็ บ ปฏิ บัติ หน้ ำที่แทนหัวหน้ ำสำขำวิชำเภสั ชวิทยำ ได้ แจ้งผลกำรสอบ
วิทยำนิพนธ์ นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชวิทยำ ของ นำงสำวศิริพร ริยะจันทร์ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำร
ประชุม
มติ
ให้ความเห็ นชอบ ทั้ งนี้ สานั กวิช าฯ จะได้แ จ้งผลการพิ จ ารณาดังกล่าวไปยั งศู นย์บ ริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.11

แบบประเมิ น การสอบวิท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเภสั ช วิท ยา ของ
นางสาวสมสมร สุขพงศ์
ผศ.ภก.ดร.เกรีย งศัก ดิ์ เอื้อมเก็ บ ปฏิ บัติ หน้ ำที่แทนหัวหน้ ำสำขำวิชำเภสั ชวิทยำ ได้ แจ้งผลกำรสอบ
วิทยำนิพนธ์ นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชวิทยำ ของ นำงสำวสมสมร สุขพงศ์ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำร
ประชุม
มติ
ให้ความเห็ นชอบ ทั้ งนี้ สานั กวิช าฯ จะได้แ จ้งผลการพิ จ ารณาดังกล่าวไปยังศู นย์บ ริการ
การศึกษาต่อไป
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วาระที่ 4.12

แบบประเมิ น การสอบวิท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเภสั ช วิท ยา ของ
นางสาวเบญจมาศ ศาลางาม
ผศ.ภก.ดร.เกรีย งศัก ดิ์ เอื้อมเก็ บ ปฏิ บัติ หน้ ำที่แทนหัวหน้ ำสำขำวิชำเภสั ชวิทยำ ได้ แจ้งผลกำรสอบ
วิท ยำนิ พ นธ์ นั กศึ ก ษำมหำบั ณ ฑิ ต สำขำวิชำเภสั ชวิท ยำ ของ นำงสำวเบญจมำศ ศำลำงำม รำยละเอีย ดดังเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต
1. แก้ ไ ขเอกสำรแนบ ทบ.23-2 ชื่ อ วิ ท ยำนิ พ นธ์ ภ ำษำไทย จำก โดยเซลล์ ม ะเร็ ง เป็ น ต่ อ
เซลล์มะเร็ง
2. แก้ไขเอกสำรแนบ ทบ.23-2 ชื่อวิทยำนิพนธ์ภำษำอังกฤษ จำก ECTRACT เป็น EXTRACT
มติ
ให้ความเห็ นชอบ ทั้ งนี้ สานั กวิช าฯ จะได้แ จ้งผลการพิ จ ารณาดังกล่าวไปยังศู นย์บ ริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.13

แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวจารุกร
ศรีประดิษฐ์
หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้แจ้งผลกำรสอบวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี ของ นำงสำว
จำรุกร ศรีประดิษฐ์ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็ นชอบ ทั้ งนี้ สานั กวิช าฯ จะได้แ จ้งผลการพิ จ ารณาดังกล่าวไปยังศู นย์บ ริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.14

แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นายชัยวัฒน์
คงมั่นกลาง
หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้แจ้งผลกำรสอบวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี ของ นำย
ชัยวัฒน์ คงมั่นกลำง รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็ นชอบ ทั้ งนี้ สานั กวิช าฯ จะได้แ จ้งผลการพิ จ ารณาดังกล่าวไปยังศู นย์บ ริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.15

แบบประเมิ น การสอบวิท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าฟิ สิ ก ส์ ของ นาย
โกมินทร์ แก้วผลึก
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้แจ้งผลกำรสอบวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ ของ นำย
โกมินทร์ แก้วผลึก รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต
ให้ระบุสถำนที่สอบวิทยำนิพนธ์ และชื่อทุนกำรศึกษำที่ได้รับให้ละเอียดและถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็ นชอบ ทั้ งนี้ สานั กวิช าฯ จะได้แ จ้งผลการพิ จ ารณาดังกล่าวไปยังศู นย์บ ริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.16

แบบประเมิ น การสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเภสั ช วิ ท ยา ของ
นางสาวไปรดา เชยประทับ
ผศ.ภก.ดร.เกรีย งศัก ดิ์ เอื้อมเก็ บ ปฏิ บัติ หน้ ำที่แทนหัวหน้ ำสำขำวิชำเภสั ชวิทยำ ได้ แจ้งผลกำรสอบ
วิท ยำนิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษำดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สำขำวิ ช ำเภสั ชวิ ท ยำ ของ นำงสำวไปรดำ เชยประทั บ รำยละเอี ย ดดั งเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
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ข้อสังเกต

มติ

1. แก้ไขเอกสำรแนบ ทบ.23-2 ชื่อวิทยำนิพนธ์ภำษำไทย (ชื่อวิทยำศำสตร์) จำก rotudus เป็น
rotundus
2. ตรวจสอบกำรพิมพ์ชื่อวิทยำศำสตร์ ในชื่อวิทยำนิพนธ์ภำษำไทยและภำษำอังกฤษให้ถูกต้อง
ให้ความเห็ นชอบ ทั้ งนี้ สานั กวิช าฯ จะได้แ จ้งผลการพิ จ ารณาดังกล่าวไปยังศู นย์บ ริการ
การศึกษาต่อไป

