รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 23/2557
วันอังคารที่ 9 กันยายน 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 (Asst.Prof.Dr.Eckart Schulz, แทน)
8. หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ (ศ.ดร.สันติ แม้นศิร)ิ
9. หัวหน้ำสำขำวิชำเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ (ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ, รักษำกำรแทน)
10. หัวหน้ำสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ (อ.วีรพล จันธิมำ, แทน)
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. รศ.ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกลุ (ผู้แทนคณำจำรย์สำนักวิชำวิทยำศำสตร์)
16. ผศ.ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์ (ผู้แทนคณำจำรย์สำนักวิชำวิทยำศำสตร์)
17. ผศ.ดร.ทรงกต ทศำนนท์ (ผู้แทนคณำจำรย์สำนักวิชำวิทยำศำสตร์)
18. ผศ.ดร.พนิดำ ขันแก้วหล้ำ (ผูแ้ ทนคณำจำรย์สำนักวิชำวิทยำศำสตร์)

ประธำน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ผู้ไม่เข้าประชุม
1. หัวหน้ำสำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล (ผศ.ดร.สัญญำ สรำภิรมย์)
2. รศ.ดร.วินิช พรมอำรักษ์ (ผู้แทนคณำจำรย์สำนักวิชำวิทยำศำสตร์)
3. หัวหน้ำสถำนวิจัย (รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ)

ติดภำรกิจ
ติดสอน
ติดภำรกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. หัวหน้ำสำนักงำนคณบดี (นำงสำวลฎำภำ รัตนจำรุ)
2. นำงบุษบำ วรรณศุภ
3. นำงสำวภัทรำวรรณ์ สุนทรำศรี
เริ่มประชุมเวลา 13.38 น.

ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
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ประธำนกล่ำวเปิดกำรประชุม และมีเรื่องแจ้งที่ประชุมทรำบ ดังนี้
1. งำนสำนสัมพันธ์อำเซียนสำนักวิชำวิทยำศำสตร์ และกำรแสดงมุทิตำจิตแก่ผู้เกษียณอำยุกำรปฏิบัติงำน
ในวันเสำร์ที่ 13 กันยำยน 2557
2. ผลจำกกำรส่ ง ผู้ แ ทนไปหำรื อ เกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รวิ ท ยำศำสตรบั ณ ฑิ ต แบบก้ ำ วหน้ ำ กั บ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กันยำยน 2557
และดำเนินกำรประชุมตำมวำระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1.1 เรื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย (นัดพิเศษ)
วำระที่ 1.1.1 กำรอนุมัติเสนอชื่อบุคคลเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นสมำชิกสภำปฏิรูปแห่งชำติ
วำระที่ 1.1.2 กำรอนุมัติแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะ สำนักวิชำวิทยำศำสตร์
วำระที่ 1.1.3 กำรบันทึกควำมเข้ำใจควำมร่วมมือ ระหว่ำงมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี กับ มหำ
ชีวำลัยอีสำน
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.2 เรื่องจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2557
วำระที่ 1.2.1 (ร่ำง) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2558)
วำระที่ 1.2.2 กำรให้ควำมเห็นชอบกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี ประจำปีกำรศึกษำ 2558
วำระที่ 1.2.3 กำรให้ควำมเห็นชอบกำรรับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2558
วำระที่ 1.2.4 กำรให้ควำมเห็นชอบกำรรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้พิกำรเข้ำศึกษำ โดยวิธีพิเศษ
ประจำปีกำรศึกษำ 2558
วำระที่ 1.2.5 กำรให้ควำมเห็นชอบผู้สำเร็จกำรศึกษำ ประจำภำคกำรศึกษำที่ 1/2555, 1/2556,
2/2556 และ 3/2556 เพิ่มเติม
วำระที่ 1.2.6 กำรให้ควำมเห็นชอบ (ร่ำง) บันทึกควำมเข้ำใจ ระหว่ำง Centre for Engineering
Physics, Institute of Physics สำธำรณรั ฐ สั งคมนิ ย มเวี ย ดนำม และส ำนั ก วิ ช ำ
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.3 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาศูนย์/สถาบัน
ไม่มี
วาระที่ 1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอื่นๆ
วำระที่ 1.4.1 กำรลงนำมหน้ำอนุมัติในวิทยำนิพนธ์
วำระที่ 1.4.2 มำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยภำครัฐ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ที่
คสช. และสำนักงบประมำณกำหนดขึ้น โดยให้หน่วยงำนต้องเริ่มดำเนินกำรจัดซื้อ
จัด หำได้ตั้ งแต่ เดื อนกั น ยำยน 2557 เป็ น ต้ น ไป และจะต้ องด ำเนิ น กำรลงนำมใน
สัญ ญำให้ แ ล้ ว เสร็จ ภำยในไตรมำส 1 ของปี งบประมำณ พ.ศ. 2558 ทั้ งนี้ ศู น ย์
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มติ

เครื่อ งมื อ ฯ ได้ ขอควำมร่วมมื อ จำกส ำนั กวิ ชำให้ เร่งกำรจัด ส่ งข้ อ พิ กั ด ทำงเทคนิ ค
ครุภัณฑ์ที่เป็นกลำง พร้อมทั้งใบเสนอรำคำส่งให้กับศูนย์เครื่องมือฯ ภำยในวันศุกร์ที่
19 กันยำยน 2557
