รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 21/2556
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2
----------------------------------------------------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. คณบดี (รศ.ดร.ประพันธ์ แม่นยํา)
ประธาน
2. รองคณบดี (อ.ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา)
กรรมการ
3. หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา (อ.ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา, แทน)
กรรมการ
4. หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา (อ.ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา, แทน)
กรรมการ
5. หัวหน้าสาขาวิชาเคมี (รศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ)
กรรมการ
6. หัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี (รศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ, รักษาการแทน)
กรรมการ
7. หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (รศ.ดร.ประภาศรี อัศวกุล)
กรรมการ
8. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ (ศ.ดร.สันติ แม้นศิร)ิ
กรรมการ
9. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ (ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ, รักษาการแทน)
กรรมการ
10. หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล (ผศ.ดร.สัญญา สราภิรมย์)
กรรมการ
11. หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (รศ.ดร.ดํารัส ดาราศักดิ)์
กรรมการ
12. หัวหน้าสาขาวิชาสรีรวิทยา (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษาการแทน)
กรรมการ
13. หัวหน้าสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษาการแทน)
กรรมการ
14. หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษาการแทน)
กรรมการ
15. หัวหน้าสาขาวิชาปรสิตวิทยา (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษาการแทน)
กรรมการ
16. รศ.ดร.วินิช พรมอารักษ์ (ผู้แทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
17. ผศ.ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์ (ผู้แทนคณาจารย์สาํ นักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
18. ผศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์ (ผู้แทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
19. ผศ.ดร.พนิดา ขันแก้วหล้า (ผูแ้ ทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
20. หัวหน้าสถานวิจัย (ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรญ
ั )
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. รศ.ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกลุ (ผู้แทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. หัวหน้าสํานักงานคณบดี (นางสาวลฎาภา รัตนจารุ)
2. นางบุษบา วรรณศุภ
3. นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
เริ่มประชุมเวลา 13.36 น.

ติดสอน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ประธานกล่าวเปิดการประชุม และกล่าวต้อนรับกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ชุดใหม่ที่ได้รับการ
เลื อ กตั้ ง คื อ รองศาสตราจารย์ ดร.วิ นิ ช พรมอารั ก ษ์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ โรจนดิ ษ ฐ์ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.ทรงกต ทศานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา ขันแก้วหล้า และรองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร
ส่งสิริฤทธิกุล และสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ให้การต้อนรับกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน)
ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดําเนินการประชุม
ตามวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1.1 เรื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2556
วาระที่ 1.1.1 คณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลในพิธีปราศรัยของท่านอธิการบดี เนื่อง
ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ 23 ปี ในวันเสาร์ที่ 27
กรกฎาคม 2556
วาระที่ 1.1.2 การอนุมัติผู้สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2553, 3/2554, 1/2555,
2/2555, 3/2555 เพิ่มเติม และ 1/2556
วาระที่ 1.1.3 การอนุมัติแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
วาระที่ 1.1.4 การอนุมัติแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรก้าวหน้า
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
วาระที่ 1.1.5 นโยบายการหารายได้และการเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเองของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี การให้บริการวิชาการแก่สังคม เป็นภารกิจหลักสําคัญประการ
หนึ่ ง ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ควรเน้ น ดํ า เนิ น การในลั ก ษณะ “มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ สั ง คม
(University Engagement)”
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.2 เรื่องจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2556
วาระที่ 1.2.1 การให้ความเห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2553, 3/2554,
2/2555, 3/2555 เพิ่มเติม
วาระที่ 1.2.2 การขออนุ มัติ ยกเว้ นค่ าธรรมเนี ยมการศึ กษาสํา หรั บนั กศึ กษาทุ น ASEA-UNINET
Thailand On-Place Scholarship 2011 มติ ไม่อนุมัติ เนื่องจากทุนดังกล่าวได้
ระบุระยะเวลาในการรับทุนไว้ชัดเจนว่าได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอด
หลักสูตรเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี (หลักสูตรปริญญาโท)
วาระที่ 1.2.3 การอนุมัติจํานวนทุนการศึกษาโควตาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แบบก้าวหน้า (Honors
Program) สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจําปีการศึกษา
2557
