รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 18/2557
วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2
----------------------------------------------------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. คณบดี (อ.ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา, รักษาการแทน)
ประธาน
2. รองคณบดี (อ.ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา)
กรรมการ
3. หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา (ผศ.ดร.หนูเดือน เมืองแสน)
กรรมการ
4. หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา (ผศ.ดร.หนูเดือน เมืองแสน, รักษาการแทน)
กรรมการ
5. หัวหน้าสาขาวิชาเคมี (ผศ.ดร.กุลวดี รังษีวัฒนานนท์, รักษาการแทน)
กรรมการ
6. หัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี (ผศ.ดร.กุลวดี รังษีวัฒนานนท์, รักษาการแทน)
กรรมการ
7. หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (รศ.ดร.ประภาศรี อัศวกุล)
กรรมการ
8. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ (รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ, รักษาการแทน)
กรรมการ
9. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ (รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ, รักษาการแทน)
กรรมการ
10. หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (อ.ดร.พรเทพ ราชนาวี, รักษาการแทน)
กรรมการ
11. หัวหน้าสาขาวิชาสรีรวิทยา (อ.ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร, แทน)
กรรมการ
12. หัวหน้าสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ (อ.ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร, แทน)
กรรมการ
13. หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา (อ.ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร, แทน)
กรรมการ
14. หัวหน้าสาขาวิชาปรสิตวิทยา (อ.ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร, แทน)
กรรมการ
15. รศ.ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกลุ (ผู้แทนคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
16. ผศ.ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์ (ผู้แทนคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
17. ผศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์ (ผู้แทนคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
18. ผศ.ดร.พนิดา ขันแก้วหล้า (ผูแ้ ทนคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
19. หัวหน้าสถานวิจัย (รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรญ
ั )
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล (ผศ.ดร.สัญญา สราภิรมย์)
2. รศ.ดร.วินิช พรมอารักษ์ (ผู้แทนคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. หัวหน้าสานักงานคณบดี (นางสาวลฎาภา รัตนจารุ)
2. นางบุษบา วรรณศุภ
3. นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1.1 เรื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ไม่มี
วาระที่ 1.2 เรื่องจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2557
วาระที่ 1.2.1 การให้ความเห็นชอบผู้สาเร็จการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 3/2555, 1/2556
และ 3/2556 เพิ่มเติม
วาระที่ 1.2.2 การขออนุมัติรับนักศึกษาที่เคยถูกคัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่ อ เข้ าศึ ก ษาในระดั บ ปริญ ญาเอก ในภาคการศึ ก ษาที่ 1/2557 มติ ไม่ อ นุ มั ติ
เนื่องจากไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะอนุมัติรับกลับเข้าศึกษาอีกครั้ง
วาระที่ 1.2.3 การให้ ค วามเห็ น ชอบ (ร่ าง) บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง สถาบั น วิ จั ย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วาระที่ 1.2.4 การให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ระหว่างมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กั บ สถาบั นเทคโนโลยีนิ วเคลียร์แห่ งชาติ
(องค์การมหาชน)
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.3 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาศูนย์/สถาบัน
ไม่มี
วาระที่ 1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอื่นๆ
วาระที่ 1.4.1 จานวนนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2557 ที่มหาวิทยาลัยได้รับไว้ในขณะนี้ มี
จานวน 3,785 คน
มติ
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 16/2557
ตามที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ส่งแบบแจ้งรับรองและแก้ไข
ปรับ ปรุงรายงานการประชุม คณะกรรมการประจาสานัก วิชาวิท ยาศาสตร์ในคราวประชุม ครั้งที่ 16/2557 วัน ที่ 6
มิถุนายน 2557 และขอให้กรรมการฯ ส่งแบบแจ้งการรับรองคืนที่ส่วนธุรการภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2557 นั้น
ผลการพิจารณาของกรรมการฯ จานวน 21 ราย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมการ 9 ราย ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรการ โดยไม่มีการแก้ไข
2. กรรมการ 12 ราย ไม่ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรการ ซึ่งถือว่าให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติ
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
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วาระที่ 2.2 รับรองรายงานการประชุม (วาระเวียน) ครั้งที่ 17/2557
ตามที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ส่งแบบเสนอความเห็นชอบ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2557 หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์
และฟิสิกส์ประยุกต์ นั้น ผลการพิจารณาของกรรมการฯ จานวน 21 ราย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมการ 10 ราย ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีการแก้ไข
2. กรรมการ 1 ราย ให้ความเห็นชอบ โดยให้ระบุชัดเจนสาหรับการรับเข้าศึกษาระดับ ป.เอก ว่าเป็นแบบ
2.1 หรือ แบบ 2.2
3. กรรมการ 10 ราย ไม่ส่งแบบความเห็นชอบคืนที่ส่วนธุรการ ซึ่งถือว่าให้ความเห็นชอบ
มติ
ให้ความเห็นชอบ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจา
ภาคการศึกษาที่ 1/2557 หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ และฟิสิกส์ประยุกต์
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 ตอบข้อหารือเรื่องการตีความการใช้ถ้อยคาในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หัวหน้าสถานวิจัย ได้แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการตอบข้อหารือ เรื่องการตีความการใช้ถ้อยคาในการ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
รับทราบ
วาระที่ 3.2 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN CENTRE FOR ENGINEERING
PHYSICS, INSTITUTE OF PHYSICS, VIETNAM AND INSTITUTE OF SCIENCE,
SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, THAILAND
หัวหน้าสถานวิจัย ได้เสนอขอความเห็นชอบ MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN
CENTRE FOR ENGINEERING PHYSICS, INSTITUTE OF PHYSICS, VIETNAM AND INSTITUTE OF SCIENCE,
SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, THAILAND รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต แก้ไขคาว่า Agreement เป็น MOU
มติ
ให้ ค วามเห็ น ชอบ ทั้ ง นี้ ส านั ก วิ ช าฯ จะได้ ท าเรื่อ งเสนอผู้ อ านวยการศู น ย์ กิ จ การ
นานาชาติเพื่อดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอขออนุมัต-ิ เพื่อทักท้วง
วาระที่ 4.1 ผลการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาว
