รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 26/2556
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556
เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2
----------------------------------------------------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. คณบดี (รศ.ดร.ประพันธ์ แม่นยา)
ประธาน
2. หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา (ผศ.ดร.หนูเดือน เมืองแสน, รักษาการแทน)
กรรมการ
3. หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา (ผศ.ดร.หนูเดือน เมืองแสน, รักษาการแทน)
กรรมการ
4. หัวหน้าสาขาวิชาเคมี (รศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ)
กรรมการ
5. หัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี (รศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ, รักษาการแทน)
กรรมการ
6. หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (รศ.ดร.ประภาศรี อัศวกุล)
กรรมการ
7. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ (ศ.ดร.สันติ แม้นศิร)ิ
กรรมการ
8. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ (ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ, รักษาการแทน)
กรรมการ
9. หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล (ผศ.ดร.สัญญา สราภิรมย์)
กรรมการ
10. หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (รศ.ดร.ดารัส ดาราศักดิ)์
กรรมการ
11. หัวหน้าสาขาวิชาสรีรวิทยา (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษาการแทน)
กรรมการ
12. หัวหน้าสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษาการแทน)
กรรมการ
13. หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษาการแทน)
กรรมการ
14. หัวหน้าสาขาวิชาปรสิตวิทยา (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษาการแทน)
กรรมการ
15. รศ.ดร.วินิช พรมอารักษ์ (ผู้แทนคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
16. รศ.ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกลุ (ผู้แทนคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
17. ผศ.ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์ (ผู้แทนคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
18. ผศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์ (ผู้แทนคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
19. ผศ.ดร.พนิดา ขันแก้วหล้า (ผูแ้ ทนคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
20. หัวหน้าสถานวิจัย (ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรญ
ั )
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. รองคณบดี (อ.ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. หัวหน้าสานักงานคณบดี (นางสาวลฎาภา รัตนจารุ)
2. นางบุษบา วรรณศุภ
3. นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
4. สถาบันการบินพลเรือน

ติดภารกิจ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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เริ่มประชุมเวลา 09.15 น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และมีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุม ารี เสด็จ พระราชดาเนิน แทนพระองค์ พระราชทานปริ ญญาบัต รแก่ ผู้ส าเร็ จการศึ ก ษา ประจ าปี
การศึกษา 2555 ในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556
2. การไปประชาสัมพั นธ์ห ลักสูต รระดับบั ณฑิต ศึกษาของผู้บริ หารสานั กวิชาวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
และดาเนินการประชุมตามวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1.1 เรื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ไม่มี โดยสภามหาวิทยาลัยจะประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 28 กันยายน 2556
วาระที่ 1.2 เรื่องจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2556
วาระที่ 1.2.1 การให้ความเห็นชอบมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
วาระที่ 1.2.2 การให้ความเห็นชอบผู้สาเร็จการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2553, 3/2554,
2/2555, 3/2555 เพิ่มเติม
วาระที่ 1.2.3 การอนุมัติแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
วาระที่ 1.2.4 การให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.3 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาศูนย์/สถาบัน
ไม่มี
วาระที่ 1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอื่นๆ
วาระที่ 1.4.1 ขอส่งโครงการสาหรับคาของบประมาณในโครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซีย น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
วาระที่ 1.4.2 ขอแจ้งข้อกาหนดในการจัดกิจกรรมแสดงความยินดีบัณฑิตของนักศึกษาสาขาวิชา
และการจัดกิจกรรมอาเซียนสัมพันธ์ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 27 – 28
กันยายน 2556 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา
วาระที่ 1.4.3 การหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดหลักสูตร
ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 มติ เห็น
ควรให้สร้างอาคารสาหรับปรีคลินิกหลังใหม่เพื่อรองรับ
มติ
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 21/2556
ตามที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ส่งแบบแจ้งรับรองและแก้ไข
ปรับปรุงรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ในคราวประชุมครั้ งที่ 21/2556 วันที่ 6
สิงหาคม 2556 และขอให้กรรมการฯ ส่งแบบแจ้งการรับรองคืนที่ส่วนธุรการภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 นั้น
ผลการพิจารณาของกรรมการฯ จานวน 21 ราย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมการ 8 ราย ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรการ โดยไม่มีการแก้ไข
2. กรรมการ 13 ราย ไม่ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรการ ซึ่งถือว่าให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติ
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ 2.2 รับรองรายงานการประชุม (วาระเวียน) ครั้งที่ 22/2556
ตามที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ส่งแบบเสนอความเห็นชอบ
เรื่อง 1. ขอแก้ไขระดับคะแนนตัวอักษรนักศึกษาระดับบั ณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2555 สาขาวิชาการรับรู้จาก
ระยะไกล จานวน 1 รายวิชา และ 2. ขอส่งระดับคะแนนตัวอักษรล่าช้า สาขาวิชาชีวเคมี จานวน 2 รายวิชา นั้น
ผลการพิจารณาของกรรมการฯ จานวน 21 ราย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมการ 7 ราย ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีการแก้ไข