วาระที่ 1.2.4 การให้ค วามเห็ นชอบ (ร่ า ง) ประกาศรับ สมั ค รเพื่อ คั ดเลือ กนั ก เรี ยนเข้ า ศึก ษาใน
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต แบบก้ า วหน้ า สํ า นั ก วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ประจํ า ปี
การศึกษา 2557
มติ
รับทราบ
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วาระที่ 1.3 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําศูนย์/สถาบัน
ไม่มี
วาระที่ 1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอื่นๆ
วาระที่ 1.4.1 ความร่วมมือในการวิจัยและแลกเปลี่ยนนักศึกษา Undergraduate Placement
Programme สําหรับ Top students ที่ University of Manchester
วาระที่ 1.4.2 งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2557
มติ
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 20/2556
ตามที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ส่งแบบแจ้งรับรองและแก้ไ ข
ปรับปรุงรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ในคราวประชุมครั้ งที่ 20/2556 วันที่ 9
กรกฎาคม 2556 และขอให้กรรมการฯ ส่งแบบแจ้งการรับรองคืนที่ส่วนธุรการภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 นั้น
ผลการพิจารณาของกรรมการฯ จํานวน 21 ราย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมการ 13 ราย ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรการ โดยไม่มีการแก้ไข
2. กรรมการ 8 ราย ไม่ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรการ ซึ่งถือว่าให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติ
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 ร่างการประกาศเกียรติคุณ “DEAN’S LIST” สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างการประกาศเกียรติคุณ “DEAN’S LIST” สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
อนุมัติ และมอบผู้ประสานงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แบบก้าวหน้า ดําเนินการ
จัดทําประกาศดังกล่าว และนําเสนอสภาวิชาการเพื่อทราบต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอขออนุมัต-ิ เพื่อทักท้วง
วาระที่ 4.1 ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวจิณห์วรา
เอ็นดู และนางสาววราภรณ์ เริงฤทธิ์
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้แจ้งผลการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวจิณห์วรา เอ็นดู และนางสาว
วราภรณ์ เริงฤทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.2 แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
ของ Ms.Vannareth HUOY
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้แจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ ของ Ms.Vannareth
HUOY นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
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มติ

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป

วาระที่ 4.3 แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ
นายไพบูลย์ พีรภาพ
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้แจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายไพบูลย์ พีรภาพ นักศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 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
นางสาวปาริชาต กรวยนอก
อ.ดร.พงษ์ฤ ทธิ์ ครบปรั ชญา ปฏิ บั ติห น้ าที่ แ ทนหั ว หน้า สาขาวิ ชาชี ววิ ท ยา ได้แ จ้ งผลการสอบ
วิทยานิพนธ์ ของ นางสาวปาริชาต กรวยนอก นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.5 แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นาย
พรอุมา ไกรนรา
อ.ดร.พงษ์ฤ ทธิ์ ครบปรั ชญา ปฏิ บั ติห น้ าที่ แ ทนหั ว หน้า สาขาวิ ชาชี ววิ ท ยา ได้แ จ้ งผลการสอบ
วิทยานิพนธ์ ของ นายพรอุมา ไกรนรา นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.6 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ
นางสาวศิริพร ริยะจันทร์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวศิริพร ริยะจันทร์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.7 รายชื่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ว เคมี ของ
นางสาวสุนารี โชคนัด
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาว
สุนารี โชคนัด นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.8 เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
รับรู้จากระยะไกล ของ นายสุภาสพงษ์ รู้ทํานอง
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ของ นายสุภาสพงษ์ รู้ทํานอง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
ข้อสังเกต แก้ไขคําสั่งสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ที่ จาก 121/255 เป็น 121/2555
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.9 เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
รับรู้จากระยะไกล ของ นายประสาร อินทเจริญ
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ของ นายประสาร อินทเจริญ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.10 รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ของ
นางสาวสุนารี โชคนัด
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ
นางสาวสุนารี โชคนัด นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.11 รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นาย
วุฒิชัย รสชาติ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายวุฒิชัย รสชาติ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.12 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
วิทยา ของ นางสาวสมสมร สุขพงษ์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสมสมร สุขพงษ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.13 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
รับรู้จากระยะไกล ของ นายสุภาสพงษ์ รู้ทํานอง
