รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 16/2557
วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557
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 (ผศ.ดร.หนูเดือน เมืองแสน)
4. หัวหน้ำสำขำวิชำจุลชีววิทยำ (ผศ.ดร.หนูเดือน เมืองแสน, รักษำกำรแทน)
5. หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี (รศ.ดร.จตุพร วิทยำคุณ)
6. หัวหน้ำสำขำวิชำชีวเคมี (รศ.ดร.จตุพร วิทยำคุณ, รักษำกำรแทน)
7. หัวหน้ำสำขำวิชำคณิตศำสตร์ (รศ.ดร.ประภำศรี อัศวกุล)
8. หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ (ผศ.ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช, แทน)
9. หัวหน้ำสำขำวิชำเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ (ผศ.ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช, แทน)
10. หัวหน้ำสำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล (ผศ.ดร.สัญญำ สรำภิรมย์)
11. หัวหน้ำสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ (อ.ดร.พรเทพ รำชนำวี, รักษำกำรแทน)
12. หัวหน้ำสำขำวิชำสรีรวิทยำ (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์)
13. หัวหน้ำสำขำวิชำกำยวิภำคศำสตร์ (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษำกำรแทน)
14. หัวหน้ำสำขำวิชำเภสัชวิทยำ (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษำกำรแทน)
15. หัวหน้ำสำขำวิชำปรสิตวิทยำ (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษำกำรแทน)
16. รศ.ดร.วินิช พรมอำรักษ์ (ผู้แทนคณำจำรย์สำนักวิชำวิทยำศำสตร์)
17. รศ.ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกลุ (ผู้แทนคณำจำรย์สำนักวิชำวิทยำศำสตร์)
18. ผศ.ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์ (ผู้แทนคณำจำรย์สำนักวิชำวิทยำศำสตร์)
19. ผศ.ดร.ทรงกต ทศำนนท์ (ผู้แทนคณำจำรย์สำนักวิชำวิทยำศำสตร์)
20. ผศ.ดร.พนิดำ ขันแก้วหล้ำ (ผูแ้ ทนคณำจำรย์สำนักวิชำวิทยำศำสตร์)
21. หัวหน้ำสถำนวิจัย (ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรญ
ั )

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

ผู้ไม่เข้าประชุม
ไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. หัวหน้ำสำนักงำนคณบดี (นำงสำวลฎำภำ รัตนจำรุ)
2. นำงบุษบำ วรรณศุภ
3. นำงสำวภัทรำวรรณ์ สุนทรำศรี

ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
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เริ่มประชุมเวลา 13.35 น.
ประธำนกล่ำวเปิดกำรประชุม และดำเนินกำรประชุมตำมวำระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1.1 เรื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย (นัดพิเศษ)
วำระที่ 1.1.1 กำรอนุมัติในหลักกำรกำรจัดทำ (ร่ำง) บันทึกควำมเข้ำใจกำรวิจัยด้ำนสหกิจศึกษำกับ
University West ประเทศสวีเดน และกำรร่วมลงนำมบันทึ กควำมเข้ำใจกำรวิจัย
ด้ำนสหกิจศึกษำกับ University West ประเทศสวีเดน
วำระที่ 1.1.2 ประเด็นวำระเชิงนโยบำยที่ สภำมหำวิท ยำลัยต้ องกำรดำเนิน กำรให้ บรรลุผลตำม
เป้ำหมำย ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.2 เรื่องจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2557
วำระที่ 1.2.1 ทรงพระกรุณ ำโปรดเกล้ำฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
เสด็ จ พระรำชด ำเนิ น แทนพระองค์ ม ำพระรำชทำนปริ ญ ญำบั ต ร ในวั น ที่ 17
พฤศจิกำยน 2557
วำระที่ 1.2.2 กำรให้ควำมเห็นชอบผลกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร
วำระที่ 1.2.3 กำรอนุมัติขยำยระยะเวลำกำรศึกษำของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
วำระที่ 1.2.4 กำรอนุมัติรับนักศึกษำเข้ำศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ เป็นกรณีพิเศษ
วำระที่ 1.2.5 กำรให้ควำมเห็นชอบแต่งตั้งหัวหน้ำสำขำวิชำคณิตศำสตร์ สำนักวิชำวิทยำศำสตร์
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.3 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาศูนย์/สถาบัน
วำระที่ 1.3.1 เรื่องจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
รองคณบดีในฐำนะผู้แทนคณบดีสำนักวิชำวิทยำศำสตร์เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรประจำศูนย์
เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มีเรื่องแจ้งให้ทรำบ คือ รำยกำรคำขอตั้งงบประมำณครุภัณ ฑ์กำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีขอให้สำนักวิชำ
วิทยำศำสตร์จัดส่งรำยละเอียดข้อพิกัดทำงเทคนิค และใบเสนอรำคำของครุภัณฑ์ดังกล่ำว จำนวน 66 รำยกำร ให้ศูนย์
เครื่อ งมื อ วิ ท ยำศำสตร์ และเทคโนโลยี ภ ำยในวัน พฤหั ส บดี ที่ 5 มิ ถุ น ำยน 2557 ก่ อ นเวลำ 24.00 น. ซึ่ งส ำนั ก วิ ชำ
วิทยำศำสตร์ได้ดำเนินกำรดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.4 เรือ่ งแจ้งเพื่อทราบอื่นๆ
วำระที่ 1.4.1 ผลกำรคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้ำสำนักงำนคณบดี สำนักวิชำวิทยำศำสตร์
วำระที่ 1.4.2 ผู้บริหำรสำนักวิชำวิทยำศำสตร์ได้ให้กำรต้อนรับคณะผู้บริหำรจำกสถำบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ (องค์กำรมหำชน) เมื่อวันที่ 29 พฤษภำคม 2557
มติ
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุม (วาระเวียน) ครั้งที่ 11/2557
ตำมที่ฝ่ำยเลขำนุกำรที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนักวิชำวิทยำศำสตร์ ได้ส่งแบบเสนอควำมเห็นชอบ
เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนตัวอักษรรำยวิชำ 105101 ฟิ สิกส์ 1 ประจำภำคกำรศึกษำที่ 3/2556 นั้น ผลกำร
พิจำรณำของกรรมกำรฯ จำนวน 21 รำย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมกำร 8 รำย ให้ควำมเห็นชอบ โดยไม่มีกำรแก้ไข
2. กรรมกำร 13 รำย ไม่ส่งแบบควำมเห็นชอบคืนที่ส่วนธุรกำร ซึ่งถือว่ำให้ควำมเห็นชอบ
มติ
ให้ ค วามเห็ น ชอบ เรื่ อ ง การเปลี่ ย นแปลงระดั บ คะแนนตั วอั ก ษรรายวิช า 105101
ฟิสิกส์ 1 ประจาภาคการศึกษาที่ 3/2556
วาระที่ 2.2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2557
ตำมที่ฝ่ำยเลขำนุกำรที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนักวิชำวิทยำศำสตร์ได้ส่งแบบแจ้งรับรองและแก้ไข
ปรับปรุงรำยงำนกำรประชุ มคณะกรรมกำรประจำสำนักวิชำวิทยำศำสตร์ในครำวประชุมครั้งที่ 12/2557 วันที่ 14
พฤษภำคม 2557 และขอให้กรรมกำรฯ ส่งแบบแจ้งกำรรับรองคืนที่ส่วนธุรกำรภำยในวันที่ 29 พฤษภำคม 2557 นั้น
ผลกำรพิจำรณำของกรรมกำรฯ จำนวน 21 รำย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมกำร 13 รำย ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรกำร โดยไม่มีกำรแก้ไข
2. กรรมกำร 2 รำย ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรกำร โดยมีกำรแก้ไขรำยงำน ดังนี้
- หน้ำ 4 วำระที่ 3.3 ข้อสังเกต ข้อ 1. ให้แก้ไข เป็น ปรับแก้เอกสารอ้างอิงให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
