รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 20/2556
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2556
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2
----------------------------------------------------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. คณบดี (รศ.ดร.ประพันธ์ แม่นยา)
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. หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (รศ.ดร.ประภาศรี อัศวกุล)
8. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ (ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ, แทน)
9. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ (ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ, แทน)
10. หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล (ผศ.ดร.สัญญา สราภิรมย์)
11. หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (รศ.ดร.ดารัส ดาราศักดิ)์
12. หัวหน้าสาขาวิชาสรีรวิทยา (อ.ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร, แทน)
13. หัวหน้าสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ (อ.ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร, แทน)
14. หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา (อ.ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร, แทน)
15. หัวหน้าสาขาวิชาปรสิตวิทยา (อ.ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร, แทน)
16. รศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ (ผู้แทนคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์)
17. ผศ.ดร.เจษฎา ตัณฑนุช (ผู้แทนคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์)
18. ผศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์ (ผู้แทนคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์)
19. หัวหน้าสถานวิจัย (ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรญ
ั )
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ (ผู้แทนคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์)
2. ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์ (ผู้แทนคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. หัวหน้าสานักงานคณบดี (นางสาวลฎาภา รัตนจารุ)
2. นางบุษบา วรรณศุภ
3. นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ประธานกล่าวเปิดการประชุม และขอบคุณกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจา
จากผู้แทนคณาจารย์ ซึ่งครบวาระในวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์เสียสละเวลา และปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวเป็นไปอย่างดียิ่ง และเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 สานักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) และดาเนินการประชุมตามวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1.1 เรื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2556
วาระที่ 1.1.1 การอนุมัติการปรับอัตราเงินเดือนพนักงาน
วาระที่ 1.1.2 การอนุมัติการปรับอัตราเงินค่าประจาตาแหน่งทางวิชาการ และบริหารวิชาการ
วาระที่ 1.1.3 การอนุมัติรายชื่อบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลเกียรติคุณ (เข็มกิตติการทองคา
และ/หรือโล่กิตติการ) ประจาปี พ.ศ. 2556
วาระที่ 1.1.4 การอนุมัติกาหนดตาแหน่งทางวิชาการและดาเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์
วาระที่ 1.1.5 การอนุมัติผู้สาเร็จการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 3/2554, 1/2555, 2/2555
เพิ่มเติม, 3/2555 และ 1/2556
วาระที่ 1.1.6 การอนุมัติแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สานักวิชาวิทยาศาสตร์
วาระที่ 1.1.7 การอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร โดยเปลี่ยนแปลงสังกัดสาขาวิชาของหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วาระที่ 1.1.8 นโยบายการประชาสัมพันธ์ การตลาดและการสร้าง Brand ของมหาวิทยาลัย
วาระที่ 1.1.9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ ในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556
วาระที่ 1.1.10 การอนุมัติ แก้ไขเพิ่มเติมวิชาบังคับก่อนของรายวิชา 109201 ชีวเคมี ในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต แบบก้าวหน้า สาขาวิชาชีววิทยา (หลัก สูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
และการอนุมัติแก้ไขรหัสวิชาของรายวิชา 103211 หลักการทางคณิตศาสตร์ ใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แบบก้าวหน้า สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2555)
วาระที่ 1.1.11 การอนุมัติ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือในการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Guizhou University of
Finance and Economics ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.2 เรื่องจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2556
วาระที่ 1.2.1 การอนุมัติรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรณีพิเศษ
วาระที่ 1.2.2 การอนุมัติเพิ่มเติมรายวิชาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและพยาบาลศาสตร
บัณฑิตที่สามารถเบิกค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสัมผัสร่างอาจารย์ใหญ่
วาระที่ 1.2.3 การให้ความเห็นชอบผู้สาเร็จการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 3/2553, 3/2554,
1/2555, 2/2555, 3/2555 เพิ่มเติม และ 1/2556
วาระที่ 1.2.4 การให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
