รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 30/2556
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2556
เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2
----------------------------------------------------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. คณบดี (รศ.ดร.ประพันธ์ แม่นยํา)
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. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ (ศ.ดร.สันติ แม้นศิร)ิ
กรรมการ
7. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ (ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ, รักษาการแทน)
กรรมการ
8. หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล (ผศ.ดร.สัญญา สราภิรมย์)
กรรมการ
9. หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (อ.ดร.พรเทพ ราชนาวี, รักษาการแทน)
กรรมการ
10. หัวหน้าสาขาวิชาสรีรวิทยา (อ.ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร, แทน)
กรรมการ
11. หัวหน้าสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ (อ.ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร, แทน)
กรรมการ
12. หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา (อ.ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร, แทน)
กรรมการ
13. หัวหน้าสาขาวิชาปรสิตวิทยา (อ.ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร, แทน)
กรรมการ
14. รศ.ดร.วินิช พรมอารักษ์ (ผู้แทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
15. รศ.ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกลุ (ผู้แทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
16. ผศ.ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์ (ผู้แทนคณาจารย์สาํ นักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
17. ผศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์ (ผู้แทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
18. หัวหน้าสถานวิจัย (ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรญ
ั )
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. รองคณบดี (อ.ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา)
2. หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (รศ.ดร.ประภาศรี อัศวกุล)
3. ผศ.ดร.พนิดา ขันแก้วหล้า (ผูแ้ ทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. หัวหน้าสํานักงานคณบดี (นางสาวลฎาภา รัตนจารุ)
2. นางบุษบา วรรณศุภ
3. นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.

ติดสอน
ติดภารกิจ
ติดสอน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ประธานกล่าวเปิดการประชุม และมีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ขอแสดงความยิ น ดี กั บ กรรมการประจํ า สํ า นั ก วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ และคณาจารย์ ป ระจํ า สํ า นั ก วิ ช า
วิทยาศาสตร์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี อัศวกุล ดํารงตําแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการสอนและ
สนับสนุนการเรียนรู้
1.2 ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจํานงค์ ดํารงตําแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม
1.3 ศาสตราจารย์ ดร.Yupeng Yan ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการศูนย์กิจการนานาชาติ
1.4 รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ขอต้อนรับ อาจารย์ ดร.พรเทพ ราชนาวี ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
3. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แบบก้าวหน้า (Honors Program) สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจําปี
การศึกษา 2557 จํานวน 63 คน
4. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 ในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2556 สํานักวิชาวิทยาศาสตร์มีผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 101 คน เข้ารับจริง จํานวน 94 คน
5. การลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Guizhou University of Finance and Economics ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
6. การจัดกิจกรรมอาเซียนสั มพันธ์ สํานัก วิชาวิทยาศาสตร์ ระหว่ างวันที่ 27 – 28 กันยายน 2556 ณ
โรงแรมรายาแกรนด์
7. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในการพัฒนาและใช้งาน Worldwide LHC Computing Grid (WLCG) ระหว่าง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี และ European Organization for Nuclear Research (CERN) พร้อมทั้งพระราชทานปริญญา
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ แก่ ศาสตราจารย์ รอล์ฟ ดีเทอร์ ฮอยเออร์ ผู้บริหาร
สูงสุดของ CERN ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556 ณ วังสระปทุม กรุงเทพมหานคร
8. ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา สุจินต์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วินิช พรมอารักษ์
ที่ได้รับรางวัล 2013 TRF-CHE-SCOPUS Researcher Award
และดําเนินการประชุมตามวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1.1 เรื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2556
วาระที่ 1.1.1 การอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วาระที่ 1.1.2 การอนุมัติพื้นที่ตั้งสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
วาระที่ 1.1.3 การอนุมัติ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
วาระที่ 1.1.4 การอนุมัติงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557
วาระที่ 1.1.5 การอนุมัติวงเงินงบประมาณสําหรับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557
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วาระที่ 1.1.6 การอนุมัติผู้สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2553, 3/2554, 2/2555,
3/2555 เพิ่มเติม และ 1/2556
วาระที่ 1.1.7 การอนุมัติแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
วาระที่ 1.1.8 การอนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเงินยืมเพื่อการศึกษา
สําหรับนักศึกษา พ.ศ. 2556
วาระที่ 1.1.9 การอนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยบ้านพักบุคลากร
พ.ศ. 2556
วาระที่ 1.1.10 ข้อตกลงความร่วมมือในการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี และ Guizhou University of Finance and
Economics ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
วาระที่ 1.1.11 Memorandum of Understanding for Collaboration in the Deployment
and Exploitation of the Worldwide LKC Computing Grid ระหว่าง สวทช.
