รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 6/2559
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2
----------------------------------------------------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. คณบดี (ศ.ดร.สันติ แม้นศิร)ิ
2. รองคณบดี (ผศ.ดร.ธิดารัตน์ อารีรักษ์)
3. หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา (อ.ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา, รักษาการแทน)
4. หัวหน้าสาขาวิชาเคมี (รศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ)
5. หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ผศ.ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์, แทน)
6. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ (ผศ.ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา)
7. หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล (ผศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์)
8. หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (อ.ดร.ลลิดา โรจนธรรมณี, แทน)
9. หัวหน้าสาขาวิชาปรีคลินิก (ผศ.ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ, รักษาการแทน)
10. ผศ.ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ (ผู้แทนคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์)
11. ผศ.ดร.สัญชัย ประยูรโภคราช (ผู้แทนคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์)
12. อ.ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ (ผู้แทนคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์)
13. หัวหน้าสถานวิจัย (รศ.ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ)

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าประชุม
1. Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns (ผู้แทนคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์)
2. ผศ.ดร.สายันต์ แก่นนาคา (ผูแ้ ทนคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์)

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางบุษบา วรรณศุภ
2. นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามวาระต่อไปนี้

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.1.1 การเสียชีวิตของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.2 เรื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ไม่มี
วาระที่ 1.3 เรื่องจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2559
วาระที่ 1.3.1 การให้ความเห็นชอบผู้สาเร็จการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2558 เพิ่มเติม จานวน
19 ราย
วาระที่ 1.3.2 การอนุมัติแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิต ระดับปริญญาโท จานวน 2 ราย ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่
3/2558 เป็นต้นไป
วาระที่ 1.3.3 การให้ความเห็นชอบรับรองผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาฟิสิกส์
วาระที่ 1.3.4 การอนุมตั ิแก้ไขวิชาบังคับก่อน ของรายวิชา 109209 ชีวเคมีทางการแพทย์
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.4 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาศูนย์/สถาบัน
ไม่มี
วาระที่ 1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอื่นๆ
วาระที่ 1.5.1 ผลการเวี ยนขอความเห็ น ชอบระดั บ คะแนนตัว อั ก ษรของนั ก ศึก ษาหลั ก สู ตรสาขาวิ ชา
แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ประจาภาคการศึกษาที่ 3/2558
วาระที่ 1.5.2 ขอความอนุเคราะห์เพิ่มรายวิชาเลือกในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วาระที่ 1.5.3 รายงานการเงินไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2559)
วาระที่ 1.5.4 พื้ น ที่ อ าคาร F12 มี ก ารจั ด สรรพื้ น ที่ ใ ห้ ส าขาวิ ช าปรี ค ลิ นิ ก ส านั ก วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์ และสานักวิชาพยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้ ในส่วนของครุภัณฑ์ประจาอาคาร
ได้มอบหมายให้หัวหน้าสาขาวิชาปรีคลินิก ประสานกับผู้อานวยการศูนย์เครื่องมือฯ เพื่อขอ
ตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อไป
วาระที่ 1.5.5 ประกาศการรับสมัครทุนโครงการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจาปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้
มอบสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ
มติ
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2559
ตามที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ส่งแบบแจ้งรับรองและแก้ไขปรับปรุง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 วันที่ 5 เมษายน 2559 และ
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ขอให้กรรมการฯ ส่งแบบแจ้งการรับรองคืนที่ส่วนธุรการภายในวันที่ 29 เมษายน 2559 นั้น ผลการพิจารณาของกรรมการฯ
จานวน 15 ราย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมการ 3 ราย ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรการ โดยไม่มีการแก้ไข
2. กรรมการ 12 ราย ไม่ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรการ ซึ่งถือว่าให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติ
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอขออนุมัติ-เพื่อทักท้วง
วาระที่ 4.1
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวสุมิตา บุญแนบ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้แจ้งผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาว
สุมิตา บุญแนบ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็ นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้ งผลการพิ จารณาดังกล่าวไปยัง ศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.2

