รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 29/2557
วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2
----------------------------------------------------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. คณบดี (รศ.ดร.ประพันธ์ แม่นยำ)
ประธำน
2. รองคณบดี (อ.ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญำ)
กรรมกำร
3. หัวหน้ำสำขำวิชำชีววิทยำ (ผศ.ดร.หนูเดือน เมืองแสน)
กรรมกำร
4. หัวหน้ำสำขำวิชำจุลชีววิทยำ (ผศ.ดร.หนูเดือน เมืองแสน, รักษำกำรแทน)
กรรมกำร
5. หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี (รศ.ดร.จตุพร วิทยำคุณ)
กรรมกำร
6. หัวหน้ำสำขำวิชำชีวเคมี (รศ.ดร.จตุพร วิทยำคุณ, รักษำกำรแทน)
กรรมกำร
7. หัวหน้ำสำขำวิชำคณิตศำสตร์ (Asst.Prof.Dr.Eckart Schulz)
กรรมกำร
8. หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ (ศ.ดร.สันติ แม้นศิร)ิ
กรรมกำร
9. หัวหน้ำสำขำวิชำเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ (ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ, รักษำกำรแทน)
กรรมกำร
10. หัวหน้ำสำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล (ผศ.ดร.ทรงกต ทศำนนท์)
กรรมกำร
11. หัวหน้ำสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ (อ.ดร.พรเทพ รำชนำวี, รักษำกำรแทน)
กรรมกำร
12. หัวหน้ำสำขำวิชำสรีรวิทยำ (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์)
กรรมกำร
13. หัวหน้ำสำขำวิชำกำยวิภำคศำสตร์ (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษำกำรแทน)
กรรมกำร
14. หัวหน้ำสำขำวิชำเภสัชวิทยำ (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษำกำรแทน)
กรรมกำร
15. หัวหน้ำสำขำวิชำปรสิตวิทยำ (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษำกำรแทน)
กรรมกำร
16. ผศ.ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์ (ผู้แทนคณำจำรย์สำนักวิชำวิทยำศำสตร์)
กรรมกำร
17. ผศ.ดร.ทรงกต ทศำนนท์ (ผู้แทนคณำจำรย์สำนักวิชำวิทยำศำสตร์)
กรรมกำร
18. ผศ.ดร.พนิดำ ขันแก้วหล้ำ (ผูแ้ ทนคณำจำรย์สำนักวิชำวิทยำศำสตร์)
กรรมกำร
19. หัวหน้ำสถำนวิจัย (รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรญ
ั )
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. รศ.ดร.วินิช พรมอำรักษ์ (ผู้แทนคณำจำรย์สำนักวิชำวิทยำศำสตร์)
2. รศ.ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกลุ (ผู้แทนคณำจำรย์สำนักวิชำวิทยำศำสตร์)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. หัวหน้ำสำนักงำนคณบดี (นำงบุษบำ วรรณศุภ)
2. นำงสำวภัทรำวรรณ์ สุนทรำศรี
เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.

ติดภำรกิจ
ติดสอน

ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
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ประธำนกล่ำวเปิดกำรประชุม และดำเนินกำรประชุมตำมวำระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1.1 เรื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ไม่มี โดยสภำมหำวิทยำลัยจะประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2557
วาระที่ 1.2 เรื่องจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2557
วำระที่ 1.2.1 กำรอนุมัติแต่งตั้งคณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ
วำระที่ 1.2.2 กำรให้ควำมเห็นชอบแต่งตัง้ ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะ
วำระที่ 1.2.3 กำรให้ ค วำมเห็ น ชอบผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำ ประจ ำภำคกำรศึ ก ษำที่ 3/2555 และ
3/2556 เพิ่มเติม
วำระที่ 1.2.4 กำรให้ควำมเห็นชอบ (ร่ำง) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต ของสำนักวิชำวิทยำศำสตร์
วำระที่ 1.2.5 กำรอนุมัติจำนวนทุนกำรศึกษำโควตำผู้มี ควำมสำมำรถทำงด้ำนวิท ยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี สำหรับนักศึกษำหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตที่จัดกำรศึกษำแบบก้ำวหน้ำ
(Honors Program) สำนักวิชำวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ประจำปี
กำรศึกษำ 2558
วำระที่ 1.2.6 กำรให้ ค วำมเห็ น ชอบ (ร่ ำ ง) บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงควำมร่ ว มมื อ โครงกำร National
e-Science Infrastructure Consortium
วำระที่ 1.2.7 กำรขออนุมัติรับนักศึกษำเข้ำศึกษำในหลักสูตรระดับปริญญำเอก แบบ 1 ประจำภำค
กำรศึกษำที่ 2/2557 เป็นกรณีพิเศษ มติ ไม่อนุมัติ
วำระที่ 1.2.8 กำรเปลี่ยนมำเรียนแผนกำรเรียนแบบก้ำวหน้ำของนักศึกษำ
วำระที่ 1.2.9 ขอควำมเห็ น ชอบจั ด ตั้ งส ำนั ก วิ ช ำวิ ท ยำศำสตร์ สุ ข ภำพช่ อ งปำก มหำวิ ท ยำลั ย
เทคโนโลยีสุรนำรี
วำระที่ 1.2.10 ขอควำมเห็นชอบ (ร่ำง) ประกำศฯ เรื่อง เกณฑ์กำรตีพิมพ์ผลงำนวิทยำนิพนธ์สำหรับ
กำรขอส ำเร็จกำรศึ กษำระดับ บั ณ ฑิ ต ศึก ษำ มหำวิท ยำลัย เทคโนโลยีสุ รนำรี พ.ศ.