จฬ. มทส. และ CERN
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.2 เรื่องจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2556
วาระที่ 1.2.1 การอนุมัติรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรณีพิเศษ
วาระที่ 1.2.2 การให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557
วาระที่ 1.2.3 การให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
วาระที่ 1.2.4 การอนุมัติแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
วาระที่ 1.2.5 การให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
วาระที่ 1.2.6 การให้ความเห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2554, 2/2555,
3/2555 เพิ่มเติม และ 1/2556
วาระที่ 1.2.7 การขออนุ มั ติเ ปลี่ ยนแผนการศึก ษาจาก แบบ 2.1 เป็ น แบบ 1.1 มติ ไม่อ นุ มั ติ
เนื่องจากยังไม่มีประสบการณ์วิจัยในสายงานที่ต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการที่สาขาวิชายอมรับ
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.3 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําศูนย์/สถาบัน
วาระที่ 1.3.1 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะผู้แทนสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ในคณะกรรมการประจําศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี เรื่องแจ้งให้ทราบ คือ การอนุมั ติงบประมาณในการปรับปรุ งซ่อมแซม และจัดซื้ อ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอื่นๆ
วาระที่ 1.4.1 การดําเนินการโครงการเรียนล่วงหน้า (Advanced Placement Program) สําหรับ
นักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี
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วาระที่ 1.4.2 การไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของผู้บริหารสํานักวิชาวิทยาศาสตร์
ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
วาระที่ 1.4.3 การไปประชุมและเสนอผลงานของสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศกัมพูชา
มติ
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 26/2556
ตามที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ส่งแบบแจ้งรับรองและแก้ไ ข
ปรับปรุงรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ในคราวประชุมครั้งที่ 26/2556 วันที่ 12
กันยายน 2556 และขอให้กรรมการฯ ส่งแบบแจ้งการรับรองคืนที่ส่วนธุรการภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2556 นั้น ผล
การพิจารณาของกรรมการฯ จํานวน 21 ราย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมการ 8 ราย ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรการ โดยไม่มีการแก้ไข
2. กรรมการ 13 ราย ไม่ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรการ ซึ่งถือว่าให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติ
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ 2.2 รับรองรายงานการประชุม (วาระเวียน) ครั้งที่ 27/2556
ตามที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ส่งแบบเสนอความเห็นชอบ
เรื่อง การรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็นกรณีพิเศษ หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา นั้น ผลการพิจารณาของกรรมการฯ
จํานวน 21 ราย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมการ 5 ราย ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีการแก้ไข
2. กรรมการ 16 ราย ไม่ส่งแบบความเห็นชอบคืนที่ส่วนธุรการ ซึ่งถือว่าให้ความเห็นชอบ
มติ
ให้ความเห็นชอบ เรื่อง การรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็นกรณีพิเศษ หลักสูตรสาขาวิชา
จุลชีววิทยา
วาระที่ 2.3 รับรองรายงานการประชุม (วาระเวียน) ครั้งที่ 28/2556
ตามที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ส่งแบบเสนอความเห็นชอบ
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการและงบประมาณโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นั้น ผลการ
พิจารณาของกรรมการฯ จํานวน 21 ราย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมการ 14 ราย ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีการแก้ไข
2. กรรมการ 7 ราย ไม่ส่งแบบความเห็นชอบคืนที่ส่วนธุรการ ซึ่งถือว่าให้ความเห็นชอบ
มติ
ให้ ค วามเห็ น ชอบ เรื่ อ ง ขอเปลี่ ย นแปลงแผนปฏิ บั ติ ก ารและงบประมาณโครงการ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วาระที่ 2.4 รับรองรายงานการประชุม (วาระเวียน) ครั้งที่ 29/2556
ตามที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ส่งแบบเสนอความเห็นชอบ
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนตัวอักษร ภาคการศึกษาที่ 1/2556 นั้น ผลการพิจารณาของกรรมการฯ จํานวน
21 ราย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมการ 13 ราย ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีการแก้ไข
2. กรรมการ 1 ราย ให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อสังเกต คือ ไม่เข้าใจวิชาฟิสิกส์ 2 ควรชี้แจงให้ชัดเจนกว่านี้
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3. กรรมการ 7 ราย ไม่ส่งแบบความเห็นชอบคืนที่ส่วนธุรการ ซึ่งถือว่าให้ความเห็นชอบ
มติ
ให้ ค วามเห็ น ชอบ เรื่ อ ง การเปลี่ ย นแปลงระดั บ คะแนนตั ว อั ก ษร ภาคการศึ ก ษาที่
1/2556
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอขออนุมัต-ิ เพื่อทักท้วง
