รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 32/2557
วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 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 (ผศ.ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์, แทน)
กรรมกำร
8. หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ (ศ.ดร.สันติ แม้นศิร)ิ
กรรมกำร
9. หัวหน้ำสำขำวิชำเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ (ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ, รักษำกำรแทน)
กรรมกำร
10. หัวหน้ำสำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล (ผศ.ดร.ทรงกต ทศำนนท์)
กรรมกำร
11. หัวหน้ำสำขำวิชำสรีรวิทยำ (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์)
กรรมกำร
12. หัวหน้ำสำขำวิชำกำยวิภำคศำสตร์ (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษำกำรแทน)
กรรมกำร
13. หัวหน้ำสำขำวิชำเภสัชวิทยำ (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษำกำรแทน)
กรรมกำร
14. หัวหน้ำสำขำวิชำปรสิตวิทยำ (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษำกำรแทน)
กรรมกำร
15. ผศ.ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์ (ผู้แทนคณำจำรย์สำนักวิชำวิทยำศำสตร์)
กรรมกำร
16. ผศ.ดร.ทรงกต ทศำนนท์ (ผู้แทนคณำจำรย์สำนักวิชำวิทยำศำสตร์)
กรรมกำร
17. ผศ.ดร.พนิดำ ขันแก้วหล้ำ (ผูแ้ ทนคณำจำรย์สำนักวิชำวิทยำศำสตร์)
กรรมกำร
18. หัวหน้ำสถำนวิจัย (รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรญ
ั )
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. หัวหน้ำสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ (อ.ดร.พรเทพ รำชนำวี, รักษำกำรแทน)
2. รศ.ดร.วินิช พรมอำรักษ์ (ผู้แทนคณำจำรย์สำนักวิชำวิทยำศำสตร์)
3. รศ.ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกลุ (ผู้แทนคณำจำรย์สำนักวิชำวิทยำศำสตร์)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. หัวหน้ำสำนักงำนคณบดี (นำงบุษบำ วรรณศุภ)
2. นำงสำวภัทรำวรรณ์ สุนทรำศรี
เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.

ติดภำรกิจ
ติดภำรกิจ
ติดภำรกิจ

ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
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ประธำนกล่ำวเปิดกำรประชุม และมีเรื่องแจ้งที่ประชุมทรำบ ดังนี้
1. กำรจัดกิจกรรมโครงกำร SUT-ASEAN Science Symposium ในระหว่ำงวันที่ 16 – 18 ธันวำคม 2557
ณ โรงแรมโครำชรีสอร์ท และห้องสุรนำรี สุรสัมมนำคำร
2. พิธรี ับมอบธงเจ้ำภำพร่วมในกำรจัดประชุมวิชำกำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41
(วทท 41) ณ โรงแรมพลูแมน รำชำ ออร์คิด ขอนแก่น
และดำเนินกำรประชุมตำมวำระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1.1 เรื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2557
วำระที่ 1.1.1 กำรอนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รวิ ท ยำศำสตรบั ณ ฑิ ต สำขำวิ ช ำคณิ ต ศำสตร์ สำขำวิ ช ำเคมี
สำขำวิชำฟิสิกส์ และสำขำวิชำชีววิทยำ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
วำระที่ 1.1.2 กำรอนุมัติผู้สำเร็จกำรศึกษำ ประจำภำคกำรศึกษำที่ 1/2555, 3/2555, 1/2556,
2/2556, 3/2556 เพิ่มเติม และ 1/2557
วำระที่ 1.1.3 กำรอนุมัติจัดตั้งสถำนศึกษำค้นคว้ำกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และภำษำ
วำระที่ 1.1.4 กำรอนุ มั ติ (ร่ ำ ง) รำยงำนกำรติ ด ตำม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงำนของ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลำคม พ.ศ.