2557
วำระที่ 1.2.11 ขอควำมเห็นชอบ (ร่ำง) ประกำศฯ เรื่อง เกณฑ์คุณภำพกำรประชุมวิชำกำรเพื่อขอรับ
กำรสนั บ สนุ นค่ ำใช้จ่ ำยในกำรไปเสนอผลงำนวิชำกำรของคณำจำรย์แ ละหั วหน้ ำ
หน่วยงำน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี พ.ศ. 2557
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.3 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาศูนย์/สถาบัน
วำระที่ 1.3.1 เรื่องจำกที่ประชุมคณะทำงำนกลั่นกรองคำขอตั้งงบประมำณค่ำครุภัณฑ์กำรศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ผศ.ดร.วรวัฒน์ มีวำสนำ ในฐำนะผู้แทนสำนักวิชำวิทยำศำสตร์เข้ำร่วมประชุมคณะทำงำนกลั่นกรอง
คำขอตั้งงบประมำณค่ำครุภัณ ฑ์ กำรศึ กษำประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 มีเรื่องแจ้งให้ทรำบ คือ ศูนย์เครื่องมือ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ขอให้สำนักวิชำวิทยำศำสตร์จัดลำดับควำมสำคัญของกำรจัดทำคำขอตั้งงบประมำณค่ำ
ครุภัณฑ์กำรศึกษำประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
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มติ

รับทราบ ทั้งนี้ ขอให้หัวหน้าสาขาวิชานากลับไปพิจารณาจัดลาดับความสาคัญดังกล่าว
และนาเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

วาระที่ 1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอื่นๆ
วำระที่ 1.4.1 ประกำศเกณฑ์ ผ ลงำนตี พิ ม พ์ ส ำหรั บ กำรขอก ำหนดต ำแหน่ ง ทำงวิ ช ำกำรและ
แบบฟอร์ม
วำระที่ 1.4.2 ขอควำมร่วมมือส่งรำยชื่อผู้แทนหน่วยงำนเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงำนจัดทำเว็บไซต์
ส่วนบุคคลของคณำจำรย์
วำระที่ 1.4.3 ขอส่งคืนหลักสูตร 4 สำขำวิชำ
วำระที่ 1.4.4 ขอแจ้งผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (ระดับสถำบัน) ปีกำรศึกษำ 2556
วำระที่ 1.4.5 กำรเบิ ก ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยและค่ ำ ตอบแทนกำรตี พิ ม พ์ ผ ลงำนวิ ช ำกำรในวำรสำรระดั บ
นำนำชำติ
วำระที่ 1.4.6 กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรต่ำงๆ
วำระที่ 1.4.7 กำรจัดทำคำสั่งและประกำศต่ำงๆ ของสำขำวิชำ
วำระที่ 1.4.8 ระบบกำรจัดกำรศึกษำ กำรดำเนิน กำร และโครงสร้ำงของหลักสูตรวิทยำศำสตร
บัณฑิตแบบก้ำวหน้ำ
วำระที่ 1.4.9 กำรรับมอบธงเจ้ำภำพร่วมกำรจัดประชุมวิชำกำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 41 (วทท 41)
มติ
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 26/2557
ตำมที่ฝ่ำยเลขำนุกำรที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนักวิ ชำวิทยำศำสตร์ได้ส่งแบบแจ้งรับรองและแก้ไข
ปรับปรุงรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนักวิชำวิทยำศำสตร์ในครำวประชุมครั้งที่ 26/2557 วันที่ 14
ตุลำคม 2557 และขอให้กรรมกำรฯ ส่งแบบแจ้งกำรรับรองคืนที่ส่วนธุรกำรภำยในวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2557 นั้น ผล
กำรพิจำรณำของกรรมกำรฯ จำนวน 21 รำย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมกำร 14 รำย ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรกำร โดยไม่มีกำรแก้ไข
2. กรรมกำร 7 รำย ไม่ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรกำร ซึ่งถือว่ำให้กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว
มติ
รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข คือ หน้า 21 วาระที่ 5.7 บรรทัดที่ 4 แก้ไข
จานวน 2 ราย เป็น จานวน 2 รายวิชา
วาระที่ 2.2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 27/2557
ที่ประชุมได้พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 27/2557 รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่ 7 หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ แก้ไขเป็น Asst.Prof.Dr.Eckart Schulz
ลาดับที่ 10 หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล แก้ไขเป็น ผศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์
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วาระที่ 2.3 รับรองรายงานการประชุม (วาระเวียน) ครั้งที่ 28/2557
ตำมที่ฝ่ำยเลขำนุกำรที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนักวิชำวิทยำศำสตร์ ได้ส่งแบบเสนอควำมเห็นชอบ
เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนตัวอักษร ประจำภำคกำรศึกษำที่ 1/2557 นั้น ผลกำรพิจำรณำของกรรมกำรฯ
จำนวน 21 รำย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมกำร 12 รำย ให้ควำมเห็นชอบ โดยไม่มีกำรแก้ไข
2. กรรมกำร 9 รำย ไม่ส่งแบบควำมเห็นชอบคืนที่ส่วนธุรกำร ซึ่งถือว่ำให้ควำมเห็นชอบ
มติ
ให้ความเห็นชอบ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนตัวอักษร ประจาภาคการศึกษาที่
1/2557
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 ขอความเห็นชอบบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding-MOU)
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ ได้ขอควำมเห็นชอบกำรทำบันทึก
ควำมเข้ำใจ (Memorandum of Understanding-MOU) ระหว่ำง National Institute of Information and
Communications Technology, Japan and Suranaree University of Technology, Thailand รำยละเอียดดัง
เอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต ตรวจสอบเลขย่อหน้ำให้ถูกต้อง
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 สาขาวิชาฟิสิกส์ จานวน 5 ราย
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้แจ้งผลกำรสอบประมวลควำมรู้ นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์
จำนวน 5 รำย รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.2 ผลการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จานวน 5 ราย
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้แจ้งผลกำรสอบประมวลควำมรู้ นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์
จำนวน 5 รำย รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.3 ผลการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาวศิริรัชนี
ธรรมสุวรรณ นายกิตติพงษ์ หวังนอก และนายศราวุฒิ นาถาบารุง
