รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 33/2556
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2
----------------------------------------------------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. คณบดี (รศ.ดร.ประพันธ์ แม่นยํา)
2. รองคณบดี (อ.ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา)
3. หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา (ผศ.ดร.หนูเดือน เมืองแสน, รักษาการแทน)
4. หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา (ผศ.ดร.หนูเดือน เมืองแสน, รักษาการแทน)
5. หัวหน้าสาขาวิชาเคมี (รศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ)
6. หัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี (รศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ, รักษาการแทน)
7. หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล (ผศ.ดร.สัญญา สราภิรมย์)
8. หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (อ.ดร.พรเทพ ราชนาวี, รักษาการแทน)
9. หัวหน้าสาขาวิชาสรีรวิทยา (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษาการแทน)
10. หัวหน้าสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษาการแทน)
11. หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษาการแทน)
12. หัวหน้าสาขาวิชาปรสิตวิทยา (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษาการแทน)
13. รศ.ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกลุ (ผู้แทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
14. ผศ.ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์ (ผู้แทนคณาจารย์สาํ นักวิชาวิทยาศาสตร์)
15. ผศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์ (ผู้แทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
16. ผศ.ดร.พนิดา ขันแก้วหล้า (ผูแ้ ทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
17. หัวหน้าสถานวิจัย (ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรญ
ั )
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (รศ.ดร.ประภาศรี อัศวกุล)
2. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ (ศ.ดร.สันติ แม้นศิร)ิ
3. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ (ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ, รักษาการแทน)
4. รศ.ดร.วินิช พรมอารักษ์ (ผู้แทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
5. หัวหน้าสํานักงานคณบดี (นางสาวลฎาภา รัตนจารุ)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางบุษบา วรรณศุภ
2. นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ติดสอน
ลากิจ
ลากิจ
ติดสอน
ติดภารกิจ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ประธานกล่าวเปิดการประชุม และมีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ คือ กรอบอัตรากําลังใหม่ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
ประจําปีงบประมาณ 2558 - 2561 และดําเนินการประชุมตามวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1.1 เรื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ไม่มี โดยสภามหาวิทยาลัยจะประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 28 ธันวาคม 2556
วาระที่ 1.2 เรื่องจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2556
วาระที่ 1.2.1 การให้ความเห็นชอบแต่งตั้งหัวหน้าสถานวิจัย สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
วาระที่ 1.2.2 การให้ความเห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2553, 3/2555
และ 1/2556 เพิ่มเติม
วาระที่ 1.2.3 การให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
วาระที่ 1.2.4 การให้ ค วามเห็ น ชอบโครงการจัด ตั้ งหลั กสู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิ ต และ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโฟตอน
นิ ก ส์ (หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2557) หลั ก สู ต รสหวิ ท ยาการ และขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ของสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
วาระที่ 1.2.5 ผลการเรียนของนักศึกษา รายวิชา 105001 ฟิสิกส์เบื้องต้น
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.3 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําศูนย์/สถาบัน
ไม่มี
วาระที่ 1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอื่นๆ
วาระที่ 1.4.1 สกอ. ส่งคืนเอกสารหลักสูตร เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และทบทวนตาม
ข้อสังเกต จํานวน 15 หลักสูตร
วาระที่ 1.4.2 ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจําปีการศึกษา 2557 (ฉบับ
แก้ไข)
วาระที่ 1.4.3 รายการโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในต่างประเทศจากสํานักวิชาเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2557
วาระที่ 1.4.4 แจ้งมติคณะทํางานกลั่นกรองคําขอตั้งงบประมาณ ศูนย์เครื่องมือฯ ครั้งที่ 3/2556
มติ
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 31/2556
ตามที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ส่งแบบแจ้งรับรองและแก้ไ ข
ปรับปรุงรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ในคราวประชุมครั้ งที่ 31/2556 วันที่ 7
พฤศจิกายน 2556 และขอให้กรรมการฯ ส่งแบบแจ้งการรับรองคืนที่ส่วนธุรการภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 นั้น
ผลการพิจารณาของกรรมการฯ จํานวน 21 ราย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมการ 6 ราย ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรการ โดยไม่มีการแก้ไข
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2. กรรมการ 1 ราย ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรการ โดยมีการแก้ไขรายงาน ดังนี้
- หน้า 16 วาระที่ 6.6 แก้ไขเป็น
ที่ประชุมได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา ในฐานะได้รับมอบหมายเป็นผู้จัดทําเว็บไซต์ของ
สํานักวิชาวิทยาศาสตร์นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทําเว็บไซต์ดังกล่าว
มติ
ให้สาขาวิชานําข้อมูลเกี่ยวกับผลงานเด่น ผลงานข่าว หลักสูตร ข้อมูลส่วนตัว และ
งานวิจัยลงในเว็บไซต์ของแต่ละสาขาวิชา ทั้งนี้ ให้ทุกสาขาวิชาย้ายข้อมูลจากเว็บไซต์
สํานักวิชาเดิมและเว็บไซต์ของสาขาวิชามาใส่ในเว็บไซต์ใหม่ของสํานักวิชา โดยสํานัก
วิชาวิทยาศาสตร์จะเริ่มเปิดใช้เว็บไซต์ใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