วาระที่ 4.1 ผลการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายภาณุพงศ์
ภักตะภา
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
ได้แจ้งผลการสอบประมวลความรู้ ของ นายภาณุพงศ์ ภักตะภา
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.2 ผลการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายณรงค์ฤทธิ์
ฤทธิ์จอหอ
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้แจ้งผลการสอบประมวลความรู้ ของ นายณรงค์ฤทธิ์ ฤทธิ์จอหอ
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.3 ผลการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ของ นางสาวสุนารี
โชคนัด
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี ได้แจ้งผลการสอบประมวลความรู้ ของ นางสาวสุนารี
โชคนัด นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.4 ผลการสอบประมวลความรู้ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเภสั ช วิ ท ยา ของ นาย
ปุญพัฒน์ แตงเผือก
อ.ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้แจ้งผลการสอบ
ประมวลความรู้ ของ นายปุญพัฒน์ แตงเผือก นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
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วาระที่ 4.5 ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นายวุฒิชัย รสชาติ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้แจ้งผลการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายวุฒิชัย รสชาติ นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.6 ผลการสอบวัด คุณสมบั ติ นัก ศึกษาดุ ษฎีบัณฑิ ต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวจิตติม า
ทิสุวรรณ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้แจ้งผลการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวจิตติมา ทิสุวรรณ นักศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.7 ผลการสอบวัดคุณสมบั ติ นักศึก ษาดุษฎีบัณ ฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายอลงกรณ์
ขัดวิลาศ
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้แจ้งผลการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายอลงกรณ์ ขัดวิลาศ นักศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.8 ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ
นายติณณ์ ถิรกุลโตมร
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้แจ้งผลการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายติณณ์ ถิรกุลโตมร
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.9 แบบประเมิ น การสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา ของ
นางสาวนัยนา นนทะมาตย์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้แจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวนัยนา
นนทะมาตย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.10 แบบประเมินการสอบวิท ยานิ พนธ์ นัก ศึกษามหาบัณฑิ ต สาขาวิช าเภสั ชวิท ยา ของ
นางสาวธิดา อินทรชาธร
อ.ดร.ราเชนทร์ โกศั ลวิต ร ปฏิ บัติห น้า ที่แทนหั วหน้าสาขาวิช าเภสั ชวิท ยา ได้แ จ้ง ผลการสอบ
วิทยานิพนธ์ ของ นางสาวธิดา อินทรชาธร นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
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มติ

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป

วาระที่ 4.11 แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นาง
พิชชานาถ เงินดี
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้แจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางพิชชานาถ เงินดี
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.12 เปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
คณิตศาสตร์ ของ นายปิยทัสน์ ฉัตรวรวิทย์
ประธานปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายปิยทัสน์ ฉัตรวรวิทย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.13 เปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
คณิตศาสตร์ ของ นางสาวนวรัตน์ เอกก้านตรง
ประธานปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ที่
ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ของ นางสาวนวรั ต น์ เอกก้ า นตรง นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.14 เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
วิทยา ของ นางสาวธนัชพร มหานาม
อ.ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวธนัชพร มหานาม นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.15 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ
นางสาวศศิธร เกิดสุขนิรันดร์
อ.ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวศศิธร เกิดสุขนิรันดร์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.16 รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ
นายโธยิน ตีไธสง
อ.ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายโยธิน ตีไ ธสง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.17 รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ
นางสาวศศิธร เกิดสุขนิรันดร์
อ.ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวศศิธร เกิดสุขนิรันดร์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.18 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิท ยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิช า