วาระที่ 4.17

เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ
นายกฤษดา รอญยุทธ
หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอเปลี่ยนแปลงรำยชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำมหำบัณฑิต
สำขำวิชำเคมี ของ นำยกฤษดำ รอญยุทธ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.18

เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ
นางสาวภัทธิรา สาสาลี
หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอเปลี่ยนแปลงรำยชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำมหำบัณฑิต
สำขำวิชำเคมี ของ นำงสำวภัทธิรำ สำสำลี รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.19

เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ
นายปัญญา เอิบอิ่ม
หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอเปลี่ยนแปลงรำยชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำมหำบัณฑิต
สำขำวิชำเคมี ของ นำยปัญญำ เอิบอิ่ม รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.20

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ Mr.
Bartosz Nadolski
หัวหน้ำสำขำวิชำชีววิทยำ ได้เสนอรำยชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
ชีววิทยำ ของ Mr. Bartosz Nadolski รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อเสนอแนะ
ให้ระบุว่ำกำรแต่งตั้งมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่เท่ำไร
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.21

เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
วิทยา ของ นายกิตติพจน์ สิริชัยเวชกุล
ผศ.ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำเภสัชวิทยำ ได้เสนอเปลี่ยนแปลง
รำยชื่ อ อำจำรย์ ที่ ป รึ ก ษำวิ ท ยำนิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษำดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สำขำวิชำเภสั ชวิ ท ยำ ของ นำยกิ ต ติ พ จน์ สิ ริ ชัย เวชกุ ล
รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.22

เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ที่ป รึกษาวิท ยานิ พนธ์ นักศึกษาดุ ษฎีบั ณฑิ ต สาขาวิชาเคมี
ของ นางสาววิยดา แสนนาวา
หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอเปลี่ยนแปลงรำยชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต
สำขำวิชำเคมี ของ นำงสำววิยดำ แสนนำวำ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.23

เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ที่ป รึกษาวิท ยานิ พนธ์ นักศึกษาดุ ษฎีบั ณฑิ ต สาขาวิชาเคมี
ของ นายเทอดเกียรติ แก้วพวง
หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอเปลี่ยนแปลงรำยชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต
สำขำวิชำเคมี ของ นำยเทอดเกียรติ แก้วพวง รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.24

เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ที่ป รึกษาวิท ยานิ พนธ์ นักศึกษาดุ ษฎีบั ณฑิ ต สาขาวิชาเคมี
ของ นางสาวยุรนันท์ ทาทอง
หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอเปลี่ยนแปลงรำยชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต
สำขำวิชำเคมี ของ นำงสำวยุรนันท์ ทำทอง รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.25

เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ที่ป รึกษาวิท ยานิ พนธ์ นักศึกษาดุ ษฎีบั ณฑิ ต สาขาวิชาเคมี
ของ นางสาววิภาพร กิตติศรีวรพันธ์
หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอเปลี่ยนแปลงรำยชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต
สำขำวิชำเคมี ของ นำงสำววิภำพร กิตติศรีวรพันธ์ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.26

เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ที่ป รึกษาวิท ยานิ พนธ์ นักศึกษาดุ ษฎีบั ณฑิ ต สาขาวิช าเคมี
ของ นางสาวสุมิตา บุญแนบ
หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอเปลี่ยนแปลงรำยชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต
สำขำวิชำเคมี ของ นำงสำวสุมิตำ บุญแนบ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.27

รายชื่ อ คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเคมี ของ
นางสาวลลิดา วงษ์บุตร
หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรสอบประมวลควำมรู้ นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
เคมี ของ นำงสำวลลิดำ วงษ์บุตร รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.28

รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นาย
ภราดร เล็กตระกูลธารา
หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรสอบประมวลควำมรู้ นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
เคมี ของ นำยภรำดร เล็กตระกูลธำรำ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.29

รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิ ต สาขาวิชาชีววิทยา ของ
นางสาวณัฏฐิกิตติยา ไพบูลย์
หั ว หน้ ำสำขำวิ ช ำชี ว วิท ยำ ได้ เสนอรำยชื่ อ คณะกรรมกำรสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ นั ก ศึ ก ษำดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สำขำวิชำชีววิทยำ ของ นำงสำวณัฏฐิกิตติยำ ไพบูลย์ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.30

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
ของ Miss Linh Thuy Tran
รัก ษำกำรแทนหัวหน้ ำสำขำวิช ำชี วเคมี ได้ เสนอรำยชื่ อคณะกรรมกำรพิ จำรณำโครงร่ำงวิทยำนิ พ นธ์
นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี ของ Miss Linh Thuy Tran รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.31

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิ ชาการ
รับรู้จากระยะไกล ของ Mr. Tashi
หัวหน้ำสำขำวิช ำกำรรับรู้จำกระยะไกล ได้เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์
นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล ของ Mr. Tashi รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.32