3. กรรมการ 14 ราย ไม่ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรการ ซึ่งถือว่าให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติ
รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข
วาระที่ 2.2 รับรองรายงานการประชุม (วาระเวียน) ครั้งที่ 32/2556
ตามที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ส่งแบบเสนอความเห็นชอบ
เรื่อง การพิจารณาระดับคะแนนตัวอักษร ภาคการศึกษาที่ 2/2556 นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาแพทยศาสตร์ นั้น ผล
การพิจารณาของกรรมการฯ จํานวน 21 ราย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมการ 13 ราย ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีการแก้ไข
2. กรรมการ 8 ราย ไม่ส่งแบบความเห็นชอบคืนที่ส่วนธุรการ ซึ่งถือว่าให้ความเห็นชอบ
มติ
ให้ความเห็นชอบ เรื่อง การพิจารณาระดับคะแนนตัวอักษร ภาคการศึกษาที่ 2/2556
นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาแพทยศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอขออนุมัต-ิ เพื่อทักท้วง
วาระที่ 4.1 ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางรุ่งเรือง
งาหอม
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้แจ้งผลการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางรุ่งเรือง งาหอม
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.2 แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นาง
คีตยา ฮูเวอร์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้แจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางคีตยา ฮูเวอร์
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
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วาระที่ 4.3 แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ของ นาย
อนุพงษ์ ทานกระโทก
รั ก ษาการแทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าชี ว เคมี ได้ แ จ้ ง ผลการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ของ นายอนุ พ งษ์
ทานกระโทก นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.4 แบบประเมิ น การสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา ของ
นางสาวเนตรนภา พงเพ็ชร
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้แจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวเนตรนภา
พงเพ็ชร นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.5 แบบประเมินการสอบวิทยานิ พนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชวิทยา ของ
นางสาวศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้แจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวศิริลักษณ์
กมลวรรณสิทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต กรรมการลําดับที่ 4 และ 5 แก้ไขตําแหน่งทางวิชาการคําว่า “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ให้
ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.6 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ของ
นายธนัช ควรพันธุ์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ
นายธนัช ควรพันธุ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจุลชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.7 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ
นายมาโนช อานทอง
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นาย
มาโนช อานทอง นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.8 รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา
ของ นางสาวชลธิชา แตงน้อย
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รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ของ นางสาวชลธิชา แตงน้อย นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.9 รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ
Mr.Oudone Phakphothong
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ
Mr.Oudone Phakphothong นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
ข้อสังเกต กรรมการลําดับที่ 3 แก้ไขนามสกุลให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.10 รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นาย
เฉลิมพันธ์ เขียวคําอ้าย
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายเฉลิมพันธ์
เขียวคําอ้าย นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.11 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ของ นายปิยทัสน์ ฉัตรวรวิทย์
ประธานปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
โครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นายปิยทัสน์ ฉัตรวรวิทย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.12 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา ของ นางสาวมนัสวี พานิชนอก
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ของ นางสาวมนัสวี พานิชนอก นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.13 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา ของ นางสาวสุดารัตน์ เฮงบุญมี
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสุดารัตน์ เฮงบุญมี นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.14 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาว
เสาวนีย์ มานะดี
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวเสาวนีย์
มานะดี นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ให้หัวหน้าสาขาวิชาลงวันที่กํากับด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.15 กํ า หนดวั น สอบประมวลความรู้ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา ของ
Mr.Oudone Phakphothong
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา
ได้เสนอขอกําหนดวันสอบประมวลความรู้ ของ
Mr.Oudone Phakphothong นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
ข้อสังเกต
1. แก้ไขภาคการศึกษา จาก 2/2556 เป็น 3/2556
2. สอบปากเปล่า แก้ไขเดือนกุมภาพันธ์ให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.16 กําหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นายเฉลิมพันธ์
เขียวคําอ้าย
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอกําหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายเฉลิมพันธ์ เขียวคําอ้าย
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ให้ระบุเครื่องหมาย √ ตรง Ο สอบข้อเขียนด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.17 แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ครั้ ง ที่ 3 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวจารุกร ศรีประดิษฐ์