ชีววิทยา ของ Mr.Chanthalaphone Nanthavong
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ของ Mr.Chanthalaphone Nanthavong นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.19 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิท ยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิช า
ฟิสิกส์ ของ นางสาวศิริวรรณ ไกรนรา
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวศิริวรรณ ไกรนรา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต กรรมการลําดับที่ 3 แก้ไขตําแหน่งทางวิชาการให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.20 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
วิทยา ของ นางสาวอัฒญาณา สุวรรณชาติ
อ.ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ของ นางสาวอั ฒ ญาณา สุว รรณชาติ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท
สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.21 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา ของ นายศราวี อรุณ
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รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ของ นายศราวี อรุณ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.22 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
วิทยา ของ นายสิทธิโชค ริตเพ็ชร
อ.ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นายสิทธิโชค ริตเพ็ชร นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัช
วิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ให้ตัดเครื่องหมาย √ ตรง Ο ได้แนบประวัติบุคคลภายนอกมาพร้อมนี้ จํานวน 17 ฉบับ
ออก
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.23 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
รับรู้จากระยะไกล ของ นายปฏิวัติ ฤทธิเดช
หัวหน้ าสาขาวิชาการรั บรู้จากระยะไกล ได้ เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ของ นายปฏิวัติ ฤทธิเดช นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.24 เปลี่ยนแปลงกําหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ของ นางสาวชมพิศ แก้วมณี
ประธานปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงกําหนดวันสอบวัด
คุณสมบัติ ของ นางสาวชมพิศ แก้วมณี นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.25 กําหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นายโยธิน
ตีไธสง
อ.ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอกําหนดวันสอบ
วัดคุณสมบัติ ของ นายโยธิน ตีไธสง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.26 กําหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาว
ศศิธร เกิดสุขนิรันดร์
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อ.ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอกําหนดวันสอบ
วัดคุณสมบัติ ของ นางสาวศศิธร เกิดสุขนิรันดร์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.27 กําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางคีตยา
ฮูเวอร์
อ.ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอกําหนดวันสอบ
วิทยานิพนธ์ ของ นางคีตยา ฮูเวอร์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.28 กําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ
นายปฏิวัติ ฤทธิเดช
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายปฏิวัติ
ฤทธิเดช นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.29 กําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาว
ศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์
อ.ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอกําหนดวันสอบ
วิทยานิพนธ์ ของ นางสาวศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.30 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
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายธนิษฐ์ สายโสภา
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 5 ของ
นายธนิษฐ์ สายโสภา นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.31 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
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ ว่าที่ ร.ต.ณัฐชัย อนันตกาล
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต
ครั้งที่ 2 ของ ว่าที่ ร.ต.ณัฐชัย อนันตกาล นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.1 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 1 นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาวศิริวรรณ ไกรนรา
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ของ นางสาว
ศิริวรรณ ไกรนรา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต แก้ไขภาคการศึกษาที่ขอขยาย เป็น ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ถึง 2/2556
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.2 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
สาขาวิชาชีวเคมี ของ นางสาวสุนารี โชคนัด
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1
ของ นางสาวสุนารี โชคนัด นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. ตรวจสอบภาคการศึกษาที่เข้าศึกษาให้ถูกต้อง
2. เหตุผลแก้ไข เป็น เนื่องจากต้องเก็บข้อมูลในการทําวิจัยเพิ่มเติมบางส่วน