โดยมอบ ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ ช่วยให้คาแนะนาด้วย
- ปรับแก้ไขกำรเรียงลำดับข้อสังเกต เป็น
1. ภาระงานย้ อนหลัง 3 ปี งานสอน ให้ ใส่ ณ ปี ปั จจุ บั น ตั้ งแต่ภ าคการศึก ษาที่ 3/2556 หรือ
2/2556 เป็นต้นไป
2. หน้า 83 และ 84 ไม่มีรายการในเอกสารอ้างอิง
3. รูปภาพแก้ไขแหล่งที่มา (http:) ให้ถูกต้อง
4. ปรับแก้เอกสารอ้างอิงให้เป็นรูปแบบเดียวกัน โดยมอบ ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ ช่วยให้คาแนะนา
ด้วย
3. กรรมกำร 6 รำย ไม่ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรกำร ซึ่งถือว่ำให้กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว
มติ
รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข
วาระที่ 2.3 รับรองรายงานการประชุม (วาระเวียน) ครั้งที่ 13/2557
ตำมที่ฝ่ำยเลขำนุกำรที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนักวิชำวิทยำศำสตร์ ได้ส่งแบบเสนอควำมเห็นชอบ
เรื่อง 1. รำยชื่อนักศึกษำเพื่อรับรำงวัลประจำปีกำรศึกษำ 2557 สำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีผู้มีผลกำรเรียนเป็น
อันดับหนึ่งของหลักสูตร 2. ขอแจ้งเปลี่ยนระดับคะแนนตัวอักษร ประจำภำคกำรศึกษำที่ 3/2556 3. ขอเปลี่ยนแปลง
แผนปฏิบัติกำรและงบประมำณโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ นั้น ผลกำรพิจำรณำของกรรมกำรฯ
จำนวน 21 รำย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมกำร 13 รำย ให้ควำมเห็นชอบ โดยไม่มีกำรแก้ไข
2. กรรมกำร 8 รำย ไม่ส่งแบบควำมเห็นชอบคืนที่ส่วนธุรกำร ซึ่งถือว่ำให้ควำมเห็นชอบ
มติ
ให้ความเห็นชอบ เรื่อง
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1. รายชื่อนั กศึกษาเพื่อรับรางวัลประจาปีการศึกษา 2557 สาหรับ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีผู้มีผลการเรียนเป็นอันดับหนึ่งของหลักสูตร
2. ขอแจ้งเปลี่ยนระดับคะแนนตัวอักษร ประจาภาคการศึกษาที่ 3/2556
3. ขอเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการและงบประมาณโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
วาระที่ 2.4 รับรองรายงานการประชุม (วาระเวียน) ครั้งที่ 14/2557
ตำมที่ฝ่ำยเลขำนุกำรที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนักวิชำวิทยำศำสตร์ ได้ส่ งแบบเสนอควำมเห็นชอบ
เรื่อง ผลงำนวิชำกำรเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งทำงวิชำกำรเพิ่มขึ้น ประจำปีกำรศึกษำ 2556 นั้น ผลกำรพิจำรณำของ
กรรมกำรฯ จำนวน 21 รำย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมกำร 17 รำย ให้ควำมเห็นชอบ โดยไม่มีกำรแก้ไข
2. กรรมกำร 4 รำย ไม่ส่งแบบควำมเห็นชอบคืนที่ส่วนธุรกำร ซึ่งถือว่ำให้ควำมเห็นชอบ
มติ
ให้ความเห็นชอบ เรื่อง ผลงานวิชาการเพื่อรับเงินประจาตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
ประจาปีการศึกษา 2556
วาระที่ 2.5 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 15/2557
ที่ประชุมได้พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนักวิชำวิทยำศำสตร์ ครั้งที่ 15/2557
รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 การเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นสายวิชาการด้านการสอน และด้านการบริการ
วิชาการ ประจาปี พ.ศ. 2557
ที่ประชุมได้พิจำรณำกำรเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงำนดีเด่นสำยวิชำกำรด้ำนกำรสอน และด้ำน
กำรบริกำรวิชำกำร ประจำปี พ.ศ. 2557 รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ไม่เสนอ
วาระที่ 3.2 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หั ว หน้ ำ สถำนวิ จั ย ได้ ข อหำรื อ ที่ ป ระชุ ม เกี่ ย วกั บ กำรแต่ งตั้ ง อำจำรย์ ที่ ป รึ ก ษำวิ ท ยำนิ พ นธ์ /
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
มติ
มอบฝ่ายเลขานุการทาหนังสือถึงงานนิติการช่วยพิจารณาตีความ เพื่อเป็นมาตรฐาน
ของสานักวิชาวิทยาศาสตร์ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอขออนุมัต-ิ เพื่อทักท้วง
วาระที่ 4.1 แบบประเมิ น การสอบวิท ยานิ พนธ์ นั กศึ กษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาเภสัช วิท ยา ของ
นางสาวฐิติยา มั่งประยูร
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำเภสัชวิทยำ ได้แจ้งผลกำรสอบวิทยำนิพนธ์ ของ นำงสำวฐิติยำ
มั่งประยูร นักศึกษำระดับปริญญำโท สำขำวิชำเภสัชวิทยำ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
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มติ

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป

วาระที่ 4.2 แบบประเมิ น การสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ววิ ท ยา ของ
นางสาวจิระภา สุวรรณรัตน์
หั วหน้ ำสำขำวิชำชี ววิท ยำ ได้ แจ้ งผลกำรสอบวิท ยำนิ พ นธ์ ของ นำงสำวจิ ระภำ สุว รรณรั ต น์
นักศึกษำระดับปริญญำเอก สำขำวิชำชีววิทยำ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.3 แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาว
อัจฉรา กาเอ้ย
ผศ.ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้แจ้งผลกำรสอบวิทยำนิพนธ์
ของ นำงสำวอัจฉรำ กำเอ้ย นักศึกษำระดับปริญญำเอก สำขำวิชำฟิสิกส์ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.4 แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นาย
ธราธิป เรืองวิทยานนท์
รัก ษำกำรแทนหั ว หน้ ำ สำขำวิชำเภสั ชวิท ยำ ได้ แ จ้ งผลกำรสอบวิ ท ยำนิ พ นธ์ ของ นำยธรำธิ ป
เรืองวิทยำนนท์ นักศึกษำระดับปริญญำเอก สำขำวิชำเภสัชวิทยำ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.5 รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ
Mr.Khampaseuth Kong Ay
หั ว หน้ ำ สำขำวิ ช ำชี ว วิ ท ยำ ได้ เ สนอรำยชื่ อ คณ ะกรรมกำรสอบประมวลควำมรู้ ของ
Mr.Khampaseuth Kong Ay นักศึ กษำระดับปริญ ญำโท สำขำวิชำชีววิท ยำ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำร
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.6 รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ
Mr.Phayvieng Vongkhamheng
หัวหน้ำสำขำวิชำชีววิทยำ ได้เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรสอบประมวลควำมรู้ ของ Mr.Phayvieng
Vongkhamheng นักศึกษำระดับปริญญำโท สำขำวิชำชีววิทยำ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.7 รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ
นายพิศิษฐ์ วิบูลย์พจน์
ผศ.ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำร
สอบประมวลควำมรู้ ของ นำยพิศิษฐ์ วิบูลย์พจน์ นักศึกษำระดับปริญญำโท สำขำวิชำฟิสิกส์ รำยละเอียดดังเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต กรรมกำรลำดับที่ 5 แก้ไขตำแหน่งทำงวิชำกำร จำก Assist. เป็น Asst.