เปลี่ ยนแปลงรายชื่ อคณะกรรมการพิ จารณาโครงร่างวิทยานิ พนธ์ นั กศึ กษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวภัทธิรา สาสาลี
หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอเปลี่ยนแปลงรำยชื่อคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำ
มหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี ของ นำงสำวภัทธิรำ สำสำลี รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.33

เปลี่ ยนแปลงรายชื่ อคณะกรรมการพิ จารณาโครงร่างวิทยานิ พนธ์ นั กศึ กษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ นายปัญญา เอิบอิ่ม
หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอเปลี่ยนแปลงรำยชื่อคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำ
มหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี ของ นำยปัญญำ เอิบอิ่ม รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ

10

วาระที่ 4.34

รายชื่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณาโครงร่า งวิท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
คณิตศาสตร์ ของ Mr. Airen Zhou
หัวหน้ำสำขำวิชำคณิตศำสตร์ ได้เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎี
บัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ ของ Mr. Airen Zhou รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.35

รายชื่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณาโครงร่า งวิท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
ชีววิทยา ของ Mr.Bartosz Nadolski
หัวหน้ำสำขำวิชำชีววิทยำ ได้เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎี
บัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ ของ Mr.Bartosz Nadolski รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต
ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่องได้แนบประวัติบุคคลภำยนอกมำพร้อมนี้
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.36

เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการพิ จ ารณาโครงร่างวิทยานิ พนธ์ นั กศึก ษาดุ ษฎี บั ณฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ นางสาววจี ใจแก้ว
หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอเปลี่ยนแปลงรำยชื่อคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำ
ดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี ของ นำงสำววจี ใจแก้ว รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.37

เปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ คณะกรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
จุลชีววิทยา ของ นางสาวชื่นฤดี คลังกระโทก
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำจุลชีววิทยำ ได้เสนอเปลี่ยนแปลงรำยชื่อคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์
นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ ของ นำงสำวชื่นฤดี คลังกระโทก รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.38

รายชื่ อ คณะกรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าฟิ สิ ก ส์ ของ
นางสาวปริศฑนุช เกษียร
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
ฟิสิกส์ ของ นำงสำวปริศฑนุช เกษียร รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต
ตรวจสอบกำรพิมพ์ตำแหน่งทำงวิชำกำรของคณะกรรมกำรให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.39

เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
ของ นางสาวเวธกา เช้าเจริญ
รัก ษำกำรแทนหั วหน้ ำสำขำวิชำชีวเคมี ได้เสนอเปลี่ยนแปลงรำยชื่อคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิ พ นธ์
นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี ของ นำงสำวเวธกำ เช้ำเจริญ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต
ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่อง ได้แนบประวัติบุคคลภำยนอกมำพร้อมนี้ และ กรรมกำรหมำยเลข 3
เคยได้รับกำรแต่งตั้งแล้ว จึงไม่แนบประวัติมำด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.40

กาหนดวันสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวลลิดา
วงษ์บุตร
หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอกำหนดวันสอบประมวลควำมรู้ นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี ของ
นำงสำวลลิดำ วงษ์บุตร รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.41

กาหนดวัน สอบประมวลความรู้ นั กศึ กษามหาบัณ ฑิ ต สาขาวิชาเคมี ของ นายภราดร
เล็กตระกูลธารา
หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอกำหนดวันสอบประมวลควำมรู้ นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี ของ
นำยภรำดร เล็กตระกูลธำรำ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.42

กาหนดวัน สอบวัดคุ ณ สมบั ติ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าชี ววิท ยา ของ นางสาว
ณัฏฐกิตติยา ไพบูลย์
หัวหน้ำสำขำวิชำชีววิทยำ ได้เสนอกำหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ
ของ นำงสำวณัฏฐกิตติยำ ไพบูลย์ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.43

กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ
Mr. Jigme Tenzin
หั วหน้ ำสำขำวิช ำกำรรับ รู้จำกระยะไกล ได้ เสนอกำหนดวัน สอบวิท ยำนิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษำมหำบั ณ ฑิ ต
สำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล ของ Mr. Jigme Tenzin รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.44

กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาวปริศฑนุช
เกษียร
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอกำหนดวันสอบวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ ของ
นำงสำวปริศฑนุช เกษียร รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.45

ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาสอบวัด คุ ณ สมบั ติ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการรั บ รู้ จ าก
ระยะไกล ของ นายคชา เชษฐบุตร
หัวหน้ำสำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล ได้เสนอขออนุมัติขยำยเวลำสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษำดุษฎี
บัณฑิต สำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล ของ นำยคชำ เชษฐบุตร รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาการสอบวัดคุณสมบัติ ออกไปจานวน 1 ภาคการศึกษา คือ ภาค
การศึ ก ษาที่ 1/2558 ทั้ ง นี้ ส านั ก วิ ช าฯ จะได้ แ จ้ ง ให้ ศู น ย์ บ ริ ก ารการศึ ก ษาทราบและ
ดาเนินการต่อไป
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วาระที่ 4.46

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิ ต สาขาวิชาฟิสิกส์
ของ นางสาวศิริรัชนี ธรรมสุวรรณ
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอขออนุมัติขยำยเวลำพิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำมหำบัณฑิต
สำขำวิชำฟิสิกส์ ของ นำงสำวศิริรัชนี ธรรมสุวรรณ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ออกไปจานวน 1 ภาคการศึกษา
คือ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบและ
ดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.47

