รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 11/2558
วันอังคารที่ 8 กันยายน 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 (ผศ.ดร.กุลวดี รังษีวัฒนำนนท์, รักษำกำรแทน)
6. หัวหน้ำสำขำวิชำชีวเคมี (ผศ.ดร.กุลวดี รังษีวัฒนำนนท์, 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.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. Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns (ผู้แทนคณำจำรย์สำนักวิชำวิทยำศำสตร์)
16. ผศ.ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ (ผู้แทนคณำจำรย์สำนักวิชำวิทยำศำสตร์)
17. อ.ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ (ผู้แทนคณำจำรย์สำนักวิชำวิทยำศำสตร์)
18. หัวหน้ำสถำนวิจัย (รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรญ
ั )
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. ผศ.ดร.สัญชัย ประยูรโภครำช (ผู้แทนคณำจำรย์สำนักวิชำวิทยำศำสตร์)
2. ผศ.ดร.สำยันต์ แก่นนำคำ (ผูแ้ ทนคณำจำรย์สำนักวิชำวิทยำศำสตร์)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. หัวหน้ำสำนักงำนคณบดี (นำงบุษบำ วรรณศุภ)
2. นำงสำวภัทรำวรรณ์ สุนทรำศรี
เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.

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

ติดภำรกิจ ณ ต่ำงประเทศ
ติดสอน

ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
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ประธำนกล่ำวเปิดกำรประชุม และดำเนินกำรประชุมตำมวำระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
วำระที่ 1.1.1 อธิกำรบดีพบคณำจำรย์สำนักวิชำวิทยำศำสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กันยำยน 2558
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.2 เรื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ไม่มี
วาระที่ 1.3 เรื่องจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2558
วำระที่ 1.3.1 กำรทู ลเกล้ ำฯ ถวำยปริญ ญำแพทยศำสตรดุษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิตติ มศัก ดิ์ แด่ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
วำระที่ 1.3.2 กำรให้ควำมเห็นชอบมอบปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
วำระที่ 1.3.3 กำรให้ควำมเห็นชอบผู้สำเร็จกำรศึกษำ ประจำภำคกำรศึกษำที่ 3/2556, 2/2557, 3/2557
เพิ่มเติม และ 1/2558
วำระที่ 1.3.4 กำรให้ควำมเห็นชอบรับรองผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เชี่ยวชำญ สำขำวิชำชีววิทยำ
วำระที่ 1.3.5 กำรอนุมัติให้อำจำรย์เป็นที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำได้มำกกว่ำ
5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน
วำระที่ 1.3.6 กำรให้ควำมเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจำหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต และ
วิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
วำระที่ 1.3.7 กำรรับรองผลงำนทำงวิชำกำรของผู้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร ที่เสนอขอรับเงินประจำ
ตำแหน่งเพิ่มขึ้น ประจำปีกำรศึกษำ 2557
วำระที่ 1.3.8 กำรให้ ค วำมเห็ น ชอบกำรปรั งปรุ งโครงสร้ ำ งกำรแบ่ ง ส่ ว นงำน และ (ร่ ำ ง) ประกำศ
มหำวิ ท ยำลั ย เทคโนโลยี สุ ร นำรี เรื่อ ง กำรแบ่ งส่ ว นงำน พ.ศ. ... จำกส่ วนธุ ร กำร เป็ น
สำนักงำนคณบดี
วำระที่ 1.3.9 กำรให้ควำมเห็นชอบ (ร่ำง) ประกำศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเข้ำค่ำยเตรียมควำม
พร้อมทำงวิชำกำร ก่อนกำรสอบคัดเลือกเข้ำในหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต ตำมโครงกำร
กระจำยแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ประจำปีกำรศึกษำ 2559
วำระที่ 1.3.10 กำรให้ควำมเห็นชอบในแนวทำงกำรปรับปรุงหลักสูตรและโครงสร้ำงหมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ของมหำวิทยำลัย
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.4 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาศูนย์/สถาบัน
ไม่มี
วาระที่ 1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอื่นๆ
วำระที่ 1.5.1 ผลกำรเวี ย นขอควำมเห็ น ชอบขออนุ มั ติ ใ ช้ จ่ ำ ยและขอเปลี่ ย นแปลงแผนปฏิ บั ติ ก ำรและ
งบประมำณโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ปีงบประมำณ 2558
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วำระที่ 1.5.2 พระรำชทำนพระมหำกรุณำ
วำระที่ 1.5.3 ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยของประเทศสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำมเข้ำพบหัวหน้ำสถำนวิจัย
และหัวหน้ำสำขำวิชำชีววิทยำ ณ สำนักวิชำวิทยำศำสตร์
มติ
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558
ตำมที่ฝ่ำยเลขำนุกำรที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนักวิชำวิทยำศำสตร์ได้ส่งแบบแจ้งรับรองและแก้ไขปรับปรุง
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนักวิชำวิทยำศำสตร์ในครำวประชุม ครั้งที่ 10/2558 วันที่ 11 สิงหำคม 2558
และขอให้ กรรมกำรฯ ส่งแบบแจ้ งกำรรับรองคื น ที่ ส่วนธุรกำรภำยในวันที่ 31 สิงหำคม 2558 นั้น ผลกำรพิ จำรณำของ
กรรมกำรฯ จำนวน 20 รำย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมกำร 5 รำย ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรกำร โดยไม่มีกำรแก้ไข
2. กรรมกำร 15 รำย ไม่ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรกำร ซึ่งถือว่ำให้กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว
มติ
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงร่างวิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ สานักวิชาวิทยาศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2558
หัวหน้ำสถำนวิจัย แจ้งว่ำได้มีหนังสือจำกคณำจำรย์สำนักวิชำวิทยำศำสตร์เสนอให้มีกำรยกเลิกกำรแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์และวิทยำนิพนธ์ สำนักวิชำวิทยำศำสตร์ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำร
ประชุม
มติ
ยกเลิกการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงร่างวิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ สานัก
วิชาวิทยาศาสตร์ และมอบให้หัวหน้าสาขาวิชาพิจารณาดูแลรับผิดชอบในส่วนของแต่ละสาขาวิชาแทน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอขออนุมัต-ิ เพื่อทักท้วง
วาระที่ 4.1
ผลการสอบประมวลความรู้ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเคมี ของ นางสาวลลิ ดา
วงษ์บุตร
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้แจ้งผลกำรสอบประมวลควำมรู้ นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
เคมี ของ นำงสำวลลิดำ วงษ์บุตร รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็ นชอบ ทั้ งนี้ สานั กวิช าฯ จะได้แ จ้งผลการพิ จ ารณาดังกล่าวไปยังศู นย์บ ริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.2