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.8 รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ
นางสาวโรจน์นภา ธารามาศ
ผศ.ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำร
สอบประมวลควำมรู้ ของ นำงสำวโรจน์นภำ ธำรำมำศ นักศึกษำระดับปริญญำโท สำขำวิชำฟิสิกส์ รำยละเอียดดัง
เอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต กรรมกำรลำดับที่ 5 แก้ไขตำแหน่งทำงวิชำกำร จำก Assist. เป็น Asst.
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.9 รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ
นางสาวกาญจนา สุโพธิ์นอก
ผศ.ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำร
สอบประมวลควำมรู้ ของ นำงสำวกำญจนำ สุโพธิ์นอก นักศึกษำระดับปริญญำโท สำขำวิชำฟิสิกส์ รำยละเอียดดัง
เอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต กรรมกำรลำดับที่ 5 แก้ไขตำแหน่งทำงวิชำกำร จำก Assist. เป็น Asst.
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.10 รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ
นายธนานุวัติ สุยุพร
ผศ.ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำร
สอบประมวลควำมรู้ ของ นำยธนำนุวัติ สุยุพร นักศึกษำระดับปริญญำโท สำขำวิชำฟิสิกส์ รำยละเอียดดังเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต กรรมกำรลำดับที่ 5 แก้ไขตำแหน่งทำงวิชำกำร จำก Assist. เป็น Asst.
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.11 รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ
นายนิวัฒน์ เหมหา
ผศ.ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำร
สอบประมวลควำมรู้ ของ นำยนิวัฒน์ เหมหำ นักศึกษำระดับปริญญำโท สำขำวิชำฟิสิกส์ รำยละเอียดดังเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต กรรมกำรลำดับที่ 5 แก้ไขตำแหน่งทำงวิชำกำร จำก Assist. เป็น Asst.
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.12 รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ
นายคมสันต์ ลาพาแว
ผศ.ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำร
สอบประมวลควำมรู้ ของ นำยคมสันต์ ลำพำแว นักศึกษำระดับปริญญำโท สำขำวิชำฟิสิกส์ รำยละเอียดดังเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต กรรมกำรลำดับที่ 5 แก้ไขตำแหน่งทำงวิชำกำร จำก Assist. เป็น Asst.
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.13 รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นาย
เจษฎา ขจรฤทธิ์
ผศ.ดร.ชิ โ นรั ต น์ กอบเดช ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ แ ทนหั ว หน้ ำ สำขำวิ ช ำฟิ สิ ก ส์ ได้ เ สนอขอแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมกำรสอบวัดคุณสมบัติ ของ นำยเจษฎำ ขจรฤทธิ์ นักศึกษำระดับปริญญำเอก สำขำวิชำฟิสิกส์ รำยละเอียด
ดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต กรรมกำรลำดับที่ 5 แก้ไขตำแหน่งทำงวิชำกำร จำก Assist. เป็น Asst.
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.14 รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นาย
สุเมธ ศิริรจน์
ผศ.ดร.ชิ โ นรั ต น์ กอบเดช ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ แ ทนหั ว หน้ ำ สำขำวิ ช ำฟิ สิ ก ส์ ได้ เ สนอขอแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมกำรสอบวัดคุณสมบัติ ของ นำยสุเมธ ศิริรจน์ นักศึกษำระดับปริญญำเอก สำขำวิชำฟิสิกส์ รำยละเอียดดัง
เอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต กรรมกำรลำดับที่ 5 แก้ไขตำแหน่งทำงวิชำกำร จำก Assist. เป็น Asst.
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.15 รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุ ณสมบัติ นักศึ ก ษาดุษ ฎีบั ณฑิ ต สาขาวิช าฟิ สิกส์ ของ
นายธนัช ศังขะกฤษณ์
ผศ.ดร.ชิ โ นรั ต น์ กอบเดช ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ แ ทนหั ว หน้ ำ สำขำวิ ช ำฟิ สิ ก ส์ ได้ เ สนอขอแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมกำรสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ ของ นำยธนั ช ศั งขะกฤษณ์ นั ก ศึ ก ษำระดั บ ปริ ญ ญำเอก สำขำวิ ช ำฟิ สิ ก ส์
รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต กรรมกำรลำดับที่ 5 แก้ไขตำแหน่งทำงวิชำกำร จำก Assist. เป็น Asst.
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.16 รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุ ณสมบัติ นักศึก ษาดุษ ฎีบั ณฑิ ต สาขาวิช าฟิ สิกส์ ของ
นางสาวทองสุข สีชุมแสง
ผศ.ดร.ชิ โ นรั ต น์ กอบเดช ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ แ ทนหั ว หน้ ำ สำขำวิ ช ำฟิ สิ ก ส์ ได้ เ สนอขอแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมกำรสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ ของ นำงสำวทองสุ ข สี ชุม แสง นั ก ศึ ก ษำระดั บ ปริ ญ ญำเอก สำขำวิ ชำฟิ สิ ก ส์
รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต กรรมกำรลำดับที่ 5 แก้ไขตำแหน่งทำงวิชำกำร จำก Assist. เป็น Asst.