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.3 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 9 นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายมนตรี ธนภัทรพรชัย
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 9
ของ นายมนตรี ธนภัทรพรชัย นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ตรวจสอบวันที่ที่อาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาลงกํากับให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.4 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
สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ ของ นายจรูญ วงษ์เจริญ
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 3 ของ นายจรูญ วงษ์เจริญ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟ
ตอนนิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
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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 นางสาวปินันทนา สิงห์ยะบุศย์
ประธานปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ของ นางสาวปินันทนา สิงห์ยะบุศย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์
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
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายกฤตวัฏ บุญชู
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 4
ของ นายกฤตวัฏ บุญชู นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.7 รายชื่ อ นั ก ศึ ก ษารั บ ทุ น การศึ ก ษาสํ า หรั บ ผู้ มี ศั ก ยภาพเข้ า ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
สาขาวิชาเคมี
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอรายชื่อนักศึกษารับทุนการศึกษาสําหรับผู้มีศักยภาพเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังส่วนกิจการ
นักศึกษาต่อไป
วาระที่ 5.8 รายชื่ อ นั ก ศึ ก ษารั บ ทุ น การศึ ก ษาสํ า หรั บ ผู้ มี ศั ก ยภาพเข้ า ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
สาขาวิชาเคมี จากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอก
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอรายชื่อนักศึกษารับทุนการศึกษาสําหรับผู้มีศักยภาพเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี ให้รับทุนต่อเนื่องจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอก รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังส่วนกิจการ
นักศึกษาต่อไป
วาระที่ 5.9 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายวิชาเงื่อนไขการรับเข้าศึกษา (กรณีเป็นนักศึกษาทดลองศึกษา)
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาววัลลี ผดุงเวียง
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาเงื่อนไขการรับเข้าศึกษา (กรณีเป็นนักศึกษา
ทดลองศึกษา) ของ นางสาววัลลี ผดุงเวียง นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
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ให้ความเห็นชอบ
ดําเนินการต่อไป

ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบและ

วาระที่ 5.10 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายศราวุฒิ นาถาบํารุง
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษา ของ นายศราวุฒิ นาถาบํารุง
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบและ
ดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.11 ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชาปฏิบัติการ สาขาวิชาเคมี
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าเคมี ได้ เ สนอขอเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขรายวิ ช าปฏิ บั ติ ก าร สาขาวิ ช าเคมี
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ให้ชี้แจงปัญหา และเหตุผลเพิ่มเติม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อนําเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.12 แจ้งเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนตัวอักษร วิชา 103113 Mathematics in Daily Life
ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2556
ที่ประชุมได้พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนตัวอักษร รายวิชา 103113 Mathematics in
Daily Life ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2556 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้จัดส่งระดับคะแนนตัวอักษรดังกล่าวไปยัง
ศูนย์บริการการศึกษาต่อไป
วาระที่ 5.13 แจ้งเปลี่ยนระดับคะแนนตัวอักษร ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2556 จํานวน 5 รายวิชา
ที่ประชุมได้พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนตัวอักษร ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2556
จํานวน 5 รายวิชา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้จัดส่งระดับคะแนนตัวอักษรดังกล่าวไปยัง
ศูนย์บริการการศึกษาต่อไป
วาระที่ 5.14 ขอเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนตัวอักษร สาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 1 รายวิชา
ที่ประชุมได้พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนตัวอักษร รายวิชา 104717 Bird Ecology
and Conservation ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2552 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้จัดส่งระดับคะแนนตัวอักษรดังกล่าวไปยัง