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ของ นายภาณุพงศ์ ภักตะภา
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอขออนุมัติขยำยเวลำพิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำมหำบัณฑิต
สำขำวิชำฟิสิกส์ ของ นำยภำณุพงศ์ ภักตะภำ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ออกไปจานวน 1 ภาคการศึกษา
คือ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบและ
ดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.48

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ของ นายศราวุฒิ นาถาบารุง
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอขออนุมัติขยำยเวลำพิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำมหำบัณฑิต
สำขำวิชำฟิสิกส์ ของ นำยศรำวุฒิ นำถำบำรุง รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ออกไปจานวน 1 ภาคการศึกษา
คือ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบและ
ดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.49

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้
จากระยะไกล ของ นายคชา เชษฐบุตร
หั วหน้ ำสำขำวิ ชำกำรรับ รู้ จ ำกระยะไกล ได้ เสนอขออนุ มั ติ ข ยำยเวลำพิ จ ำรณำโครงร่ำงวิ ท ยำนิ พ นธ์
นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล ของ นำยคชำ เชษฐบุตร รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ออกไปจานวน 1 ภาคการศึกษา
คือ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบและ
ดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.50

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้
จากระยะไกล ของ นางสาววิลาวัณย์ ประสมทรัพย์
หั วหน้ ำสำขำวิ ชำกำรรั บ รู้ จำกระยะไกล ได้ เสนอขออนุ มั ติ ข ยำยเวลำพิ จ ำรณำโครงร่ำงวิ ท ยำนิ พ นธ์
นัก ศึก ษำดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต สำขำวิชำกำรรับ รู้จำกระยะไกล ของ นำงสำววิลำวัณ ย์ ประสมทรัพย์ รำยละเอี ยดดั งเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
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มติ

ให้ความเห็นชอบขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ออกไปจานวน 1 ภาคการศึกษา
คือ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบและ
ดาเนินการต่อไป

วาระที่ 4.51

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้
จากระยะไกล ของ นางสาวศศิกานต์ ไพลกลาง
หั วหน้ ำสำขำวิ ชำกำรรับ รู้ จำกระยะไกล ได้ เสนอขออนุ มั ติ ข ยำยเวลำพิ จ ำรณำโครงร่ำงวิ ท ยำนิ พ นธ์
นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล ของ นำงสำวศศิกำนต์ ไพลกลำง รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำร
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ออกไปจานวน 1 ภาคการศึกษา
คือ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบและ
ดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.52

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้
จากระยะไกล ของ ว่าที่ ร.ต.ณัฐชัย อนันตกาล
หั วหน้ ำสำขำวิ ชำกำรรับ รู้ จำกระยะไกล ได้ เสนอขออนุ มั ติ ข ยำยเวลำพิ จ ำรณำโครงร่ำงวิ ท ยำนิ พ นธ์
นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล ของ ว่ำที่ ร.ต.ณัฐชัย อนันตกำล รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำร
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ออกไปจานวน 1 ภาคการศึกษา
คือ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบและ
ดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.53

แผนการใช้จ่ายเงินทุนดุษ ฎีบัณฑิตจาก 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน นักศึกษาดุษฎีบัณฑิ ต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ Mr.Bayu Dirgantara
หั วหน้ ำสำขำวิชำฟิ สิ ก ส์ ได้ เสนอแผนกำรใช้ จ่ ำยเงิน ทุ น ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต จำก 9 ประเทศสมำชิ ก อำเซี ย น
นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ ของ Mr.Bayu Dirgantara รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.54

แผนการใช้ จ่ายเงิน ค่าธรรมเนียมผลิตดุษ ฎีบั ณฑิ ต นั กศึกษาดุษ ฎีบั ณฑิ ต สาขาวิชาเคมี
ของ นางสาวกัลยาณี กาจสันเทียะ
หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอแผนกำรใช้จ่ำยเงินค่ำธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต
สำขำวิชำเคมี ของ นำงสำวกัลยำณี กำจสันเทียะ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.55

แผนการใช้ จ่ายเงิน ค่าธรรมเนียมผลิตดุษ ฎีบั ณฑิ ต นั กศึกษาดุษ ฎีบั ณฑิ ต สาขาวิช าเคมี
ของ นางสาวสุกัญญา มีถม
หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอแผนกำรใช้จ่ำยเงินค่ำธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต
สำขำวิชำเคมี ของ นำงสำวสุกัญญำ มีถม รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
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วาระที่ 4.56

แผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ของ นางสาวอรอุมา กาฬหว้า
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอแผนกำรใช้จ่ำยเงินค่ำธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต
สำขำวิชำฟิสิกส์ ของ นำงสำวอรอุมำ กำฬหว้ำ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต
ให้ใส่วันที่ ในส่วนของควำมเห็นของหัวหน้ำสำขำวิชำด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.57

แผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ของ นางสาวทองสุข สีชุมแสง
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอแผนกำรใช้จ่ำยเงินค่ำธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต
สำขำวิชำฟิสิกส์ ของ นำงสำวทองสุข สีชุมแสง รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต
ให้ใส่วันที่ ในส่วนของควำมเห็นของหัวหน้ำสำขำวิชำด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.58

แผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิ ชาฟิสิกส์
ของ นางสาวจินตหรา ปัดชาสี
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอแผนกำรใช้จ่ำยเงินค่ำธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต
สำขำวิชำฟิสิกส์ ของ นำงสำวจินตหรำ ปัดชำสี รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.59

แผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ของ นายสมชาย สอนสุภาพ
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอแผนกำรใช้จ่ำยเงินค่ำธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต นักศึกษำดุ ษฎีบัณฑิต
สำขำวิชำฟิสิกส์ ของ นำยสมชำย สอนสุภำพ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.60

แผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้
จากระยะไกล ของ ว่าที่ ร.ต.ณัฐชัย อนันตกาล
หั ว หน้ ำสำขำวิชำกำรรับ รู้จ ำกระยะไกล ได้ เสนอแผนกำรใช้ จ่ ำ ยเงิน ค่ ำธรรมเนี ย มผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล ของ ว่ำที่ ร.ต.ณัฐชัย อนันตกำล รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำร
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.61

แผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้
จากระยะไกล ของ นางพิมประไพ พิพัฒน์นวกุล
หั ว หน้ ำสำขำวิชำกำรรับ รู้จ ำกระยะไกล ได้ เสนอแผนกำรใช้ จ่ ำ ยเงิน ค่ ำธรรมเนี ย มผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
นั ก ศึ ก ษำดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สำขำวิ ช ำกำรรั บ รู้ จ ำกระยะไกล ของ นำงพิ ม ประไพ พิ พั ฒ น์ น วกุ ล รำยละเอี ย ดดั งเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.1
ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี
หั วหน้ ำ สำขำวิ ชำเคมี ได้ เสนอขอควำมเห็ น ชอบเปลี่ ย นแปลงอำจำรย์ ป ระจำหลัก สู ต รบั ณ ฑิ ตศึ ก ษำ
สำขำวิชำเคมี รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ ค วามเห็ น ชอบ ทั้ งนี้ ส านั ก วิช าฯ จะได้ ท าเรื่ อ งเสนอรองอธิก ารบดี ฝ่า ยวิช าการและ
นวัตกรรมต่อไป
วาระที่ 5.2
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หัวหน้ำสำขำวิชำคณิตศำสตร์ ได้เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกำรเป็นอำจำรย์ประจำหลักสูตร สำขำวิชำ
คณิตศำสตร์ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต
เห็นควรรอให้มีกำรรับอำจำรย์ใหม่เข้ำมำก่อน แล้วจึงเสนอเรื่องเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจำ
หลักสูตร ทั้งหลักสูตรระดับปริญญำตรี และระดับบัณฑิตศึกษำไปพร้อมกัน
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้เก็บรวบรวมในส่วนของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อ
รอเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมต่อไป
วาระที่ 5.3

แจ้งรายชื่อผู้รับทุนการศึกษาสาหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่นเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ประจาปีการศึกษา 2558
หัวหน้ำสำขำวิชำคณิ ตศำสตร์ ได้เสนอรำยชื่อผู้รับทุนกำรศึกษำสำหรับผู้มีผลกำรเรียนดีเด่นเข้ำศึกษำ
ระดับปริญญำโท หลักสูตรสำขำวิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์ ประจำปีกำรศึกษำ 2558 รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำร
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ต่อไป
วาระที่ 5.4
แต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จานวน 6 ราย
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ได้เสนอขอแต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติกำร จำนวน 6 รำย
รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต ตำแหน่งหัวหน้ำสำขำวิชำ ให้ระบุ รักษำกำรแทน ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่อจัดทาคาสั่ง
แต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 5.5
แต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติการ สาขาวิชาฟิสิกส์ จานวน 1 ราย
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิ สิกส์ ได้เสนอขอแต่งตั้งผู้สอนปฏิบั ติกำร จำนวน 1 รำย รำยละเอียดดังเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่อจัดทาคาสั่ง
แต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 5.6
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาชีววิทยา จานวน 1 ราย
หั ว หน้ ำ สำขำวิ ช ำชี ว วิ ท ยำ ได้ เสนอขอแต่ งตั้ งอำจำรย์ พิ เศษ สำขำวิ ช ำชี ว วิ ท ยำ จ ำนวน 1 รำย
รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
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มติ