ผลการสอบประมวลความรู้ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเคมี ของ นายภราดร
เล็กตระกูลธารา
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้แจ้งผลกำรสอบประมวลควำมรู้ นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
เคมี ของ นำยภรำดร เล็กตระกูลธำรำ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็ นชอบ ทั้ งนี้ สานั กวิช าฯ จะได้แ จ้งผลการพิ จ ารณาดังกล่าวไปยังศู นย์บ ริการ
การศึกษาต่อไป
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วาระที่ 4.3

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ของ
นางสาวธันยาภรณ์ กุลเกษ
รักษำกำรแทนหัวหน้ ำสำขำวิช ำจุลชีววิท ยำ ได้เสนอรำยชื่ออำจำรย์ที่ป รึก ษำวิท ยำนิพ นธ์ นั กศึกษำ
มหำบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ ของ นำงสำวธันยำภรณ์ กุลเกษ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต หัวหน้ำสำขำวิชำให้ใส่คำว่ำ “รักษำกำรแทน” ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.4

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ
นายอดิศักดิ์ การบรรจง
หั วหน้ ำสำขำวิ ช ำคณิ ต ศำสตร์ ได้ เสนอรำยชื่ ออำจำรย์ ที่ ป รึ กษำวิท ยำนิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษำดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สำขำวิชำคณิตศำสตร์ ของ นำย อดิศักดิ์ กำรบรรจง รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.5

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาว
สุพรรษา มุสิกะเจริญ
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอรำยชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
ฟิสิกส์ ของ นำงสำวสุพรรษำ มุสิกะเจริญ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.6

รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นาย
กฤษดา รอญยุทธ
รัก ษำกำรแทนหั วหน้ ำสำขำวิช ำเคมี ได้ เสนอรำยชื่ อ คณะกรรมกำรสอบประมวลควำมรู้ นั ก ศึ ก ษำ
มหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี ของ นำยกฤษดำ รอญยุทธ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.7

รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นาย
อนุรักษ์ แวหะยี
รัก ษำกำรแทนหั วหน้ ำสำขำวิช ำเคมี ได้ เสนอรำยชื่ อ คณะกรรมกำรสอบประมวลควำมรู้ นั ก ศึ ก ษำ
มหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี ของ นำยอนุรักษ์ แวหะยี รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.8

รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นั กศึกษามหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าเภสั ชวิทยา
ของ นางสาวจิราพร อ่อนศรี
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำเภสัชวิทยำ ได้เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรสอบประมวลควำมรู้ นักศึกษำ
มหำบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชวิทยำ ของ นำงสำวจิรำพร อ่อนศรี รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.9

รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาว
สุมิตา บุญแนบ
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิช ำเคมี ได้เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรสอบวัดคุณ สมบัติ นั กศึกษำดุษ ฎี
บัณฑิต สำขำวิชำเคมี ของ นำงสำวสุมิตำ บุญแนบ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.10

เปลี่ ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการพิ จารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎี บัณ ฑิ ต
สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาวปานประดับ สินปรุ
หัวหน้ำสำขำวิช ำชี ววิท ยำ ได้เสนอเปลี่ย นแปลงรำยชื่ อคณะกรรมกำรพิ จำรณำโครงร่ำงวิท ยำนิพ นธ์
นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ ของ นำงสำวปำนประดับ สินปรุ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.11

รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาว
ฐาปนี คาบุตดา
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต
สำขำวิชำเคมี ของ นำงสำวฐำปนี คำบุตดำ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต แก้ไขตำมคำสั่งที่ จำก 138/54 เป็น 138/2554
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.12

รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ นั กศึกษาดุษ ฎีบัณฑิ ต สาขาวิชาชีว วิทยา ของ
นางสาวอรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์
หั ว หน้ ำ สำขำวิ ช ำชี ว วิ ท ยำ ได้ เสนอรำยชื่ อ คณะกรรมกำรสอบวิ ท ยำนิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษำดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สำขำวิชำชีววิทยำ ของ นำงสำวอรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.13

รายชื่ อคณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ นั กศึกษาดุษ ฎีบัณฑิ ต สาขาวิชาชีววิทยา ของ
นางสาวรัตนา เกียรติทรงชัย
หั ว หน้ ำ สำขำวิ ช ำชี ว วิ ท ยำ ได้ เสนอรำยชื่ อ คณะกรรมกำรสอบวิ ท ยำนิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษำดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สำขำวิชำชีววิทยำ ของ นำงสำวรัตนำ เกียรติทรงชัย รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.14

รายชื่ อ คณะกรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าฟิ สิ ก ส์ ของ
นาย เกียรติศักดิ์ น้อยพา
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
ฟิสิกส์ ของ นำยเกียรติศักดิ์ น้อยพำ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต รำยชื่อกรรมกำรลำดับที่ 5 ให้ใส่คำว่ำ “อาจารย์” ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.15

กาหนดวันสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิ ต สาขาวิชาเคมี ของ นายอนุรักษ์
แวหะยี
รักษำกำรแทนหั ว หน้ ำสำขำวิ ชำเคมี ได้ เสนอกำหนดวั น สอบประมวลควำมรู้ นั ก ศึ กษำมหำบั ณ ฑิ ต
สำขำวิชำเคมี ของ นำยอนุรักษ์ แวหะยี รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.16

กาหนดวันสอบประมวลความรู้ นั กศึกษามหาบัณ ฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นายกฤษดา
รอญยุทธ
รักษำกำรแทนหั ว หน้ ำสำขำวิ ชำเคมี ได้ เสนอกำหนดวั น สอบประมวลควำมรู้ นั ก ศึ กษำมหำบั ณ ฑิ ต
สำขำวิชำเคมี ของ นำยกฤษดำ รอญยุทธ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.17

กาหนดวันสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิ ชาเภสัชวิทยา ของ นางสาว
จิราพร อ่อนศรี
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำเภสัชวิทยำ ได้เสนอกำหนดวันสอบประมวลควำมรู้ นักศึกษำมหำบัณฑิต
สำขำวิชำเภสัชวิทยำ ของ นำงสำวจิรำพร อ่อนศรี รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต
1. หัวหน้ำสำขำวิชำให้ใส่คำว่ำ “รักษำกำรแทน” ด้วย
2. ตัดวันที่สอบข้อเขียนลำดับที่ 4 ออก
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.18

เปลี่ยนแปลงกาหนดวันสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา
ของ นางสาวกนกวรรณ เทียมยม
รั ก ษำกำรแทนหั ว หน้ ำ สำขำวิ ช ำเภสั ช วิ ท ยำ ได้ เสนอเปลี่ ย นแปลงก ำหนดวั น สอบประมวลควำมรู้
นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชวิทยำ ของ นำงสำวกนกวรรณ เทียมยม รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต
1. หัวหน้ำสำขำวิชำให้ใส่คำว่ำ “รักษำกำรแทน” ด้วย
2. ตัดวันที่สอบข้อเขียนลำดับที่ 4 ออก
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.19

กาหนดวัน สอบวัดคุณสมบั ติ นักศึกษาดุษ ฎีบัณ ฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวสุมิตา
บุญแนบ
รั ก ษำกำรแทนหั ว หน้ ำ สำขำวิ ช ำเคมี ได้ เสนอก ำหนดวั น สอบวั ด คุ ณ สมบั ติ นั ก ศึ ก ษำดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สำขำวิชำเคมี ของ นำงสำวสุมิตำ บุญแนบ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.20

กาหนดวัน สอบวิทยานิ พนธ์ นั กศึ กษาดุ ษ ฎีบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวฐาปนี
คาบุตดา
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอกำหนดวันสอบวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
เคมี ของ นำงสำวฐำปนี คำบุตดำ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.21

กาหนดวัน สอบวิท ยานิ พนธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าชี ววิท ยา ของ นางสาว
อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์
หัวหน้ำสำขำวิชำชีววิทยำ ได้เสนอกำหนดวันสอบวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ
ของ นำงสำวอรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.22

กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึก ษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายเกียรติศักดิ์
น้อยพา
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอกำหนดวันสอบวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ ของ
นำยเกียรติศักดิ์ น้อยพำ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต พิมพ์ลำดับสถำนที่สอบให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ โดยเปลี่ยนแปลงวันที่สอบเป็น 15 ตุลาคม 2558
วาระที่ 4.23

เปลี่ยนแปลงกาหนดวันสอบวิทยานิ พนธ์ นั กศึกษาดุ ษฎี บัณ ฑิ ต สาขาวิช าฟิ สิกส์ ของ
นางสาวปริศฑนุช เกษียร
หั ว หน้ ำ สำขำวิ ช ำฟิ สิ ก ส์ ได้ เสนอเปลี่ ย นแปลงก ำหนดวั น สอบวิ ท ยำนิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษำดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สำขำวิชำฟิสิกส์ ของ นำงสำวปริศฑนุช เกษียร รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต พิมพ์ลำดับสถำนที่สอบให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ โดยเปลี่ยนแปลงวันที่สอบเป็น 15 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น.
วาระที่ 4.24

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิ ต สาขาวิช าเคมี
ของ นางชุติมา เปลื้องกลาง
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอขออนุมัติขยำยเวลำพิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำ
ดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี ของ นำงชุติมำ เปลื้องกลำง รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ออกไปจานวน 1 ภาคการศึกษา
คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบและ
ดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.25

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
วิทยา ของ นายญาณวรุตม์ คาชื่น
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำเภสัชวิทยำ ได้เสนอขออนุมัติขยำยเวลำพิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์
นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชวิทยำ ของ นำยญำณวรุตม์ คำชื่น รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
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มติ

ให้ความเห็นชอบขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ออกไปจานวน 1 ภาคการศึกษา
คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบและ
ดาเนินการต่อไป

วาระที่ 4.26

แผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนี ยมผลิตดุษ ฎีบัณฑิ ต นักศึกษาดุษ ฎีบัณฑิ ต สาขาวิชาเคมี
ของ นางชุติมา เปลื้องกลาง
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอแผนกำรใช้จ่ำยเงินค่ำธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต นักศึกษำ
ดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี ของ นำงชุติมำ เปลื้องกลำง รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.1
ขออนุ มั ติ จั ด ประชุ ม ที่ ป ระชุ ม คณบดี วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทย และขออนุ มั ติ
งบประมาณในการจัดประชุม
ที่ประชุมได้พิจำรณำกำรขออนุมัตจิ ัดประชุมที่ประชุมคณบดีวิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทย และขออนุมัติ
งบประมำณในกำรจัดประชุม โดยใช้งบประมำณปี 2559 รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต แก้ไขประมำณกำรงบประมำณ ข้อ 1 เป็น ค่าอาหารและอาหารว่าง
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้เสนออธิการบดีเพื่ออนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.2