แบบประเมิ นการสอบวิทยานิ พนธ์ นักศึ กษาดุ ษฎีบั ณฑิ ต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ
นางสาวศศิธร อนันตโสภณ
ผศ.ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์ ปฏิ บัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้แจ้ งผลการสอบ
วิทยานิพนธ์ นัก ศึกษาดุษฎีบั ณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นางสาวศศิธร อนั นตโสภณ รายละเอีย ดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
ข้อสังเกต เห็นควรให้ปรับปรุงแล้วเสร็จภายในวันที่ ให้ระบุวันที่ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.3

แบบประเมิ นการสอบวิทยานิ พนธ์ นักศึ กษาดุ ษฎีบั ณฑิ ต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ
นางสาวณัฐสุรางค์ ยะสูงเนิน
ผศ.ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์ ปฏิ บัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้แจ้ งผลการสอบ
วิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นางสาวณัฐสุรางค์ ยะสูงเนิน รายละเอี ยดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.4

แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ Mr.
Fengshan Long
ผศ.ดร.เบญจวรรณ โรจนดิ ษฐ์ ปฏิ บัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้แจ้ งผลการสอบ
วิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ Mr. Fengshan Long รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
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มติ

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป

วาระที่ 4.5

แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ Mr.
Fubiao Lin
ผศ.ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์ ปฏิ บัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้แจ้ งผลการสอบ
วิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ Mr. Fubiao Lin รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.6

แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ Mr.
Longqiao Zhou
ผศ.ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์ ปฏิ บัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้แจ้ งผลการสอบ
วิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ Mr. Longqiao Zhou รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
ข้อสังเกต แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ ชื่อวิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ) ให้แก้ไขเป็นชื่อเดิม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.7

แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ของ นางสาว
ศิริวรรณ วันศุกร์
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้แจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ของ
นางสาวศิริวรรณ วันศุกร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.8

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาว
ณัฏฐิกา จันทกูล
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นางสาวณัฏฐิกา จันทกูล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.9

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาว
ศิริพร โกษาวัฒนกุล
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นางสาวศิริพร โกษาวัฒนกุล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.10

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาว
สมใจ เตียนพลกรัง
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นางสาวสมใจ เตียนพลกรัง รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.11

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ของ นางสาว
เกษฎา สาลา
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเคมี ของ นางสาวเกษฎา สาลา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.12

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ของ Ms.
Karunambigal Arthanareeswa
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเคมี ของ Ms. Karunambigal Arthanareeswa รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.13

รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จาก
ระยะไกล ของ นางสาวศลิษา สาหร่ายสาโรง
หัวหน้าสาขาวิช าการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นางสาวศลิษา สาหร่ายสาโรง รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.14

รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาว
จงสุทธามณี สิทธิเวช
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี ของ นางสาวจงสุทธามณี สิทธิเวช รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.15

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นายภราดร เล็กตระกูลธารา
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี ของ นายภราดร เล็กตระกูลธารา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต กรรมการลาดับที่ 3 แก้ไขคาว่า “Associate” ให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.16

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นางสาวลลิดา วงษ์บุตร
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวลลิดา วงษ์บุตร รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.17

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา ปรี
คลินิก ของ นางสาวกุสุมา รวมธรรม
ผศ.ภก.ดร.เกรี ย งศั ก ดิ์ เอื้ อ มเก็ บ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าปรี ค ลิ นิ ก ได้ เ สนอรายชื่ อ
คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาปรีคลินิก ของ นางสาวกุสุมา รวมธรรม
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.18

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
รับรู้จากระยะไกล ของ นายมนตรี ธนภัทรพรชัย
หัวหน้าสาขาวิช าการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์
นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายมนตรี ธนภัทรพรชัย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.19