2556 – 30 กันยำยน พ.ศ. 2557)
วำระที่ 1.1.5 กำรอนุมัติแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะ สำนักวิชำวิทยำศำสตร์
วำระที่ 1.1.6 นโยบำยแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรสอนและสนับสนุนกำรเรียนรู้ พ.ศ. 2558 2560
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.2 เรื่องจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2557
วำระที่ 1.2.1 กำรอนุมัติแต่งตั้งคณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ
วำระที่ 1.2.2 กำรให้ควำมเห็นชอบผู้สำเร็จกำรศึกษำ ประจำภำคกำรศึกษำที่ 2/2556, 3/2556
และ 1/2557 เพิ่มเติม
วำระที่ 1.2.3 กำรอนุมัติเปลี่ยนระดับกำรศึกษำของนักศึกษำจำกระดับปริญญำโท เป็นปริญญำเอก
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.3 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาศูนย์/สถาบัน
ไม่มี
วาระที่ 1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอื่นๆ
วำระที่ 1.4.1 ครุภัณฑ์กำรศึกษำเพื่อเสนอขอรับจัดสรรงบประมำณในโครงกำรเงินกู้ รำคำต่อหน่วย
ตั้งแต่ 1 ล้ำนบำทขึ้นไป
วำระที่ 1.4.2 กำรเบิกจ่ำยเงินทุนเรียนดีวิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทย
มติ
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 29/2557
ตำมที่ฝ่ำยเลขำนุกำรที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนักวิชำวิทยำศำสตร์ได้ส่งแบบแจ้งรับรองและแก้ไข
ปรับปรุงรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนักวิชำวิทยำศำสตร์ในครำวประชุมครั้งที่ 29/2557 วันที่ 11
พฤศจิกำยน 2557 และขอให้กรรมกำรฯ ส่งแบบแจ้งกำรรับรองคืนที่ส่วนธุรกำรภำยในวันที่ 3 ธันวำคม 2557 นั้น ผล
กำรพิจำรณำของกรรมกำรฯ จำนวน 21 รำย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมกำร 11 รำย ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรกำร โดยไม่มีกำรแก้ไข
2. กรรมกำร 10 รำย ไม่ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรกำร ซึ่งถือว่ำให้กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว
มติ
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ 2.2 รับรองรายงานการประชุม (วาระเวียน) ครั้งที่ 30/2557
ตำมที่ฝ่ำยเลขำนุกำรที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนักวิชำวิทยำศำสตร์ ได้ส่งแบบเสนอควำมเห็นชอบ
เรื่อง ขอควำมเห็นชอบผู้สำเร็จกำรศึกษำ ระดับปริญญำตรี ประจำภำคกำรศึ กษำที่ 1/2557 (เพิ่มเติม) นั้น ผลกำร
พิจำรณำของกรรมกำรฯ จำนวน 21 รำย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมกำร 13 รำย ให้ควำมเห็นชอบ โดยไม่มีกำรแก้ไข
2. กรรมกำร 8 รำย ไม่ส่งแบบควำมเห็นชอบคืนที่ส่วนธุรกำร ซึ่งถือว่ำให้ควำมเห็นชอบ
มติ
ให้ความเห็นชอบ เรื่อง ขอความเห็นชอบผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจา
ภาคการศึกษาที่ 1/2557 (เพิ่มเติม)
วาระที่ 2.3 รับรองรายงานการประชุม (วาระเวียน) ครั้งที่ 31/2557
ตำมที่ฝ่ำยเลขำนุกำรที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนักวิชำวิทยำศำสตร์ ได้ส่งแบบเสนอควำมเห็นชอบ
เรื่อง รำยชื่อนักศึกษำที่ได้รับเกียรติยศคณบดี (“DEAN’S LIST”) ประจำปีกำรศึกษำ 2556 นั้น ผลกำรพิจำรณำของ
กรรมกำรฯ จำนวน 21 รำย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมกำร 18 รำย ให้ควำมเห็นชอบ โดยไม่มีกำรแก้ไข
2. กรรมกำร 3 รำย ไม่ส่งแบบควำมเห็นชอบคืนที่ส่วนธุรกำร ซึ่งถือว่ำให้ควำมเห็นชอบ
มติ
ให้ ความเห็นชอบ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ ได้รับเกียรติยศคณบดี (“DEAN’S LIST”)
ประจาปีการศึกษา 2556
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอขออนุมัต-ิ เพื่อทักท้วง
วาระที่ 4.1 ผลการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ
Mr.Tenzin Jigme
หัวหน้ำสำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล ได้แจ้งผลกำรสอบประมวลควำมรู้ นักศึกษำมหำบัณฑิต
สำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล ของ Mr.Tenzin Jigme 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 าเคมี ของ นางสาว