ขอเพิ่มเติมเนื้อหาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษ ฎี
บัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
หัวหน้ำสำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล ได้แจ้งกำรเพิ่มเติมเนื้อหำในหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต
และหลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศ (หลัก สูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) รำยละเอียดดังเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมเพื่อ
เสนอสภาวิชาการเพื่อทราบต่อไป
วาระที่ 5.3
ขอนาส่งแบบขอสมัครรับทุน “กิตติบัณฑิต” ภาคการศึกษาที่ 1/2558 สาขาวิชาชีววิทยา
หัวหน้ำสำขำวิชำชีววิทยำ ได้เสนอรำยชื่อผู้ รับทุน “กิตติบัณฑิต” ภำคกำรศึกษำที่ 1/2558 สำขำวิชำ
ชีววิทยำ จำนวน 1 รำย รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบเสนอรายชื่อผู้รับทุนดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 2/2558 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ
จะได้เสนอคณบดีสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป
วาระที่ 5.4

เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายนอก) ในคณะกรรมการประจา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
หั ว หน้ ำ สถำนวิ จั ย ขอให้ เ สนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมกำรผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ (ภำยนอก) ใน
คณะกรรมกำรประจำสถำบันวิจัยและพัฒนำ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ โดยเสนอชื่อ รศ.ดร.วิทยา อมรกิจบารุง ทั้งนี้ สถานวิจัยจะได้ดาเนินการ
เสนอชื่อต่อไป
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วาระที่ 5.5

แต่ ง ตั้ ง คณาจารย์ บั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาเอก สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ของ อ.ดร.วรศม
กุนทีกาญจน์
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ เสนอแต่งตั้งคณำจำรย์บัณฑิต ระดับปริญญำเอก สำขำวิชำฟิสิกส์ ของ อ.ดร.
วรศม กุนทีกำญจน์ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต แบบเสนอประวัติ ให้เน้น ผลงานทางวิชาการเพิ่มเติม ด้วย
มติ
ให้ค วามเห็ น ชอบ ทั้งนี้ สานั กวิชาฯ จะได้ท าเรื่องเสนอรองอธิก ารบดีฝ่ายวิช าการและ
นวัตกรรมเพื่อนาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.6

การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ” ของ อ.ดร.พนมศักดิ์
มีมนต์
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ เสนอกำรขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร ระดับ “ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ” ของ
อ.ดร.พนมศักดิ์ มีมนต์ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต
1. งำนบริกำรวิชำกำร ข้อ 1), 2), 3), 13) ให้ตัดชื่อเรื่องออก
2. ตรวจสอบกำรพิมพ์ให้ถูกต้อง
3. ให้ทำตำรำงสรุปงำนวิจัย ไว้หน้ำผลงำนวิจัยด้วย
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 5.7

ขออนุ มัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นั กศึกษามหาบัณฑิ ต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาว
เสาวรส ดาวประทีป
ที่ประชุมได้พิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ ของ นำงสำวเสำวรส

ดำวประทีป
มติ

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป

วาระที่ 5.8

ขออนุ มั ติ โครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ยา ของ
นางสาวธันยาภรณ์ กุลเกษ
ที่ประชุมได้พิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ ของ นำงสำว

ธันยำภรณ์ กุลเกษ
มติ

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป

วาระที่ 5.9

ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ของ Mr. Linh
Thuy Tran
ที่ประชุมได้พิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี ของ Mr. Linh Thuy

Tran
มติ

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
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วาระที่ 5.10

ขออนุ มั ติ โ ครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา ของ
Mr.Bartosz Nadolski
ที่ประชุมได้พิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ ของ Mr.Bartosz

Nadolski
มติ

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป

วาระที่ 5.11

ขออนุ มั ติโครงร่ า งวิท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าคณิ ต ศาสตร์ ของ
Mr.Airen Zhou
ที่ประชุมได้พิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ ของ Mr.Airen

Zhou
มติ

ให้ความเห็นชอบ ทัง้ นี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป

วาระที่ 5.12

วิทยานิ พนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาว
เบญจมาศ ศาลางาม
ที่ประชุมได้พิจำรณำวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชวิทยำ ของ นำงสำว
เบญจมำศ ศำลำงำม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.13

วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ของ นางสาว
ชื่นฤดี คลังกระโทก
ที่ประชุมได้พิจำรณำวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ ของ นำงสำว
ชื่นฤดี คลังกระโทก
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.14