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่อจัดทาคาสั่ง
แต่งตั้งต่อไป

วาระที่ 5.7
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาชีววิทยา จานวน 1 ราย
หั ว หน้ ำ สำขำวิ ช ำชี ว วิ ท ยำ ได้ เสนอขอแต่ งตั้ งอำจำรย์ พิ เศษ สำขำวิ ช ำชี ว วิ ท ยำ จ ำนวน 1 รำย
รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต 1. จำนวนชั่วโมงต่อกำรกำรศึกษำ แก้ไข จำก ท = 10 เป็น ท = 4
2. ข้อมูลประกอบกำรเสนอแต่งตั้งอำจำรย์พิเศษ ให้ระบุคุณวุฒิ/สถำบันให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่อจัดทาคาสั่ง
แต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 5.8
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาชีววิทยา จานวน 1 ราย
หั ว หน้ ำ สำขำวิ ช ำชี ว วิ ท ยำ ได้ เสนอขอแต่ งตั้ งอำจำรย์ พิ เศษ สำขำวิ ช ำชี ว วิ ท ยำ จ ำนวน 1 รำย
รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่อจัดทาคาสั่ง
แต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 5.9
แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาชีววิทยา จานวน 1 ราย
หัวหน้ำสำขำวิชำชีววิทยำ ได้เสนอขอแต่งตั้ง นำยทักษิณ อำชวำคม เป็นผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำชีววิทยำ
รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต
ข้อมูลประกอบกำรเสนอขอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญ ให้ใส่ข้อมูลให้ถูกต้อง
มติ
ให้ ค วามเห็ น ชอบ ทั้ งนี้ ส านั ก วิช าฯ จะได้ ท าเรื่อ งเสนอรองอธิก ารบดี ฝ่ายวิช าการและ
นวัตกรรมเพื่อนาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.10

แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกการให้ทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต” แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพื่อ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่ประชุมได้พิจำรณำกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกกำรให้ทุนกำรศึกษำ “กิตติบัณฑิต ” แก่บัณ ฑิต
เกียรตินิยมเพื่อศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
เห็นควรให้ผ่านคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์พิจารณาให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 5.11 ขอเรียนหารือการให้ทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต” สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ขอเรียนหำรือกำรให้ทุนกำรศึกษำ “กิตติบัณฑิต”
แก่นักศึกษำปริญญำโท สำขำวิชำเทคโนโลยีอำหำร ซึ่งสำเร็จกำรศึกษำจำกสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
ข้อคิดเห็น 1. ส ำนั ก วิ ช ำวิ ท ยำศำสตร์จ ะให้ สิ ท ธิ์ ในกำรรั บ ทุ น “กิ ต ติ บั ณ ฑิ ต ” แก่ นั ก ศึ ก ษำหลั ก สู ต ร
บัณฑิตศึกษำของสำนักวิชำวิทยำศำสตร์เป็นอันดับแรก หำกมีผู้ขอรับทุนไม่ครบ 10 ทุน
อำจพิจำรณำจัดสรรให้
2. มหำวิทยำลัยอำจพิจำรณำจัดสรรทุน “กิตติบัณ ฑิต” ให้สำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร
หำกสำนักวิชำอื่นมีผู้ขอรับทุนไม่ครบตำมจำนวนที่ได้จัดสรร
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มติ

ให้ความเห็น ชอบตามข้อคิดเห็น ทั้ งนี้ ส านั กวิชาฯ จะได้ท าเรื่องเสนอรองอธิการบดี ฝ่าย
วิชาการและนวัตกรรมเพื่อพิจารณาต่อไป

วาระที่ 5.12

แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละวิ ท ยานิ พ นธ์ ส านั ก วิ ช า
วิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2558
ที่ประชุมได้พิจำรณำแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ และวิทยำนิพนธ์ สำนักวิชำ
วิทยำศำสตร์ ประจำปีกำรศึกษำ 2558 รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อคิดเห็น
ให้ลดภำระกำรตรวจโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ของคณะกรรมกำรฯ จำก 3 ท่ำน เป็น 2 ท่ำน
มติ
เห็นชอบให้หัวหน้าสาขาวิชาแจ้งรายชื่ออาจารย์ที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ ที่เลขานุการ
คณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อจัดทาคาสั่งแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 5.13 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม ที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ประธำนได้แจ้งรำยละเอียดโครงกำรวิจัยเพื่อพัฒนำนวัตกรรม ที่ประชุมคณบดีวิทยำศำสตร์แห่งประเทศ
ไทย รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
รับทราบ
วาระที่ 5.14

การมีส่วนร่วมของคณาจารย์และนักศึ กษาบัณฑิตศึกษา และการเข้าร่วมงานของนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการศึกษาแบบก้าวหน้า
หัวหน้ำสถำนวิจัย ได้เสนอกำรมีส่วนร่วมของคณำจำรย์และนักศึกษำบัณฑิตศึกษำ และกำรเข้ำร่วมงำน
ของนักศึกษำหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต กำรจัดกำรศึกษำแบบก้ำวหน้ำ
มติ
ให้ความเห็นชอบ และมอบหัวหน้าสาขาวิชารับไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.15 การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร/สานักวิชา ปีการศึกษา 2557
ที่ประชุมได้พิจำรณำผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร และระดับสำนักวิชำ สำนัก
วิชำวิทยำศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2557
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 5.16

การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ระดับ “ศาสตราจารย์” อาจารย์ประจาสาขาวิชาเคมี
ของ รศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ
ที่ประชุมได้พิจำรณำกำรขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร ระดับ “ศำสตรำจำรย์” อำจำรย์ประจำสำขำวิชำ
เคมี ของ รศ.ดร.จตุพร วิทยำคุณ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อเสนอแนะ
1. ตรวจสอบกำรพิมพ์ให้ถูกต้อง
2. ตรวจสอบภำคกำรศึกษำของภำระงำนสอนย้อนหลัง
3. งำนวิจัย ให้ใส่บทบำท Main Author ด้วย
มติ
ให้ ค วามเห็ น ชอบ ทั้ งนี้ ส านั ก วิช าฯ จะได้ แ จ้ งผลการพิ จ ารณาดั ง กล่ าวเพื่ อ ให้ ส่ วนการ
เจ้าหน้าที่ดาเนินการต่อไป
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วาระที่ 5.17

การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” อาจารย์ประจาสาขาวิชา
ชีววิทยา ของ Dr. Paul J. Grote
ที่ประชุมได้พิจำรณำกำรขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร ระดับ “ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ” อำจำรย์ประจำ
สำขำวิชำชีววิทยำ ของ Dr. Paul J. Grote รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ ค วามเห็ น ชอบ ทั้ งนี้ ส านั ก วิช าฯ จะได้ แ จ้ งผลการพิ จ ารณาดั ง กล่ าวเพื่ อ ให้ ส่ วนการ
เจ้าหน้าที่ดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.18

ขออนุ มั ติ โครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเคมี ของ นางสาว
เบญจกาญจน์ บุญวร
ที่ประชุมได้พิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี ของ นำงสำวเบญจกำญจน์

บุญวร
มติ

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป

วาระที่ 5.19

ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวนรารัตน์
ยงค์
ที่ประชุมได้พิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำมหำบัณ ฑิต สำขำวิชำเคมี ของ นำงสำวนรำรัตน์

ยงค์
มติ

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป

วาระที่ 5.20

ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ของ นางสาวพัชรี
จันทร์ถาวร
ที่ประชุม ได้พิจำรณำโครงร่ำงวิท ยำนิพ นธ์ นักศึ กษำมหำบั ณ ฑิ ต สำขำวิชำชีวเคมี ของ นำงสำวพั ชรี

จันทร์ถำวร
มติ

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป

วาระที่ 5.21

ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ
Mr. Tashi
ที่ประชุมได้พิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล ของ Mr.

Tashi
มติ

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป

วาระที่ 5.22

ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นายเฉลิมพันธ์
เขียวคาอ้าย
ที่ป ระชุมได้ พิจำรณำโครงร่ำงวิท ยำนิพ นธ์ นั กศึก ษำดุษ ฎี บัณ ฑิ ต สำขำวิชำเคมี ของ นำยเฉลิมพั น ธ์

เขียวคำอ้ำย
มติ

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
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วาระที่ 5.23

ขออนุ มั ติโครงร่ า งวิท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเคมี ของ นางสาววจี
ใจแก้ว
ที่ประชุมได้พิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี ของ นำงสำววจี ใจแก้ว
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป

วาระที่ 5.24

ขออนุ มั ติโครงร่างวิท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าฟิ สิ กส์ ของ นายสุเมธ
ศิริรจน์
ที่ประชุมได้พิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ ของ นำยสุเมธ ศิริรจน์
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป

วาระที่ 5.25

ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิ ต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายอลงกรณ์
ขัดวิลาศ
ที่ประชุมได้พิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณ ฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ ของ นำยอลงกรณ์

ขัดวิลำศ
มติ

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป

วาระที่ 5.26

ขออนุ มัติโครงร่างวิท ยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิ ต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายเจษฎา
ขจรฤทธิ์
ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จำรณำโครงร่ำงวิท ยำนิ พ นธ์ นั ก ศึก ษำดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สำขำวิชำฟิ สิ กส์ ของ นำยเจษฎำ

ขจรฤทธิ์
มติ

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป

วาระที่ 5.27

ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ
นายติณณ์ ถิรกุลโตมร
ที่ประชุมได้พิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล ของ
นำยติณณ์ ถิรกุลโตมร
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.28

ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นายกมล
อยู่สุข
ที่ประชุมได้พิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชวิทยำ ของ นำยกมล

อยู่สุข
มติ
วาระที่ 5.29

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป

วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ Mr.
Jigme Tenzin
ที่ประชุมได้พิจำรณำวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษำมหำบัณ ฑิต สำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล
ของ Mr. Jigme Tenzin
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
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วาระที่ 5.30

วิท ยานิพนธ์ฉบั บสมบูรณ์ นั กศึกษาดุษ ฎีบัณฑิ ต สาขาวิชาชีววิท ยา ของ นายปาณิ สรา
วิชัยรัตนตระกูล
ที่ ป ระชุม ได้ พิ จ ำรณำวิ ท ยำนิ พ นธ์ฉ บั บ สมบู รณ์ นั ก ศึ ก ษำดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สำขำวิ ชำชี ววิ ท ยำ ของ นำย
ปำณิสรำ วิชัยรัตนตระกูล
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.31

วิท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ สมบู รณ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าฟิ สิ ก ส์ ของ นายโกมิ น ทร์
แก้วผลึก
ที่ประชุมได้พิจำรณำวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ ของ นำยโกมินทร์

แก้วผลึก
มติ

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป

วาระที่ 5.32

วิท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ สมบู รณ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเคมี ของ นางสาวจารุ ก ร
ศรีประดิษฐ์
ที่ประชุมได้พิจำรณำวิทยำนิพนธ์ฉบับ สมบูรณ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี ของ นำงสำวจำรุกร