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้แจ้งผลกำรสอบประมวลควำมรู้ นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์
ของ นำงสำวศิริรัชนี ธรรมสุวรรณ นำยกิตติพงษ์ หวังนอก และนำยศรำวุฒิ นำถำบำรุง รำยละเอียดดังเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป

5

วาระที่ 4.4 ผลการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาวสุ นทรี
ทองแสง นางสาวเสาวรส ดาวประทีป และนายฐานันดร กงนอก
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้แจ้งผลกำรสอบประมวลควำมรู้ นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์
ของ นำงสำวสุ น ทรี ทองแสง นำงสำวเสำวรส ดำวประที ป และนำยฐำนั น ดร กงนอก รำยละเอี ย ดดั งเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.5 ผลการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ของ นางสาว
ธันยาภรณ์ กุลเกษ
รั ก ษำกำรแทนหั ว หน้ ำ สำขำวิ ช ำจุ ล ชี ว วิ ท ยำ ได้ แ จ้ งผลกำรสอบประมวลควำมรู้ นั ก ศึ ก ษำ
มหำบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ ของ นำงสำวธันยำภรณ์ กุลเกษ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.6 ผลการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาว
ปิยฉัตร ทรงวิจิตร
รั ก ษำกำรแทนหั ว หน้ ำ สำขำวิ ช ำเภสั ช วิ ท ยำ ได้ แ จ้ งผลกำรสอบประมวลควำมรู้ นั ก ศึ ก ษำ
มหำบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชวิทยำ ของ นำงสำวปิยฉัตร ทรงวิจิตร รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.7 ผลการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาว
พิมพา ของวางกลาง
รั ก ษำกำรแทนหั ว หน้ ำ สำขำวิ ช ำเภสั ช วิ ท ยำ ได้ แ จ้ งผลกำรสอบประมวลควำมรู้ นั ก ศึ ก ษำ
มหำบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชวิทยำ ของ นำงสำวพิมพำ ของวำงกลำง รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.8 ผลการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาว
กุสุมา รวมธรรม
รั ก ษำกำรแทนหั ว หน้ ำ สำขำวิ ช ำเภสั ช วิ ท ยำ ได้ แ จ้ งผลกำรสอบประมวลควำมรู้ นั ก ศึ ก ษำ
มหำบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชวิทยำ ของ นำงสำวกุสุมำ รวมธรรม รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
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วาระที่ 4.9 ผลการสอบวัดคุณ สมบั ติ นั กศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าฟิ สิ กส์ ของ นายธนานุ วัติ
สุยุพร
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้แจ้งผลกำรสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์
ของ นำยธนำนุวัติ สุยุพร รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.10 ผลการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ของ นายพิ ศิ ษ ฐ์
วิบูลย์พจน์
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้แจ้งผลกำรสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์
ของ นำยพิศิษฐ์ วิบูลย์พจน์ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.11 ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จานวน 4 ราย
หัวหน้ำสำขำวิชำคณิตศำสตร์ ได้แจ้งผลกำรสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
คณิตศำสตร์ จำนวน 4 รำย รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.12 ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นายคาสี แสนสี
หั วหน้ ำ สำขำวิ ชำชี ววิ ท ยำ ได้ แ จ้งผลกำรสอบวัด คุ ณ สมบั ติ นั ก ศึ ก ษำดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สำขำวิ ชำ
ชีววิทยำ ของ นำยคำสี แสนสี รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.13 ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายสันติ ภูมิยิ่ง
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้แจ้งผลกำรสอบวัด คุณสมบัติ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์
ของ นำยสันติ ภูมิยิ่ง รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.14 ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุ ษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาวขนิษฐา
จันทโสม และนายธนวัฏ สวัสดี
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้แจ้งผลกำรสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์
ของ นำงสำวขนิษฐำ จันทโสม และนำยธนวัฏ สวัสดี รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
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วาระที่ 4.15 ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ของ Mrs.Sasimali
Soysa
รักษำกำรแทนหั วหน้ำสำขำวิชำชีวเคมี ได้แจ้งผลกำรสอบวัดคุ ณ สมบัติ นัก ศึกษำดุษ ฎี บัณ ฑิ ต
สำขำวิชำชีวเคมี ของ Mrs.Sasimali Soysa รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.16 ผลการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ
นายปิยณัฐ พวงจาปา
หัวหน้ำสำขำวิชำคณิตศำสตร์ ได้แจ้งผลกำรพิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต
สำขำวิชำคณิตศำสตร์ ของ นำยปิยณัฐ พวงจำปำ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.17 แบบประเมิน การสอบวิทยานิ พนธ์ นักศึ กษาดุ ษ ฎีบั ณฑิ ต สาขาวิชาเภสัช วิทยา ของ
นางสาวสุพัชรี ศิริวงศ์
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำเภสัชวิทยำ ได้แจ้งผลกำรสอบวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต
สำขำวิชำเภสัชวิทยำ ของ นำงสำวสุพัชรี ศิริวงศ์ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.18 รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นัก ศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ
นายจักรภัทร กรรณิกา
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำมหำบัณฑิต
สำขำวิชำฟิสิกส์ ของ นำยจักรภัทร กรรณิกำ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.19 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ
Mr.LONGQIAO ZHOU
หัวหน้ำสำขำวิชำคณิตศำสตร์ ได้เสนอรำยชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต
สำขำวิชำคณิตศำสตร์ ของ Mr.LONGQIAO ZHOU รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.20 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ
Mr.FENGSHAN LONG
หัวหน้ำสำขำวิชำคณิตศำสตร์ ได้เสนอรำยชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต
สำขำวิชำคณิตศำสตร์ ของ Mr.FENGSHAN LONG รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.21 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ
นายธิปไตย พงษ์ศาสตร์
หัวหน้ำสำขำวิชำคณิตศำสตร์ ได้เสนอรำยชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต
สำขำวิชำคณิตศำสตร์ ของ นำยธิปไตย พงษ์ศำสตร์ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.22 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ
นางสาวปินันทนา สิงห์ยะบุศย์
หัวหน้ำสำขำวิชำคณิตศำสตร์ ได้เสนอรำยชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต
สำขำวิชำคณิตศำสตร์ ของ นำงสำวปินันทนำ สิงห์ยะบุศย์ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.23 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึก ษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ
นางสาวณัฐสุรางค์ ยะสูงเนิน
หัวหน้ำสำขำวิชำคณิตศำสตร์ ได้เสนอรำยชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต
สำขำวิชำคณิตศำสตร์ ของ นำงสำวณัฐสุรำงค์ ยะสูงเนิน รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.24 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ
นางสาวศศิธร อนันตโสภณ
หัวหน้ำสำขำวิชำคณิตศำสตร์ ได้เสนอรำยชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต
สำขำวิชำคณิตศำสตร์ ของ นำงสำวศศิธร อนันตโสภณ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.25 รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นั กศึกษามหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าเคมี ของ
นางสาวนรารัตน์ ยงค์
หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรสอบประมวลควำมรู้ นักศึกษำมหำบัณฑิ ต
สำขำวิชำเคมี ของ นำงสำวนรำรัตน์ ยงค์ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.26 รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบั ติ นั กศึกษาดุษฎี บัณ ฑิ ต สาขาวิช าคณิ ตศาสตร์
ของ นายอดิศักดิ์ การบรรจง
หัวหน้ำสำขำวิชำคณิตศำสตร์ ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษำดุษฎี
บัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ ของ นำยอดิศักดิ์ กำรบรรจง รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.27 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นายเทอดเกียรติ แก้วพวง
หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎี
บัณฑิต สำขำวิชำเคมี ของ นำยเทอดเกียรติ แก้วพวง รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต ประธำนกรรมกำร แก้ไข จำก หัวหน้ำสำขำเคมี เป็น หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.28 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นาย
ณัฐวุฒิ โอสระคู
หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎี บัณ ฑิ ต
สำขำวิชำเคมี ของ นำยณัฐวุฒิ โอสระคู รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.29 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการสอบวิท ยานิ พนธ์ นั กศึกษาดุษฎี บัณ ฑิ ต สาขาวิช า
ฟิสิกส์ ของ นายอทิพงศ์ บุตรชานนท์
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงรำยชื่อคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำ
ดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ ของ นำยอทิพงศ์ บุตรชำนนท์ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต
1. คำสั่งสำนักวิชำวิทยำศำสตร์ที่ แก้ไข จำก 161/57 เป็น 161/2557
2. กรรมกำรลำดับที่ 5 ให้ใส่ตำแหน่งทำงวิชำกำรคำว่ำ “อำจำรย์” ด้วย
3. ทั้งนี้ ตรง  กรรมกำรหมำยเลข 4 เคยได้รับกำรแต่งตั้งแล้ว จึงไม่แนบประวัติมำด้วย
ให้เพิ่ม กรรมกำรหมำยเลข 3 ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.30 ก าหนดวัน สอบประมวลความรู้ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเคมี ของ นางสาว
นรารัตน์ ยงค์
หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอขอกำหนดวันสอบประมวลควำมรู้ นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
เคมี ของ นำงสำวนรำรัตน์ ยงค์ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต
1. สอบข้อเขียน แก้ไข วันพุธ เป็น วันพฤหัสบดี
2. สถำนที่ แก้ไข เป็น ห้องประชุมสาขาวิชาเคมี
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.31 กาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิ ต สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ ของ นาย
อดิศักดิ์ การบรรจง
หั วหน้ ำสำขำวิชำคณิ ต ศำสตร์ ได้ เสนอขอก ำหนดวัน สอบวัด คุ ณ สมบั ติ นั ก ศึ ก ษำดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สำขำวิชำคณิตศำสตร์ ของ นำยอดิศักดิ์ กำรบรรจง รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.32 ก าหนดวัน สอบวิท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเคมี ของ นายณั ฐ วุฒิ
โอสระคู
หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอขอกำหนดวันสอบวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี
ของ นำยณัฐวุฒิ โอสระคู รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.33 กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายอทิพงศ์
บุตรชานนท์
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอขอกำหนดวันสอบวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
ฟิสิกส์ ของ นำยอทิพงศ์ บุตรชำนนท์ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.34 ขออนุ มั ติข ยายเวลาสอบประมวลความรู้ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเคมี ของ
นางสาวนรารัตน์ ยงค์
หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอขอขยำยเวลำกำรสอบประมวลควำมรู้ ครั้งที่ 1 นักศึกษำมหำบัณฑิต
สำขำวิชำเคมี ของ นำงสำวนรำรัตน์ ยงค์ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต
1. แก้ไขภำคกำรศึกษำที่เข้ำศึกษำ เป็น 1/2556
2. เหตุผลระบุให้ชัดเจนและครอบคลุมมำกกว่ำนี้
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาการสอบประมวลความรู้ออกไปจานวน 1 ภาคการศึกษา