วิทยานิ พนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาว
ศิริพร ริยะจันทร์
ที่ประชุมได้พิจำรณำวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชวิทยำ ของ นำงสำว

ศิริพร ริยะจันทร์
มติ
วาระที่ 5.15

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป

วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ
นางสาวปรินดา ภูคงเดือน
ที่ประชุมได้พิจำรณำวิทยำนิพนธ์ฉบับ สมบูรณ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล
ของ นำงสำวปรินดำ ภูคงเดือน
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
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วาระที่ 5.16

วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ
นายนิติ เอี่ยมชื่น
ที่ประชุมได้พิจำรณำวิทยำนิพนธ์ฉบับ สมบูรณ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล
ของ นำยนิติ เอี่ยมชื่น
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.17 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นายชัยวัฒน์ คงมั่นกลาง
ที่ประชุมได้พิจำรณำวิทยำนิพนธ์ฉบับ สมบูรณ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิ ต สำขำวิชำเคมี ของ นำยชัยวัฒน์
คงมั่นกลำง
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.18

วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาวไปรดา
เชยประทับ
ที่ประชุมได้พิจำรณำวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชวิทยำ ของ นำงสำว

ไปรดำ เชยประทับ
มติ

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป

วาระที่ 5.19

วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ของ นางสาวเวธกา
เช้าเจริญ
ที่ประชุมได้พิจำรณำวิทยำนิพนธ์ฉบับ สมบูรณ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี ของ นำงสำว

เวธกำ เช้ำเจริญ
มติ

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอืน่ ๆ
วาระที่ 6.1
รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 3/2557 ระดับปริญญาเอก จานวน 2 ราย
ที่ป ระชุม ได้ พิ จำรณำรำยชื่ อผู้ สำเร็จกำรศึก ษำ ประจำภำคกำรศึ กษำที่ 3/2557 ระดั บ ปริญ ญำเอก
จำนวน 2 รำย รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต ผู้สำเร็จกำรศึกษำลำดับที่ 2 ให้ตรวจสอบชื่อเรื่องกับผลงำนตีพิมพ์ว่ำสอดคล้องกันหรือไม่
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งศูนย์บริการการศึกษา และรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและนวัตกรรมต่อไป
วาระที่ 6.2

การขอจานวนทุนผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาหรับนักศึกษา
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต (การจั ด การศึ ก ษาแบบก้ า วหน้ า : Honors Program)
สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจาปีการศึกษา 2559
ผู้ประสำนงำนหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิ ตแบบก้ำวหน้ำ ฯ ได้เสนอขอจำนวนทุนผู้มีควำมสำมำรถ
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนัก ศึกษำหลัก สูตรวิท ยำศำสตรบัณ ฑิ ต (กำรจัดกำรศึกษำแบบก้ำวหน้ำ :
Honors Program) สำนักวิชำวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ประจำปีกำรศึกษำ 2559 รำยละเอียดดัง
เอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 6.3

(ร่าง) ประกาศ มทส. เรื่องการรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบั ณ ฑิ ต (การจั ด การศึ ก ษาแบบก้ า วหน้ า : Honors Program) ส านั ก วิ ช า
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจาปีการศึกษา 2559
ผู้ประสำนงำนหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตแบบก้ำวหน้ำ ฯ ได้เสนอ (ร่ำง) ประกำศ มทส. เรื่องกำรรับ
สมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษำเข้ำศึกษำในหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (กำรจัดกำรศึกษำแบบก้ำวหน้ำ : Honors Program)
สำนักวิชำวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุ นำรี ประจำปีกำรศึกษำ 2559 รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 6.4

รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นาย
จรูญ วงษ์เจริญ
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
ฟิสิกส์ ของ นำยจรูญ วงษ์เจริญ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 6.5

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นาย
ธนวัฏ สวัสดี
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอรำยชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
ฟิสิกส์ ของ นำยธนวัฏ สวัสดี รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 6.6

กาหนดวัน สอบวิท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ กษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าฟิ สิ ก ส์ ของ นายจรู ญ
วงษ์เจริญ
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอกำหนดวันสอบวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ ของ
นำยจรูญ วงษ์เจริญ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 6.7

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นาย
จรูญ วงษ์เจริญ
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอรำยชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
ฟิสิกส์ ของ นำยจรูญ วงษ์เจริญ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางบุษบา วรรณศุภ
นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
ผู้บันทึกการประชุม