2. กรรมการ 14 ราย ไม่ส่งแบบความเห็นชอบคืนที่ส่วนธุรการ ซึ่งถือว่าให้ความเห็นชอบ
มติ
ให้ความเห็นชอบ เรื่อง
1. ขอแก้ ไขระดับ คะแนนตั วอัก ษรนัก ศึ ก ษาระดับ บั ณฑิ ตศึ ก ษา ภาคการศึ ก ษาที่
3/2555 สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล จานวน 1 รายวิชา
2. ขอส่งระดับคะแนนตัวอักษรล่าช้า สาขาวิชาชีวเคมี จานวน 2 รายวิชา
วาระที่ 2.3 รับรองรายงานการประชุม (วาระเวียน) ครั้งที่ 23/2556
ตามที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ส่งแบบเสนอความเห็นชอบ
เรื่อง 1. การจัดกิจกรรม “อาเซียนสัมพันธ์” และ 2. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาค
การศึกษาที่ 2/2556 นั้น ผลการพิจารณาของกรรมการฯ จานวน 21 ราย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมการ 17 ราย ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีการแก้ไข
2. กรรมการ 4 ราย ไม่ส่งแบบความเห็นชอบคืนที่ส่วนธุรการ ซึ่งถือว่าให้ความเห็นชอบ
มติ
ให้ความเห็นชอบ เรื่อง
1. การจัดกิจกรรม “อาเซียนสัมพันธ์”
2. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2556
วาระที่ 2.4 รับรองรายงานการประชุม (วาระเวียน) ครั้งที่ 24/2556
ตามที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ส่งแบบเสนอความเห็นชอบ
เรื่ อ ง รายชื่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นการพิ จ ารณาข้ อ เสนอโครงการวิ จั ย เพื่ อ ขอรั บ ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย จากส านั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นั้น ผลการพิจารณาของกรรมการฯ จานวน
21 ราย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมการ 16 ราย ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีการแก้ไข
2. กรรมการ 5 ราย ไม่ส่งแบบความเห็นชอบคืนที่ส่วนธุรการ ซึ่งถือว่าให้ความเห็นชอบ
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มติ

ให้ความเห็นชอบ เรื่อง รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อ
ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558

วาระที่ 2.5 รับรองรายงานการประชุม (วาระเวียน) ครั้งที่ 25/2556
ตามที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ส่งแบบเสนอความเห็นชอบ
เรื่อง ขอความเห็นชอบการรับ นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นกรณีพิเศษ ตามร่างข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่าง มทส. กับ Guizhou University of Finance and Economics นั้น ผลการพิจารณาของกรรมการฯ จานวน
21 ราย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมการ 14 ราย ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีการแก้ไข
2. กรรมการ 7 ราย ไม่ส่งแบบความเห็นชอบคืนที่ส่วนธุรการ ซึ่งถือว่าให้ความเห็นชอบ
มติ
ให้ความเห็นชอบ เรื่อง ขอความเห็นชอบการรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
เป็ น กรณี พิ เ ศษ ตามร่ า งข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง มทส. กั บ Guizhou
University of Finance and Economics
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอขออนุมัต-ิ เพื่อทักท้วง
วาระที่ 4.1 ผลการสอบประมวลความรู้ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเคมี ของ นางสาว
เบญจกาญจน์ บุญวร
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้แจ้งผลการสอบประมวลความรู้ ของ นางสาวเบญจกาญจน์ บุญวร
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.2 ผลการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาว
อัฒญาณา สุวรรณชาติ
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้แจ้งผลการสอบประมวลความรู้ ของ นางสาว
อัฒญาณา สุวรรณชาติ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต หัวหน้าสาขาวิชา ให้ใส่คาว่า “รักษาการแทน” ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.3 ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาววจี ใจแก้ว
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้แจ้งผลการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาววจี ใจแก้ว นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ให้ระบุเครื่องหมาย  ตรง  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ด้วย

5

มติ

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป

วาระที่ 4.4 ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นายกมล
อยู่สุข
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้แจ้งผลการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายกมล อยู่สุข
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต วันที่ 29, 5 สิงหาคม 2556 แก้ไขเป็น 29 กรกฎาคม, 5 สิงหาคม 2556
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.5 ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นายสิทธิโชค
ริตเพ็ชร
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้แจ้งผลการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายสิทธิโชค
ริตเพ็ชร นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต วันที่ 30, 5 สิงหาคม 2556 แก้ไขเป็น 30 กรกฎาคม, 5 สิงหาคม 2556
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.6 แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาว
วิไลพร อินสุวรรณ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้แจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาววิไลพร อินสุวรรณ นักศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต แก้ไขชื่อ “สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” ให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.7 แบบประเมิ น การสอบวิท ยานิ พนธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา ของ
นางสาวเทียมหทัย ชูพันธ์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้แจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวเทียมหทัย
ชูพันธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ผลงานวิจัยหรือเสนอผลงาน : อยู่ในระหว่างดาเนินการเสนอเพื่อตีพิมพ์/นาเสนอผลงาน
Impact factor ให้ระบุปี ค.ศ. ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.8 แบบประเมิ น การสอบวิท ยานิ พนธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา ของ
นางสาวพัชรวรรณ สิทธิศาสตร์
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รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้แจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวพัชรวรรณ
สิทธิศาสตร์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.9 รายชื่ออาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิช าเคมี ของ นาย