คือ ภาคการศึ ก ษาที่ 2/2557 ทั้ งนี้ ส านั ก วิช าฯ จะได้ แ จ้งให้ ศู น ย์ บ ริการการศึก ษา
ทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.35 ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นางสาวเบญจกาญจน์ บุญวร
หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอขอขยำยเวลำกำรเสนอโครงร่ำงวิท ยำนิ พ นธ์ ครั้งที่ 3 นั กศึก ษำ
มหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี ของ นำงสำวเบญจกำญจน์ บุญวร รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คื อ ภาคการศึก ษาที่ 2/2557 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แ จ้งให้ ศูนย์ บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.36 ขออนุ มั ติข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่างวิท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
ชีววิทยา ของ นางสาวศศิวิมล รู้การ
หัวหน้ำสำขำวิชำชีววิทยำ ได้เสนอขอขยำยเวลำกำรเสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ ครั้งที่ 4 นักศึกษำ
ดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ ของ นำงสำวศศิวิมล รู้กำร รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คื อ ภาคการศึก ษาที่ 2/2557 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แ จ้งให้ ศูนย์ บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
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วาระที่ 4.37 ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ของ นายวุฒิศักดิ์ ประชามอญ
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอขอขยำยเวลำกำรเสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ ครั้งที่ 4 นักศึกษำ
ดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ ของ นำยวุฒิศักดิ์ ประชำมอญ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต
1. แก้ไขภำคกำรศึกษำที่ขอขยำย จำก 1/2557 เป็น 2/2557
2. ให้อำจำรย์ที่ปรึกษำลงวันที่กำกับด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คื อ ภาคการศึก ษาที่ 2/2557 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แ จ้งให้ ศูนย์ บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.38 ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ช
วิทยา ของ นางสาวธนัชพร มหานาม
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำเภสัชวิทยำ ได้เสนอขอขยำยเวลำกำรเสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ ครั้ง
ที่ 2 นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชวิทยำ ของ นำงสำวธนัชพร มหำนำม รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำร
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คื อ ภาคการศึก ษาที่ 2/2557 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แ จ้งให้ ศูนย์ บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.39 ขออนุ มั ติ แ ผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวอรสุรางค์ โสภิพันธ์
หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอแผนกำรใช้จ่ำยเงินค่ำธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 5 นักศึกษำ
ดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี ของ นำงสำวอรสุรำงค์ โสภิพันธ์ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต ให้หัวหน้ำสำขำวิชำลงวันที่กำกับด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.40 ขออนุ มั ติ แ ผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ นายกชเกรียงไกร สนัย
หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอแผนกำรใช้จ่ำยเงินค่ำธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 8 นักศึกษำ
ดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี ของ นำยกชเกรียงไกร สนัย รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.1 ขอเปลี่ยนระดับการศึกษาจากปริญ ญาโทเป็ นปริญ ญาเอก สาขาวิชาฟิ สิกส์ ของ นาย
ธนานุวัติ สุยุพร
หั ว หน้ ำ สำขำวิ ช ำฟิ สิ ก ส์ ได้ เสนอขอเปลี่ ย นระดั บ กำรศึ ก ษำจำกปริ ญ ญำโทเป็ น ปริ ญ ญำเอก
สำขำวิชำฟิสิกส์ ของ นำยธนำนุวัติ สุยุพร รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต
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มติ

1. ระดับปริญญำมหำบัณฑิตศึกษำ ให้ตัดคำว่ำ “ศึกษา” ออก
2. ให้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษำ ว่ำเป็นนักศึกษำทุน พสวท. และได้เกียรตินิยม
อันดับ 1 ในระดับปริญญำตรี
3. ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2/2557 ให้ใส่คำว่ำ “เป็นต้นไป” ด้วย
4. จึงเรียนมำโปรดพิจำรณำ แก้ไข เป็น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
นาเสนอสภาวิชาการต่อไป

วาระที่ 5.2 ขอเปลี่ยนระดับการศึกษาจากปริญ ญาโทเป็ นปริญ ญาเอก สาขาวิชาฟิ สิกส์ ของ นาย
พิศิษฐ์ วิบูลย์พจน์
หั ว หน้ ำ สำขำวิ ช ำฟิ สิ ก ส์ ได้ เสนอขอเปลี่ ย นระดั บ กำรศึ ก ษำจำกปริ ญ ญำโทเป็ น ปริ ญ ญำเอก
สำขำวิชำฟิสิกส์ ของ นำยพิศิษฐ์ วิบูลย์พจน์ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต
1. ระดับปริญญำมหำบัณฑิตศึกษำ ให้ตัดคำว่ำ “ศึกษา” ออก
2. ให้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษำ ว่ำได้รับทุนอะไร และใส่เกรดเฉลี่ย ระดับปริญญำ
ตรีด้วย
3. ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2/2557 ให้ใส่คำว่ำ “เป็นต้นไป” ด้วย
4. จึงเรียนมำโปรดพิจำรณำ แก้ไข เป็น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
นาเสนอสภาวิชาการต่อไป
วาระที่ 5.3 ขอเลื่อนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ของ นายอรรถพล แก้วโสนด
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอขอเลื่อนกำรรำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ นักศึก ษำดุษฎี
บัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ ของ นำยอรรถพล แก้วโสนด รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต จึงเรียนมำโปรดพิจำรณำ แก้ไข เป็น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และนาเสนอสภาวิชาการเพื่อทราบต่อไป