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.17 รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุ ณสมบัติ นักศึก ษาดุษ ฎีบั ณฑิ ต สาขาวิช าฟิ สิกส์ ของ
นางสาวอรอุมา กาฬหว้า
ผศ.ดร.ชิ โ นรั ต น์ กอบเดช ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ แ ทนหั ว หน้ ำ สำขำวิ ช ำฟิ สิ ก ส์ ได้ เ สนอขอแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมกำรสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ ของ นำงสำวอรอุ ม ำ กำฬหว้ำ นั ก ศึ ก ษำระดั บ ปริ ญ ญำเอก สำขำวิชำฟิ สิ ก ส์
รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต กรรมกำรลำดับที่ 5 แก้ไขตำแหน่งทำงวิชำกำร จำก Assist. เป็น Asst.
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.18 รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุ ณสมบัติ นักศึก ษาดุษ ฎี บั ณฑิ ต สาขาวิช าฟิ สิกส์ ของ
นางสาวขนิษฐา จันทโสม
ผศ.ดร.ชิ โ นรั ต น์ กอบเดช ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ แ ทนหั ว หน้ ำ สำขำวิ ช ำฟิ สิ ก ส์ ได้ เ สนอขอแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมกำรสอบวัด คุ ณ สมบั ติ ของ นำงสำวขนิ ษ ฐำ จั น ทโสม นั ก ศึ ก ษำระดั บ ปริญ ญำเอก สำขำวิชำฟิ สิ ก ส์
รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต กรรมกำรลำดับที่ 5 แก้ไขตำแหน่งทำงวิชำกำร จำก Assist. เป็น Asst.
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.19 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นายเทอดเกียรติ พวงรอด
หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงรำยชื่อคณะกรรมกำรสอบวัดคุณสมบัติ ของ นำย
เทอดเกียรติ พวงรอด นักศึกษำระดับปริญญำเอก สำขำวิชำเคมี รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.20 รายชื่ อคณะกรรมการพิ จารณาโครงร่างวิทยานิ พนธ์ นั กศึก ษามหาบั ณฑิ ต สาขาวิช า
ชีววิทยา ของ Mr. TSI NDEH NJI
หัวหน้ำสำขำวิชำชีววิทยำ ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ ของ Mr.
TSI NDEH NJI นักศึกษำระดับปริญญำโท สำขำวิชำชีววิทยำ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.21 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาว
โสภิดา เที่ยงวิริยะ
หัวหน้ ำสำขำวิชำเคมี ได้ เสนอขอแต่ งตั้ งคณะกรรมกำรสอบวิท ยำนิพ นธ์ ของ นำงสำวโสภิ ด ำ
เที่ยงวิริยะ นักศึกษำระดับปริญญำโท สำขำวิชำเคมี รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.22 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาว
ประภัสสร เพลิดสระน้อย
หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ ของ นำงสำวประภัสสร
เพลิดสระน้อย นักศึกษำระดับปริญญำโท สำขำวิชำเคมี รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.23 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ของ
นายโชคชัย เชื้อหนองทอน
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำจุลชีววิทยำ ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ ของ
นำยโชคชัย เชื้อหนองทอน นักศึกษำระดับปริญญำเอก สำขำวิชำจุลชีววิทยำ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำร
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.24 ก าหนดวั น สอบประมวลความรู้ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา ของ
Mr.Khampaseuth Kong Ay
หัวหน้ำสำขำวิชำชีววิทยำ ได้เสนอขอกำหนดวันสอบประมวลควำมรู้ ของ Mr.Khampaseuth
Kong Ay นักศึกษำระดับปริญญำโท สำขำวิชำชีววิทยำ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.25 ก าหนดวั น สอบประมวลความรู้ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา ของ
Mr.Phayvieng Vongkhamheng
หั ว หน้ ำ สำขำวิ ช ำชี ว วิ ท ยำ ได้ เสนอขอก ำหนดวั น สอบประมวลควำมรู้ ของ Mr.Phayvieng
Vongkhamheng นักศึกษำระดับปริญญำโท สำขำวิชำชีววิทยำ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.26 กาหนดวันสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายพิศิษฐ์
วิบูลย์พจน์
ผศ.ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอขอกำหนดวันสอบ
ประมวลควำมรู้ ของ นำยพิศิษฐ์ วิบูลย์พจน์ นักศึกษำระดับปริญญำโท สำขำวิชำฟิสิกส์ รำยละเอียดดังเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.27 กาหนดวันสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาว
โรจน์นภา ธารามาศ
ผศ.ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอขอกำหนดวันสอบ
ประมวลควำมรู้ ของ นำงสำวโรจน์นภำ ธำรำมำศ นักศึกษำระดับปริญญำโท สำขำวิชำฟิสิกส์ รำยละเอียดดังเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.28 กาหนดวันสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาว
กาญจนา สุโพธิ์นอก
ผศ.ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอขอกำหนดวันสอบ
ประมวลควำมรู้ ของ นำงสำวกำญจนำ สุโพธิ์นอก นักศึกษำระดับปริญญำโท สำขำวิชำฟิสิกส์ รำยละเอียดดังเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.29 กาหนดวันสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายคมสันต์
ลาพาแว
ผศ.ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอขอกำหนดวันสอบ
ประมวลควำมรู้ ของ นำยคมสันต์ ลำพำแว นักศึกษำระดับปริญ ญำโท สำขำวิชำฟิสิกส์ รำยละเอียดดังเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต แก้ไขเลขประจำตัว จำก D5610358 เป็น M5610358
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.30 กาหนดวันสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายนิวัฒน์
เหมหา
ผศ.ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอขอกำหนดวั นสอบ
ประมวลควำมรู้ ของ นำยนิ วัฒ น์ เหมหำ นั ก ศึ ก ษำระดับ ปริญ ญำโท สำขำวิ ชำฟิ สิก ส์ รำยละเอี ย ดดังเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต แก้ไขเลขประจำตัว จำก D5610181 เป็น M5610181
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.31 กาหนดวันสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายธนานุวัติ
สุยุพร