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วาระที่ 1.2.5 การอนุมัติเปลี่ยนระดับการศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอก
วาระที่ 1.2.6 การให้ความเห็นชอบแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546
วาระที่ 1.2.7 การให้ความเห็นชอบแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตร
ก้าวหน้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
วาระที่ 1.2.8 การให้ความเห็นชอบการรับนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557
วาระที่ 1.2.9 การรับรองผลงานทางวิ ชาการของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ที่เสนอขอรับเงิ น
ประจาตาแหน่งเพิ่มขึ้น ประจาปีการศึกษา 2555
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.3 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาศูนย์/สถาบัน
วาระที่ 1.3.1 เรื่ อ งจากที่ ป ระชุ ม คณะท างานกลั่ น กรองค าขอตั้ ง งบประมาณศู น ย์ เ ครื่ อ งมื อ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รองศาสตราจารย์ ดร.จตุ พ ร วิ ท ยาคุ ณ ในฐานะผู้ แ ทนส ารองส านั ก วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ใ น
คณะกรรมการประจ าศู น ย์ เ ครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะท างานกลั่ น กรองค าขอตั้ ง
งบประมาณศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ดังนี้
1. สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
จานวน 2 รายการ ประกอบด้วยอาคารปฏิบัติการด้านวิศวกรรมพื้นฐาน 1 รายการ และศูนย์
ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 1 รายการ
2. งบประมาณครุภัณฑ์การศึกษาประจาห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยสานักวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับจัดสรรกรอบวงเงิน จานวน
4,500,000.- บาท และให้สานักวิชาจัดทารายการครุภัณฑ์ให้อยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับการ
จัดสรร พร้อมทั้งจัดทาข้อพิกัดทางเทคนิคกลาง และใบเสนอราคา ส่งให้ศูนย์เครื่องมือฯ ภายใน
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556
3. งบประมาณพัฒนามหาวิทยาลัยสาหรับปรับปรุงกลุ่ มอาคารเครื่องมือ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 โดยกลุ่มห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 2,500,000.บาท ทั้งนี้ ในปีงบประมาณถัดไป การจัดสรรงบประมาณสาหรับการปรับปรุงจะพิจารณาจัดสรร
ให้ความสาคัญงบปรับปรุงกลุ่มห้องปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์และกลุ่มห้องปฏิบัติการพยาบาล
ศาสตร์ก่อนเป็นลาดับแรก เนื่องจากยังมีความจาเป็นต่อเนื่องอยู่ และรายการปรับปรุงที่สานัก
วิชาได้รับการจัดสรรให้จัดส่งข้อมูลให้ศูนย์เครื่องมือฯ ภายในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.3.2 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี
การศึกษา 2555
หัวหน้าสานักงานคณบดีในฐานะผู้แทนคณบดีสานักวิชาวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
อานวยการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2555 มีเรื่องแจ้งให้ทราบ คือ การเปลี่ยนรูปแบบและ
กระบวนการรับ โดยไม่ต้องเอางาน
มติ
รับทราบ
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วาระที่ 1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอื่นๆ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 19/2556
ตามที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ส่งแบบแจ้งรับรองและแก้ไข
ปรับปรุงรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ในคราวประชุมครั้งที่ 19/2556 วันที่ 11
มิถุนายน 2556 และขอให้กรรมการฯ ส่งแบบแจ้งการรับรองคืนที่ส่วนธุรการภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 นั้น
ผลการพิจารณาของกรรมการฯ จานวน 21 ราย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมการ 5 ราย ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรการ โดยไม่มีการแก้ไข
2. กรรมการ 16 ราย ไม่ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรการ ซึ่งถือว่าให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติ
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 ร่างการประกาศเกียรติคุณ “DEAN’S LIST” สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างการประกาศเกียรติคุณ “DEAN’S LIST” สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. ให้แก้ไข ข้อ 2. คุณสมบัตินักศึกษา ดังนี้
- ข้อ 2.2 แก้ไขเป็น มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้น ไม่ต่ากว่า 3.50
- ข้อ 2.3 แก้ไขเป็น มีจานวนหน่วยกิตสอบได้ ไม่น้อยกว่าจานวนหน่วยกิตที่
สาขาวิชากาหนดให้เรียนตามแผนของหลักสูตร
- ข้อ 2.5 แก้ไขเป็น มีความประพฤติเรียบร้อย นิสัยโอบอ้อมอารี
2. ให้เพิ่ม ข้อ 4. ผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณ “DEAN’S LIST” จะได้รับเกียรติบัตร
จากคณบดี และได้รับการเผยแพร่รายชื่อให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกันเพื่อเป็นการยกย่อง
และเชิดชูเกียรติ
มติ
ให้ความเห็นชอบ และมอบผู้ประสานงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แบบก้าวหน้า
รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปดาเนินการ โดยไม่ต้องนาเข้าพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ สานัก
วิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อนาเสนอสภาวิชาการอนุมัติ
ต่อไป
วาระที่ 3.2 การเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงร่างวิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์
สานักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2556
ที่ประชุมได้พิจารณาการเสนอชื่อเพื่อ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงร่างวิทยานิพนธ์และ
วิทยานิพนธ์ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2556
มติ
มอบหัวหน้าสาขาวิชานากลับไปพิจารณาเสนอชื่อ และมอบฝ่ายเลขานุการทาหนังสือ
ขอบคุณคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจา ที่ครบ
วาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงร่างวิทยานิพนธ์และ
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วิทยานิพนธ์ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2555 ที่ครบวาระการทางาน
1 ปีการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอขออนุมัต-ิ เพือ่ ทักท้วง
วาระที่ 4.1 ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎี บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นางสาว
ศศิธร อนันตโสภณ นางสาวณัฐสุรางค์ ยะสูงเนิน และนายปิยะณัฐ พวงจาปา
หั ว หน้ า สาขาวิ ชาคณิ ต ศาสตร์ ได้ แ จ้ ง ผลการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ ครั้ งที่ 2 ของ นางสาวศศิ ธ ร
อนันตโสภณ นางสาวณัฐสุรางค์ ยะสูงเนิน และนายปิยะณัฐ พวงจาปา นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.2 แบบประเมิ น การสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าชี ววิ ท ยา ของ
นางสาววณัทกมล นาคณรงค์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้แจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาววณัทกมล
นาคณรงค์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.3 แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์
และโฟตอนนิกส์ ของ นางสาวฤชุกานต์ พลพิทักษ์
ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ ได้
แจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวฤชุกานต์ พลพิทักษ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์
และโฟตอนนิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม โดยรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์
และโฟตอนนิกส์ ได้ชี้แจงขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ์ เริ่มตั้งแต่นักศึกษาขอสอบวิทยานิพนธ์จนถึงแจ้งผลการสอบ
วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษา
ข้อสังเกต
1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์/นาเสนอผลงาน ให้ตัดออกเนื่องจากเป็นการนาเสนอผลงานใน
รูป Abstract
2. ให้เขียนผลการพิจารณาการสอบวิทยานิพนธ์ ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 30.4 (3)
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.4 แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ของ นาย
สมพงษ์ แสนเสนยา
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี ได้แจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายสมพงษ์ แสนเสนยา
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
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มติ

1. ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทย ให้เพิ่มคาว่า “การ” ข้างหน้าชื่อ เป็น การศึกษา.... และ
แก้ไขคาว่า “สับสเตรต” ให้ถูกต้อง
2. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์/นาเสนอผลงาน ให้ตัด งาน/การประชุม/สัมมนา ออก
3. ผลการพิ จ ารณาการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ เห็ น ควรให้ ปรั บ ปรุงแล้ วเสร็ จภายในวั น ที่
แก้ไขวันที่ให้ถูกต้อง
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป

วาระที่ 4.5 แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ
นางสาวนนธิยา มากะเต
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้แจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวนนธิยา มากะเต
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. นางสาวนนธิยา มากะเต ให้ตัดคานาหน้าชื่อ นางสาว ออก
2. ชื่ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ภ าษาไทย ให้ เ พิ่ ม ค าว่ า “แบบ” ข้ า งหน้ า สโตแคสติ ก เป็ น
แบบสโตแคสติก
3. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์/นาเสนอผลงาน ให้ตัด งาน/การประชุม/สัมมนา ออก
4. ผลการพิจารณาการสอบวิทยานิพนธ์ ให้ระบุเครื่องหมาย  ตรง  อื่น ๆ แก้ไข
ตามคาแนะนาของคณะกรรมการฯ ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.6 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ
นางสาวอัฒญาณา สุวรรณชาติ
อ.ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่
ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ของ นางสาวอั ฒ ญาณา สุ ว รรณชาติ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท สาขาวิ ช าเภสั ช วิ ท ยา
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.7 รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา
ของ นายปุญญพัฒน์ แตงเผือก
อ.ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา
ได้เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายปุญญพัฒน์ แตงเผือก นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต แก้ไขชื่อกรรมการลาดับที่ 2 ให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.8 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ
นายกิตติพจน์ สิริชัยเวชกุล
อ.ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายกิตติพจน์ สิริชัยเวชกุล นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.9 รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา
ของ นางสาวอัฒญาณา สุวรรณชาติ
อ.ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา
ได้เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ นางสาวอัฒญาณา สุวรรณชาติ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัช
วิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.10 รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา
ของ นายปุญญพัฒน์ แตงเผือก
อ.ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา
ได้เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ นายปุญญพัฒน์ แตงเผือก นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.11 รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ
นายสิทธิโชค ริตเพ็ชร
อ.ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายสิทธิโชค ริตเพ็ชร นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.12 รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ
นายกมล อยู่สุข
อ.ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายกมล อยู่สุข นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.13 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเคมี ของ นางสาวศิริวรรณ วันศุกร์
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รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี
ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ของ นางสาวศิริวรรณ วันศุกร์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.14 รายชื่ อ คณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเคมี ของ
นางสาววิไลพร อินสุวรรณ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาววิไลพร
อินสุวรรณ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.15 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ
นางสาวเทียมหทัย ชูพันธ์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวเทียมหทัย ชูพันธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.16 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ
นางพิชชานาถ เงินดี
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ
นางพิชชานาถ เงินดี นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.17 กาหนดวันสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาว
อัฒญาณา สุวรรณชาติ
อ.ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอกาหนดวันสอบ
ประมวลความรู้ ของ นางสาวอัฒญาณา สุวรรณชาติ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.18 กาหนดวันสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นาย
ปุญญพัฒน์ แตงเผือก
อ.ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอกาหนดวันสอบ
ประมวลความรู้ ของ นายปุญญพัฒน์ แตงเผือก นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.19 กาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นายกมล
อยู่สุข
อ.ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอกาหนดวันสอบ
วัดคุณสมบัติ ของ นายกมล อยู่สุข นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.20 กาหนดวัน สอบวัดคุณสมบั ติ นั กศึก ษาดุษ ฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชวิทยา ของ นาย
สิทธิโชค ริตเพ็ชร
อ.ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอกาหนดวันสอบ
วัดคุณสมบัติ ของ นายสิทธิโชค ริตเพ็ชร นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.21 กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาววิไลพร
อินสุวรรณ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอกาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาววิไลพร อินสุวรรณ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.22 กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นายพรอุมา
ไกรนรา
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอกาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายพรอุมา
ไกรนรา นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.23 แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ครั้ ง ที่ 7 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ นางสาววิไลพร อินสุวรรณ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 7 ของ
นางสาววิไลพร อินสุวรรณ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อนาเสนอผลงานวิชาการ ให้ระบุเครื่องหมาย  ตรง
 ในประเทศ  ต่างประเทศ ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.24 แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ครั้ ง ที่ 6 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาวเทียมหทัย ชูพันธ์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต
ครั้งที่ 6 ของ นางสาวเทียมหทัย ชูพันธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
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มติ

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.1 ขออนุมัติขยายเวลาการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 4 นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ของ นายจิรายุทธ์ ศรีสกุลกานต์
ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอขยายเวลาการสอบ
ประมวลความรู้ ครั้งที่ 4 ของ นายจิรายุทธ์ ศรีสกุลกานต์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาการสอบประมวลความรู้ออกไปจานวน 1 ภาคการศึกษา
คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษา
ทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.2 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 3 นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายจิรายุทธ์ ศรีสกุลกานต์
ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 3 ของ นายจิรายุทธ์ ศรีสกุลกานต์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.3 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 6 นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาชีววิทยา ของ นายคชากฤษณ์ สุขเจริญ
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้ง
ที่ 6 ของ นายคชากฤษณ์ สุขเจริญ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.4 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 8 นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายมนตรี ธนภัทรพรชัย
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้ง
ที่ 8 ของ นายมนตรี ธนภัทรพรชัย นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
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วาระที่ 5.5 ขอความอนุเคราะห์ย กเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
รับรู้จากระยะไกล ของ Ms.Vannareth HUOY
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าการรั บ รู้ จ ากระยะไกล ได้ เ สนอขอยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา ของ
Ms.Vannareth HUOY นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ให้แก้ไข ...ต่อไปอีก 1 ภาคการศึกษาคือ ภาคการศึกษาที่ 1/2556 เป็น ...ต่อไปอีก 1 ปี
การศึกษา คือ ปีการศึกษา 2556
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
นาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.6 ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
รับรู้จากระยะไกล ของ Mr.Phetphoumin Paphaphanh
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าการรั บ รู้ จ ากระยะไกล ได้ เ สนอขอยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา ของ
Mr.Phetphoumin Paphaphanh นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ให้แก้ไข ...ต่อไปอีก 1 ภาคการศึกษาคือ ภาคการศึกษาที่ 1/2556 เป็น ...ต่อไปอีก 1 ปี
การศึกษา คือ ปีการศึกษา 2556
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
นาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.7 แบบรับรองโครงการวิจัย ประเภททุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์
ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (OROG)
หัวหน้าสถานวิจัย ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ โครงการวิจัย และนักศึกษาเพื่อการพิจารณารับรองทุน
ที่ค ณาจารย์ ไ ด้ รับ ทุ น วิ จั ย จากแหล่ งทุ น ภายนอก โครงการการให้ ทุ น การศึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่
คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ ค วามเห็ น ชอบ ทั้ ง นี้ ส านั ก วิ ช าฯ จะได้ แ จ้ ง ผลการพิ จ ารณาดั ง กล่ า วไปยั ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป
วาระที่ 5.8 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาชีววิทยา ของ Dr. Camille Noémie Zoé
COUDRAT
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้ง Dr. Camille Noémie Zoé
COUDRAT เป็น ผู้ เชี่ ย วชาญเฉพาะด้า น Primate Conservation เพื่ อ เป็ น อาจารย์ ที่ป รึ กษาวิท ยานิ พ นธ์ ร่ ว ม
คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ข้อมูลประกอบการเสนอขอแต่งตั้ง แก้ไขแบบฟอร์มให้ถูกต้อง และ ข้อ 9. เหตุผลและ
ความจ าเป็น ที่ต้ องแต่งตั้งผู้เ ชี่ย วชาญเฉพาะของสถาบัน อุด มศึ กษา ให้ ใส่ อาจารย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
นาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
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วาระที่ 5.9 การขอจานวนทุนการศึกษาโควตาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แบบก้าวหน้า (Honors Program) สานัก
วิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจาปีการศึกษา 2557
ที่ประชุมได้พิจารณาการขอจานวนทุนการศึกษาโควตาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสาหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แบบก้าวหน้า (Honors Program) สานักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจาปีการศึกษา 2557 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
นาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.10 การเตรียมความพร้อม พิธีถวายพานพุ่ม ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติของสานัก
วิชาวิทยาศาสตร์
หัวหน้าสานักงานคณบดีได้ ชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม พิธีถวายพานพุ่ม ในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติของสานักวิชาวิทยาศาสตร์ โดยจะดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ประจาปี 2556 ทั้งนี้ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) แจ้งว่าจะขอพื้นที่จัดนิทรรศการ
ในงานดังกล่าวด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 5.11 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวฐาปนี
คาบุตดา
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวฐาปนี คาบุตดา นักศึกษาระดับปริญญา
เอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.12 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นายชัยวัฒน์
คงมั่นกลาง
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นายชัยวัฒน์ คงมั่นกลาง นักศึกษาระดับปริญญา
เอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.13 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ
นางสาววารุณี อ้วนโพธิ์กลาง