ปัญญา เอิบอิ่ม
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายปัญญา เอิบอิ่ม
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.10 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาว
เบญจกาญจน์ บุญวร
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวเบญจกาญจน์
บุญวร นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.11 รายชื่ออาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิช าเคมี ของ นาย
กฤตนันท์ ดีคาวงศ์
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายกฤตนันท์ ดีคาวงศ์
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.12 รายชื่ ออาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ นั กศึกษามหาบัณฑิ ต สาขาวิชาชีววิท ยา ของ
Mr.Chanthalaphone Nanthavong
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ
Mr.Chanthalaphone
Nanthavong นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.13 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นาย
จิรพัฒน์ กัลปภิญโญกุล
หัวหน้ าสาขาวิ ชาฟิสิ กส์
ได้เสนอรายชื่อ อาจารย์ที่ ปรึก ษาวิ ทยานิ พนธ์ ของ นายจิ รพัฒ น์
กัลปภิญโญกุล นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.14 รายชื่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พนธ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ของ
นางสาวศิริวรรณ ไกรนรา
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หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวศิริวรรณ
ไกรนรา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.15 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ของ นายอิศรา โคตุทา
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ
นายอิศรา โคตุทา นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต แก้ไขคาสั่งสานักวิชาวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ 18 มกราคม 2556 เป็น 18 มกราคม 2554
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.16 เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
รับรู้จากระยะไกล ของ นายกฤตวัฏ บุญชู
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ของ นายกฤตวั ฏ บุ ญ ชู นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก สาขาวิ ชาการรั บ รู้ จ ากระยะไกล รายละเอี ย ดดั งเอกสาร
ประกอบการประชุม
ข้อสังเกต แก้ไขคาสั่งสานักวิชาวิทยาศาสตร์ที่ จาก 198/54 เป็น 198/2554
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.17 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาว
กัลยาณี กาจสันเทียะ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวกัลยาณี
กาจสันเทียะ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.18 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาว
มัสติกา พิมพ์สุตะ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวมัสติกา พิมพ์สุตะ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.19 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นาย
ณรงค์ฤทธิ์ โสสะ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายณรงค์ฤทธิ์ โสสะ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.20 รายชื่อ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ของ Mr.Yang Fengchun
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ
Mr.Yang Fengchun นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. แก้ ไ ขเครื่ อ งหมาย  ที่ ร ะบุ ตรง  อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เป็ น 
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2. ให้ระบุเครื่องหมาย  ตรง  กรรมการหมายเลข 2 และ 3 เคยได้รับการแต่งตัง้ แล้ว
จึงไม่แนบประวัติมาด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.21 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นาย
วุฒิศักดิ์ ประชามอญ
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิก ส์
ได้ เสนอรายชื่อ อาจารย์ที่ป รึกษาวิท ยานิ พนธ์ ของ นายวุฒิ ศัก ดิ์
ประชามอญ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. ให้ระบุเครื่องหมาย  ตรง  ได้แนบประวัติบุคคลภายนอกมาพร้อมนี้ จานวน 17
ฉบับ
2. แก้ไข CV ให้เป็นปัจจุบัน
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.22 รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ
นายณรงค์ฤทธิ์ ฤทธิ์จอหอ
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ นายณรงค์ฤทธิ์
ฤทธิ์จอหอ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต กรรมการลาดับที่ 5 แก้ไขชื่อ เป็น Asst. Prof. Dr. Michael F. Smith
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.23 รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ
นายภาณุพงศ์ ภักตะภา
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ นายภาณุพงศ์
ภักตะภา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต กรรมการลาดับที่ 5 แก้ไขชื่อ เป็น Asst. Prof. Dr. Michael F. Smith
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.24 รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบั ติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช าคณิตศาสตร์
ของ นางสาวชมพิศ แก้วมณี
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาว
ชมพิศ แก้วมณี นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
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มติ

ให้ความเห็นชอบ

วาระที่ 4.25 รายชื่ อ คณะกรรมการสอบวั ดคุ ณสมบั ติ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเคมี ของ
นางสาวจิตติมา ทิสุวรรณ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวจิตติมา
ทิสุวรรณ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.26 รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นาย
อลงกรณ์ ขัดวิลาศ
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายอลงกรณ์
ขัดวิลาศ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต กรรมการลาดับที่ 5 แก้ไขชื่อ เป็น Asst. Prof. Dr. Michael F. Smith
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.27 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ของ นายอิศรา โคตุทา
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นาย
อิศรา โคตุทา นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้ อ สั ง เกต ให้ ร ะบุ เ ครื่ อ งหมาย  ตรง  เขี ย นโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละวิ ท ยานิ พ นธ์ เป็ น
ภาษาอังกฤษ และ  กรรมการหมายเลข 3 และ 4 เคยได้รับการแต่งตั้งแล้ว จึงไม่