ชลธิชา แตงน้อย
อ.ดร.ราเชนทร์ โกศั ล วิต ร ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แทนหั วหน้ าสาขาวิ ชาเภสั ชวิ ท ยา ได้ แ จ้งผลการสอบ
ประมวลความรู้ ของ นางสาวชลธิชา แตงน้อย นักศึกษาระดับปริญ ญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
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วาระที่ 4.2 ผลการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นายมาโนช
อานทอง
อ.ดร.ราเชนทร์ โกศั ล วิต ร ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แทนหั วหน้ าสาขาวิ ชาเภสั ชวิ ท ยา ได้ แ จ้งผลการสอบ
ประมวลความรู้ ของ นายมาโนช อานทอง นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.3 ผลการสอบวัด คุ ณ สมบั ติ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ของ MISS
GIOVANNA FAE OGUIS
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้แจ้งผลการสอบวัดคุณสมบัติ ของ MISS GIOVANNA FAE OGUIS
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.4 แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาว
อารีรัตน์ เจียมประเสริฐบุญ
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้แจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวอารีรัตน์ เจียม
ประเสริฐบุญ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.5 แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ Mr.
Chanthalaphone Nanthavong
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา ได้ แ จ้ ง ผลการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ของ Mr. Chanthalaphone
Nanthavong นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.6 แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ของ นาย
โชคชัย เชื้อหนองทอน
รักษาการแทนหั วหน้ า สาขาวิชาจุ ล ชีว วิท ยา ได้ แ จ้งผลการสอบวิท ยานิ พ นธ์ ของ นายโชคชั ย
เชื้อหนองทอน นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาจุลชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป

5

วาระที่ 4.7 แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ของ นางสาว
อารยา รานอก
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี ได้แจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวอารยา รานอก
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.8 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษ ฎีบั ณฑิ ต สาขาวิชาเคมี ของ นาย
เฉลิมพันธ์ เขียวคาอ้าย
รัก ษาการแทนหั วหน้ า สาขาวิ ชาเคมี ได้ เสนอรายชื่ อ อาจารย์ ที่ ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ของ นาย
เฉลิมพันธ์ เขียวคาอ้าย นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.9 รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นั กศึกษามหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าเคมี ของ
นายกฤตนันท์ ดีคาวงค์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ นาย
กฤตนันท์ ดีคาวงค์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.10 รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นั กศึกษามหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าเคมี ของ
นางสาวภัทธิรา สาสาลี
รักษาการแทนหั วหน้ าสาขาวิ ชาเคมี ได้ เสนอรายชื่ อ คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ
นางสาวภัทธิรา สาสาลี นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.11 รายชื่ อ คณะกรรมการสอบวัด คุ ณ สมบั ติ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเคมี ของ
นางสาวพรรณิภา พะนะจะโปะ
รักษาการแทนหั วหน้ าสาขาวิชาเคมี ได้ เสนอขอแต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบวัด คุ ณ สมบั ติ ของ
นางสาวพรรณิภา พะนะจะโปะ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. ตรวจสอบเลขประจาตัวให้ถูกต้อง
2. ประธานกรรมการแก้ไข เป็น หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.12 รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณ สมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นาง
ชุติมา เปลื้องกลาง
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นาง
ชุติมา เปลื้องกลาง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ประธานกรรมการแก้ไข เป็น หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
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มติ

ให้ความเห็นชอบ

วาระที่ 4.13 รายชื่ อ คณะกรรมการสอบวัด คุ ณ สมบั ติ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเคมี ของ
นางสาวยุระนันท์ ทาทอง
รักษาการแทนหั วหน้ าสาขาวิชาเคมี ได้ เสนอขอแต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบวัด คุ ณ สมบั ติ ของ
นางสาวยุระนันท์ ทาทอง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.14 รายชื่ อ คณะกรรมการสอบวัด คุ ณ สมบั ติ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเคมี ของ
นางสาววิยดา แสนนาวา
รักษาการแทนหั วหน้ าสาขาวิ ชาเคมี ได้ เสนอขอแต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบวัด คุ ณ สมบั ติ ของ
นางสาววิยดา แสนนาวา นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต หัวหน้าสาขาวิชาให้ใส่คาว่า “รักษาการแทน” ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.15 รายชื่ อคณะกรรมการพิ จารณาโครงร่างวิทยานิ พนธ์ นั กศึก ษามหาบั ณฑิ ต สาขาวิช า
ชีววิทยา ของ นายคชากฤษณ์ สุขเจริญ
หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ
นายคชากฤษณ์ สุขเจริญ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.16 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นายกฤตนันท์ ดีคาวงค์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์
ของ นายกฤตนันท์ ดีคาวงค์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.17 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นางสาวปรางค์ทอง ไชยสิทธิ์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์
ของ นางสาวปรางค์ทอง ไชยสิทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.18 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิ พนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นายสุริยัน รักแม่
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์
ของ นายสุริยัน รักแม่ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต กรรมการลาดับที่ 3 ให้แนบประวัติด้วย
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มติ

ให้ความเห็นชอบ

วาระที่ 4.19 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาว
เบญจลักษณ์ นราไชย
รัก ษาการแทนหั วหน้ า สาขาวิชาเคมี ได้ เสนอขอแต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ของ
นางสาวเบญจลักษณ์ นราไชย นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.20 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ
Mr.Chanthalaphone Nanthavong
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา ได้ เ สนอขอแต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ของ
Mr.Chanthalaphone Nanthavong นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา รายละเอี ย ดดั ง เอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.21 รายชื่ อ คณะกรรมการสอบวิท ยานิ พนธ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าฟิ สิ ก ส์ ของ
นางสาวศิริวรรณ ไกรนรา