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ของ นายสุภาสพงษ์ รู้ทํานอง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุม
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ให้ความเห็นชอบ

วาระที่ 4.14 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา ของ Mr.Yang Fengchun
อ.ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ Mr.Yang Fengchun นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
ชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.15 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ของ นางสาวปริศฑนุช เกษียร
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวปริศฑนุช เกษียร นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต แก้ไขกรรมการหมายเลข 4 เคยได้รับการแต่งตั้งแล้ว จึงไม่แนบประวัติมาด้วย เป็น
กรรมการหมายเลข 3 …
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.16 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ของ นายเกียรติศักดิ์ น้อยพา
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นาย
เกียรติศักดิ์ น้อยพา นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต แบบประวัติ แก้ไขตําแหน่งทางวิชาการของ Dr.Supree Pinitsoontorn และใน
Referees: ของ Assoc. Dr. Vittaya และ Assist. Dr. Thanusit ให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.17 รายชื่ อคณะกรรมการสอบวิ ทยานิ พ นธ์ นั กศึ กษามหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการรับ รู้จ าก
ระยะไกล ของ Mr.Phetphoumin PAPHAPHANH
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ
Mr.Phetphoumin PAPHAPHANH นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.18 รายชื่ อคณะกรรมการสอบวิ ทยานิ พ นธ์ นั กศึ กษามหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการรับ รู้จ าก
ระยะไกล ของ Ms.Vannareth HUOY
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ
Ms.Vannareth HUOY นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.19 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นัก ศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ของ
นางสาวทิพย์วรินทร์ ริมลําดวน
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวทิพย์วรินทร์ ริมลําดวน นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.20 กํา หนดวั น สอบวั ด คุ ณ สมบั ติ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎีบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเคมี ของ นายวุ ฒิ ชั ย
รสชาติ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอกําหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายวุฒิชัย รสชาติ นักศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.21 กําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ
Ms.Vannareth HUOY
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าการรั บ รู้ จ ากระยะไกล
ได้ เ สนอขอกํ า หนดวั น สอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ของ
Ms.Vannareth HUOY นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.22 กําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาว
เทียมหทัย ชูพันธ์
อ.ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอกําหนดวันสอบ
วิทยานิพนธ์ ของ นางสาวเทียมหทัย ชูพันธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
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 5 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาชีวเคมี ของ นางสาวเวธกา เช้าเจริญ
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต
ครั้งที่ 5 ของ นางสาวเวธกา เช้าเจริญ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.24 แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ครั้ ง ที่ 4 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาชีวเคมี ของ นายอนุพงษ์ ทานกระโทก
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต
ครั้งที่ 4 ของ นายอนุพงษ์ ทานกระโทก นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
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ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป

วาระที่ 4.25 แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ครั้ ง ที่ 8 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาชีวเคมี ของ นางสาวทิพย์วรินทร์ ริมลําดวน
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต
ครั้งที่ 8 ของ นางสาวทิพย์วรินทร์ ริมลําดวน นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.26 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
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายสิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต
ครั้งที่ 3 ของ นายสิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.27 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
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายสมพร ชอบธรรม
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต
ครั้งที่ 3 ของ นายสมพร ชอบธรรม นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อนําเสนอผลงานวิชาการ ให้ระบุเครื่องหมาย √ ตรง
Ο ในประเทศ Ο ต่างประเทศ ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.28 แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ครั้ ง ที่ 8 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ นางสาววิไลพร อินสุวรรณ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 8 ของ
นางสาววิไลพร อินสุวรรณ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.1 ขอเปลี่ยนชื่อวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวจิตติมา
เชาว์ดํารงสกุล