แนบประวัติมาด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.28 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ของ นายธนิษฐ์ สายโสภา
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นาย
ธนิษฐ์ สายโสภา นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ให้ระบุเครื่องหมาย  ตรง  กรรมการหมายเลข 3 เคยได้รับการแต่งตั้งแล้ว จึงไม่
แนบประวัติมาด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.29 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
วิทยา ของ นายสุขสันต์ ช่างเหล็ก
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ของ นายสุขสันต์ ช่างเหล็ก นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.30 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ
นางสาวคีตยา กล้าหาญ
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวคีตยา กล้าหาญ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.31 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ
นางสาวภวรรณตรี ไพศรีศาล
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวภวรรณตรี ไพศรีศาล นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.32 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ
นางสาวศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
ข้อสังเกต แก้ไขระดับการศึกษาของนักศึกษาในหนังสือเชิญประชุม จาก มหาบัณฑิต เป็น ดุษฎี
บัณฑิต
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.33 ก าหนดวั น สอบประมวลความรู้ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ของ นาย
ณรงค์ฤทธิ์ ฤทธิ์จอหอ
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอกาหนดวันสอบประมวลความรู้ ของ นายณรงค์ฤทธิ์ ฤทธิ์จอหอ
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.34 ก าหนดวั น สอบประมวลความรู้ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าฟิ สิ ก ส์ ของ นาย
ภาณุพงศ์ ภักตะภา
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอกาหนดวันสอบประมวลความรู้ ของ นายภาณุพงศ์ ภักตะภา
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.35 กาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นางสาว
ชมพิศ แก้วมณี
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอกาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวชมพิศ แก้วมณี
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.36 กาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวจิตติมา
ทิสุวรรณ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอกาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวจิตติมา ทิสุวรรณ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.37 กาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายอลงกรณ์
ขัดวิลาศ
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอกาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายอลงกรณ์ ขัดวิลาศ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.38 กาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ
นางสาวพจีราภรณ์ เวียงจันดา
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอกาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาว
พจีราภรณ์ เวียงจันดา นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.39 กาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ
นายติณณ์ ถิรกุลโตมร
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอกาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายติณณ์
ถิรกุลโตมร นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.40 กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาวนัยนา
นนทะมาตย์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอกาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาว
นัยนา นนทะมาตย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.41 เปลี่ยนแปลงกาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา
ของ นางสาวธิดา อินทรชาธร
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงกาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์
ของ นางสาวธิดา อินทรชาธร นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.42 กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางพิชชานาถ
เงินดี
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอกาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางพิชชานาถ
เงินดี นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต แก้ไขภาคการศึกษาที่ 2/2556 เป็น ภาคการศึกษาที่ 1/2556
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.43 ก าหนดวัน สอบวิท ยานิ พนธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณฑิ ต สาขาวิช าชี วเคมี ของ นางสาว
ทิพย์วรินทร์ ริมลาดวน
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี ได้เสนอขอกาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาว
ทิพย์วรินทร์ ริมลาดวน นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.44 แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ครั้ ง ที่ 2 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ของ นายโชคชัย เชื้อหนองทอน
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎี
บัณฑิต ครั้งที่ 2 ของ นายโชคชัย เชื้อหนองทอน นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาจุลชีววิทยา รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ความเห็นของหัวหน้าสาขาวิชา ให้ใส่คาว่า “รักษาการแทน” ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.45 แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ครั้ ง ที่ 1 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาวศิริพร ริยะจันทร์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎี
บัณฑิต ครั้งที่ 1 ของ นางสาวศิริพร ริยะจันทร์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ความเห็นของหัวหน้าสาขาวิชา ให้ใส่คาว่า “รักษาการแทน” ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.1 ขออนุมัติขยายเวลาการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1 นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ของ นางสาววิภารัตน์ วรพิทย์พงศ์
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอขยายเวลาการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1 ของ นางสาว
วิภารัตน์ วรพิทย์พงศ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. การระบุครั้งที่ “1” ให้แก้ไข จาก สอบวัดคุณสมบัติ เป็น สอบประมวลความรู้
2. เหตุผลแก้ไขคาว่า ...สอบวัดคุณสมบัติ... เป็น ...สอบประมวลความรู้...