รักษาการแทนหัว หน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวศิริวรรณ ไกรนรา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.22 รายชื่อ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นั กศึกษาดุษ ฎีบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาชีวเคมี ของ
นางสาวจุฑามาส คาวงษา
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวจุฑามาส คาวงษา นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต กรรมการลาดับที่ 4 ให้แนบประวัติด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.23 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นางสาวณัฐฐาพร สามารถ
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ของ นางสาวณัฐฐาพร สามารถ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. แก้ไขคาสั่งสานักวิชาวิทยาศาสตร์ที่ จาก 194/55 เป็น 194/2555
2. กรรมการลาดับที่ 3 ให้แนบประวัติด้วย
3. ให้หัวหน้าสาขาวิชาลงวันที่กากับด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.24 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการสอบวิท ยานิ พนธ์ นั กศึกษาดุษฎี บัณ ฑิ ต สาขาวิช า
ชีวเคมี ของ นางสาวอารยา รานอก
รั ก ษาการแทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าชี ว เคมี ได้ เสนอขอเปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ คณะกรรมการสอบ
วิทยานิ พนธ์ ของ นางสาวอารยา รานอก นักศึกษาระดับ ปริญ ญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.25 กาหนดวันสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นายกฤตนันท์
ดีคาวงค์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอกาหนดวันสอบประมวลความรู้ ของ นายกฤตนันท์
ดีคาวงค์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต สอบข้อเขียน แก้ไข พ.ศ. เป็น 2557
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.26 กาหนดวันสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวภัทธิรา
สาสาลี
รัก ษาการแทนหั วหน้ าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอกาหนดวัน สอบประมวลความรู้ ของ นางสาว
ภัทธิรา สาสาลี นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ให้ระบุเครื่องหมาย  ตรง  สอบข้อเขียน ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.27 กาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ ของ MISS
GIOVANNA FAE OUGIS
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอกาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ ของ MISS GIOVANNA FAE
OUGIS นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.28 กาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวพรรณิภา
พะนะจะโปะ
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอกาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวพรรณิภา
พะนะจะโปะ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. ให้ระบุเครื่องหมาย  ตรง  สอบข้อเขียน ด้วย
2. สถานที่ให้ใส่รายละเอียดด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.29 ก าหนดวัน สอบวั ด คุ ณ สมบั ติ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเคมี ของ นางชุ ติ ม า
เปลื้องกลาง
รัก ษาการแทนหั วหน้ าสาขาวิชาเคมี ได้ เสนอขอก าหนดวัน สอบวัด คุ ณ สมบั ติ ของ นางชุติ ม า
เปลื้องกลาง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. ให้ระบุเครื่องหมาย  ตรง  สอบข้อเขียน ด้วย
2. สถานที่ให้ใส่รายละเอียดด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.30 กาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวยุระนันท์
ทาทอง
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอกาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวยุระนันท์
ทาทอง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ให้ระบุเครื่องหมาย  ตรง  สอบข้อเขียน ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.31 กาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาววิยดา
แสนนาวา
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอกาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาววิยดา
แสนนาวา นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. ให้ระบุเครื่องหมาย  ตรง  สอบข้อเขียน ด้วย
2. สถานที่ให้ใส่รายละเอียดด้วย
3. หัวหน้าสาขาวิชาให้ใส่คาว่า “รักษาการแทน” ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.32 กาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาว
ปานประดับ สินปรุ
หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอกาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวปานประดับ สินปรุ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.33 ก าหนดวั น สอบวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเคมี ของ นางสาว
เบญจลักษณ์ นราไชย
รั ก ษาการแทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าเคมี ได้ เสนอขอก าหนดวั น สอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ของ นางสาว
เบญจลักษณ์ นราไชย นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.34 กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวประภัสสร
เพลิดสระน้อย
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอกาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวประภัสสร
เพลิดสระน้อย นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงวันที่กากับด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.35 กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวนันท์ธิดา
วิเศษ
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอกาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวนันท์ธิดา
วิเศษ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงวันที่กากับด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.36 ก าหนดวั น สอบวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา ของ
Mr.Chanthalaphone Nanthavong
หัวหน้าสาขาวิชาชีววิท ยา ได้เสนอขอกาหนดวันสอบวิท ยานิพ นธ์ ของ Mr.Chanthalaphone
Nanthavong นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.37 ก าหนดวัน สอบวิท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ของ นางสาว
ศิริวรรณ ไกรนรา
รัก ษาการแทนหั ว หน้ าสาขาวิ ชาฟิ สิ ก ส์ ได้ เสนอขอก าหนดวั น สอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ของ นางสาว
ศิริวรรณ ไกรนรา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. แก้ไขชื่อสถานที่ เป็น ห้องประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น 5
อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. แก้ไข พ.ศ. ที่อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม เป็น 2557
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.38 ก าหนดวัน สอบวิท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าชี วเคมี ของ นางสาว
จุฑามาส คาวงษา
รักษาการแทนหั วหน้ าสาขาวิชาชี วเคมี ได้ เสนอขอก าหนดวัน สอบวิท ยานิ พ นธ์ ของ นางสาว
จุฑามาส คาวงษา นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.39 กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ
นายพิชัย วงศ์สวาสดิ์
ผศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอ
กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายพิชัย วงศ์สวาสดิ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.40 ขออนุมัติขยายเวลาการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1 นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
รับรู้จากระยะไกล ของ ร.อ.ประสงค์ ชานาญวาด
ผศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอ
ขยายเวลาการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1 ของ ร.อ.ประสงค์ ชานาญวาด นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการ
รับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. ตรวจสอบภาคการศึกษาที่เข้าศึกษาให้ถูกต้อง
2. ตรวจสอบครั้งที่ขอขยายให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาการสอบประมวลความรู้ออกไปจานวน 1 ภาคการศึกษา
คือ ภาคการศึ ก ษาที่ 1/2557 ทั้ งนี้ ส านั ก วิช าฯ จะได้ แ จ้งให้ ศู น ย์ บ ริการการศึก ษา
ทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.41 ขออนุมัติขยายเวลาสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 1 นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ของ นางสาวปานประดับ สินปรุ
หัวหน้ าสาขาวิช าชี ววิทยา ได้ เสนอขอขยายเวลาการสอบวัด คุณ สมบั ติ ครั้งที่ 1 ของ นางสาว
ปานประดับ สินปรุ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาการสอบวัดคุณสมบัติออกไปจานวน 1 ภาคการศึกษา คือ
ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบ
และดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.42 ขออนุมัติขยายเวลาสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 1 นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้
จากระยะไกล ของ นางสาววิลาวัณย์ ประสมทรัพย์
ผศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์ ปฏิบัติ หน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอ
ขยายเวลาการสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 1 ของ นางสาววิลาวัณย์ ประสมทรัพย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
การรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาการสอบวัดคุ ณสมบัติออกไปจานวน 1 ภาคการศึกษา คือ
ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบ
และดาเนินการต่อไป
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วาระที่ 4.43 ขออนุมัติขยายเวลาสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 1 นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้
จากระยะไกล ของ ว่าที่ ร.ต.ณัฐชัย อนันตกาล
ผศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอ
ขยายเวลาการสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 1 ของ ว่าที่ ร.ต.ณัฐชัย อนันตกาล นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการ
รับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาการสอบวัดคุณสมบัติออกไปจานวน 1 ภาคการศึกษา คือ
ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบ
และดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.44 ขออนุมัติขยายเวลาสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 2 นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้
จากระยะไกล ของ นายคชา เชษฐบุตร
ผศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอ
ขยายเวลาการสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 2 ของ นายคชา เชษฐบุตร นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จาก
ระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาการสอบวัดคุณสมบัติออกไปจานวน 1 ภาคการศึกษา คือ
ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบ
และดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.45 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 2 นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวเบญจกาญจน์ บุญวร
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2
ของ นางสาวเบญจกาญจน์ บุญวร นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คื อ ภาคการศึก ษาที่ 1/2557 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แ จ้งให้ ศูนย์ บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.46 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 1 นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาชีววิทยา ของ Mr.NJI TSI NDEH
หัว หน้าสาขาวิชาชีววิท ยา ได้ เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิท ยานิ พ นธ์ ครั้งที่ 1 ของ
Mr.NJI TSI NDEH นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คื อ ภาคการศึก ษาที่ 1/2557 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แ จ้งให้ ศูนย์ บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.47 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 2 นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายณัฐพล สมภาร
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2
ของ นายณัฐพล สมภาร นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
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ข้อสังเกต เหตุผลระบุให้ชัดเจนและครอบคลุมมากกว่านี้
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คื อ ภาคการศึก ษาที่ 1/2557 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แ จ้งให้ ศูนย์ บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.48 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 1 นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ ร้อยเอกประสงค์ ชานาญวาด
ผศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอ
ขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ของ ร้อยเอกประสงค์ ชานาญวาด นักศึกษาระดับปริญ ญาโท
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ตรวจสอบครั้งที่ขอขยายให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คื อ ภาคการศึก ษาที่ 1/2557 ทั้งนี้ สานักวิ ชาฯ จะได้แ จ้งให้ ศูนย์ บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.49 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 1 นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นางสาวภาวิณี ภูจริต
ผศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอ
ขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ของ นางสาวภาวิณี ภูจริต นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการ
รับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ตรวจสอบครั้งที่ขอขยายให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คื อ ภาคการศึก ษาที่ 1/2557 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แ จ้งให้ ศูนย์ บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.50 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 3 นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาวอัฒญาณา สุวรรณชาติ
อ.ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอขยายเวลาการ
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 3 ของ นางสาวอัฒญาณา สุวรรณชาติ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัช
วิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ตรวจสอบครั้งที่ขอขยายให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คื อ ภาคการศึก ษาที่ 1/2557 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แ จ้งให้ ศูนย์ บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.51 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 6 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวปรางค์ทอง ไชยสิทธิ์
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รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 6
ของ นางสาวปรางค์ทอง ไชยสิทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
ข้อสังเกต เหตุผลให้แก้ไขคาว่า ...เทอมการศึกษา... เป็น ...ภาคการศึกษา...