ศรีประดิษฐ์
มติ

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
วาระที่ 6.1
รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 3/2557 ระดับปริญญาเอก จานวน 2
ราย
ที่ประชุมได้พิ จำรณำรำยชื่ อผู้สำเร็จกำรศึกษำ ประจำภำคกำรศึกษำที่ 3/2557 ระดับ ปริญ ญำเอก
จำนวน 2 รำย รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต
ตรวจสอบฐำนข้อมูลวำรสำร ของนำงสำวขวัญตำ ตันติกำธน ว่ำสำมำรถให้ขอสำเร็จกำรศึกษำได้
หรือไม่
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งศูนย์บริการการศึกษาและรองอธิการบดี ฝ่าย
วิชาการและนวัตกรรมต่อไป
วาระที่ 6.2

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวหน้ำสถำนวิจัย ได้เสนอรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในกำรพิจำรณำข้อเสนอโครงกำรวิจัย ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2560 จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต
ตรวจสอบกำรพิมพ์ชื่อ-สกุล ของผู้ทรงคุณวุฒิให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 6.3

แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ของ นางสาว
เวธกา เช้าเจริญ
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำชีวเคมี ได้แจ้งผลกำรสอบวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
ชีวเคมี ของ นำงสำวเวธกำ เช้ำเจริญ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
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มติ

ให้ความเห็ นชอบ ทั้ งนี้ สานั กวิช าฯ จะได้แ จ้งผลการพิ จ ารณาดังกล่าวไปยังศู นย์บ ริการ
การศึกษาต่อไป

วาระที่ 6.4

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
วิทยา ของ Mr. HAU Doan Van
ผศ.ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำเภสัชวิทยำ ได้เสนอขออนุมัติขยำย
เวลำพิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชวิทยำ ของ Mr. HAU Doan Van รำยละเอียดดัง
เอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต
1. ตรวจสอบกำรพิมพ์ ปีกำรศึกษำให้ถูกต้อง
2. ระบุเหตุผลกำรขออนุมัติขยำยเวลำโดยละเอียดและถูกต้อง
3. ระบุวันที่ ของนักศึกษำ และอำจำรย์ที่ปรึกษำด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ออกไปจานวน 1 ภาคการศึกษา
คือ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบและ
ดาเนินการต่อไป
วาระที่ 6.5

รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ
นางสาวกนกวรรณ เทียมยม
ผศ.ภก.ดร.เกรี ย งศั ก ดิ์ เอื้ อ มเก็ บ ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ แ ทนหั ว หน้ ำ สำขำวิ ช ำเภสั ช วิ ท ยำ ได้ เสนอรำยชื่ อ
คณะกรรมกำรสอบประมวลควำมรู้ นั ก ศึ ก ษำมหำบั ณ ฑิ ต สำขำวิ ชำเภสั ช วิ ท ยำ ของ นำงสำวกนกวรรณ เที ย มยม
รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต ใส่เครื่องหมำย  ในช่องสอบปำกเปล่ำด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 6.6

กาหนดวันสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาว
กนกวรรณ เทียมยม
ผศ.ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำเภสัชวิทยำ ได้เสนอกำหนดวันสอบ
ประมวลควำมรู้ นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชวิทยำ ของ นำงสำวกนกวรรณ เทียมยม รำยละเอียดดังเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 6.7

ขอรับ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษาเป็ น กรณี พิ เศษและแจ้ งผลการสอบประจ าภาค
การศึกษาที่ 2/2558 สาขาวิชาชีววิทยา
หัวหน้ำสำขำวิชำชีววิทยำ ได้ขอรับสมัครนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำเป็นกรณีพิเศษและแจ้งผลกำรสอบ
ประจำภำคกำรศึกษำที่ 2/2558 ของ Mr. Chandana Abeysean Madamperuma รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำร
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งศูนย์บริการการศึกษาและรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและนวัตกรรมต่อไป
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วาระที่ 6.8

การขอก าหนดตาแหน่ งทางวิช าการ ระดั บ “ศาสตราจารย์ ” อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิช า
ชีววิทยา ของ รศ.ดร.ยุพาพร ไชยสีหา
ที่ประชุมได้พิจำรณำกำรขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร ระดับ “ศำสตรำจำรย์” อำจำรย์ประจำสำขำวิชำ
ชีววิทยำ ของ รศ.ดร.ยุพำพร ไชยสีหำ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อเสนอแนะ
1. งำนวิจัย ให้ทำหน้ำสรุป โดยใส่กำรมีส่วนร่วม และ Citation ด้วย
2. งำนวิจัย ให้พิจำรณำกำรให้ % กำรมีส่วนร่วมในแต่ละงำนวิจัย
มติ
ให้ ค วามเห็ น ชอบ ทั้ งนี้ ส านั ก วิช าฯ จะได้ แ จ้ งผลการพิ จ ารณาดั ง กล่ าวเพื่ อ ให้ ส่ วนการ
เจ้าหน้าที่ดาเนินการต่อไป
เลิกประชุมเวลา 19.00 น.
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางบุษบา วรรณศุภ
นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
ผู้บันทึกการประชุม