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ให้ความเห็นชอบขยายเวลาการสอบประมวลความรู้ออกไปจานวน 1 ภาคการศึกษา
คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษา
ทราบและดาเนินการต่อไป

วาระที่ 5.2 ขออนุมัติขยายเวลาการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1 นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ของ นางสาวหทัยรัตน์ นิตย์ตะขบ
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอขยายเวลาการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1 ของ นางสาว
หทัยรัตน์ นิตย์ตะขบ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. การระบุครั้งที่ “1” ให้แก้ไข จาก สอบวัดคุณสมบัติ เป็น สอบประมวลความรู้
2. เหตุผลแก้ไขคาว่า ...สอบวัดคุณสมบัติ... เป็น ...สอบประมวลความรู้...
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาการสอบประมวลความรู้ออกไปจานวน 1 ภาคการศึกษา
คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษา
ทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.3 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 7 นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาชีววิทยา ของ นายคชากฤษณ์ สุขเจริญ
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่
7 ของ นายคชากฤษณ์ สุขเจริญ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.4 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 1 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นายธิปไตย พงษ์ศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ของ
นายธิปไตย พงษ์ศาสตร์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.5 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 1 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นางสาวศศิธร อนันตโสภณ
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพ นธ์ ครั้งที่ 1 ของ
นางสาวศศิธร อนันตโสภณ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
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ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป

วาระที่ 5.6 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 1 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นางสาวณัฐสุรางค์ ยะสูงเนิน
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ของ
นางสาวณัฐสุรางค์ ยะสูงเนิน นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.7 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 1 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นายปิยทัสน์ ฉัตรวรวิทย์
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ของ
นายปิยทัสน์ ฉัตรวรวิทย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
ข้อสังเกต
1. ตรวจสอบภาคการศึกษาที่เข้าศึกษาให้ถูกต้อง
2. แก้ไขภาคการศึกษาที่ขอขยาย เป็น ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ถึง 2/2556
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.8 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
สาขาวิชาเคมี ของ นายสุริยา ดวงมณี
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 3 ของ นายสุริยา
ดวงมณี นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. ตรวจสอบจานวนครั้งที่ขอขยายให้ถูกต้อง
2. แก้ไขวันที่อาจารย์ที่ปรึกษาลงกากับ จาก 2 สิงหาคม 2556 เป็น 2 กันยายน 2556
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.9 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 นางนุจรินทร์ ศิริวาลย์
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หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 4 ของ นาง
นุจรินทร์ ศิริวาลย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.10 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 1 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาชีววิทยา ของ นายวารินทร์ บุญเรียม
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่
1 ของ นายวารินทร์ บุญเรียม นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
ข้อสังเกต เหตุผลแก้ไข เป็น อยู่ในช่วงการรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับงานวิจัย และออกแบบ
วิธีการทดลองของงานวิจัยให้ชัดเจนและครอบคลุมมากกว่านี้
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.11 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 1 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาวทิพวรรณ พิมพ์จันทร์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่
1 ของ นางสาวทิพวรรณ พิมพ์จันทร์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
ข้อสังเกต แก้ไขภาคการศึกษาที่ขอขยาย เป็น ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ถึง 2/2556
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.12 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 1 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาวมนัสวี พานิชนอก
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่
1 ของ นางสาวมนัสวี พานิชนอก นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
ข้อสังเกต เหตุผลแก้ไข เป็น อยู่ในช่วงการรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับงานวิจัย และออกแบบ
วิธีการทดลองของงานวิจัยให้ชัดเจนและครอบคลุมมากกว่านี้
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์อ อกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
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วาระที่ 5.13 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 1 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาวศศิวิมล รู้การ
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่
1 ของ นางสาวศศิวิมล รู้การ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.14 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 1 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายธเนศ สินธุ์ประจิม