นรารัตน์ ยงค์
หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้แจ้งผลกำรสอบประมวลควำมรู้ นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี ของ
นำงสำวนรำรัตน์ ยงค์ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.3 รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์
ของ Mr.FUBIAO LIN
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำคณิตศำสตร์ ได้
เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ ของ Mr.FUBIAO LIN
รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.4 รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ของ Mr.AIREN ZHOU
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำสำขำวิชำคณิตศำสตร์ ได้
เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ ของ Mr.AIREN ZHOU
รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต ให้ระบุเครื่องหมำย  ตรง  ได้แนบประวัติบุคคลภำยนอกมำพร้อมนี้ จำนวน 17
ฉบับ ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.5 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา ของ นายคาสี แสนสี
หัวหน้ำสำขำวิชำชีววิทยำ ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงรำยชื่อคณะกรรมกำรที่ ปรึกษำวิท ยำนิพ นธ์
นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ ของ นำยคำสี แสนสี รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต
1. ปรับแบบฟอร์มคำขออนุมัติให้ถูกต้อง
2. ข้อมูลประกอบกำรเสนอขอแต่งตั้ง ข้อ 2. ตำแหน่งปัจจุบัน ให้ระบุชื่อประเทศด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.6 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเคมี ของ นางสาวศิริวรรณ วันศุกร์
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำชีวเคมี ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงรำยชื่อคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
วิท ยำนิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษำดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สำขำวิ ชำชี วเคมี ของ นำงสำวศิ ริ ว รรณ วั น ศุ ก ร์ รำยละเอี ย ดดั งเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต ให้ระบุเครื่องหมำย  ตรง  กรรมกำรหมำยเลข 3 เคยได้รับกำรแต่งตั้งแล้ว จึงไม่
แนบประวัติมำด้วย
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มติ

ให้ความเห็นชอบ

วาระที่ 4.7 รายชื่ อ คณะกรรมการสอบวัด คุ ณ สมบั ติ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเคมี ของ
นางสาวกัลยาณี กาจสันเทียะ
หั วหน้ ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอรำยชื่ อ คณะกรรมกำรสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ นั กศึ ก ษำดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สำขำวิชำเคมี ของ นำงสำวกัลยำณี กำจสันเทียะ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.8 รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ
นางสาวธนาภรณ์ เฮงประถม
รัก ษำกำรแทนหั ว หน้ ำ สำขำวิ ชำเภสั ช วิ ท ยำ ได้ เสนอรำยชื่ อ คณะกรรมกำรสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ
นักศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชวิทยำ ของ นำงสำวธนำภรณ์ เฮงประถม รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำร
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.9 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นายปัญญา เอิบอิ่ม
หั วหน้ ำ สำขำวิ ชำเคมี ได้ เสนอรำยชื่อ คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำโครงร่ำงวิท ยำนิ พ นธ์ นั กศึ ก ษำ
มหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี ของ นำยปัญญำ เอิบอิ่ม รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.10 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นางสาวภัทธิรา สาสาลี
หั วหน้ ำ สำขำวิ ชำเคมี ได้ เสนอรำยชื่อ คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำโครงร่ำงวิท ยำนิ พ นธ์ นั กศึ ก ษำ
มหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี ของ นำงสำวภัทธิรำ สำสำลี รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.11 รายชื่อ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นั กศึกษาดุษ ฎีบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาชีวเคมี ของ
นางสาวพักตร์นิศา ศิริมนตรี
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำชีวเคมี ได้เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำ
ดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี ของ นำงสำวพักตร์นิศำ ศิริมนตรี รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต
1. หัวหน้ำสำขำวิชำ ให้ใส่คำว่ำ “รักษำกำรแทน” ด้วย
2. CV แก้ไขคำว่ำ “ADE)RESS” ให้ถูกต้อง และใส่ผลงำนวิจัยด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.12 รายชื่อ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นั กศึกษาดุษ ฎีบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาชีวเคมี ของ
นางสาวสุภาภรณ์ ใบยา
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รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำชีวเคมี ได้เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำ
ดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี ของ นำงสำวสุภำภรณ์ ใบยำ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต ให้ระบุเครื่องหมำย  ตรง  ได้แนบประวัติบุคคลภำยนอกมำพร้อมนี้ จำนวน 17
ฉบับ ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.13 กาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาว
ธนาภรณ์ เฮงประถม
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำเภสัชวิทยำ ได้เสนอขอกำหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษำดุษฎี
บัณฑิต สำขำวิชำเภสัชวิทยำ ของ นำงสำวธนำภรณ์ เฮงประถม รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.14 ก าหนดวัน สอบวิท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าชี วเคมี ของ นางสาว
พักตร์นิศา ศิริมนตรี
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำชีวเคมี ได้เสนอขอกำหนดวัน สอบวิทยำนิพ นธ์ นั กศึกษำดุษ ฎี
บัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี ของ นำงสำวพักตร์นิศำ ศิริมนตรี รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.15 ก าหนดวัน สอบวิท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าชี วเคมี ของ นางสาว
สุภาภรณ์ ใบยา
(ถอนวำระ)
วาระที่ 4.16 ขออนุมัติขยายเวลาสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ
Mr.Khampaseuth Kong Ay
หั วหน้ ำสำขำวิ ช ำชีว วิท ยำ ได้ เสนอขอขยำยเวลำกำรสอบประมวลควำมรู้ ครั้ งที่ 1 นั ก ศึ ก ษำ
มหำบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ ของ Mr.Khampaseuth Kong Ay รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
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 4.17 ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
วิทยา ของ นางสาวกุสุมา รวมธรรม
รักษำกำรแทนหัวหน้ำสำขำวิชำเภสัชวิทยำ ได้เสนอขอขยำยเวลำกำรเสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ ครั้ง
ที่ 1 นักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชวิทยำ ของ นำงสำวกุสุมำ รวมธรรม รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำร
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คื อ ภาคการศึก ษาที่ 3/2557 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แ จ้งให้ ศูนย์ บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.1 ขอเลื่อนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ
นายสุนทรต์ ชูลักษณ์
หัวหน้ำสำขำวิชำชีววิทยำ ได้เสนอขออนุมัติเลื่อนกำรขึ้นทะเบี ยนเป็นนักศึกษำ นักศึกษำดุษ ฎี
บัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ ของ นำยสุนทรต์ ชูลักษณ์ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต หนังสือบันทึกข้อควำม ให้เปลี่ยนชื่อเรื่อง เป็น ขออนุมัติเลื่อนการขึ้นทะเบียน...