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คื อ ภาคการศึก ษาที่ 1/2557 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แ จ้งให้ ศูนย์ บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.52 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 2 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ นายสุริยัน รักแม่
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2
ของ นายสุริยัน รักแม่ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คื อ ภาคการศึก ษาที่ 1/2557 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แ จ้งให้ ศูนย์ บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.53 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 5 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ นายสุริยา ดวงมณี
(ถอนวาระ)
วาระที่ 4.54 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 1 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวจิณห์วรา เอ็นดู
(ถอนวาระ)
วาระที่ 4.55 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 1 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ นายวุฒิชัย รสชาติ
(ถอนวาระ)
วาระที่ 4.56 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
สาขาวิชาชีววิทยา ของ นายวารินทร์ บุญเรียม
หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 3 ของนาย
วารินทร์ บุญเรียม นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต เหตุผลแก้ไขคาว่า ...ในชัดเจน... เป็น ...ให้ชัดเจน...
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คื อ ภาคการศึก ษาที่ 1/2557 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แ จ้งให้ ศูนย์ บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
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วาระที่ 4.57 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 6 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายกฤตวัฏ บุญชู
ผศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอ
ขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 6 ของ นายกฤตวัฏ บุญชู นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการ
รับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คื อ ภาคการศึก ษาที่ 1/2557 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แ จ้งให้ ศูนย์ บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.58 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
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายประสาร อินทเจริญ
ผศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้า สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอ
ขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 3 ของ นายประสาร อินทเจริญ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
การรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต เหตุผลแก้ไขคาว่า ...เค้าโครง... เป็น ...โครงร่างวิทยานิพนธ์...
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คื อ ภาคการศึก ษาที่ 1/2557 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แ จ้งให้ ศูนย์ บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.59 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
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นางสาวพจีราภรณ์ เวียงจันดา
ผศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอ
ขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 3 ของ นางสาวพจีราภรณ์ เวียงจัน ดา นักศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คื อ ภาคการศึก ษาที่ 1/2557 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แ จ้งให้ ศูนย์ บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.60 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
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายติณณ์ ถิรกุลโตมร
ผศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอ
ขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 3 ของ นายติณณ์ ถิรกุลโตมร นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
การรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คื อ ภาคการศึก ษาที่ 1/2557 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แ จ้งให้ ศูนย์ บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
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วาระที่ 4.61 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 1 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายคชา เชษฐบุตร
ผศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์ ปฏิบัติหน้าที่ แทนหัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอ
ขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ของ นายคชา เชษฐบุตร นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการ
รับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คื อ ภาคการศึก ษาที่ 1/2557 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แ จ้งให้ ศูนย์ บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.62 ขออนุมัติขยายเวลาสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 1 นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้
จากระยะไกล ของ นางสาวศศิกานต์ ไพลกลาง
ผศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอ
ขยายเวลาการสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 1 ของ นางสาวศศิกานต์ ไพลกลาง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการ
รับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาการสอบวัดคุณสมบัติออกไปจานวน 1 ภาคการศึกษา คือ
ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบ
และดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.1 ขอเลื่อนการขึ้นทะเบียนศึ กษาต่อระดับปริ ญ ญาโท ของ นางสาวศิริพร โกษาวัฒนกุ ล
สาขาวิชาเคมี
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอเลื่อนการขึ้นทะเบียนศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ของ นางสาวศิริพร โกษาวัฒนกุล สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ ค วามเห็ น ชอบ ทั้ งนี้ ส านั ก วิช าฯ จะได้ แ จ้ ง ให้ ศู น ย์ บ ริก ารการศึ ก ษาทราบและ
ดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.2 ขอรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกรณีพิเศษและแจ้งผลการสอบ ประจาภาค
การศึกษาที่ 1/2557 สาขาวิชาเคมี
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกรณีพิเศษและ
แจ้งผลการสอบ ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2557 สาขาวิชาเคมี จานวน 1 ราย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
ข้อสังเกต
1. แผนการศึกษา แบบ 2 ให้ระบุด้วยว่าเป็น แบบ 2.1 หรือ 2.2
2. อาจารย์ที่ปรึกษาแก้ไข เป็น อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และนาเสนอสภาวิชาการเพื่อทราบต่อไป
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วาระที่ 5.3 ขอรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เป็นกรณีพิเศษ) ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2557
สาขาวิชาฟิสิกส์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2557 สาขาวิชาฟิสิกส์ จานวน 1 ราย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. แผนการศึกษาระบุให้ถูกต้อง