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอเปลี่ยนชื่อวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวจิตติมา เชาว์ดํารงสกุล
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบและ
ดําเนินการต่อไป
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วาระที่ 5.2 ขออนุมัติขยายเวลาการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1 นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
รับรู้จากระยะไกล ของ นางสาวภาวิณี ภูจริต
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอขยายเวลาการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1
ของ นางสาวภาวิณี ภูจริต นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาการสอบประมวลความรู้ออกไปจํานวน 1 ภาคการศึกษา
คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษา
ทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.3 ขออนุมัติขยายเวลาการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1 นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
รับรู้จากระยะไกล ของ ร้อยเอก ประสงค์ ชํานาญวาด
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอขยายเวลาการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1
ของ ร้อยเอก ประสงค์ ชํานาญวาด นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาการสอบประมวลความรู้ออกไปจํานวน 1 ภาคการศึกษา
คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษา
ทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.4 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
สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาวพรทิชา เหมือนจีน
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้ง
ที่ 1 ของ นางสาวพรทิชา เหมือนจีน นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.5 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 4 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวปรางค์ทอง ไชยสิทธิ์
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 4 ของ นางสาว
ปรางค์ทอง ไชยสิทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.6 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 4 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวนิภาพร ปริโย
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 4 ของ นางสาว
นิภาพร ปริโย นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
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มติ

ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป

วาระที่ 5.7 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
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายเกียรติศักดิ์ น้อยพา
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 ของ นาย
เกียรติศักดิ์ น้อยพา นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต เหตุผลให้แก้ไขคําว่า “โครงร่าง” ให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.8 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
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายอิศรา โคตุทา
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 ของ นาย
อิศรา โคตุทา นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.9 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
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาวปริศฑนุช เกษียร
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 ของ นางสาว
ปริศฑนุช เกษียร นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต เหตุผลให้แก้ไขคําว่า “โครงร่าง” ให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.10 แบบรับรองโครงการวิจัย ประเภททุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์
ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (OROG)
หัวหน้าสถานวิจัย ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ โครงการวิจัย และนักศึกษาเพื่อการพิจารณารับรองทุน
ที่ค ณาจารย์ ไ ด้ รับ ทุ น วิ จั ย จากแหล่ ง ทุ 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 สํ า นั ก วิ ช าฯ จะได้ แ จ้ ง ผลการพิ จ ารณาดั ง กล่ า วไปยั ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป
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วาระที่ 5.11 รายชื่ อ นั ก ศึ ก ษารั บ ทุ น การศึ ก ษาสํ า หรั บ ผู้ มี ผ ลการเรี ย นดี เ ด่ น ที่ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาฟิสิกส์
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอรายชื่อนักศึกษารับทุนการศึกษาสําหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่นที่
สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจําปีการศึกษา 2556 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังส่วนกิจการ
นักศึกษาต่อไป
วาระที่ 5.12 แต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติการ สาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 1 ราย
อ.ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้งผู้สอน
ปฏิบัติการ เพื่อสอนรายวิชา 104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 (PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I)
ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2556 สาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 1 ราย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ข้อมูลประกอบการเสนอแต่งตั้ง แก้ไขคุณวุฒิให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่อจัดทํา
คําสั่งแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 5.13 แต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิต ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา ของ อ.ดร.ผ่องพรรณ
ประสารกก
อ.ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้ง อ.ดร.