วาระที่ 5.4 ขอแจ้งเปลี่ยนระดับคะแนนตัวอักษร รายวิชา 105613 Mechanics ประจาภาคการศึกษา
ที่ 1/2557 สาขาวิชาฟิสิกส์
ที่ประชุมได้พิจำรณำกำรขอแจ้งเปลี่ยนระดับคะแนนตัวอักษร รำยวิชำ 105613 Mechanics ประจำ
ภำคกำรศึกษำที่ 1/2557 สำขำวิชำฟิสิกส์ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้จัดส่งระดับคะแนนตัวอักษรดังกล่าวไปยัง
ศูนย์บริการการศึกษาต่อไป
วาระที่ 5.5 แต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ อ.ดร.อรทัย วีระนันทนาพันธ์
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำเภสัชวิทยำ ได้เสนอขอแต่งตั้ง อ.ดร.อรทัย วีระนันทนำพันธ์ เป็น
คณำจำรย์บัณฑิตระดับปริญญำโท ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2/2557 รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม

13

ข้อสังเกต
1. จึงเรียนมำโปรดพิจำรณำ แก้ไข เป็น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
2. แบบเสนอประวัติในกำรขอแต่งตั้ง ปรับรูปแบบประวัติกำรทำงำนให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อนาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.6 แต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ อ.ดร.วรศม กุนทีกาญจน์
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอขอแต่งตั้ง อ.ดร.วรศม กุนทีกำญจน์ อำจำรย์ประจำสำขำวิชำ
ฟิสิกส์ เป็นคณำจำรย์บัณฑิตระดับปริญญำเอก ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2/2557 รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำร
ประชุม
ข้อสังเกต
1. จึงเรียนมำโปรดพิจำรณำ แก้ไข เป็น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
2. แบบเสนอประวัติในกำรขอแต่งตั้ง
- กำรศึกษำ/คุณวุฒิ แก้ไขปี ค.ศ.ให้ถูกต้อง
- ปรับรูปแบบประวัติกำรทำงำนให้ถูกต้อง
- ผลงำนทำงวิชำกำร/ผลงำนวิจัย ให้แยกเป็นผลงำนวิจัยหลังปริญญำเอกด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อนาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.7 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ Dr.Christoph Herold
หัวหน้ ำสำขำวิชำฟิ สิกส์ ได้เสนอขอแต่งตั้ง Dr.Christoph Herold เป็น ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน
QCD phase transition, Nonequilibrium dynamics, Modeling of heavy-ion collisions เพื่ อ ท ำห น้ ำ ที่ เ ป็ น
อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม คณะกรรมกำรพิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ และคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์
ให้กับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำฟิสิกส์ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต ให้ระบุเครื่องหมำย  ตรง  ได้แนบข้อมูลประกอบกำรเสนอขอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญ
เฉพำะ จำนวน 17 ฉบับ ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อนาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.8 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จานวน 1 ราย
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ได้เสนอขอแต่งตั้งอำจำรย์พิเศษ เพื่อสอน
หลักสูตรสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ระดับปริญญำตรี ประจำภำคกำรศึกษำที่ 2/2557 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำร
กีฬำ จำนวน 1 รำย รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต ข้อมูลประกอบกำรเสนอแต่งตั้ง
- ตำแหน่งทำงวิชำกำร แก้ไข จำก ดร. เป็น อาจารย์
- คุณวุฒิ/สถำบัน แก้ไขให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่อจัดทา
คาสั่งแต่งตั้งต่อไป
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วาระที่ 5.9 แต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติการ สาขาวิชาเคมี จานวน 11 ราย
หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติกำร เพื่อสอนรำยวิชำปฏิบัติกำรเคมีพื้นฐำน 2
(102114) ประจำภำคกำรศึกษำที่ 2/2557 สำขำวิชำเคมี จำนวน 11 รำย รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำร
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่อจัดทา
คาสั่งแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 5.10 แต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติการ สาขาวิชาชีวเคมี จานวน 2 ราย
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำชีวเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติกำร เพื่อสอนวิชำ 109209
ชีวเคมีทำงกำรแพทย์ ประจำภำคกำรศึกษำที่ 2/2557 รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต ข้อมูลประกอบกำรเสนอแต่งตั้ง แก้ไขชื่อสำขำวิชำ ชื่อรำยวิชำและจำนวนชั่วโมงให้
ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่อจัดทา
คาสั่งแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 5.11 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อย่อการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SACT2015 และขอ
อนุมัติจัดการประชุม
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อย่อกำรจัดประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ
SACT2015 และขออนุมัติจัดกำรประชุม รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต ให้เพิ่มเติมข้อมูลว่ำได้รับอนุมัติงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรแล้ว
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.12 ขอเชิญ เข้ าร่วมโครงการประเมิน คุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิช าการด้านวิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ประธำนแจ้ ง ว่ ำ สกว. ได้ เชิ ญ เข้ ำ ร่ ว มโครงกำรประเมิ น คุ ณ ภำพผลงำนวิ จั ย เชิ งวิ ช ำกำรด้ ำ น
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
มอบหัวหน้าสาขาวิชานากลับไปพิจารณา
วาระที่ 5.13 ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ระดับ “รองศาสตราจารย์” ของ ผศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์
ที่ประชุมได้พิจำรณำกำรขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร ระดับ “รองศำสตรำจำรย์” ของ ผศ.ดร.