ศูนย์บริการการศึกษาต่อไป
วาระที่ 5.15 ขอเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนตัวอักษร สาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 1 รายวิชา
ที่ประชุมได้พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนตัวอักษร รายวิชา 104102 Principles of
Biology II ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2556 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ให้ตัดหมายเหตุ: ออก
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ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้จัดส่งระดับคะแนนตัวอักษรดังกล่าวไปยัง
ศูนย์บริการการศึกษาต่อไป

วาระที่ 5.16 แต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติการ สาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 3 ราย
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เ สนอขอแต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติการ เพื่อสอนรายวิช า
104109 Principles of Biology Laboratory II และ 104113 Man and Environment ประจําภาคการศึกษาที่
2/2556 สาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 3 ราย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ข้อมูลประกอบการเสนอแต่งตั้ง ผู้สอนปฏิบัติการลําดับที่ 3 แก้ไขคุณวุฒิให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่อจัดทํา
คําสั่งแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 5.17 แต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติการ สาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 2 ราย
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เ สนอขอแต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติการ เพื่อสอนรายวิช า
104102 Principles of Biology Laboratory I ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2556 สาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 2 ราย
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ข้อมูลประกอบการเสนอแต่งตั้ง ประสบการณ์สอน แก้ไขชื่อรายวิชาให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่อจัดทํา
คําสั่งแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 5.18 แต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติการ สาขาวิชาจุลชีววิทยา จํานวน 1 ราย
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติการ เพื่อสอนรายวิชา
108206 Microbiology for Public Health Laboratory ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2556 สาขาวิชาจุลชีววิทยา
จํานวน 1 ราย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่อจัดทํา
คําสั่งแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 5.19 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาเคมี จํานวน 1 ราย
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.เค็นเนท แฮลเลอร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน Crystallography, Inorganic Chemistry เพื่อเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอนให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
ข้อสังเกต เพื่อเป็น ให้ระบุเครื่องหมาย √ ตรง Ο อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (โดยตัดคําว่า
“ร่วม” ออก) และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อนําเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.20 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาเภสัชวิทยา จํานวน 1 ราย
อ.ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้ง
ดร.กาญจนา ธรรมนู เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน Infrared spectroscopy and IR microspectroscopy เพื่อเป็น
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คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ทั้งนี้ ให้ระบุเครื่องหมาย √ ตรง Ο อื่นๆ เคยได้รับแต่งตั้งในสาขาเชี่ยวชาญนี้แล้ว
มติ
รับทราบ
วาระที่ 5.21 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล จํานวน 1 ราย
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอแต่งตั้ง ดร.ดุษฎี ชาญลิขิต เป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Geoinformatics) / ด้านโฟโตแกรมเมตรี เพื่อเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอนให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต เพื่อเป็น ให้ระบุเครื่องหมาย √ ตรง Ο อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (โดยตัดคําว่า
“ร่วม” ออก) และอาจารย์ผู้สอนด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อนําเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.22 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาเคมี จํานวน 1 ราย
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ เพื่อให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2556 สาขาวิชาเคมี จํานวน 1 ราย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่อจัดทํา
คําสั่งแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 5.23 ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ระดับ “รองศาสตราจารย์” สาขาวิชาเคมี ของ ผศ.ดร.
วิสิษฐ์ แววสูงเนิน
ที่ประชุมได้พิจารณาการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ระดับ “รองศาสตราจารย์” ของ ผศ.ดร.