ผ่อ งพรรณ ประสารกก เป็น คณาจารย์ บั ณฑิ ต ระดั บ ปริญ ญาเอก สาขาวิช าชีว วิ ท ยา รายละเอีย ดดัง เอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
นําเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.14 ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ระดับ “ศาสตราจารย์” สาขาวิชาเคมี ของ รศ.ดร.วินิช
พรมอารักษ์
ที่ป ระชุม ได้ พิจ ารณาการขอกํ าหนดตํา แหน่ง ทางวิ ชาการ ระดับ “ศาสตราจารย์” ของ
รองศาสตราจารย์ ดร.วินิช พรมอารักษ์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ หน้า 15 รายงานผลการปฏิบัติงานที่
มหาวิทยาลัยกําหนด แก้ไขตําแหน่งทางวิชาการให้ถูกต้อง
2. งานวิจัย ให้ระบุจํานวนการนําไปใช้อ้างอิงของงานวิจัยแต่ละเรื่อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ และมอบหัวหน้าสาขาวิชาฯ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องรับข้อสังเกต
ของที่ประชุมไปดําเนินการ โดยไม่ต้องนําเข้าพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้
แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวเพื่อให้ส่วนการเจ้าหน้าที่ดําเนินการต่อไป
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วาระที่ 5.15 ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
ของ อ.ดร.นฦวรรณ เสาวคนธ์
ที่ประชุมได้พิจารณาการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ของ
อาจารย์ ดร.นฦวรรณ เสาวคนธ์ อาจารย์ประจําสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
ข้อสังเกต
1. แบบประวั ติ ส่ ว นตั ว และผลงานทางวิ ช าการ หน้ า 4 ข้ อ 3.2.2.1 แก้ ไ ขขนาด
ตัวอักษรให้เท่ากัน
2. หน้าปก เอกสารประมวลสาระรายวิชา คําว่า “สาระ รายวิชา” ให้พิมพ์ติดกัน
3. รายวิชา 110203 แก้ไขหน่วยกิต จาก 3 หน่วยกิต เป็น 4 หน่วยกิต
4. รูปภาพให้อ้างอิงแหล่งที่มาของรูปภาพด้วย
5. งานวิจัย 4 เรื่อง ให้แยกเป็น 1 เรื่อง ต่อ 1 เล่ม
มติ
ให้ความเห็นชอบ และมอบหัวหน้าสาขาวิชาฯ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องรับข้อสังเกต
ของที่ประชุมไปดําเนินการ โดยไม่ต้องนําเข้าพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้
แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวเพื่อให้ส่วนการเจ้าหน้าที่ดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.16 วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ สมบู ร ณ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา ของ นางสาว
วณัทกมล นาคณรงค์
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นางสาววณัทกมล นาคณรงค์ นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.17 วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ สมบู ร ณ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเคมี ของ นายศรั ณ ย์
ยวงจันทร์
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นายศรัณย์ ยวงจันทร์ นักศึกษาระดับปริญญา
โท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.18 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ของ นางสาวพองาม
ประเสริฐ
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นางสาวพองาม ประเสริฐ นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.19 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางศิณีวัณย์
พิทักษ์ทิม
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นางศิณีวัณย์ พิทักษ์ทิม นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
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วาระที่ 5.20 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวมัณฑนา
จันสุนา
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นางสาวมัณฑนา จันสุนา นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.21 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ
นายฉัตร พยุงวิวัฒนกูล
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นายฉัตร พยุงวิวัฒนกูล นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
วาระที่ 6.1 ระดั บ คะแนนตั ว อั ก ษร ประจํ า ภาคการศึ ก ษาที่ 1/2556 สํ า นั ก วิ ช าแพทยศาสตร์
จํานวน 6 รายวิชา
ที่ประชุมได้พิจารณาระดับคะแนนตัวอักษรของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาแพทยศาสตร์ รายวิชา
108301 Medical Microbiology รายวิชา 108302 Medical Microbiology Laboratory รายวิชา 112301
Medical Parasitology รายวิชา 112302 Medical Parasitology Laboratory รายวิชา 113301 Medical
Pharmacology I และรายวิชา 113302 Medical Pharmacology Laboratory I ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2556
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้จัดส่งระดับคะแนนตัวอักษรดังกล่าวไปยัง
ศูนย์บริการการศึกษาต่อไป
วาระที่ 6.2 รายชื่ อ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจํ า ภาคการศึ ก ษาที่ 2/2553 ระดั บ
ปริญญาเอก จํานวน 1 ราย ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2554 ระดับปริญญาเอก จํานวน
1 ราย ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2555 ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 ราย และประจําภาค
การศึก ษาที่ 3/2555 ระดับ ปริ ญญาเอก จํ านวน 1 ราย และระดับ ปริ ญญาโท จํา นวน
2 ราย
ที่ประชุมได้พิจารณารายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2553
ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 ราย ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2554 ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 ราย ประจําภาค
การศึกษาที่ 2/2555 ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 ราย และประจําภาคการศึกษาที่ 3/2555 ระดับปริญญาเอก จํานวน
1 ราย และระดับปริญญาโท จํานวน 2 ราย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
นําเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
เลิกประชุมเวลา 15.25 น.
ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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