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 21/2557
ตำมที่ฝ่ำยเลขำนุกำรที่ ประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนักวิชำวิทยำศำสตร์ได้ส่งแบบแจ้งรับรองและแก้ไข
ปรับปรุงรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนักวิชำวิทยำศำสตร์ในครำวประชุมครั้งที่ 21/2557 วันที่ 14
สิงหำคม 2557 และขอให้กรรมกำรฯ ส่งแบบแจ้งกำรรับรองคืนที่ส่วนธุรกำรภำยในวันที่ 2 กันยำยน 2557 นั้น ผล
กำรพิจำรณำของกรรมกำรฯ จำนวน 21 รำย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมกำร 7 รำย ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรกำร โดยไม่มีกำรแก้ไข
2. กรรมกำร 14 รำย ไม่ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรกำร ซึ่งถือว่ำให้กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว
มติ
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ 2.2 รับรองรายงานการประชุม (วาระเวียน) ครั้งที่ 22/2557
ตำมที่ฝ่ำยเลขำนุกำรที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนักวิชำวิทยำศำสตร์ ได้ส่งแบบเสนอควำมเห็นชอบ
เรื่อง ระดับคะแนนตัวอักษรของนักศึกษำหลักสูตรสำขำวิชำแพทยศำสตร์ สำขำวิชำแพทยศำสตร์ ชั้นปีที่ 3 ประจำ
ภำคกำรศึกษำที่ 1/2557 จำนวน 2 รำยวิชำ นั้น ผลกำรพิจำรณำของกรรมกำรฯ จำนวน 21 รำย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมกำร 7 รำย ให้ควำมเห็นชอบ โดยไม่มีกำรแก้ไข
2. กรรมกำร 1 รำย ให้ควำมเห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตว่ำ จำนวนนักศึกษำที่เข้ำสอบ (60 คน) เท่ำกับ
จำนวนนักศึกษำที่ขำดสอบ (60 คน) (ทั้งสองรำยวิชำ)
3. กรรมกำร 13 รำย ไม่ส่งแบบควำมเห็นชอบคืนที่ส่วนธุรกำร ซึ่งถือว่ำให้ควำมเห็นชอบ
มติ
ให้ ค วามเห็ น ชอบ เรื่ อ ง ระดั บ คะแนนตั ว อั ก ษรของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รสาขาวิ ช า
แพทยศาสตร์ สาขาวิช าแพทยศาสตร์ ชั้ นปี ที่ 3 ประจ าภาคการศึ กษาที่ 1/2557
จานวน 2 รายวิชา
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอขออนุมัต-ิ เพื่อทักท้วง
วาระที่ 4.1 ผลการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวภัทธิรา
สาสาลี
หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้แจ้งผลกำรสอบประมวลควำมรู้ นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี ของ
นำงสำวภัทธิรำ สำสำลี รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
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วาระที่ 4.2 ผลการสอบประมวลความรู้ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ของ นางสาว
โรจน์นภา ธารามาศ นางสาวกาญจนา สุโพธิ์นอก และนายพิศิษฐ์ วิบูลย์พจน์
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้แจ้งผลกำรสอบประมวลควำมรู้ นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์
ของ นำงสำวโรจน์นภำ ธำรำมำศ นำงสำวกำญจนำ สุโพธิ์นอก และนำยพิศิษฐ์ วิบูลย์พจน์ รำยละเอียดดังเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต หัวหน้ำสำขำวิชำให้ใส่คำว่ำ “รักษำกำรแทน” ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.3 ผลการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายธนานุวัติ
สุยุพร นายนิวัฒน์ เหมหา และนายคมสันต์ ลาพาแว
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้แจ้งผลกำรสอบประมวลควำมรู้ นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์
ของ นำยธนำนุวัติ สุยุพร นำยนิวัฒน์ เหมหำ และนำยคมสันต์ ลำพำแว รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต หัวหน้ำสำขำวิชำให้ใส่คำว่ำ “รักษำกำรแทน” ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.4 ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จานวน 5 ราย
Asst.Prof.Dr.Eckart Schulz ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำคณิตศำสตร์ ได้แจ้งผลกำรสอบ
วัดคุณสมบัติ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ จำนวน 5 รำย รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.5 ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จานวน 5 ราย
Asst.Prof.Dr.Eckart Schulz ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำคณิตศำสตร์ ได้แจ้งผลกำรสอบ
วัดคุณสมบัติ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ จำนวน 5 รำย รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.6 ผลการสอบวัด คุ ณ สมบั ติ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ของ นายเจษฎา
ขจรฤทธิ์
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้แจ้งผลกำรสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์