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ของ นาย
ธเนศ สินธุ์ประจิม นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. ให้ตัดเครื่องหมาย  ตรง  รายงานความคืบหน้าของการทาวิทยานิพ นธ์ (ทบ.21)
และ  อื่น ๆ รายงานผลการศึกษา ออก
2. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงวันที่กากับด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.15 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 นายอิทธิพล ฟองแก้ว
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 ของ นาย
อิทธิพล ฟองแก้ว นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. ให้ตัดเครื่องหมาย  ตรง  รายงานความคืบหน้าของการทาวิทยานิพนธ์ (ทบ.21)
ออก
2. แก้ไขชื่อนักศึกษาให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.16 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 1 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาวพิมพิกา พิมพ์สอน
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ของ นางสาว
พิมพิกา พิมพ์สอน นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
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มติ

ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป

วาระที่ 5.17 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 1 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายวุฒิศักดิ์ ประชามอญ
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ของ นาย
วุฒิศักดิ์ ประชามอญ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. เหตุผลแก้ไขคาว่า “โครงร่าง” ให้ถูกต้อง
2. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงวันที่กากับด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.18 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 1 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาวเบญจพร ยศบุรุษ
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ของ นางสาว
เบญจพร ยศบุรุษ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.19 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
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายวุฒิไกร ใสเหลื่อม
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 ของ นาย
วุฒไิ กร ใสเหลื่อม นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. ตรวจสอบภาคการศึกษาที่เข้าศึกษาให้ถูกต้อง
2. เหตุผลแก้ไขคาว่า “โครงร่าง” ให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.20 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 1 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาชีวเคมี ของ นางสาวกนกวรรณ เลาหลิดานนท์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1
ของ นางสาวกนกวรรณ เลาหลิดานนท์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
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ข้อสังเกต แก้ไขภาคการศึกษาที่ขอขยาย เป็น ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ถึง 2/2556
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.21 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 1 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายติณณ์ ถิรกุลโตมร
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่
1 ของ นายติณณ์ ถิรกุลโตมร นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.22 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 1 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นางสาวเสาวนีย์ อนุชาญ
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่
1 ของ นางสาวเสาวนีย์ อนุชาญ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
ข้อสังเกต แก้ไขวันที่ในบันทึกข้อความ เป็น 3 กันยายน 2556
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.23 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
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายธวัชระพงษ์ วงศ์สกุล
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่
4 ของ นายธวัชระพงษ์ วงศ์สกุล นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
ข้อสังเกต แก้ไขวันทีท่ ี่หัวหน้าสาขาวิชาลงกากับ เป็น 3 กันยายน 2556
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.24 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 1 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายประสาร อินทเจริญ
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิ พนธ์ ครั้งที่
1 ของ นายประสาร อินทเจริญ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
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ข้อสังเกต แก้ไขวันที่ที่หัวหน้าสาขาวิชาลงกากับ เป็น 3 กันยายน 2556
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.25 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 1 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นางสาวพจีราภรณ์ เวียงจันดา
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่
1 ของ นางสาวพจีราภรณ์ เวียงจันดา นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.26 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 และสาหรับเรื่องดังกล่าวในการประชุมครั้งต่อไปให้เสนอ
ที่ประชุมเป็นวาระเรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 5.27 ขอเปลี่ ย นแปลงระดั บ คะแนนตั วอั ก ษร ประจ าภาคการศึ ก ษาที่ 3/2555 สาขาวิช า
ชีววิทยา จานวน 1 รายวิชา
ที่ประชุมได้พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนตัวอักษร รายวิชา 104611 Freshwater
Ecology ประจาภาคการศึกษาที่ 3/2555 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ควรประเมินผลให้เสร็จภายในภาคการศึกษานั้นๆ
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้จัดส่งระดับคะแนนตัวอักษรดังกล่าวไปยัง