2. อาจารย์ที่ปรึกษาแก้ไข เป็น อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และนาเสนอสภาวิชาการเพื่อทราบต่อไป
วาระที่ 5.4 ขอรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกรณีพิเศษและแจ้งผลการสอบ ประจาภาค
การศึกษาที่ 1/2557 สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
ผศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกรณีพิเศษและแจ้งผลการสอบ ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2557 สาขาวิชาการรับรู้จาก
ระยะไกล จานวน 1 ราย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และนาเสนอสภาวิชาการเพื่อทราบต่อไป
วาระที่ 5.5 ขอรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2557
สาขาวิชาชีววิทยา
หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ประจาภาค
การศึกษาที่ 1/2557 สาขาวิชาชีววิทยา จานวน 1 ราย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และนาเสนอสภาวิชาการเพื่อทราบต่อไป
วาระที่ 5.6 ขอให้นับหน่วยกิตรายวิชา 115612 จุลกายวิภาคศาสตร์ 4(3-3-12) หน่วยกิต เป็นหน่วย
กิตจบในรายวิชาเอกของหลักสูตรสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
อ.ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอให้นับหน่วย
กิตรายวิชา 115612 จุลกายวิภาคศาสตร์ 4(3-3-12) หน่วยกิต เป็นหน่วยกิตจบในรายวิชาเอกของหลักสูตรสาขาวิชา
ชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ให้อธิบายเหตุผล และระบุระดับคะแนนตัวอักษรที่ได้ด้วย
มติ
มอบหั วหน้ า สาขาวิช าฯ ด าเนิ น การตามข้ อ สั งเกตของที่ ป ระชุ ม โดยให้ จั ดท าเป็ น
หนังสือบันทึกข้อความใหม่ และนาเสนอคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์
พิจารณาเป็นวาระเวียนต่อไป
วาระที่ 5.7 ขออนุมัติแก้ไขรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนให้ถูกต้องตามหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬา
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เสนอขออนุมัติแก้ไขรายวิชาที่ลงทะเบียน
เรียนให้ถูกต้องตามหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
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ข้อสังเกต ให้จัดทาเอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเก่า และหลักสูตรใหม่ มาประกอบการพิจารณา
มติ
มอบหั วหน้ า สาขาวิช าฯ ด าเนิ น การตามข้ อ สั งเกตของที่ ป ระชุ ม โดยให้ จั ดท าเป็ น
หนังสือบันทึกข้อความใหม่ และนาเสนอคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์
พิจารณาเป็นวาระเวียนต่อไป
วาระที่ 5.8 แจ้งระดับคะแนนตัวอักษร รายวิชา 113303 เภสัชวิทยาทางการแพทย์ 2 ประจาภาค
การศึกษาที่ 3/2556 เพิ่มเติม
ที่ประชุมได้พิจารณาการแจ้งระดับคะแนนตัวอักษร รายวิชา 113303 เภสัชวิทยาทางการแพทย์ 2
ประจาภาคการศึกษาที่ 3/2556 เพิ่มเติม สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้จัดส่งระดับคะแนนตัวอักษรดังกล่าวไปยัง
ศูนย์บริการการศึกษาต่อไป
วาระที่ 5.9 แจ้งเปลี่ยนระดับคะแนนตัวอักษร ประจาภาคการศึกษาที่ 3/2556
ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาการขอเปลี่ ย นระดั บ คะแนนตั ว อั ก ษร ประจ าภาคการศึ ก ษาที่ 3/2556
สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ชีวเคมี และเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็ นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้จัดส่งระดับคะแนนตัวอักษรดังกล่าวไปยัง
ศูนย์บริการการศึกษาต่อไป
วาระที่ 5.10 รายชื่อนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาสาหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่นที่สมัคร
เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาฟิสิกส์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอรายชื่อนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา
สาหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่นที่สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557 ของ นางสาวจิราภรณ์
แสนแจ้ สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ตรวจสอบระดับการศึกษา และหลักสูตรให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังส่วนกิจการ
นักศึกษาต่อไป
วาระที่ 5.11 แต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติการ สาขาวิชาเคมี จานวน 2 ราย
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติการ เพื่อสอนรายวิชา 102112
ปฏิ บั ติ ก ารเคมี พื้ น ฐาน 1 ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประจ าภาคการศึ ก ษาที่ 1/2557 สาขาวิ ช าเคมี จ านวน 2 ราย
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต หัวหน้าสาขาวิชาให้ใส่คาว่า “รักษาการแทน” ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่อจัดทา
คาสั่งแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 5.12 แต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ ชัยสุวรรณ
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ ชัยสุวรรณ เป็น
คณาจารย์บัณฑิต ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
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ข้อสังเกต แบบเสนอประวัติในการขอแต่งตั้ง ประวัติการท างาน ให้ ตัด “and researcher”
ออก
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อนาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.13 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาเคมี ของ ดร.พงษ์ธนวัฒน์ เข็มทอง
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้ง ดร.พงษ์ธนวัฒน์ เข็มทอง เป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านเคมี/การเร่งปฏิกิริยา เพื่อทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ข้อมูลประกอบการเสนอขอแต่งตั้ง ข้อ 3. คุณวุฒิการศึกษา แก้ไขให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อนาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.14 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาชีววิทยา ของ ดร.ดุสิต งอประเสริฐ
หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้ง ดร.ดุสิต งอประเสริฐ เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
นิเวศวิทยาเชิงอนุรักษ์ เพื่อทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
ชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 5.15 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ ดร.อุเทน แสวงวิทย์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอแต่งตั้ง ดร.อุเทน แสวงวิทย์ เป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านเอกภพวิทยาโดยใช้ผลของการสังเกตการณ์มาเปรียบเทียบกับแบบจาลอง เพื่อทาหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้กับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อนาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.16 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ Dr.Puji Irawati
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอแต่งตั้ง Dr.Puji Irawati เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านดาวคู่ อุป ราคาแบบใกล้ชิดกั น และการวิวัฒ นาการของระบบดาวคู่ เพื่ อท าหน้าที่ เป็ น คณะกรรมการที่ ป รึก ษา
วิทยานิพนธ์ร่วม คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้กับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้ อ สั ง เกต ข้ อ มู ล ที่ เสนอขอแต่ งตั้ ง เพื่ อ เป็ น และข้ อ มู ล ประกอบการเสนอขอแต่ งตั้ ง ข้ อ 7.