ของ นำยเจษฎำ ขจรฤทธิ์ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต หัวหน้ำสำขำวิชำให้ใส่คำว่ำ “รักษำกำรแทน” ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
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วาระที่ 4.7 ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จานวน 5 ราย
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้แจ้งผลกำรสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์
จำนวน 5 รำย รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต หัวหน้ำสำขำวิชำให้ใส่คำว่ำ “รักษำกำรแทน” ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.8 แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาว
ศิริวรรณ ไกรนรา
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้แจ้งผลกำรสอบวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำมหำบัณ ฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์
ของ นำงสำวศิริวรรณ ไกรนรำ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต แก้ไขห้องประชุม เป็น ห้องประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.9 แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษ ฎีบัณฑิ ต สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ ของ
นายสุนทร บุญตา
Asst.Prof.Dr.Eckart Schulz ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำคณิตศำสตร์ ได้แจ้งผลกำรสอบ
วิ ท ยำนิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษำดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สำขำวิ ช ำคณิ ต ศำสตร์ ของ นำยสุ น ทร บุ ญ ตำ รำยละเอี ย ดดั งเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต แก้ไขห้องประชุม เป็น ห้องประชุม C2-123 อาคารวิชาการ 2
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.10 รายชื่ ออาจารย์ที่ ปรึกษาวิท ยานิ พนธ์ นั กศึ กษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเคมี ของ นาย
อนุรักษ์ แวหะยี
หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอรำยชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
เคมี ของ นำยอนุรักษ์ แวหะยี รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต หัวหน้ำสำขำวิชำให้ใส่คำว่ำ “รักษำกำรแทน” ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.11 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึก ษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นาย
ศราวุฒิ นาถาบารุง
หั ว หน้ ำ สำขำวิช ำฟิ สิ ก ส์ ได้ เสนอรำยชื่ อ อำจำรย์ ที่ ป รึ ก ษำวิ ท ยำนิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษำมหำบั ณ ฑิ ต
สำขำวิชำฟิสิกส์ ของ นำยศรำวุฒิ นำถำบำรุง รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.12 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาว
ยุระนันท์ ทาทอง
หั ว หน้ ำ สำขำวิ ช ำเคมี ได้ เสนอรำยชื่ อ อำจำรย์ ที่ ป รึ ก ษำวิ ท ยำนิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษำดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สำขำวิชำเคมี ของ นำงสำวยุระนันท์ ทำทอง รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต หัวหน้ำสำขำวิชำให้ใส่คำว่ำ “รักษำกำรแทน” ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.13 รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
เลเซอร์และโฟตอนนิกส์ ของ นางสาวพรทิพย์ เชื่อมชัยตระกูล
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ ได้เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรที่
ปรึ ก ษำวิ ท ยำนิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษำดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สำขำวิ ชำเทคโนโลยี เลเซอร์แ ละโฟตอนนิ ก ส์ ของ นำงสำวพรทิ พ ย์
เชื่อมชัยตระกูล รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต หัวหน้ำสำขำวิชำให้ใส่คำว่ำ “รักษำกำรแทน” ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.14 รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ของ นางสาวธันยาภรณ์ กุลเกษ
รักษำกำรแทนหั วหน้ำสำขำวิ ชำจุลชีววิทยำ ได้เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรสอบประมวลควำมรู้
นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ ของ นำงสำวธันยำภรณ์ กุลเกษ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำร
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.15 รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา
ของ นางสาวพิมพา ขอวางกลาง
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิ ชำเภสัชวิทยำ ได้เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรสอบประมวลควำมรู้
นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชวิทยำ ของ นำงสำวพิมพำ ขอวำงกลำง รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำร
ประชุม
ข้อสังเกต
1. ประธำนกรรมกำรแก้ไข เป็น หัวหน้าสาขาวิชา
2. กรรมกำรลำดับที่ 3 และ 4 แก้ไขชื่อให้ถูกต้อง
3. ให้ตัดเครื่องหมำย  ที่ระบุ  ได้แนบประวัติบุคคลภำยนอกมำพร้อมนี้ จำนวน 17
ฉบับ ออก
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.16 รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา
ของ นางสาวกุสุมา รวมธรรม
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำเภสัชวิทยำ ได้เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรสอบประมวลควำมรู้
นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชวิทยำ ของ นำงสำวกุสุมำ รวมธรรม รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
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ข้อสังเกต ให้ตัดเครื่องหมำย  ที่ระบุ  ได้แนบประวัติบุคคลภำยนอกมำพร้อมนี้ จำนวน 17
ฉบับ ออก
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.17 รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา
ของ นางสาวปิยฉัตร ทรงวิจิตร
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิ ชำเภสัชวิทยำ ได้เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรสอบประมวลควำมรู้
นักศึกษำมหำบัณ ฑิต สำขำวิชำเภสัชวิทยำ ของ นำงสำวปิยฉัตร ทรงวิจิตร รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำร
ประชุม
ข้อสังเกต
1. ประธำนกรรมกำรแก้ไข เป็น หัวหน้าสาขาวิชา
2. กรรมกำรลำดับที่ 2 แก้ไขนำมสกุลให้ถูกต้อง
3. ให้ตัดเครื่องหมำย  ที่ระบุ  ได้แนบประวัติบุคคลภำยนอกมำพร้อมนี้ จำนวน 17
ฉบับ ออก
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.18 รายชื่ อคณะกรรมการพิ จารณาโครงร่างวิทยานิ พนธ์ นั กศึก ษามหาบั ณฑิ ต สาขาวิช า
ชีววิทยา ของ Mr.Oudone Phakphothong
หัวหน้ำสำขำวิชำชีววิทยำ ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำ
มหำบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ ของ Mr.Oudone Phakphothong รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต กรรมกำรลำดับที่ 4 แก้ไขนำมสกุลให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.19 รายชื่ อคณะกรรมการพิ จารณาโครงร่างวิทยานิ พนธ์ นั กศึก ษามหาบั ณฑิ ต สาขาวิช า
ฟิสิกส์ ของ นายกิตติพงษ์ หวังนอก
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำ
มหำบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ ของ นำยกิตติพงษ์ หวังนอก รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต หัวหน้ำสำขำวิชำให้ใส่คำว่ำ “รักษำกำรแทน” ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.20 รายชื่ อคณะกรรมการพิ จารณาโครงร่างวิทยานิ พนธ์ นั กศึก ษามหาบั ณฑิ ต สาขาวิช า
ฟิสิกส์ ของ นายอนุตร สังฆะ
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำ
มหำบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ ของ นำยอนุตร สังฆะ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต หัวหน้ำสำขำวิชำให้ใส่คำว่ำ “รักษำกำรแทน” ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.21 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นางสาวเบญจกาญจน์ บุญวร
หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำ
มหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี ของ นำงสำวเบญจกำญจน์ บุญวร รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.22 รายชื่อคณะกรรมการพิ จารณาโครงร่างวิทยานิ พนธ์ นักศึ กษาดุษฎี บัณ ฑิต สาขาวิช า
ชีววิทยา ของ นายวารินทร์ บุญเรียม
หัวหน้ำสำขำวิชำชีววิทยำ ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำ
ดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ ของ นำยวำรินทร์ บุญเรียม รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.23 รายชื่อคณะกรรมการพิ จารณาโครงร่างวิทยานิ พนธ์ นักศึ กษาดุษฎี บัณ ฑิต สาขาวิช า
เทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ ของ นางสาวพรทิพย์ เชื่อมชัยตระกูล
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมกำร
พิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ ของ นำงสำวพรทิพย์
เชื่อมชัยตระกูล รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต หัวหน้ำสำขำวิชำให้ใส่คำว่ำ “รักษำกำรแทน” ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.24 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นางสาวนันท์ธิดา วิเศษ
หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงรำยชื่อ คณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำ
มหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี ของ นำงสำวนันท์ธิดำ วิเศษ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.25 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นาย
อทิพงศ์ บุตรชานนท์
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต
สำขำวิชำฟิสิกส์ ของ นำยอทิพงศ์ บุตรชำนนท์ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.26 เปลี่ยนแปลงกาหนดวันสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ
นางสาวภัทธิรา สาสาลี
หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบประมวลควำมรู้ นักศึกษำมหำบัณฑิต
สำขำวิชำเคมี ของ นำงสำวภัทธิรำ สำสำลี รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต
1. ให้ระบุเครื่องหมำย  ตรง  สอบข้อเขียน
2. วิชำที่สอบให้ใส่รหัสรำยวิชำด้วย
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มติ

ให้ความเห็นชอบ

วาระที่ 4.27 เปลี่ยนแปลงกาหนดวันสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิ ต สาขาวิชาชีววิทยา
ของ Mr.Phayvieng Vongkhamheng
หั วหน้ ำ สำขำวิ ชำชี ววิ ท ยำ ได้เสนอขอเปลี่ ย นแปลงก ำหนดวั น สอบประมวลควำมรู้ นั กศึ ก ษำ
มหำบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ ของ Mr.Phayvieng Vongkhamheng รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต
1. สอบข้อเขียน รำยวิชำที่ 2 และ 3 ให้ตัดวันที่ และเวลำ ออก
2. สถำนที่สอบแก้ไข เป็น ห้องประชุมสาขาวิชาชีววิทยา
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.28 ก าหนดวั น สอบประมวลความรู้ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ยา ของ
นางสาวธันยาภรณ์ กุลเกษ
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำจุลชีววิทยำ ได้เสนอขอกำหนดวันสอบประมวลควำมรู้ นักศึกษำ
มหำบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ ของ นำงสำวธันยำภรณ์ กุลเกษ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต สอบข้อเขียน รำยวิชำที่ 2, 3 และ 4 ให้ตัดวันที่ และเวลำ ออก
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.29 กาหนดวันสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาว
กุสุมา รวมธรรม
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำเภสัชวิทยำ ได้เสนอขอกำหนดวันสอบประมวลควำมรู้ นักศึกษำ
มหำบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชวิทยำ ของ นำงสำวกุสุมำ รวมธรรม รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต สอบข้อเขียน รำยวิชำที่ 2 และ 3 ให้ตัดวันที่ และเวลำ ออก
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.30 กาหนดวันสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาว
พิมพา ขอวางกลาง
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำเภสัชวิทยำ ได้เสนอขอกำหนดวันสอบประมวลควำมรู้ นักศึกษำ
มหำบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชวิทยำ ของ นำงสำวพิมพำ ขอวำงกลำง รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต สอบข้อเขียน รำยวิชำที่ 2 และ 3 ให้ตัดวันที่ และเวลำ ออก
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.31 กาหนดวันสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาว
ปิยฉัตร ทรงวิจิตร
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำเภสัชวิทยำ ได้เสนอขอกำหนดวันสอบประมวลควำมรู้ นักศึกษำ
มหำบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชวิทยำ ของ นำงสำวปิยฉัตร ทรงวิจิตร รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต
1. แก้ไขวันสอบข้อเขียนให้ถูกต้อง
2. สอบข้อเขียน รำยวิชำที่ 2 และ 3 ให้ตัดวันที่ และเวลำ ออก
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มติ

3. สถำนที่สอบแก้ไข เป็น ห้องประชุมสาขาวิชาชีววิทยา
ให้ความเห็นชอบ

วาระที่ 4.32 ก าหนดวัน สอบวิท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าชี วเคมี ของ นางสาว
จุฑามาส คาวงษา
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำชีวเคมี ได้เสนอขอกำหนดวัน สอบวิทยำนิพ นธ์ นั กศึกษำดุษ ฎี
บัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี ของ นำงสำวจุฑำมำส คำวงษำ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต ให้หัวหน้ำสำขำวิชำลงวันที่กำกับด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.33 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 7 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวนิภาพร ปริโย
หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอขอขยำยเวลำกำรเสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ ครั้งที่ 7 นักศึกษำดุษฎี
บัณฑิต สำขำวิชำเคมี ของ นำงสำวนิภำพร ปริโย รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต
1. เหตุผลแก้ไขคำว่ำ …พลวัติ... เป็น ...พลวัต...