รายชื่อ คณะกรรมการพิจ ารณาโครงร่ า งวิท ยานิ พนธ์ นั กศึ ก ษาดุ ษ ฎี บัณฑิ ต สาขาวิช า
คณิตศาสตร์ ของ Ms. Chunxue Wu
ผศ.ดร.เบญจวรรณ โรจนดิ ษ ฐ์ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ได้ เ สนอรายชื่ อ
คณะกรรมการพิ จ ารณาโครงร่ างวิ ทยานิพ นธ์ นัก ศึ กษาดุษ ฎี บัณ ฑิ ต สาขาวิ ชาคณิ ตศาสตร์ ของ Ms. Chunxue Wu
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ให้ระบุเครื่องหมาย √ ตรง O แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว และให้ระบุเลขที่คาสั่ง
และวันที่ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.20

รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นาย
ศราวุฒิ นาถาบารุง
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ของ นายศราวุฒิ นาถาบารุง รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ตรง O แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ให้ระบุเลขที่คาสั่ง และวันที่ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.21

รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ของ
นางสาวพัชรกัญญ์ ขาหินตั้ง
ผศ.ภก.ดร.เกรี ย งศั ก ดิ์ เอื้ อ มเก็ บ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าปรี ค ลิ นิ ก ได้ เ สนอรายชื่ อ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ของ นางสาวพัชรกัญญ์ ขาหินตั้ง รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.22

รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ
นางสาวปิยฉัตร ทรงวิจิตร
ผศ.ภก.ดร.เกรี ย งศั ก ดิ์ เอื้ อ มเก็ บ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าปรี ค ลิ นิ ก ได้ เ สนอรายชื่ อ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาวปิยฉัตร ทรงวิจิตร รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.23

รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ
นางสาวชมพิศ แก้วมณี
ผศ.ดร.เบญจวรรณ โรจนดิ ษ ฐ์ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ได้ เ สนอรายชื่ อ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นางสาวชมพิศ แก้วมณี รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.24

รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ของ
นางสาวอัยรา พันอนุ
ผศ.ภก.ดร.เกรี ย งศั ก ดิ์ เอื้ อ มเก็ บ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าปรี ค ลิ นิ ก ได้ เ สนอรายชื่ อ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ของ นางสาวอัยรา พันอนุ รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.25

รายชื่ อ คณะกรรมการสอบวิท ยานิ พนธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการรั บ รู้ จ าก
ระยะไกล ของ นายธวัชระพงษ์ วงศ์สกุล
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายธวัชระพงษ์ วงศ์สกุล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.26

รายชื่ อ คณะกรรมการสอบวิท ยานิ พนธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการรั บ รู้ จ าก
ระยะไกล ของ นายสิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายสิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.27

กาหนดวันสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ
นางสาวศลิษา สาหร่ายสาโรง
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอกาหนดวันสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นางสาวศลิษา สาหร่ายสาโรง รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.28

กาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวจงสุทธามณี
สิทธิเวช
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอกาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ
นางสาวจงสุทธามณี สิทธิเวช รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.29

กาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวสุมิตา
บุญแนบ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอกาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ
นางสาวสุมิตา บุญแนบ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. ให้ระบุเครื่องหมาย √ ตรง O สอบข้อเขียน
2. ตรวจสอบวันที่ที่หัวหน้าสาขาวิชาลงกากับด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.30

เปลี่ยนแปลงกาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ
นางสาววิภารัตน์ วรพิทย์พงศ์
ผศ.ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอเปลี่ยนแปลง
กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นางสาววิภารัตน์ วรพิทย์พงศ์ รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.31

กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายศราวุฒิ นา
ถาบารุง
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอกาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ
นายศราวุฒิ นาถาบารุง รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.32

กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาว
ปิยฉัตร ทรงวิจิตร
ผศ.ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัว หน้าสาขาวิชาปรีคลินิก ได้เสนอกาหนดวันสอบ
วิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาเภสั ชวิ ท ยา ของ นางสาวปิ ย ฉั ต ร ทรงวิ จิ ต ร รายละเอี ย ดดั งเอกสาร
ประกอบการประชุม
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มติ

ให้ความเห็นชอบ

วาระที่ 4.33

กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นางสาว
ชมพิศ แก้วมณี
ผศ.ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอกาหนดวันสอบ
วิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นางสาวชมพิศ แก้วมณี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.34

กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ
นายสิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์
หัวหน้า สาขาวิ ช าการรับ รู้จ ากระยะไกล ได้ เสนอกาหนดวัน สอบวิท ยานิพ นธ์ นั กศึ กษาดุษ ฎี บั ณฑิ ต
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายสิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.35

ขออนุมัติขยายเวลาสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นาย
บุญญฤทธิ์ กากระโทก
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอขยายเวลาสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา ของ นายบุญญฤทธิ์ กากระโทก รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาสอบวัดคุณสมบัติ ในภาคการศึกษาที่ 1/2559 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ
จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.36

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นางสาวจงสุทธามณี สิทธิเวช
หั ว หน้ า สาขาวิ ชาเคมี ได้ เ สนอขอขยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวจงสุทธามณี สิทธิเวช รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในภาคการศึกษาที่ 1/2559 ทั้งนี้
สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.37

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นายกฤษดา รอญยุทธ
หั ว หน้ า สาขาวิ ชาเคมี ได้ เ สนอขอขยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ นายกฤษดา รอญยุทธ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในภาคการศึกษาที่ 1/2559 ทั้งนี้
สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
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วาระที่ 4.38

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นางสาววิยดา แสนนาวา
หั ว หน้ า สาขาวิ ชาเคมี ได้ เ สนอขอขยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ นางสาววิยดา แสนนาวา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในภาคการศึกษาที่ 1/2559 ทั้งนี้
สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.39

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ของ นางสาวอาภากร พูลโพธิ์กลาง
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาวอาภากร พูลโพธิ์กลาง รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในภาคการศึกษาที่ 1/2559 ทั้งนี้
สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.40

แผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ของ นางสาวทองสุข สีชุมแสง
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาวทองสุข สีชุมแสง รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต แก้ไข พ.ศ. ที่อาจารย์ที่ปรึกษาลงกากับ เป็น 2559
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.41

แผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ของ นางสาวอรอุมา กาฬหว้า
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาวอรอุมา กาฬหว้า รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต แก้ไข พ.ศ. ที่อาจารย์ที่ปรึกษาลงกากับ เป็น 2559
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.42

ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาปรีคลินิก ของ นายอนุชา
ชมโนนลาว
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาปรีคลินิก ของ นายอนุชา

ชมโนนลาว
มติ
วาระที่ 4.43

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป

ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ
นางสาวศศิกานต์ ไพลกลาง
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ
นางสาวศศิกานต์ ไพลกลาง
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
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วาระที่ 4.44 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นายวุฒิชัย รสชาติ
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นายวุฒิชัย
รสชาติ
มติ

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป

วาระที่ 4.45

วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ของ นางสาวศิริวรรณ
วันศุกร์
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ของ นางสาว

ศิริวรรณ วันศุกร์
มติ

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.1
รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา
ที่ประชุมได้พิจารณารายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 3/2557
ระดับปริญญาเอก จานวน 1 คน และประจาภาคการศึกษาที่ 2/2558 ระดับปริญญาโท จานวน 2 คน รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา สอบภาษาต่างประเทศ แก้ไขคาว่า “FOREIGN” ให้
ถูกต้อง
มติ
ให้ ค วามเห็ น ชอบ ทั้ ง นี้ ส านั ก วิช าฯ จะได้ ท าเรื่ อ งเสนอรองอธิ ก ารบดี ฝ่า ยวิช าการและ
นวัตกรรมเพื่อนาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.2
แต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิต ระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา ของ Dr. Colin T. Strine
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิต ระดับปริญญาโท สาขาวิชา
ชีววิทยา ของ Dr. Colin T. Strine รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต แบบเสนอประวัติในการขอแต่งตั้ง ใส่ข้อมูลให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อนาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.3