มติ
ให้ ค วามเห็ น ชอบ ทั้ ง นี้ ส านั ก วิช าฯ จะได้ แ จ้ ง ให้ ศู น ย์ บ ริก ารการศึ ก ษาทราบและ
ดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.2 แต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ อ.ดร.วรศม กุนทีกาญจน์
หัวหน้ำสำขำวิชำฟิสิกส์ ได้เสนอขอแต่งตั้ง อ.ดร.วรศม กุนทีกำญจน์ อำจำรย์ประจำสำขำวิชำ
ฟิสิกส์ เป็นคณำจำรย์ บัณฑิตระดับปริญญำโท ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2/2557 รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำร
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อนาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.3 ขออนุมัติยกเลิกการรับทุนการศึกษาสาหรับผู้มีศักยภาพเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี ได้เสนอขออนุมัติยกเลิกกำรรับทุน กำรศึกษำสำหรับผู้มีผลกำรเรียนดีเด่นที่
สมั ค รเข้ ำ ศึ ก ษำระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษำ ของ นำงสำวเกษฎำ สำลำ นั ก ศึ ก ษำระดั บ ปริ ญ ญำเอก สำขำวิ ช ำเคมี
รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต แก้ไขชื่อทุน เป็น ทุนการศึกษาสาหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่นที่สมัครเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังส่วนกิจการ
นักศึกษาต่อไป
วาระที่ 5.4 ขออนุมัติรายวิชาที่ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
ที่ประชุมได้พิจำรณำกำรขออนุมัติรำยวิชำที่ขอรับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำดูงำนนอก
สถำนที่ ในหลั ก สู ต รวิท ยำศำสตรบั ณ ฑิ ต สำขำวิ ชำชี ว วิ ท ยำ (หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2555) รำยละเอี ย ดดั งเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
มติ
เห็นชอบในหลักการ
1. มอบหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาประสานผู้ประสานงานรายวิชา หากต้องการใช้งบ
นี้ ให้ใช้ตามข้อ 8 ของประกาศ
2. มอบหัวหน้าสาขาวิชา พิ จ ารณารายวิช าของหลั กสู ตรที่ มี การศึ กษาดู งานนอก
สถานที่ และรวบรวมนาเสนอคณะกรรมการประจาสานักวิช าวิทยาศาสตร์ เพื่ อ
พิจารณาดาเนินการต่อไป
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วาระที่ 5.5 ขั้นตอนการขอความเห็น (วาระเวียน) คณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์
ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ำรณำขั้ น ตอนกำรขอควำมเห็ น (วำระเวี ย น) คณะกรรมกำรประจ ำส ำนั ก วิ ช ำ
วิทยำศำสตร์ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
วาระที่ 5.6 ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ของ อ.ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์
ที่ประชุมได้พิจำรณำกำรขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร ระดับ “ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์” ของ อ.ดร.
อำยุทธ ลิ้มพิรัตน์ อำจำรย์ประจำสำขำวิชำฟิสิกส์ รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต แบบประวัติส่วนตัวและผลงำนทำงวิชำกำร ข้อ 3. ภำระงำนย้อนหลัง 3 ปี
1. งำนสอน เรี ย งล ำดั บ ภำคกำรศึ ก ษำย้ อ นหลั ง 3 ปี และให้ ใส่ ภ ำระงำนสอนของ
สถำบันเดิมด้วย
2. งำนวิจัย ให้ใส่ลำดับที่ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องรับข้อสังเกต
ของที่ประชุมไปดาเนินการ โดยไม่ต้องนาเข้าพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้
แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวเพื่อให้ส่วนการเจ้าหน้าที่ดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
วาระที่ 6.1 รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ระดับบั ณฑิ ตศึกษา ประจาภาคการศึ กษาที่ 3/2554 ระดั บ
ปริญญาเอก จานวน 1 ราย และประจาภาคการศึกษาที่ 3/2556 ระดับปริญญาเอก
จานวน 1 ราย
ที่ประชุมได้พิจำรณำรำยชื่อผู้สำเร็จกำรศึกษำ ระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคกำรศึกษำที่ 3/2554
ระดั บ ปริ ญ ญำเอก จ ำนวน 1 รำย และประจ ำภำคกำรศึ ก ษำที่ 3/2556 ระดั บ ปริ ญ ญำเอก จ ำนวน 1 รำย
รำยละเอียดดังเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อสังเกต
1. ผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำ ประจ ำภำคกำรศึ ก ษำที่ 3/255 4 แก้ ไ ขชื่ อ วิ ท ยำนิ พ นธ์
ภำษำอังกฤษ และชื่อบทควำมวิจัยให้ถูกต้อง
2. ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ประจำภำคกำรศึกษำที่ 3/2556 แก้ไขชื่อบทควำมวิจัยให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อนาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
เลิกประชุมเวลา 15.25 น.
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางบุษบา วรรณศุภ
นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
ผู้บันทึกการประชุม