ผศ.ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอขอกำหนดวันสอบ
ประมวลควำมรู้ ของ นำยธนำนุ วัติ สุ ยุพ ร นั กศึก ษำระดับ ปริญ ญำโท สำขำวิชำฟิ สิก ส์ รำยละเอี ยดดั งเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต แก้ไขเลขประจำตัว จำก D5610174 เป็น M5610174
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.32 กาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายเจษฎา
ขจรฤทธิ์
ผศ.ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอขอกำหนดวันสอบวัด
คุ ณ สมบั ติ ของ นำยเจษฎำ ขจรฤทธิ์ นั ก ศึ ก ษำระดั บ ปริ ญ ญำเอก สำขำวิ ช ำฟิ สิ ก ส์ รำยละเอี ย ดดั งเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต ให้ระบุ “ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป” ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.33 กาหนดวัน สอบวัดคุณ สมบั ติ นั กศึ กษาดุษ ฎี บั ณฑิ ต สาขาวิชาฟิ สิ กส์ ของ นายสุเมธ
ศิริรจน์
ผศ.ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอขอกำหนดวันสอบวัด
คุณสมบัติ ของ นำยสุเมธ ศิริรจน์ นักศึกษำระดับปริญญำเอก สำขำวิชำฟิสิกส์ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำร
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.34 กาหนดวัน สอบวัดคุณ สมบั ติ นั ก ศึ กษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าฟิ สิ ก ส์ ของ นายธนั ช
ศังขะกฤษณ์
ผศ.ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอขอกำหนดวันสอบวัด
คุ ณ สมบั ติ ของ นำยธนั ช ศั งขะกฤษณ์ นั ก ศึ ก ษำระดั บ ปริ ญ ญำเอก สำขำวิ ช ำฟิ สิ ก ส์ รำยละเอี ย ดดั งเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.35 กาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาวทองสุข
สีชุมแสง
ผศ.ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอขอกำหนดวันสอบวัด
คุณ สมบั ติ ของ นำงสำวทองสุข สีชุมแสง นั กศึกษำระดั บปริญ ญำเอก สำขำวิชำฟิ สิกส์ รำยละเอียดดั งเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.36 กาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาวอรอุมา
กาฬหว้า
ผศ.ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอขอกำหนดวันสอบวัด
คุณ สมบัติ ของ นำงสำวอรอุม ำ กำฬหว้ำ นักศึก ษำระดั บปริญ ญำเอก สำขำวิชำฟิสิ กส์ รำยละเอียดดังเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.37 ก าหนดวัน สอบวัดคุ ณ สมบั ติ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าฟิ สิ ก ส์ ของ นางสาว
ขนิษฐา จันทโสม
ผศ.ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอขอกำหนดวันสอบวัด
คุณ สมบัติ ของ นำงสำวขนิษ ฐำ จันทโสม นักศึกษำระดับปริญ ญำเอก สำขำวิชำฟิสิกส์ รำยละเอียดดังเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.38 กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิช าเคมี ของ นางสาวโสภิดา
เที่ยงวิริยะ
หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอขอกำหนดวันสอบวิทยำนิพ นธ์ ของ นำงสำวโสภิดำ เที่ยงวิริยะ
นักศึกษำระดับปริญญำโท สำขำวิชำเคมี รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.39 กาหนดวัน สอบวิท ยานิ พนธ์ นั ก ศึก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าจุ ลชี ววิท ยา ของ นาย
โชคชัย เชื้อหนองทอน
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำจุลชี ววิท ยำ ได้ เสนอขอกำหนดวันสอบวิท ยำนิพ นธ์ ของ นำย
โชคชัย เชื้อหนองทอน นักศึกษำระดับปริญญำเอก สำขำวิชำจุลชีววิทยำ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.40 แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ครั้ ง ที่ 3 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ของ นายโชคชัย เชื้อหนองทอน
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำจุลชีววิทยำ ได้เสนอแผนกำรใช้จ่ำยเงินค่ำธรรมเนียมผลิตดุษ ฎี
บัณฑิต ครั้งที่ 3 ของ นำยโชคชัย เชื้อหนองทอน นักศึกษำระดับปริญญำเอก สำขำวิชำจุลชีววิทยำ รำยละเอียดดัง
เอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.41 แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ครั้ ง ที่ 7 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาชีวเคมี ของ นางสาวเวธกา เช้าเจริญ
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำชีวเคมี ได้เสนอแผนกำรใช้จ่ำยเงินค่ำธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต
ครั้งที่ 7 ของ นำงสำวเวธกำ เช้ ำเจริ ญ นั ก ศึ ก ษำระดั บ ปริญ ญำเอก สำขำวิชำชี วเคมี รำยละเอี ย ดดั งเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต
1. จำนวนเงินรวมทั้งสิ้นที่เป็นตัวอักษรให้ใส่คำว่ำ “ถ้วน” ด้วย
2. ให้อำจำรย์ที่ปรึกษำลงวันที่กำกับด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.42 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 3 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาชีวเคมี ของ นางสาวกนกวรรณ เลาหลิดานนท์
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำชีวเคมี ได้เสนอขอขยำยเวลำกำรเสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ ครั้งที่ 3
ของ นำงสำวกนกวรรณ เลำหลิ ด ำนนท์ นั ก ศึ ก ษำระดั บ ปริญ ญำเอก สำขำวิ ชำชี วเคมี รำยละเอี ย ดดั งเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึ กษา คื อ ภาคการศึก ษาที่ 1/2557 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แ จ้งให้ ศูนย์ บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.1 ขอรับ สมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกรณีพิเศษและแจ้งผลการสอบ ประจาภาค
การศึกษาที่ 1/2557 สาขาวิชาเภสัชวิทยา
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำเภสัชวิทยำ ได้เสนอขอรับนักศึกษำระดับบัณ ฑิตศึกษำเป็นกรณี
พิเศษและแจ้งผลกำรสอบ ประจำภำคกำรศึกษำที่ 1/2557 สำขำวิชำเภสัชวิทยำ จำนวน 1 รำย รำยละเอียดดัง
เอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต แก้ไขตำแหน่งของอำจำรย์ที่ปรึกษำทั่วไป จำก ทนพญ. เป็น ทนพ.