วิสิษฐ์ แววสูงเนิน อาจารย์ประจําสาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
- เอกสารประกอบการสอน
1. ตรวจสอบการพิมพ์ให้ถูกต้อง
2. สูตรและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ปรับจากเขียนด้วยลายมือเป็นตัวพิมพ์
3. รูปภาพให้อ้างอิงแหล่งที่มาด้วย
- ผลงานวิจัย อาจส่งผลงานวิจัยใหม่เพิ่มเติม 1-2 เรื่อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ และมอบหัวหน้าสาขาวิชาฯ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องรับข้อสังเกต
ของที่ประชุมไปดําเนินการ โดยไม่ต้องนําเข้าพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้
แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวเพื่อให้ส่วนการเจ้าหน้าที่ดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.24 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาว
สมสมร สุขพงษ์
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ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสมสมร สุขพงษ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.25 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ของ นางสาว
ศิริวรรณ วันศุกร์
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวศิริวรรณ วันศุกร์ นักศึกษาระดับปริญญา
เอก สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.26 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ Mr.Yang
Fengchun
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ Mr.Yang Fengchun นักศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.27 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายธนิษฐ์
สายโสภา
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นายธนิษฐ์ สายโสภา นักศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.28 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ
Ms. Vannareth Huoy
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ Ms. Vannareth Huoy นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.29 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นางสาว
นนธิยา มากะเต
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นางสาวนนธิยา มากะเต นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.30 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาว
พัชรวรรณ สิทธิศาสตร์
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นางสาวพัชรวรรณ สิทธิศาสตร์ นักศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
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วาระที่ 5.31 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวจิญาภา
ศรีภิรมย์
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นางสาวจิญาภา ศรีภิรมย์ นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
วาระที่ 6.1 ขอข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาการขอข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ แนวทางในการรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม และเสนอแนวทางดังนี้
1. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกในระดับปริญญาตรีซึ่งได้ผลดีระดับหนึ่ง
แต่ ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ใ นลั ก ษณะดั ง กล่ า วอาจไม่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
เนื่องจากต้องประชาสัมพันธ์ ให้รายละเอียดและข้อมูลงานวิจัยในเชิงลึกแก่ผู้ที่สนใจ ดังนั้ น
มหาวิทยาลัยควรให้ความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ไปให้สาขาวิชาหรือสํานักวิชาเพื่อการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว
2. ควรเพิ่มจํานวนทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักศึกษามา
สมัครเพิ่มขึ้น
3. ด้านการบริหารจัดการ ควรมีการตั้งหน่วยงานที่ดูแลนักศึกษาบัณฑิตศึกษาโดยตรง เช่น บัณฑิต
วิทยาลัย และควรมีการจัดตั้ง Institute of Advanced Studies เพื่อรองรับการขยายตัวของ
การวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา
4. ควรสร้างอาคารวิจัยเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่
เพิ่มขึ้น และสร้างหอพักนักศึกษาบัณฑิตที่มีความพร้อมและเพียงพอต่อความต้องการของจํานวน
นักศึกษาที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่เป็นชาวต่างชาติ
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบและ
ดําเนินการต่อไป
วาระที่ 6.2 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
สาขาวิชาชีววิทยา ของ Mr.Singphone Luangleuxay
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้ง
ที่ 1 ของ Mr.Singphone Luangleuxay นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 6.3 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
สาขาวิชาชีววิทยา ของ Mr.Kham Youane Chue Xian
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รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้ง
ที่ 1 ของ Mr.Kham Youane Chue Xian นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 6.4 ขออนุมัติขยายเวลาสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 2 นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้
จากระยะไกล ของ นางสาวพจีราภรณ์ เวียงจันดา
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอขยายเวลาการสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 2 ของ
นางสาวพจีราภรณ์ เวียงจันดา นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยไกล รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาการสอบวัดคุณสมบัติออกไปจํานวน 1 ภาคการศึกษา คือ
ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบ
และดําเนินการต่อไป
วาระที่ 6.5 รายชื่ อ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประจํ า ภาคการศึ ก ษาที่ 1/2556 ระดั บ
บัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2555 ระดับปริญญาโท จํานวน 2 ราย ประจํา
ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ระดับปริญญาโท จํานวน 1 ราย และประจําภาคการศึกษาที่
1/2555 ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 ราย
ที่ประชุมได้พิจารณารายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2556
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2555 ระดับปริญญาโท จํานวน 2 ราย ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2556
ระดับปริญญาโท จํานวน 1 ราย และประจําภาคการศึกษาที่ 1/2555 ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 ราย รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อนําเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
เลิกประชุมเวลา 11.30 น.
ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางสาวลฎาภา รัตนจารุ
นางบุษบา วรรณศุภ
นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
ผู้บันทึกการประชุม