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 3 ของ
นางสาวจารุกร ศรีประดิษฐ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.18 แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ครั้ ง ที่ 5 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายกฤตวัฏ บุญชู
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต
ครั้งที่ 5 ของ นายกฤตวัฏ บุญชู นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
ข้อสังเกต รายการที่ 2 ให้ตรวจสอบว่าจะคงเงินไว้หรือย้ายไปใส่รายการอื่น
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
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วาระที่ 4.19 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 2 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาวทิพวรรณ พิมพ์จันทร์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่
2 ของ นางสาวทิพวรรณ พิมพ์จันทร์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.1 แต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จํานวน 1 ราย
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เสนอขอแต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติการ เพื่อสอน
ปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2556 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จํานวน 1
ราย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. หัวหน้าสาขาวิชา ให้ใส่คําว่า “รักษาการแทน” ด้วย
2. จํานวนชั่วโมง แก้ไข จาก ท = 3 เป็น ป = 3
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่อจัดทํา
คําสั่งแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 5.2 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ประจําหน่วยงาน
ที่ประชุมได้พิจารณาการเข้าร่วมการอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ประจําหน่วยงาน รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
มติ 1. เสนอให้ ผศ.ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา เข้าร่วมการอบรมครั้งที่ 3 ในวันที่ 18 ธันวาคม
2556 เพื่อรับทราบข้อมูล และหารือ หรือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทําเว็บไซต์
ดังกล่าว
2. ขอความอนุเคราะห์ให้ ผศ.ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา จัดอบรมเรื่องการนําข้อมูลขึ้น
เว็บไซต์ใหม่ของสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ให้สาขาวิชาอีกครั้งหนึ่ง
วาระที่ 5.3 ขอความร่วมมือในการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
(นําไปพิจารณารวมกับวาระที่ 5.2)
วาระที่ 5.4 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นายศราวี
อรุณ
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นายศราวี อรุณ นักศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาชีววิทยา
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
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วาระที่ 5.5 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ
นายปฏิวัติ ฤทธิเดช
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นายปฏิวัติ ฤทธิเดช นักศึกษาระดับปริญญา
เอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
วาระที่ 6.1 รายชื่ อ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจํ า ภาคการศึ ก ษาที่ 3/2552 ระดั บ
ปริญญาเอก จํานวน 1 ราย ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2555 ระดับปริญญาโท จํานวน
1 ราย และประจําภาคการศึกษาที่ 1/2556 ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 ราย
ที่ประชุมได้พิจารณารายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2552
ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 ราย ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2555 ระดับปริญญาโท จํานวน 1 ราย และประจําภาค
การศึกษาที่ 1/2556 ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 ราย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2552
- เอกสารแนบ รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ : รายชื่อบทความวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ แก้ไขคําว่า “Advance” เป็น
“Advanced”
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อนําเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 6.2 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2556
ที่ประชุมได้พิจารณารายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษา
ที่ 3/2556 สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ชีวเคมี ฟิสิกส์ และเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. ตรวจสอบระดับการศึกษาที่รับเข้าของผู้ผ่านการคัดเลือกลําดับที่ 2 สาขาวิชาชีวเคมี
2. แบบแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก สําหรับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา แก้ไข
แบบฟอร์มให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาเพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
วาระที่ 6.3 (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาชีวาลัยอีสาน
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้เสนอขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ
ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาชีวาลัยอีสาน รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อนําเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 6.4 ขออนุมัติขยายเวลาสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 1 นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้
จากระยะไกล ของ นายคชา เชษฐบุตร
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หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอขยายเวลาการสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 1 ของ
นายคชา เชษฐบุตร นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
ข้อสังเกต เหตุผลให้เพิ่มข้อความ “ประกอบการสอบวัดคุณสมบัติ” ต่อท้ายด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาการสอบวัดคุณสมบัติออกไปจํานวน 1 ภาคการศึกษา คือ
ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบ
และดําเนินการต่อไป
วาระที่ 6.5 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 1 นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายจิรพัฒน์ กัลปภิญโญกุล
ประธานปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ได้ เ สนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่ า ง
วิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ของ นายจิรพัฒน์ กัลปภิญโญกุล นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. แก้ไขภาคการศึกษาที่ขอขยาย เป็น ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ถึง 3/2556
2. ให้ตัดเครื่องหมาย √ ตรง Ο รายงานความคืบหน้าของการทําวิทยานิพนธ์ (ทบ.21)
ออก
3. ให้นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาลงวันที่กํากับด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 6.6 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 2 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นายธิปไตย พงษ์ศาสตร์
ประธานปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 ของ นายธิปไตย พงษ์ศาสตร์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 6.7 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 2 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นางสาวศศิธร อนันตโสภณ
ประธานปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 ของ นางสาวศศิธร อนันตโสภณ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
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วาระที่ 6.8 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 2 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นางสาวณัฐสุรางค์ ยะสูงเนิน
ประธานปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 ของ นางสาวณัฐสุรางค์ ยะสูงเนิน นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 6.9 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 2 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นางสาวปินันทนา สิงห์ยะบุศย์
ประธานปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 ของ นางสาวปินันทนา สิงห์ยะบุศย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 6.10 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 3 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายอิทธิพล ฟองแก้ว
ประธานปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ได้ เ สนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่ า ง
วิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 3 ของ นายอิทธิพล ฟองแก้ว นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. แก้ไขภาคการศึกษาที่ขอขยาย เป็น ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ถึง 3/2556
2. ให้ตัดเครื่องหมาย √ ตรง Ο รายงานความคืบหน้าของการทําวิทยานิพนธ์ (ทบ.21)
ออก
3. ให้นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาลงวันที่กํากับด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 6.11 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 2 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาวพิมพิกา พิมพ์สอน
ประธานปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ได้ เ สนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่ า ง
วิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 ของ นางสาวพิมพิกา พิมพ์สอน นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. แก้ไขภาคการศึกษาที่ขอขยาย เป็น ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ถึง 3/2556
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มติ

2. ให้ตัดเครื่องหมาย √ ตรง Ο รายงานความคืบหน้าของการทําวิทยานิพนธ์ (ทบ.21)
ออก
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป

วาระที่ 6.12 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 2 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายธเนศ สินธุ์ประจิม
ประธานปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ได้ เ สนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่ า ง
วิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 ของ นายธเนศ สินธุ์ประจิม นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ให้ตัดเครื่องหมาย √ ตรง Ο รายงานความคืบหน้าของการทําวิทยานิพนธ์ (ทบ.21)
และ Ο อื่น ๆ รายงานผลการศึกษา ออก
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 6.13 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
รับรู้จากระยะไกล ของ Mr. Phetphoumin PAPHAPHANH
หัวหน้ าสาขาวิชาการรั บรู้จากระยะไกล ได้ เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ของ Mr. Phetphoumin PAPHAPHANH นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 6.14 กําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวเสาวนีย์
มานะดี
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวเสาวนีย์ มานะดี
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 6.15 กําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ
Mr. Phetphoumin PAPHAPHANH
หัว หน้ า สาขาวิ ช าการรั บ รู้จ ากระยะไกล ได้ เ สนอขอกํ า หนดวั นสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ของ Mr.
Phetphoumin PAPHAPHANH นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ให้นักศึกษาลงวันที่กํากับด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 6.16 การดําเนินการอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ในปี 2557
ที่ประชุมได้ พิจารณาการเลื อกโรงเรี ยนที่ เห็นว่ ามีความพร้อมที่ จะดํ าเนิน การจั ดอบรมโอลิมปิ ก
วิชาการ ค่าย 1 ในปี 2557
มติ
ให้ความเห็นชอบ ดังนี้
1. สาขาวิชาเคมี
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
2. สาขาวิชาชีววิทยา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
3. สาขาวิชาฟิสิกส์
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา
วาระที่ 6.17 การย้ายวาระขออนุมัติขยายเวลาสอบวัดคุณสมบัติ และขยายเวลาสอบประมวลความรู้
หัวหน้าสถานวิจัยในฐานะเลขานุการได้เสนอขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการย้ายวาระการขออนุมัติ
ขยายเวลาสอบวัดคุณสมบัติ และขยายเวลาสอบประมวลความรู้ ไปอยู่ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอขออนุมัติ-เพื่อ
ทักท้วง โดยเริ่มตั้งแต่การประชุมครั้งต่อไป
มติ
ให้ความเห็นชอบ
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางบุษบา วรรณศุภ
นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
ผู้บันทึกการประชุม