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และนาเสนอสภาวิชาการเพื่อทราบต่อไป

13

วาระที่ 5.2 แจ้งเปลี่ยนระดับคะแนนตัวอักษร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จานวน 3 รายวิชา
ที่ประชุมได้พิจำรณำกำรขอเปลี่ยนระดับคะแนนตัวอักษร รำยวิชำ 103101 CALCULUS 1 รำยวิชำ
103102 CALCULUS 2 และ รำยวิ ช ำ 103105 CALCULUS 3 ประจ ำภำคกำรศึ ก ษำที่ 3/2556 สำขำวิ ช ำ
คณิตศำสตร์ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้จัดส่งระดับคะแนนตัวอักษรดังกล่าวไปยัง
ศูนย์บริการการศึกษาต่อไป
วาระที่ 5.3 ขอจัดส่งรายชื่อนักศึกษาเพื่อรับรางวัลประจาปีการศึกษา 2557 สาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีผู้มีผลการเรียนเป็นอันดับหนึ่งของหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบ
ก้าวหน้า สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาฟิสิกส์ (เพิ่มเติม)
หัวหน้ำสถำนวิจัย ได้เสนอรำยชื่อนักศึกษำเพื่อรับรำงวัลประจำปีกำรศึกษำ 2557 สำหรับนักศึกษำ
ระดับปริญญำตรีผู้มีผลกำรเรียนเป็นอันดับหนึ่งของหลักสูตร หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตแบบก้ำวหน้ำ สำขำวิชำ
คณิตศำสตร์ และสำขำวิชำฟิสิกส์ (เพิ่มเติม) จำนวน 2 รำย รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ ค วามเห็ น ชอบ ทั้ งนี้ ส านั ก วิช าฯ จะได้ แ จ้ งผลการพิ จ ารณาดั งกล่ า วไปยั ง ส่ วน
ส่งเสริมวิชาการต่อไป
วาระที่ 5.4 ขออนุ มั ติ ใช้ ห้ อ ง C2-230 ส าหรับ โครงการจั ด ตั้ งศู น ย์ วิจั ย รัง สี รัก ษาจากโบรอนจั บ ยึ ด
นิวตรอน (BNCT)
ที่ประชุมได้พิ จำรณำกำรขออนุมัติใช้ห้ อง C2-230 สำหรับโครงกำรจัดตั้งศูนย์วิจัยรังสีรักษำจำก
โบรอนจับยึดนิวตรอน (BNCT) รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
อนุมัติให้ใช้ห้อง C2-230 เป็นการชั่วคราว
วาระที่ 5.5 ขอให้เสนอชื่อคณาจารย์เพื่อรับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นสายวิชาการ ด้านการวิจัย
และด้านผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประจาปี พ.ศ. 2557
(วำระลับ)
วาระที่ 5.6 แต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติการ สาขาวิชาชีววิทยา จานวน 1 ราย
หั ว หน้ ำ สำขำวิ ช ำชี ว วิ ท ยำ ได้ เสนอขอแต่ งตั้ งผู้ ส อนปฏิ บั ติ ก ำร เพื่ อ สอนรำยวิ ช ำ 104102
Principles of Biology Laboratory I ระดับปริญญำตรี ประจำภำคกำรศึกษำที่ 1/2557 สำขำวิชำชีววิทยำ จำนวน
1 รำย รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่ อจัดทา
คาสั่งแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 5.7 แต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จานวน 2 ราย
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ได้เสนอขอแต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติกำร เพื่อสอน
หลักสูตรสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ระดับปริญญำตรี ประจำภำคกำรศึกษำที่ 1/2557 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำร
กีฬำ จำนวน 2 รำย รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่อจัดทา
คาสั่งแต่งตั้งต่อไป
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วาระที่ 5.8 แต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จานวน 7 ราย
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ได้เสนอขอแต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติกำร เพื่อสอน
หลักสูตรสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ระดับปริญญำตรี ประจำภำคกำรศึกษำที่ 1/2557 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำร
กีฬำ จำนวน 7 รำย รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต ข้อมูลประกอบกำรเสนอแต่งตั้ง แก้ไขจำนวนชั่วโมง จำก ป.3 เป็น ป = 3
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่อจัดทา
คาสั่งแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 5.9 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จานวน 2 ราย
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ได้เสนอขอแต่งตั้งอำจำรย์พิเศษ เพื่อสอน
หลักสูตรสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ระดับปริญญำตรี ประจำภำคกำรศึกษำที่ 1/2557 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำร
กีฬำ จำนวน 2 รำย รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต ข้อมูลประกอบกำรเสนอแต่งตั้ง แก้ไขจำนวนชั่วโมง จำก ท.3 เป็น ท = 3
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่อจัดทา
คาสั่งแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 5.10 รายชื่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณารั บ นั ก ศึ ก ษาขอกลั บ เข้ า ศึ ก ษาใหม่ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำรับ
นักศึกษำขอกลับเข้ำศึกษำใหม่ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ประจำปีกำรศึกษำ 2557 รำยละเอียดดังเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 5.11 รายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการพิจารณาการให้
ทุนการศึกษาสาหรับผู้มีศักยภาพเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการพิจารณาการ
ให้ทุนการศึกษาสาหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่นที่สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา และ
คณะกรรมการพิ จารณาการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์
ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ประจาปีการศึกษา 2557
ที่ประชุมได้พิจำรณำกำรเสนอขอแต่งตั้งรำยชื่อคณะกรรมกำรคัดเลือกนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรให้ทุนกำรศึกษำสำหรับผู้มีศักยภำพเข้ำศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คณะกรรมกำรพิจำรณำ
กำรให้ทุนกำรศึกษำสำหรับผู้มีผลกำรเรียนดีเด่นที่สมัครเข้ำศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ และคณะกรรมกำรพิจำรณำกำร
ให้ทุนกำรศึกษำแก่นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำที่คณำจำรย์ได้รับทุนวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอก ประจำปีกำรศึกษำ
2557 สำขำวิชำคณิตศำสตร์ ชีววิทยำ จุลชีววิทยำ เภสัชวิทยำ เทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ ฟิสิกส์ กำรรับรู้
จำกระยะไกล เคมี และชีวเคมี รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต
1. สำขำวิชำเภสัชวิทยำ แก้ไขตำแหน่งของอำจำรย์ ทนพญ.ดร.สนอง สุขแสวง เป็น
อาจารย์ ทนพ.ดร.สนอง สุขแสวง
2. สำขำวิ ช ำเทคโนโลยี เลเซอร์ แ ละโฟตอนนิ ก ส์ แก้ ไ ขต ำแหน่ งทำงวิ ช ำกำรของ
ดร.สุกัญญำ เตชะไตรภพ เป็น อ.ดร.สุกัญญา เตชะไตรภพ
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มติ

3. สำขำวิชำฟิสิกส์ แก้ไขตำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี้
3.1 Assist.Dr.Michael F. Smith เป็น Asst.Dr.Michael F. Smith
3.2 ดร.สำโรช รุจิรวรรธน์ เป็น อ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์