ขออนุมัติเพิ่มรายวิชาเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิ กส์ (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2555)
ที่ประชุมได้พิจารณาการขออนุมัติเพิ่มรายวิชาเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ตรวจสอบหน่วยกิต และชื่อในเค้าโครงรายวิชา ให้ถูกต้อง
มติ
ให้ ค วามเห็น ชอบ ทั้ งนี้ ส านั ก วิช าฯ จะได้ ทาเรื่ องเสนอรองอธิ การบดีฝ่า ยวิช าการและ
นวัตกรรมเพื่อนาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
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วาระที่ 5.4

แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการพิจารณาการให้
ทุนการศึกษา สาหรับผู้มีศักยภาพเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการพิจารณาการ
ให้ ทุ นการศึ ก ษา ส าหรั บ ผู้มี ผลการเรี ย นดี เด่ นที่ ส มัค รเข้า ศึ กษาระดั บ บัณฑิ ตศึก ษา และ
คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับ
ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ประจาปีการศึกษา 2559
ที่ประชุมได้พิจารณารายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการพิจารณา
การให้ทุนการศึกษา สาหรับผู้มีศักยภาพเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนการศึกษา สาหรับผู้มี
ผลการเรียนดีเด่นที่สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษา และคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ประจาปีการศึกษา 2559 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
ข้อสังเกต
1. ให้ใส่ชื่อและตาแหน่งของ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ด้วย
2. สาขาวิชาฟิสิกส์ ให้เพิ่ม ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ และแก้ไขตาแหน่งทางวิชาการของ ผศ.ดร.
อายุทธ ลิ้มพิรัตน์ ในคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการ
พิจารณาให้ทุนการศึกษาสาหรับผู้มีศักยภาพเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ถูกต้อง และ
ในคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษาสาหรับผู้มีศักยภาพเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ให้เปลี่ยน อ.ดร.วรินทร ศรีทะวงศ์ เป็น กรรมการและเลขานุการ แทน
3. ประธานกรรมการ ให้แก้ไข จาก ชื่อ เป็น ตาแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชา
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 5.5

รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปริญญาวิทยา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ที่ประชุมได้พิจารณารายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปริญญา
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต แก้ไขชื่อเรื่องให้ถูกต้อง
มติ
ให้ ค วามเห็น ชอบ ทั้ งนี้ ส านั ก วิช าฯ จะได้ ทาเรื่ องเสนอรองอธิ การบดีฝ่า ยวิช าการและ
นวัตกรรมเพื่อนาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.6

รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และรายชื่อคณะกรรมการร่างหลักสูตรปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบั ณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
ที่ประชุมได้ พิจารณารายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลัก สูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และรายชื่อคณะกรรมการร่างหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
และปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. ชื่อวาระ แก้ไขคาว่า “คณะ” ให้ถูกต้อง
2. กรรมการลาดับที่ 21 แก้ไขคุณวุฒิให้ถูกต้อง
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มติ

3. ให้ถอน (ร่าง) คณะกรรมการร่างหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปริญญา
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ออก
ให้ ค วามเห็น ชอบ ทั้ งนี้ ส านั ก วิช าฯ จะได้ ทาเรื่ องเสนอรองอธิ การบดีฝ่า ยวิช าการและ
นวัตกรรมเพื่อนาเสนอสภาวิชาการอนุมัติ รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ต่อไป