2. ให้หัวหน้ำสำขำวิชำลงวันที่กำกับด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
วาระที่ 4.34 ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 3 นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ ว่าที่ ร.ต.ณัฐชัย อนันตกาล
หัวหน้ำสำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล ได้เสนอแผนกำรใช้จ่ำยเงินค่ำธรรมเนียมผลิ ตดุษฎีบัณฑิต
ครั้งที่ 3 นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล ของ ว่ำที่ ร.ต.ณัฐชัย อนันตกำล รำยละเอียดดัง
เอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.35 ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 6 นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายกฤตวัฏ บุญชู
หัวหน้ำสำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล ได้เสนอแผนกำรใช้จ่ำยเงินค่ำธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต
ครั้งที่ 6 นักศึกษำดุษฎีบัณ ฑิต สำขำวิช ำกำรรับรู้จำกระยะไกล ของ นำยกฤตวัฏ บุญชู รำยละเอียดดังเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.1 รายชื่ อ ผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษา ระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา ประจ าภาคการศึ ก ษาที่ 1/2555 ระดั บ
ปริญญาเอก จานวน 1 ราย ประจาภาคการศึกษาที่ 3/2555 ระดับปริญญาเอก จานวน 1
ราย ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2556 ระดับปริญญาเอก จานวน 1 ราย และประจาภาค
การศึกษาที่ 3/2556 ระดับปริญญาโท จานวน 2 ราย
ที่ประชุมได้พิจำรณำรำยชื่อผู้สำเร็จกำรศึกษำ ระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคกำรศึกษำที่ 1/2555
ระดับปริญญำเอก จำนวน 1 รำย ประจำภำคกำรศึกษำที่ 3/2555 ระดับปริญญำเอก จำนวน 1 รำย ประจำภำค
กำรศึกษำที่ 2/2556 ระดับปริญญำเอก จำนวน 1 รำย และประจำภำคกำรศึกษำที่ 3/2556 ระดับปริญญำโท จำนวน
2 รำย รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต
1. ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ประจำภำคกำรศึกษำที่ 1/2555 รำยชื่อบทควำมวิจัยที่ได้รับกำร
ตีพมิ พ์ในวำรสำรวิชำกำร ให้ตัด Impact factor ออก และแก้ไขปี ค.ศ. เป็น 2013
2. ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ประจำภำคกำรศึกษำที่ 3/2556 สำขำวิชำเคมี รำยชื่อบทควำม
วิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร Impact factor แก้ไขปี ค.ศ. เป็น 2012
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อนาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.2 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จานวน 1 ราย
อ.วีรพล จัน ธิม ำ ปฏิ บั ติ ห น้ ำที่ แทนหั วหน้ ำสำขำวิชำวิท ยำศำสตร์ก ำรกีฬ ำ ได้ เสนอขอแต่ งตั้ ง
อำจำรย์พิเศษ เพื่อสอนหลักสูตรสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ระดับปริญญำตรี ประจำภำคกำรศึกษำที่ 1/2557
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ จำนวน 1 รำย รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต
1. หัวหน้ำสำขำวิชำให้ใส่คำว่ำ “รักษำกำรแทน” ด้วย
2. ข้อมูลประกอบกำรเสนอแต่งตั้ง แก้ไขคุณวุฒิให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่อจัดทา
คาสั่งแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 5.3 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาชีววิทยา ของ ดร.ดุสิต งอประเสริฐ
หัวหน้ำสำขำวิชำชีววิทยำ ได้เสนอขอแต่งตั้ง ดร.ดุสิต งอประเสริฐ เป็นผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน
นิเวศวิทยำเชิงอนุรักษ์ เพื่อทำหน้ำที่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม คณะกรรมกำรพิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์
และคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ ให้กับนักศึกษำระดับบัณ ฑิตศึกษำ สำขำวิชำชีววิทยำ รำยละเอียดดังเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต ทั้งนี้ อื่นๆ แก้ไข เป็น เคยได้รับการแต่งตั้งแล้วจึงไม่ได้แนบประวัติ