3.3 ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ เป็น อ.ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่
3.4 ผศ.ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล เป็น รศ.ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล
4. สำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล
4.1 แก้ไขประธำนกรรมกำร เป็น หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
4.2 แก้ไขตำแหน่งทำงวิชำกำรของผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์ อ๋องสมหวัง เป็น
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ อ๋องสมหวัง
4.3 ให้ เ พิ่ ม คณ ะกรรมกำรพิ จ ำรณ ำกำรให้ ทุ น กำรศึ ก ษำแก่ นั ก ศึ ก ษำระดั บ
บัณฑิตศึกษำที่คณำจำรย์ได้รับทุนวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอกด้วย
5. สำขำวิชำชีวเคมี คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรให้ทุนกำรศึกษำสำหรับผู้มีศักยภำพเข้ำ
ศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ แก้ไขตัวเลขลำดับที่ให้ถูกต้อง
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนการศึกษาสาหรับผู้มี
ศักยภาพเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนการศึกษา
สาหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่นที่สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการ
พิจารณาการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก ประจาปีการศึกษา 2557 ต่อไป

วาระที่ 5.12 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายจิรพัฒน์
กัลปภิญโญกุล
ที่ป ระชุม ได้ พิ จ ำรณำโครงร่ำงวิท ยำนิ พ นธ์ ของ นำยจิรพั ฒ น์ กั ล ปภิ ญ โญกุ ล นั กศึ กษำระดั บ
ปริญญำโท สำขำวิชำฟิสิกส์
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.13 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายวุฒิไกร
ใสเหลื่อม
ที่ประชุมได้พิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ ของ นำยวุฒิไกร ใสเหลื่อม นักศึกษำระดับปริญญำเอก
สำขำวิชำฟิสิกส์
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.14 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายอิทธิพล
ฟองแก้ว
ที่ประชุมได้พิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ ของ นำยอิทธิพล ฟองแก้ว นักศึกษำระดับปริญญำเอก
สำขำวิชำฟิสิกส์
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
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วาระที่ 5.15 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ Mr.Santi
Xayyasith
ที่ประชุมได้พิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ ของ Mr.Santi Xayyasith นักศึกษำระดับปริญญำเอก
สำขำวิชำชีววิทยำ
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.16 วิท ยานิ พนธ์ฉบั บสมบู รณ์ นักศึกษามหาบัณฑิ ต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายณราศัก ดิ์
พันเดช
ที่ประชุมได้พิจำรณำวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นำยณรำศักดิ์ พันเดช นักศึกษำระดับปริญญำ
โท สำขำวิชำฟิสิกส์
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.17 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาวฐิติยา
มั่งประยูร
ที่ประชุมได้พิ จำรณำวิท ยำนิพ นธ์ฉบับ สมบูรณ์ ของ นำงสำวฐิติยำ มั่งประยูร นั กศึกษำระดั บ
ปริญญำโท สำขำวิชำเภสัชวิทยำ
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.18 วิท ยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษ ฎี บัณฑิ ต สาขาวิช าเภสัชวิทยา ของ นางสาว
ปะการัง คาไกร
ที่ป ระชุม ได้ พิ จำรณำวิท ยำนิ พ นธ์ฉบั บ สมบู รณ์ ของ นำงสำวปะกำรัง คำไกร นั กศึ กษำระดั บ
ปริญญำเอก สำขำวิชำเภสัชวิทยำ
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.19 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎี บัณฑิต สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ ของ นางสาว
อมรรัตน์ สุริยวิจิตรเศรณี
ที่ประชุมได้พิจำรณำวิทยำนิพนธ์ฉบับ สมบูรณ์ ของ นำงสำวอมรรัตน์ สุริยวิจิตรเศรณี นักศึกษำ
ระดับปริญญำเอก สำขำวิชำคณิตศำสตร์
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.20 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสุกาญดา
เชื้อสุวรรณ
ที่ประชุมได้พิจำรณำวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นำงสุกำญดำ เชื้อสุวรรณ นักศึกษำระดับ
ปริญญำเอก สำขำวิชำชีววิทยำ
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
วาระที่ 6.1 รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจาภาคการศึกษาที่ 3/2556 จานวน 13
ราย ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 3/2555 ระดับปริญญาเอก จานวน 2 ราย
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และประจาภาคการศึกษาที่ 1/2556 ระดับปริญญาโท จานวน 1 ราย และระดับปริญญา
เอก จานวน 1 ราย
ที่ประชุมได้พิจำรณำรำยชื่อผู้สำเร็จกำรศึกษำ ระดับปริญญำตรี ประจำภำคกำรศึกษำที่ 3/2556
จำนวน 13 รำย ระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคกำรศึกษำที่ 3/2555 ระดับปริญญำเอก จำนวน 2 รำย และประจำ
ภำคกำรศึกษำที่ 1/2556 ระดับปริญ ญำโท จำนวน 1 รำย และระดับปริญญำเอก จำนวน 1 รำย รำยละเอียดดัง
เอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อนาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 6.2 ขอรับ สมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกรณีพิเศษ และแจ้งผลการสอบประจาภาค
การศึกษาที่ 1/2557
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำเภสัชวิทยำ ได้เสนอขอรับนักศึกษำระดับบัณ ฑิตศึกษำเป็นกรณี
พิเศษและแจ้งผลกำรสอบ ประจำภำคกำรศึกษำที่ 1/2557 สำขำวิชำเภสัชวิทยำ จำนวน 1 รำย รำยละเอียดดัง
เอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต แผนกำรศึกษำ ให้ระบุ แบบ 2.2 ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และนาเสนอสภาวิชาการเพื่อทราบต่อไป
วาระที่ 6.3 แบบประเมิ น การสอบวิท ยานิ พนธ์ นั กศึ กษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาเภสัช วิท ยา ของ
นางสาวนงลักษณ์ อยู่แท้กูล
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำเภสัชวิทยำ ได้แจ้งผลกำรสอบวิทยำนิพนธ์ ของ นำงสำวนงลักษณ์
อยู่แท้กูล นักศึกษำระดับปริญญำโท สำขำวิชำเภสัชวิทยำ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 6.4 แต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติการ สาขาวิชาสรีรวิทยา จานวน 7 ราย
หัวหน้ำสำขำวิชำสรีรวิทยำ ได้เสนอขอแต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติกำร เพื่อสอนหลักสูตรแพทยศำสตร
บัณ ฑิ ต (หลั กสูต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2555) ระดับ ปริญ ญำตรี ประจ ำภำคกำรศึก ษำที่ 1/2557 สำขำวิชำสรีรวิทยำ
จำนวน 7 รำย รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต แบบเสนอประวัติของผู้ สอนปฏิบัติกำรล ำดับที่ 1 ประวัติกำรทำงำน : - เป็ นผู้ช่วย
อำจำรย์คุมแลบปฏิบัติกำร... แก้ไข เป็นผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ...