ศูนย์บริการการศึกษาต่อไป
วาระที่ 5.28 รายชื่ อ นั ก ศึ ก ษารั บ ทุ น การศึ ก ษาส าหรั บ ผู้ มี ผลการเรี ย นดี เ ด่ น ที่ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาจุลชีววิทยา
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้เสนอรายชื่อนักศึกษารับทุนการศึกษาสาหรับผู้มีผล
การเรียนดีเด่นที่สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาจุลชีววิทยา รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังส่วนกิจการ
นักศึกษาต่อไป
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วาระที่ 5.29 รายชื่อนักศึกษารับทุนการศึกษาสาหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่น และทุนการศึกษาสาหรับผู้มี
ศักยภาพเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาเภสัชวิทยา
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอรายชื่อนักศึกษารับทุนการศึกษาสาหรับผู้มีผล
การเรี ย นดี เ ด่ น ที่ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และรั บ ทุ น การศึ ก ษาส าหรั บ ผู้ มี ศั ก ยภาพเข้ า ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต แบบฟอร์มสมัครรับทุนการศึกษาสาหรับผู้มีศักยภาพเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ใส่
คะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาเอก และวิชาโทด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังส่วนกิจการ
นักศึกษาต่อไป
วาระที่ 5.30 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายจากงบค่าความเข้มแข็งของสานักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
ของ รศ.ดร.วินิช พรมอารักษ์
ที่ประชุมได้พิจารณาการขออนุมัติ เบิกค่าใช้จ่ายจากงบค่าความเข้มแข็งของสานักวิชาวิทยาศาสตร์
ของ รศ.ดร.วินิช พรมอารักษ์ อาจารย์ประจาสาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
อนุมัติใช้เงินค่าความเข้มแข็งสานักวิชาวิทยาศาสตร์ จานวน 12,000.- บาท
วาระที่ 5.31 ขอแก้ไขการสะกดชื่อวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาว
สมใจ เตียนพลกรัง
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอแก้ไขการสะกดชื่อวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสมใจ เตียนพลกรัง
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบและ
ดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.32 ขอให้สานักวิชาเสนอชื่อหน่วยงานหรือองค์กรต่างประเทศที่มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ
ระดับนานาชาติ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 4
ที่ประชุมได้พิจารณาการขอให้สานักวิชาเสนอชื่อหน่วยงานหรือองค์กรต่างประเทศที่มีมาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 4 รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
รับทราบ
วาระที่ 5.33 ขออนุมัติเปลี่ยนแผนการศึกษา นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ของ นางสาว
นารถชนก ศรีโท
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี ได้เสนอขอเปลี่ยนแผนการศึกษา ของ นางสาวนารถชนก
ศรีโท นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ในบันทึกข้อความ ย่อหน้าที่ 2 ให้ตัดข้อความตั้งแต่ ...นักศึกษา จนถึง ภาคการศึกษาที่
2/2556 ออก
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
นาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
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วาระที่ 5.34 แต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิต ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาจุลชีววิทยา ของ อาจารย์ ดร.
นวรัตน์ นันทพงษ์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้ง อ.ดร.นวรัตน์ นันทพงษ์ เป็น
คณาจารย์บัณฑิต ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาจุลชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. แบบเสนอประวัติในการขอแต่งตั้งปรับให้เป็นปัจจุบัน
2. ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย ลาดับที่ 5 ให้ระบุด้วยว่าเป็นโครงการวิจัยหลัง
ปริญญาเอก
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
นาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.35 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ ดร.อดิสร เตือนตรานนท์
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอแต่งตั้ง ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การสังเคราะห์ วิเคราะห์สมบัติและการประยุกต์ใช้วัสดุกราฟีน เพื่อเป็นคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์
และคณะกรรมการสอบวิท ยานิพ นธ์ใ ห้กั บนั กศึ กษาระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา สาขาวิ ชาฟิสิก ส์ รายละเอีย ดดั งเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
นาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.36 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ Dr.Hideki Nakajima
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอแต่งตั้ง Dr.Hideki Nakajima เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
Photoemission spectroscopy เพื่อเป็นคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 5.37 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ ผศ.ดร.ศุภกร รักใหม่
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอแต่งตั้ง ผศ.ดร.ศุภกร รักใหม่ เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฟิสิกส์
เทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาคและระบบลาเลียงแสง เพื่อเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม คณะกรรมการพิจารณา
โครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ และคณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
นาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.38 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอแต่งตั้ง ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ฟิสิกส์เทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค เพื่อเป็นคณะกรรมการพิจารณาโครงร่ างวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
นาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
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วาระที่ 5.39 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาชีววิทยา ของ Dr.Thomas Neill Edward Gray
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้ง Dr.Thomas Neill Edward Gray เป็น
ผู้เชี่ ยวชาญเฉพาะด้า น Wildlife ecology and conservation เพื่อเป็น อาจารย์ที่ป รึก ษาวิ ทยานิ พ นธ์ ร่ว ม
คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
นาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.40 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นัก ศึกษาดุษ ฎี บัณฑิต สาขาวิช าชีวเคมี ของ นายสมพงษ์
แสนเสนยา
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นายสมพงษ์ แสนเสนยา นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.41 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นายไพบูลย์
พีรภาพ
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นายไพบูลย์ พีรภาพ นักศึกษาระดับปริญญา
เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.42 วิท ยานิ พนธ์ ฉบั บ สมบู รณ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณฑิ ต สาขาวิช าชี ววิท ยา ของ นางสาว
ปาริชาต กรวยนอก
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นางสาวปาริชาต กรวยนอก นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.43 วิทยานิพนธ์ฉบั บสมบูรณ์ นัก ศึกษาดุษฎี บัณฑิ ต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาววิไลพร
อินสุวรรณ
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นางสาววิไลพร อินสุวรรณ นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.44 การพิจ ารณาระดั บคะแนนตั วอัก ษร สถาบัน การบิน พลเรือ น ประจ าภาคการศึก ษาที่
1/2556
ที่ประชุมได้พิจารณาเกณฑ์การให้ระดับคะแนนตัวอักษร ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2556 ของ
สถาบันการบินพลเรือน จานวน 9 รายวิชา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังสถาบันการ
บินพลเรือนต่อไป
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วาระที่ 5.45 การพิจารณาระดับคะแนนตัวอักษร ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2556
ที่ประชุมได้พิจารณาระดับคะแนนตัวอักษร ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2556 ดังนี้
- ระดับปริญญาตรี
จานวน 81 รายวิชา
- ระดับบัณฑิตศึกษา
จานวน 91 รายวิชา
ข้อสังเกต
1. เห็นควรให้สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องปรับระดับช่วงคะแนนในการให้ระดับคะแนนตัวอักษร
- รายวิชา 102210 INORGANIC CHEMISTRY I
- รายวิชา 102220 ORGANIC CHEMISTRY I
- รายวิชา 102241 PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY
- รายวิชา 103221 ADVANCED CALCULUS
- รายวิชา 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
- รายวิชา 105102 PHYSICS II
- รายวิชา 105215 THERMODYNAMICS
- รายวิชา 108201 MICROBIOLOGY
- รายวิชา 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
- รายวิชา 114206 SPORTS NUTRITION LABORATORY
- รายวิชา 114321 SPORTS PSYCHOLOGY
2. เห็นควรให้สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องแก้ไขตารางกระจายคะแนน
- รายวิชา 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้จัดส่งระดับคะแนนตัวอักษรดังกล่าวไปยัง
ศูนย์บริการการศึกษาต่อไป ในส่วนของรายวิชาที่ มีก ารเปลี่ยนแปลงระดับคะแนน
ตั ว อั ก ษร ส านั ก วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ จ ะด าเนิ น การเวี ย นขอความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ และนาส่งศูนย์บริการการศึกษาต่อไป
และในส่วนของภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลายรายวิชา ของ ผศ.ดร.พงศ์เทพ
สุวรรณวารี ที่มซี ึ่งมากเกินไปและหลากหลาย ที่ประชุมมอบหมายให้หัวหน้าสาขาวิชา
นาเสนอที่ประชุมสาขาวิชาพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งเกณฑ์การให้
คะแนน และการวัดผลของแต่ละรายวิชา ซึ่งต้องเสนอคณะกรรมการประจาสานักวิชา
วิทยาศาสตร์พิจารณาร่วมด้วยทุกครั้ง
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
วาระที่ 6.1 รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2554 (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 5) ระดับปริญญาเอก จานวน 1 ราย และประจาภาคการศึกษาที่ 3/2555 (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3) ระดับปริญญาเอก จานวน 1 ราย และระดับปริญญาโท จานวน 1 ราย
ที่ประชุมได้พิจารณารายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2554
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5) ระดับปริญญาเอก จานวน 1 ราย และประจาภาคการศึกษาที่ 3/2555 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) ระดับ
ปริญญาเอก จานวน 1 ราย และระดับปริญญาโท จานวน 1 ราย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
นาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
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วาระที่ 6.2 หลั ก สู ต รมหาบั ณ ฑิ ต วิ ศ วกรรมชี ว การแพทย์ และหลั ก สู ต รดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต วิ ศ วกรรมชี ว
การแพทย์ (Biomedical Engineering)
ที่ประชุมได้พิจารณาหลักสูตรมหาบัณฑิตวิศวกรรมชีวการแพทย์ และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering) รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
มอบหัวหน้าสถานวิจัยเป็นผู้ประสานในเรื่องดังกล่าวต่อไป
เลิกประชุมเวลา 16.35 น.
ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางสาวลฎาภา รัตนจารุ
นางบุษบา วรรณศุภ
นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
ผู้บันทึกการประชุม