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อนาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
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วาระที่ 5.4 แต่ ง ตั้ ง ผู้ เ ชี่ ย วชาญ เฉพาะ สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา ของ Dr.Camille Noemie Zoe
COUDRAT
หั ว หน้ ำ สำขำวิ ช ำชี ว วิ ท ยำ ได้ เ สนอขอแต่ ง ตั้ ง Dr.Camille Noemie Zoe COUDRAT เป็ น
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน Primate Conservation เพื่อทำหน้ำที่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม คณะกรรมกำร
พิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ และคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ให้กับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำชีววิทยำ
รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต ทั้งนี้ อื่นๆ แก้ไข เป็น เคยได้รับการแต่งตั้งแล้วจึงไม่ได้แนบประวัติ
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อนาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.5 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ ของ ดร.ศิริวัช
สุนทรานนท์
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ ได้เสนอขอแต่งตั้ง ดร.ศิริวัช
สุน ทรำนนท์ เป็ น ผู้ เชี่ ยวชำญเฉพำะด้ ำน Digital in-line holography เพื่ อ ท ำหน้ ำที่ เป็ น คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำ
โครงร่ำงวิทยำนิพ นธ์ และคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ ให้กับนักศึกษำระดับบัณ ฑิตศึกษำ สำขำวิชำเทคโนโลยี
เลเซอร์และโฟตอนนิกส์ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต
1. หัวหน้ำสำขำวิชำให้ใส่คำว่ำ “รักษำกำรแทน” ด้วย
2. ข้อมูลประกอบกำรเสนอขอแต่งตั้ง ข้อ 6. หัวข้อวิทยำนิพนธ์ที่เป็นที่ปรึกษำ ให้แก้ไข
เป็น “ - ” (ไม่มี)
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อนาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.6 ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงิน การทาวิจัยทุ นดุษฎีบัณฑิต 9 ทุน สาขาวิชาชีววิทยา ของ
Mr.Santi Xayyasith
หัวหน้ำสำขำวิชำชีววิทยำ ได้เสนอแผนกำรใช้จ่ำยเงินกำรทำวิจัยทุนดุษฎีบัณฑิต 9 ทุน สำขำวิชำ
ชีววิทยำ ของ Mr.Santi Xayyasith รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต แก้ไข Research Plan เป็น Study Plan
มติ
อนุมัติในหลักการ ในส่วนของการเดินทางไปต่างประเทศต้องดาเนินการทาหนังสือขอ
อนุ มั ติ พ ร้ อ มรายละเอี ย ดค่ า ใช้ จ่ ายต่ า งๆ ทั้ ง นี้ ส านั ก วิ ช าฯ จะได้ แ จ้ งให้ นั ก ศึ ก ษา
รับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.7 ขอความเห็นชอบในการเป็นเจ้าภาพร่วม การจัดการประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 38 ประจาปี 2558 สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำกำยวิภำคศำสตร์ ได้เสนอขอควำมเห็นชอบในกำรเป็นเจ้ำภำพร่วม
กำรจัดกำรประชุมวิชำกำรกำยวิภำคศำสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 ประจำปี 2558 สำขำวิชำกำ ยวิภำคศำสตร์
รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อนาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
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วาระที่ 5.8 ขอกาหนดเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษเพื่อเป็นเงื่อนไขแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาในการรับ
ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย หลักสูตรสาขาวิชาเคมี และหลักสูตรสาขาวิชา
ชีวเวชศาสตร์
ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ำรณำกำรขอก ำหนดเกณฑ์ ก ำรสอบภำษำอั งกฤษเพื่ อ เป็ น เงื่อ นไขแก่ นั ก ศึ ก ษำ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษำในกำรรั บ ทุ น เรีย นดี วิ ท ยำศำสตร์ แ ห่ งประเทศไทย หลั ก สู ต รสำขำวิชำเคมี แ ละหลั ก สู ต รสำขำวิ ชำ
ชีวเวชศำสตร์ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
เห็นควรให้สาขาวิชาประสานงานกับเจ้าของทุนถึงเกณฑ์ข้อบังคับที่มีอยู่ของ มทส.