วาระที่ 5.7
ขออนุมัติงบประมาณเพื่อดาเนินการกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงระหว่าง มทส. - GUFE
ที่ประชุมได้พิจารณาการขออนุมัติงบประมาณเพื่อดาเนินการกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงระหว่าง มทส. GUFE รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนต่อไป
วาระที่ 5.8
แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ของ ดร.ผ่องพรรณ ศิริพงษ์
ผศ.ภก.ดร.เกรี ย งศั ก ดิ์ เอื้ อ มเก็ บ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าปรี ค ลิ นิ ก ได้ เ สนอขอแต่ งตั้ ง
ดร.ผ่องพรรณ ศิริพงษ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาจุลชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ ค วามเห็น ชอบ ทั้ งนี้ ส านั ก วิช าฯ จะได้ ทาเรื่ องเสนอรองอธิ การบดีฝ่า ยวิช าการและ
นวัตกรรมเพื่อนาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
วาระที่ 6.1
ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น จากบั ญ ชี โ ครงการส่ ง เสริ ม โอลิ ม ปิ ก วิ ช าการและพั ฒ นามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษา ซึ่งเป็นบัญชีค่าสมัครเข้าค่าย สอวน. เข้าบัญชีสานักวิชาวิทยาศาสตร์
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสารองในกิจกรรมของสานักวิชาวิทยาศาสตร์
รองคณบดี ได้เสนอขออนุมัติโอนเงินจากบัญชีโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษา ซึ่งเป็นบัญชีค่าสมัครเข้าค่าย สอวน. เข้าบัญชีสานักวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสารองในกิจกรรม
ของสานักวิชาวิทยาศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
อนุมัติ จานวน 100,000 บาท
วาระที่ 6.2
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
(ถอนวาระ)
วาระที่ 6.3
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
(ถอนวาระ)
วาระที่ 6.4

การรับสมัคร/รับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ที่ประชุมได้พิจารณาการรับสมัคร/รับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดารงตาแหน่งประธาน
กรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
มอบหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์พิจารณาเสนอชื่อดังกล่าวต่อไป
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วาระที่ 6.5
การขออนุมัติการจัดการแข่งขันฟุตซอล 6 คน Science Cup ครั้งที่ 1
ที่ประชุมได้พิจารณาการขออนุมัติการจัดการแข่งขันฟุตซอล 6 คน Science Cup ครั้งที่ 1 รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ตรวจสอบการพิมพ์ให้ถูกต้อง
มติ
อนุมัติให้ใช้เงินสารองในกิจกรรมของสานักวิชาวิทยาศาสตร์ จานวน 10,000 บาท
วาระที่ 6.6

ขออนุมัติเดินทางไปเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศบราซิล และขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ของ ผศ.ดร.พรเทพ ราชนาวี และ อ.ดร.ถวิชัยย์ ขาวถิ่น
ที่ประชุมได้พิจารณาการขออนุมัติเดินทางไปเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศบราซิล และขออนุมัติยืมเงิน
ทดรองจ่าย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ของ ผศ.ดร.พรเทพ ราชนาวี และ อ.ดร.ถวิชัยย์ ขาวถิ่น รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
มติ
มอบหัวหน้าสถานวิจัย หารือกับส่วนส่งเสริมวิชาการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมในเรื่องดังกล่าว หากได้ผลประการใดจะได้แจ้งผู้เกี่ยวข้อง และสาขาวิชาทราบ
ต่อไป
วาระที่ 6.7
การจัดทาโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หัวหน้าสถานวิจัย ได้หารือเกี่ยวกับการจัดทาโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 สานักวิชาวิทยาศาสตร์
มติ
ให้ความเห็นชอบในการส่งโครงการดังกล่าวไปที่รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และให้นาเสนอ
ที่ประชุมเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป
วาระที่ 6.8

การจั ด ท าโครงการด้ า นดิ จิ ทั ล เพื่ อ บรรจุ ใ นแผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล ระยะ 5 ปี มทส.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
หัวหน้าสถานวิจัย ได้หารือเกี่ยวกับการจัดทาโครงการด้านดิจิทัล เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ
5 ปี มทส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 สานักวิชาวิทยาศาสตร์
มติ
ให้ความเห็นชอบในการส่งโครงการดังกล่าวไปที่รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และให้นาเสนอ
ที่ประชุมเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 7 วาระเชิงนโยบาย
วาระที่ 7.1
รูปแบบการจัดทาประวัติคณาจารย์ สานักวิชาวิทยาศาสตร์
หัวหน้าสถานวิจัย ได้เสนอรูปแบบการจัดทาประวัติคณาจารย์ สานักวิชาวิทยาศาสตร์
มติ
ให้ความเห็นชอบ
เลิกประชุมเวลา 17.15 น.
รศ.ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางบุษบา วรรณศุภ
นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
ผู้บันทึกการประชุม