ทรงกต ทศำนนท์ อำจำรย์ประจำสำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต 1. เพิ่มเติมหัวข้อในแบบประวัติส่วนตัวและผลงำนทำงวิชำกำรให้ครบถ้วน
2. เรียงลำดับผลงำนทำงวิชำกำรให้ตรงกัน
3. เพิ่มข้อมูลกำรอ้ำงอิงให้ครบถ้วน
4. เพิ่มหนังสือรับรองสัดส่วนกำรวิจัยให้ครบทุกผลงำน
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวเพื่อให้ส่วนการ
เจ้าหน้าที่ดาเนินการต่อไป
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วาระที่ 5.14 ขออนุ มั ติ โ ครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา ของ
Mr.Oudone Phakphothong
ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ำรณำโครงร่ ำ งวิ ท ยำนิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษำมหำบั ณ ฑิ ต สำขำวิ ช ำชี ว วิ ท ยำ ของ
Mr.Oudone Phakphothong
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.15 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นางสาว
หทัยรัตน์ นิตย์ตะขบ
ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ำรณำโครงร่ำงวิท ยำนิ พ นธ์ นั ก ศึ กษำมหำบั ณ ฑิ ต สำขำวิชำคณิ ต ศำสตร์ ของ
นำงสำวหทัยรัตน์ นิตย์ตะขบ
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.16 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นางสาว
วิภารัตน์ วรพิทย์พงศ์
ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ำรณำโครงร่ำงวิท ยำนิ พ นธ์ นั ก ศึ กษำมหำบั ณ ฑิ ต สำขำวิชำคณิ ต ศำสตร์ ของ
นำงสำววิภำรัตน์ วรพิทย์พงศ์
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.17 ขออนุ มั ติโครงร่างวิท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าชี ววิท ยา ของ นาย
วารินทร์ บุญเรียม
ที่ประชุมได้พิจำรณำโครงร่ำงวิท ยำนิพ นธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณ ฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ ของ นำย
วำรินทร์ บุญเรียม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.18 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ Miss
Giovanna Fae R. Oguis
ที่ประชุมได้พิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ ของ Miss
Giovanna Fae R. Oguis
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.19 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิ พนธ์ นักศึกษาดุษฎีบั ณฑิ ต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
ของ นายประสาร อินทเจริญ
ที่ประชุมได้พิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล
ของ นำยประสำร อินทเจริญ
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
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วาระที่ 5.20 ขออนุ มั ติ โครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเคมี ของ นางสาว
วราภรณ์ เริงฤทธิ์
ที่ป ระชุม ได้พิ จำรณำโครงร่ำงวิท ยำนิ พ นธ์ นั กศึกษำดุษ ฎีบั ณ ฑิ ต สำขำวิชำเคมี ของ นำงสำว
วรำภรณ์ เริงฤทธิ์
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.21 วิท ยานิ พนธ์ ฉบั บ สมบู รณ์ นั กศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าชี ววิท ยา ของ Mr.Kham
Youanechuexian
ที่ป ระชุม ได้พิ จำรณำวิท ยำนิ พ นธ์ฉ บับ สมบู รณ์ นั กศึก ษำมหำบั ณ ฑิ ต สำขำวิชำชี ววิท ยำ ของ
Mr.Kham Youanechuexian
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.22 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวณัฐฐาพร
สามารถ
ที่ประชุมได้พิจำรณำวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี ของ นำงสำว
ณัฐฐำพร สำมำรถ
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.23 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ
นายพิชัย วงศ์สวาสดิ์
ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ำรณำวิ ท ยำนิ พ นธ์ ฉ บั บ สมบู ร ณ์ นั ก ศึ ก ษำดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สำขำวิชำกำรรับ รู้จ ำก
ระยะไกล ของ นำยพิชัย วงศ์สวำสดิ์
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.24 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ของ นางสาวจุฑามาส
คาวงษา
ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ำรณำวิ ท ยำนิ พ นธ์ ฉ บั บ สมบู รณ์ นั ก ศึ ก ษำดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สำขำวิ ชำชี วเคมี ของ
นำงสำวจุฑำมำส คำวงษำ
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
วาระที่ 6.1 รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จานวน 3 ราย
ที่ประชุมได้พิจำรณำรำยชื่อผู้สำเร็จกำรศึกษำ ระดับปริญญำตรี ประจำภำคกำรศึกษำที่ 1/2557
จำนวน 3 รำย รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อนาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
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วาระที่ 6.2 แต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติการ สาขาวิชาสรีรวิทยา จานวน 1 ราย
หัวหน้ำสำขำวิชำสรีรวิทยำ ได้เสนอขอแต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติกำร เพื่อสอนปฏิบัติกำรในระดับปริญญำ
ตรี ประจำภำคกำรศึกษำที่ 2/2557 จำนวน 1 รำย รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่อจัดทา
คาสั่งแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 6.3 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล จานวน 1 ราย
หัวหน้ำสำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล ได้เสนอขอแต่งตั้งอำจำรย์พิเศษ เพื่อสอนรำยวิชำ 106736
Web-Based Geospatial Programming ประจำภำคกำรศึกษำที่ 2/2557 จำนวน 1 รำย รำยละเอียดดังเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่อจัด ทา
คาสั่งแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 6.4 รายชื่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการรั บ รู้ จ าก
ระยะไกล ของ Mr.Tashi
หั ว หน้ ำ สำขำวิ ช ำกำรรั บ รู้ จ ำกระยะไกล ได้ เสนอรำยชื่ อ อำจำรย์ ที่ ป รึ ก ษำวิ ท ยำนิ พ นธ์ ของ
Mr.Tashi นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 6.5 ขออนุมัติขยายเวลาสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จาก
ระยะไกล ของ ร้อยเอกประสงค์ ชานาญวาด
หัวหน้ำสำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล ได้เสนอขอขยำยเวลำกำรสอบประมวลควำมรู้ ของ ร.อ.