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นางสาววารุณี อ้วนโพธิ์กลาง นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.14 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาวปัญจมา
จรรยาเลิศอดุล
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นางสาวปัญจมา จรรยาเลิศอดุล นักศึกษา
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
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มติ

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป

วาระที่ 5.15 วิท ยานิ พนธ์ ฉบั บ สมบู ร ณ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเคมี ของ นางสาวสมใจ
เตียนพลกรัง
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นางสาวสมใจ เตียนพลกรัง นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.16 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎี บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นางสาว
ทศพร แถลงธรรม
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นางสาวทศพร แถลงธรรม นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.17 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ Mr.Xuyang Liu
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ Mr.Xuyang Liu นักศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.18 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวเกษร เมรัตน์
ทีป่ ระชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นางสาวเกษร เมรัตน์ นักศึกษาระดับปริญญา
เอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.19 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวธนิสสรา
พินิจมนตรี
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นางสาวธนิสสรา พินิจมนตรี นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.20 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาวสุมาลี
มุสิกา
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นางสาวสุมาลี มุสิกา นักศึกษาระดับปริญญา
เอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.21 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาว
แคทรียา ธนะมูล
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ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นางสาวแคทรียา ธนะมูล นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
วาระที่ 6.1 รายชื่ อ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ บั ณฑิ ตศึ ก ษา ประจ าภาคการศึ ก ษาที่ 3/2553 ระดั บ
ปริญญาโท จานวน 1 ราย ประจาภาคการศึกษาที่ 3/2554 ระดับปริญญาโท จานวน 2
ราย และระดับปริญญาเอก จานวน 1 ราย ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2555 ระดับปริญญา
เอก จานวน 1 ราย และประจาภาคการศึกษาที่ 3/2555 ระดับปริญญาเอก จานวน 1 ราย
ที่ประชุมได้พิจารณารายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 3/2553
ระดับปริญญาโท จานวน 1 ราย ประจาภาคการศึกษาที่ 3/2554 ระดับปริญญาโท จานวน 2 ราย และระดับปริญญา
เอก จานวน 1 ราย ประจาภาคการศึก ษาที่ 2/2555 ระดับปริญญาเอก จานวน 1 ราย และประจาภาคการศึกษาที่
3/2555 ระดับปริญญาเอก จานวน 1 ราย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. ภาคการศึกษาที่ 2/2555 ระดับปริญญาเอก จานวน 1 ราย ประวัติของนักศึกษา
- หัวข้อทุนการศึกษาที่ได้รับ แก้ไขคาว่า “คณาจารย์” ให้ถูกต้อง
- รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ : รายชื่อบทความวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ ให้ตัดเรื่องที่ 3 – 5 ออก
2. ภาคการศึกษาที่ 3/2555 ระดับปริญญาเอก จานวน 1 ราย ประวัติของนักศึกษา
แก้ไขชื่อสาขาวิชาให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
นาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 6.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้า
ศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แบบก้าวหน้า (Honors Program) สานักวิชา
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจาปีการศึกษา 2557
ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือก
นัก เรี ย นเข้ า ศึ ก ษาในหลัก สู ต รวิ ทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต แบบก้า วหน้ า (Honors Program) ส านั กวิ ชาวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจาปีการศึกษา 2557 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ข้อ 3.2.1 บรรทัดที่ 2 ให้แก้ไข จาก ไม่ต่ากว่า 3.25 ขึ้นไป เป็น ไม่ต่ากว่า 3.25
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
นาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 6.3 ขออนุ มั ติข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 10 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ นายยุทธเดช ฤทธิแผลง
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 10 ของ นาย
ยุทธเดช ฤทธิแผลง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
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ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป

วาระที่ 6.4 ขอความเห็นชอบเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอความเห็นชอบการ
เสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้เสนอชื่อดังกล่าวไปยังรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการต่อไป
เลิกประชุมเวลา 16.50 น.
ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางสาวลฎาภา รัตนจารุ
นางบุษบา วรรณศุภ
นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
ผู้บันทึกการประชุม