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่อจัดทา
คาสั่งแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 6.5 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาสรีรวิทยา จานวน 3 ราย
หั ว หน้ ำสำขำวิ ชำสรี ร วิท ยำ ได้ เสนอขอแต่ งตั้ งอำจำรย์ พิ เศษ เพื่ อ สอนรำยวิช ำของหลั ก สู ต ร
แพทยศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2555 ระดับปริญญำตรี ประจำภำคกำรศึกษำที่ 1/2557 สำขำวิชำสรีรวิทยำ
จำนวน 3 รำย รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
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ข้อสังเกต
1. ข้อมูลประกอบกำรเสนอแต่งตั้ง อำจำรย์พิเศษลำดับที่ 2 คุณวุฒิ/สถำบัน แก้ไขคำว่ำ
“Sciences” ให้ถูกต้อง
2. แบบเสนอประวัติของอำจำรย์พิเศษลำดับที่ 1 ตรวจสอบประวัติให้ถูกต้อง
3. แบบเสนอประวั ติ ข องอำจำรย์ พิ เศษล ำดั บ ที่ 2 EDUCATION: แก้ ไ ข United
Kingdom. เป็น UK.
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่อจัดทา
คาสั่งแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 6.6 รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ
นางสาวศิริพร ริยะจันทร์
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำเภสัชวิทยำ ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบวัดคุณสมบัติ ของ
นำงสำวศิริพร ริยะจันทร์ นักศึกษำระดับปริญญำโท สำขำวิชำเภสัชวิทยำ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต ควรพิจำรณำให้รอบคอบถึงกฎเกณฑ์ และควำมเหมำะสม ตลอดจนควำมจำเป็นในกำร
พิจำรณำเพื่อกำหนดกำรสอบวัดคุณสมบัติเพื่อเปลี่ยนระดับกำรศึกษำจำกระดับปริญญำ
โทเป็นระดับปริญญำเอกของนักศึกษำ
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 6.7 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
วิทยา ของ นายธราธิป เรืองวิทยานนท์
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำเภสัชวิทยำ ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงรำยชื่อ คณะกรรมกำรสอบ
วิทยำนิพนธ์ ของ นำยธรำธิป เรืองวิทยำนนท์ นักศึกษำระดับปริญญำเอก สำขำวิชำเภสัชวิทยำ รำยละเอียดดัง
เอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 6.8 กาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาว
ศิริพร ริยะจันทร์
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำเภสัชวิทยำ ได้เสนอขอกำหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ ของ นำงสำว
ศิริพร ริยะจันทร์ นักศึกษำระดับปริญญำโท สำขำวิชำเภสัชวิทยำ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 6.9 กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นายธราธิป
เรืองวิทยานนท์
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำเภสัชวิทยำ ได้เสนอขอกำหนดวันสอบวิทยำนิพนธ์ ของ นำยธรำธิป
เรืองวิทยำนนท์ นักศึกษำระดับปริญญำเอก สำขำวิชำเภสัชวิทยำ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 6.10 เปลี่ยนแปลงกาหนดวันสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา
ของ นางสาวชลธิชา แตงน้อย
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำเภสัชวิทยำ ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบประมวลควำมรู้
ของ นำงสำวชลธิชำ แตงน้อย นักศึกษำระดับปริญญำโท สำขำวิชำเภสัชวิทยำ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำร
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 6.11 ขออนุมัติเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน และขออนุมัติค่าใช้จ่ายจากเงินค่าความ
เข้มแข็ง (ค่าบริหารโครงการ) สานักวิชาวิทยาศาสตร์
ที่ประชุมได้พิจำรณำกำรขออนุมัติเข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำรวิจัยสถำบัน และขออนุมัติค่ ำใช้จ่ำย
จำกเงินค่ำควำมเข้มแข็ง (ค่ำบริหำรโครงกำร) สำนักวิชำวิทยำศำสตร์ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต ใส่ชื่อวำรสำรให้ถูกต้อง
มติ
อนุมัติใช้เงินค่าความเข้มแข็งสานักวิชาวิทยาศาสตร์ จานวน 49,550.- บาท
วาระที่ 6.12 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2557
ที่ประชุมได้พิจำรณำรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคกำรศึกษำ
ที่ 1/2557 สำขำวิชำเคมี จุ ลชีววิท ยำ ชีววิท ยำ คณิ ต ศำสตร์ กำรรับรู้จ ำกระยะไกล ชี วเคมี และเภสัชวิท ยำ
รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 6.13 สรุปค่าใช้จ่ายการจัดสัมมนา ประจาปี 2557 ณ จังหวัดกระบี่
ที่ประชุมได้พิจำรณำสรุปค่ำใช้จ่ำยกำรจัดสัมมนำ ประจำปี 2557 ณ จังหวัดกระบี่ รำยละเอียดดัง
เอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
รับทราบ
วาระที่ 6.14 ขอแจ้งผลการเรียน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จานวน 1 รายวิชา
ที่ประชุมได้พิจำรณำกำรขอแจ้งผลกำรเรียน รำยวิชำ 114491 สหกิจศึกษำ ประจำภำคกำรศึกษำที่
3/2556 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต
1. หนังสือบันทึกข้อควำมให้เปลี่ยนชื่อเรื่อง เป็น ขอแจ้งผลการเรียน
2. ผลกำรเรียนเดิมให้ใส่ขีด “ – ” ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้จัดส่งระดับ คะแนนตัวอักษรดังกล่าวไปยัง
ศูนย์บริการการศึกษาต่อไป
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วาระที่ 6.15 ขอเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนตัวอักษร สาขาวิชาจุลชีววิทยา และชีววิทยา จานวน 2
รายวิชา
ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จำรณำกำรขอเปลี่ ย นแปลงระดั บ คะแนนตั วอั ก ษร รำยวิชำ 108201 จุ ล ชี ววิท ยำ
สำขำวิชำจุลชีววิทยำ และรำยวิชำ 104662 Food Toxicology สำขำวิชำชีววิทยำ ประจำภำคกำรศึกษำที่ 3/2556
รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต กำรขอเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนตัวอักษร รำยวิชำ 108201 จุลชีววิทยำ
1. หนังสือบันทึกข้อควำมแก้ไขชื่อสำขำวิชำ เป็น สาขาวิชาจุลชีววิทยา
2. ตรวจสอบระดับคะแนนตัวอักษรเดิมที่ขอแก้ไขว่ำเป็น I หรือ M
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้จัดส่งระดับคะแนนตัวอักษรดังกล่าวไปยัง
ศูนย์บริการการศึกษาต่อไป
วาระที่ 6.16 ขอเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนตัวอักษร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จานวน 1 รายวิชา
ที่ประชุมได้พิจำรณำกำรขอเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนตัวอักษร รำยวิชำ 103113 MATHEMATICS
IN DAILY LIFE ประจำภำคกำรศึกษำที่ 3/2556 สำขำวิชำคณิตศำสตร์ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้จัดส่งระดับคะแนนตัวอักษรดังกล่าวไปยัง
ศูนย์บริการการศึกษาต่อไป
เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางสาวลฎาภา รัตนจารุ
นางบุษบา วรรณศุภ
นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
ผู้บันทึกการประชุม