ประสงค์ ชำนำญวำด นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำร
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาการสอบประมวลความรู้ออกไปจานวน 1 ภาคการศึกษา
คือ ภาคการศึ ก ษาที่ 2/2557 ทั้ งนี้ ส านั กวิช าฯ จะได้แ จ้ งให้ ศู น ย์บ ริก ารการศึ กษา
ทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 6.6 ขออนุ มั ติข ยายเวลาสอบวัดคุ ณ สมบั ติ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการรั บ รู้จ าก
ระยะไกล ของ นางสาวศศิกานต์ ไพลกลาง
หัวหน้ำสำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล ได้เสนอขอขยำยเวลำกำรสอบวัดคุณสมบัติ ของ นำงสำว
ศศิกำนต์ ไพลกลำง นักศึกษำดุษฎีบัณ ฑิต สำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำร
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาการสอบวัดคุณสมบัติออกไปจานวน 1 ภาคการศึกษา คือ
ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบ
และดาเนินการต่อไป
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วาระที่ 6.7 ขออนุ มั ติข ยายเวลาสอบวัดคุ ณ สมบั ติ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการรั บ รู้จ าก
ระยะไกล ของ นายคชา เชษฐบุตร
หัวหน้ำสำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล ได้เสนอขอขยำยเวลำกำรสอบวัดคุณสมบัติ ของ นำยคชำ
เชษฐบุตร นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาการสอบวัดคุณสมบัติออกไปจานวน 1 ภาคการศึกษา คือ
ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบ
และดาเนินการต่อไป
วาระที่ 6.8 ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
รับรู้จากระยะไกล ของ ร้อยเอกประสงค์ ชานาญวาด
หัวหน้ำสำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล ได้เสนอขอขยำยเวลำกำรเสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ ของ
ร้อ ยเอกประสงค์ ช ำนำญวำด นั ก ศึ ก ษำมหำบั ณ ฑิ ต สำขำวิ ชำกำรรั บ รู้ จ ำกระยะไกล รำยละเอี ย ดดั งเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คื อ ภาคการศึก ษาที่ 2/2557 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แ จ้งให้ ศูนย์ บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 6.9 ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
รับรู้จากระยะไกล ของ นายคชา เชษฐบุตร
หัวหน้ำสำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล ได้เสนอขอขยำยเวลำกำรเสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ ของ
นำยคชำ เชษฐบุ ตร นักศึกษำดุษฎีบัณ ฑิต สำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำร
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คื อ ภาคการศึก ษาที่ 2/2557 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แ จ้งให้ ศูนย์ บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 6.10 ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
รับรู้จากระยะไกล ของ นางสาววิลาวัณย์ ประสมทรัพย์
หัวหน้ำสำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล ได้เสนอขอขยำยเวลำกำรเสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ ของ
นำงสำววิลำวัณ ย์ ประสมทรัพ ย์ นักศึกษำดุษฎี บัณ ฑิ ต สำขำวิชำกำรรับ รู้จำกระยะไกล รำยละเอียดดังเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คื อ ภาคการศึก ษาที่ 2/2557 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แ จ้งให้ ศูนย์ บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 6.11 ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
รับรู้จากระยะไกล ของ นายติณณ์ ถิรกุลโตมร
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หัวหน้ำสำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล ได้เสนอขอขยำยเวลำกำรเสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ ของ
นำยติณณ์ ถิรกุลโตมร นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำร
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คื อ ภาคการศึก ษาที่ 2/2557 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แ จ้งให้ ศูนย์ บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 6.12 ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
รับรู้จากระยะไกล ของ นางสาวศศิกานต์ ไพลกลาง
หัวหน้ำสำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล ได้เสนอขอขยำยเวลำกำรเสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ ของ
นำงสำวศศิ ก ำนต์ ไพลกลำง นั ก ศึ ก ษำดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สำขำวิ ช ำกำรรั บ รู้ จ ำกระยะไกล รำยละเอี ย ดดั งเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คื อ ภาคการศึก ษาที่ 2/2557 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แ จ้งให้ ศูนย์ บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 6.13 ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
รับรู้จากระยะไกล ของ ว่าที่ ร.ต.ณัฐชัย อนันตกาล
หัวหน้ำสำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล ได้เสนอขอขยำยเวลำกำรเสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ ของ
ว่ ำ ที่ ร.ต.ณั ฐ ชั ย อนั น ตกำล นั ก ศึ ก ษำดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สำขำวิ ช ำกำรรั บ รู้ จ ำกระยะไกล รำยละเอี ย ดดั งเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คื อ ภาคการศึก ษาที่ 2/2557 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แ จ้งให้ ศูนย์ บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 6.14 ขอออนุมั ติขยายเวลาสอบวัดคุณสมบั ติ นักศึกษาดุษ ฎีบั ณฑิ ต สาขาวิช าการรับรู้จาก
ระยะไกล ของ ว่าที่ ร.ต.ณัฐชัย อนันตกาล
หัวหน้ำสำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล ได้เสนอขอขยำยเวลำสอบวัดคุณสมบัติ ของ ว่ำที่ ร.ต.
ณัฐชัย อนันตกำล นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาการสอบวัดคุณสมบัติออกไปจานวน 1 ภาคการศึกษา คือ
ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบ
และดาเนินการต่อไป
วาระที่ 6.15 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
วิทยา ของ นายโยธิน ตีไธสง
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำเภสัชวิทยำ ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงร่ำง
วิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชวิทยำ ของ นำยโยธิน ตีไธสง รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำร
ประชุม
ข้อสังเกต แก้ไขชื่อคณะกรรมกำรให้ถูกต้อง
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มติ

ให้ความเห็นชอบ

เลิกประชุมเวลา 16.55 น.
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางบุษบา วรรณศุภ
นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
ผู้บันทึกการประชุม