ลั ก ษณะการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ให้ แ ก้ ไข จาก อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ร่ ว ม เป็ น
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อนาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป

20

วาระที่ 5.17 รายชื่ อ คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองโครงร่า งวิท ยานิ พ นธ์ แ ละวิ ท ยานิ พ นธ์ ส านั ก วิช า
วิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2557
ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณารายชื่ อ เพื่ อ แต่ งตั้ งคณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองโครงร่า งวิท ยานิ พ นธ์ แ ละ
วิทยานิพนธ์ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2557 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
มอบหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา และจุลชีววิทยานากลับไปพิจารณาเสนอชื่อ
วาระที่ 5.18 ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ระดับ “รองศาสตราจารย์” สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ ผศ.ดร.
สิริโชค จึงถาวรรณ
ที่ประชุมได้พิจารณาการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ระดับ “รองศาสตราจารย์” ของ ผศ.ดร.
สิริโชค จึงถาวรรณ อาจารย์ประจาสาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. ให้ระบุผลงานทางวิชาการที่เสนอขอในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้วย
2. รายละเอียดเอกสารประมวลสาระรายวิชาให้น ามารวมเป็น เล่ม เดี ยวกั น พร้อมใส่
รายละเอียดให้ครบถ้วน
มติ
ให้ความเห็นชอบ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องรับข้อสังเกต
ของที่ประชุมไปดาเนินการ โดยไม่ต้องนาเข้าพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้
แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวเพื่อให้ส่วนการเจ้าหน้าที่ดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.19 ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ
อ.ดร.สายันต์ แก่นนาคา
ที่ประชุมได้พิจารณาการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ของ อ.ดร.
สายันต์ แก่นนาคา อาจารย์ประจาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
- แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ
1. ประวัติส่วนตัว คุณวุฒิการศึกษา ให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทย
2. ภาระงานย้อนหลัง 3 ปี งานสอน ตรวจสอบจานวน ชั่วโมง/สัปดาห์ ให้ถูกต้อง
และใส่ภาระงานสอนให้ครบ 3 ปี
3. งานบริการทางวิชาการใส่ให้ครบตามจริง
- ประมวลสาระรายวิชา ให้ตัดคาว่า “เรียบเรียงโดย” ออก
- ผลงานวิจัย
1. หน้ารับรองผลงาน ผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการต้องเซ็นรับรองผลงานด้วย
2. ในส่วนผลงานวิจัยเรื่องที่ 2 ให้พิจารณาว่าจะเอาออกหรือไม่ เนื่องจากผลงาน
เกิน 100% แล้ว
มติ
ให้ความเห็นชอบ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องรับข้อสังเกต
ของที่ประชุมไปดาเนินการ โดยไม่ต้องนาเข้าพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้
แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวเพื่อให้ส่วนการเจ้าหน้าที่ดาเนินการต่อไป
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วาระที่ 5.20 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิ พนธ์ นักศึกษาดุษฎีบั ณฑิ ต สาขาวิชาเคมี ของ นายวุฒิชั ย
รสชาติ
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นายวุฒิชัย รสชาติ นักศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาเคมี
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.21 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางรุ่งเรือง
งาหอม
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นางรุ่งเรือง งาหอม นักศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาชีววิทยา
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.22 วิทยานิพนธ์ฉบับ สมบูรณ์ นั กศึกษามหาบั ณฑิ ต สาขาวิช าเภสั ชวิท ยา ของ นางสาว
นงลักษณ์ อยู่แท้กูล
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นางสาวนงลักษณ์ อยู่แท้กูล นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.23 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวอารีรัตน์
เจียมประเสริฐบุญ
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นางสาวอารีรัตน์ เจียมประเสริฐบุญ นักศึกษา
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.24 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาวจิระภา
สุวรรณรัตน์
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นางสาวจิระภา สุวรรณรัตน์ นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.25 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาวอัจฉรา
กาเอ้ย
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นางสาวอัจฉรา กาเอ้ย นักศึกษาระดับปริญญา
เอก สาขาวิชาฟิสิกส์
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
วาระที่ 6.1 รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจาภาคการศึกษาที่ 3/2556 จานวน 1 ราย
ระดับ บัณ ฑิ ตศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2555 ระดับ ปริญ ญาเอก จานวน 1 ราย
ประจ าภาคการศึ ก ษาที่ 3/2555 ระดั บ ปริ ญ ญาเอก จ านวน 1 ราย และประจ าภาค
การศึก ษาที่ 3/2556 ระดั บปริญ ญาโท จานวน 3 ราย และระดับ ปริญ ญาเอก จานวน
1 ราย
ที่ประชุมได้พิจารณารายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจาภาคการศึกษาที่ 3/2556
จานวน 1 ราย ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2555 ระดับปริญญาเอก จานวน 1 ราย ประจาภาค
การศึกษาที่ 3/2555 ระดับปริญญาเอก จานวน 1 ราย และประจาภาคการศึกษาที่ 3/2556 ระดับปริญญาโท จานวน
3 ราย และระดับปริญญาเอก จานวน 1 ราย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อนาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 6.2 ผลการสอบวัด คุ ณ สมบั ติ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าชี ววิ ท ยา ของ นางสาว