วาระที่ 5.9 แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุน
การวิจัยจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่ประชุมได้พิจำรณำแบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในกำรพิจำรณำข้อเสนอโครงกำรวิจัย เพื่อขอรับทุน
สนับสนุนกำรวิจัยจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 รำยละเอียดดัง
เอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต ผู้ทรงคุณวุฒิลำดับที่ 2 สำขำวิชำฟิสิกส์ ตรวจสอบชื่อสถำบันของผู้ทรงคุณวุฒิให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 5.10 ขอเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบั ติการและงบประมาณโครงการพั ฒนาการจัดการศึกษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสัชวิทยา
รั ก ษำกำรแทนหั ว หน้ ำ สำขำวิ ช ำเภสั ช วิ ท ยำ ได้ เสนอขอควำมเห็ น ชอบกำรขอเปลี่ ย นแปลง
แผนปฏิบัติกำรและงบประมำณโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำเภสัชวิทยำ รำยละเอียด
ดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 5.11 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นายกฤตนันท์
ดีคาวงค์
ที่ประชุมได้พิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี ของ นำยกฤตนันท์
ดีคำวงค์
มติ

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป

วาระที่ 5.12 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ Mr.TSI
NDEH NJI
ที่ประชุมได้พิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ ของ Mr.TSI
NDEH NJI
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.13 วิท ยานิ พนธ์ฉบั บ สมบู รณ์ นั กศึ กษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเคมี ของ นางสาวโสภิ ดา
เที่ยงวิริยะ
ที่ประชุมได้พิจำรณำวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี ของ นำงสำว
โสภิดำ เที่ยงวิริยะ
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มติ

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป

วาระที่ 5.14 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวประภัสสร
เพลิดสระน้อย
ที่ประชุมได้พิจำรณำวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี ของ นำงสำว
ประภัสสร เพลิดสระน้อย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
วาระที่ 6.1 ขอเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบั ติการและงบประมาณโครงการพั ฒนาการจัดการศึกษาระดั บ
ปริญญาตรี และขออนุมัติใช้เงิน สาขาวิชาฟิสิกส์
หั ว หน้ ำ สำขำวิ ช ำฟิ สิ ก ส์ ได้ เสนอขอควำมเห็ น ชอบกำรขอเปลี่ ย นแปลงแผนปฏิ บั ติ ก ำรและ
งบประมำณโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี และขออนุมัติใช้เงิน สำขำวิชำฟิสิกส์ รำยละเอียดดัง
เอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต ตรวจสอบค่ำตอบแทนกำรบรรยำยของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 6.2 ขอแก้ไขชื่ อ เรื่องวิท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าชีว เคมี ของ นางสาว
อารยา รานอก
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำชีวเคมี ได้เสนอขอแก้ไขชื่อเรื่องวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต
สำขำวิชำชีวเคมี ของ นำงสำวอำรยำ รำนอก รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต ในหนังสือบันทึกข้อควำมให้ ...เปลี่ยนชื่อเรื่อง... เป็น ...แก้ไขชื่อเรื่อง...
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
เลิกประชุมเวลา 16.45 น.
รศ.ดร.ประพันธ์ แม่นยา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางสาวลฎาภา รัตนจารุ
นางบุษบา วรรณศุภ
นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
ผู้บันทึกการประชุม