ปานประดับ สินปรุ
หั วหน้ าสาขาวิชาชีว วิท ยา ได้ แ จ้งผลการสอบวัด คุ ณ สมบั ติ ของ นางสาวปานประดั บ สิน ปรุ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ตรวจสอบแบบฟอร์มให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 6.3 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 1 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาวธนัชพร มหานาม
อ.ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอขยายเวลาการ
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ของ นางสาวธนัชพร มหานาม นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ความเห็นของหัวหน้าสาขาวิชาให้ใส่คาว่า “รักษาการแทน” ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คื อ ภาคการศึก ษาที่ 1/2557 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แ จ้งให้ ศูนย์ บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 6.4 ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 1 นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาวธนัชพร มหานาม
อ.ดร.ราเชนทร์ โกศั ลวิต ร ปฏิ บั ติห น้ าที่ แทนหั วหน้ าสาขาวิชาเภสัชวิท ยา ได้ เสนอแผนการใช้
จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 1 ของ นางสาวธนัชพร มหานาม นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
เภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ความเห็นของหัวหน้าสาขาวิชาให้ใส่คาว่า “รักษาการแทน” ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
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วาระที่ 6.5 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาปรสิตวิทยา จานวน 1 ราย
อ.ดร.ราเชนทร์ โกศั ล วิต ร ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แทนหั วหน้ าสาขาวิชาปรสิ ต วิท ยา ได้เสนอขอแต่ งตั้ ง
อาจารย์พิเศษ เพื่อสอนรายวิชาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ระดับปริญญาตรี
ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2557 สาขาวิชาปรสิตวิทยา จานวน 1 ราย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. ให้ระบุเครื่องหมาย  ตรง  ได้แนบประวัติมาพร้อมนี้ จานวน 17 ฉบับ ด้วย
2. หัวหน้าสาขาวิชาให้ใส่คาว่า “รักษาการแทน” ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่อจัดทา
คาสั่งแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 6.6 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ จานวน 2 ราย
อ.ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ได้เสนอขอแต่งตั้ง
อาจารย์พิเศษ เพื่อสอนรายวิชาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ระดับปริญญาตรี
ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2557 สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ จานวน 2 ราย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
ข้อสังเกต
1. ให้ระบุเครื่องหมาย  ตรง  ได้แนบประวัติมาพร้อมนี้ จานวน 17 ฉบับ ด้วย
2. หัวหน้าสาขาวิชาให้ใส่คาว่า “รักษาการแทน” ด้วย
3. ข้อมูลประกอบการเสนอแต่งตั้ง
- แก้ไขชื่อสาขาวิชาให้ถูกต้อง
- ให้ใส่รหัสวิชา และรายวิชาทุกลาดับที่
- ให้ระบุตาแหน่งทางวิชาการด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่อจัดทา
คาสั่งแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 6.7 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จานวน 1 ราย
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ เพื่อสอน
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ระดับปริญญาตรี ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2557 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬา จานวน 1 ราย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. ข้อมูลประกอบการเสนอแต่งตั้ง ตาแหน่งทางวิชาการให้ระบุคาว่า “อาจารย์” ด้วย
2. แก้ไขแบบฟอร์มให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่อจัดทา
คาสั่งแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 6.8 ผลการสอบวัดคุ ณ สมบั ติ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเคมี ของ นายเฉลิ ม พั น ธ์
เขียวคาอ้าย
รั ก ษาการแทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าเคมี ได้ แ จ้ งผลการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ ของ นายเฉลิ ม พั น ธ์
เขียวคาอ้าย นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
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มติ

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป

วาระที่ 6.9 รายชื่อคณะกรรมการพิ จารณาโครงร่างวิทยานิ พนธ์ นักศึ กษาดุษฎี บัณ ฑิต สาขาวิช า
ชีววิทยา ของ นางสาวปานประดับ สินปรุ
ประธานปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวปานประดับ สินปรุ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 6.10 รายงานระดับ คะแนนตัวอัก ษร รายวิชา 999993 Physics Placement Test ประจ า
ภาคการศึกษาที่ 1/2557
ที่ประชุมได้พิจารณาการรายงานระดับคะแนนตัวอักษร รายวิชา 999993 Physics Placement
Test ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2557 สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้จัดส่งระดับคะแนนตัวอักษรดังกล่าวไปยัง
ศูนย์บริการการศึกษาต่อไป
วาระที่ 6.11 โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือไทย – ฝรั่งเศส ประจาปี 2558 - 2559
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอความเห็นชอบโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความ
ร่วมมือไทย – ฝรั่งเศส ประจาปี 2558 - 2559 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
เลิกประชุมเวลา 16.10 น.
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางสาวลฎาภา รัตนจารุ
นางบุษบา วรรณศุภ
นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
ผู้บันทึกการประชุม

