รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 6/2556
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2
----------------------------------------------------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. คณบดี (รศ.ดร.ประพันธ์ แม่นยา)
ประธาน
2. รองคณบดี (อ.ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา)
กรรมการ
3. หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา (อ.ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา, รักษาการแทน)
กรรมการ
4. หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา (อ.ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา, รักษาการแทน)
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 (อ.วีรพล จันธิมา, แทน)
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.จตุพร วิทยาคุณ (ผู้แทนคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
17. ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ (ผู้แทนคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
18. ผศ.ดร.เจษฎา ตัณฑนุช (ผู้แทนคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
19. ผศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์ (ผู้แทนคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
20. ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์ (ผู้แทนคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
21. หัวหน้าสถานวิจัย (ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรญ
ั )
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ไม่เข้าประชุม
ไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. หัวหน้าสานักงานคณบดี (นางสาวลฎาภา รัตนจารุ)
2. นางบุษบา วรรณศุภ
3. นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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เริ่มประชุมเวลา 13.35 น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1.1 เรื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ไม่มี โดยสภามหาวิทยาลัยจะประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
วาระที่ 1.2 เรื่องจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2556
วาระที่ 1.2.1 การรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรณีพิเศษ
วาระที่ 1.2.2 การอนุมัติเปลี่ยนระดับการศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นปริญญาเอก
วาระที่ 1.2.3 การอนุมัติแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
วาระที่ 1.2.4 การให้ความเห็นชอบผู้สาเร็จการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 3/2553, 3/2554,
1/2555 เพิ่มเติม และ 2/2555
วาระที่ 1.2.5 การให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือในการเปิดสอนหลักสูตรปริญญา
เอกสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Guizhou
University of Finance and Economics ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
วาระที่ 1.2.6 การรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
วาระที่ 1.2.7 ผลการรับรองมาตรฐานการศึกษาโดย สมศ. รอบที่ 3 ระดับมหาวิทยาลัย
วาระที่ 1.2.8 มาตรการรักษาคุณภาพนักศึกษา
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.3 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาศูนย์/สถาบัน
วาระที่ 1.3.1 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาศูนย์บริการการศึกษา
ประธานในฐานะผู้แทนสานักวิชาวิทยาศาสตร์ในคณะกรรมการประจาศูนย์บริการการศึกษา มีเรื่อง
แจ้งให้ทราบ คือ มาตรการรักษาคุณภาพนักศึกษา
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.3.2 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาศูนย์เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้ง
ที่ 1/2556
ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะผู้แทนสานักวิชาวิทยาศาสตร์ในคณะกรรมการประจาศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ดังนี้
1. งบประมาณศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ กรอบวงเงิน รวม
ทั้งสิ้น 61,780,000.00 บาท
2. งบพัฒนางานมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ประจาปีงบประมาณ 2556 จากกองทุนพัฒนา
งานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อปรับปรุงอาคารเครื่องมือ 1 – 10 วงเงิน 25 ล้านบาท
มติ
รับทราบ
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วาระที่ 1.3.3 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2556
ผศ.ดร.เจษฎา ตั ณฑนุช ในฐานะผู้ แทนส านั กวิ ชาวิท ยาศาสตร์ใ นคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ดังนี้
1. ศูนย์กลางการศึกษา Education Hub ในภูมิภาคอาเซียน
2. แผนยุทธศาสตร์
3. การปรับปรุงระบบ Internet
4. การจัดทาแผน ICT
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.3.4 เรื่องจากที่ประชุมส่วนแผนงาน
ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในฐานะผู้แทนสานักวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมส่วนแผนงาน มีเรื่อง
แจ้งให้ทราบ คือ โครงการ Education Hub เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558 และกลุ่มกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับสานักวิชาวิทยาศาสตร์ คือ การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้มแข็งทางวิชาการ จัดประชุม อบรม
สัมมนาทางวิชาการ รวมทั้งจัดค่ายการเรียนรู้ เพื่อนาไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านต่างๆ ทั้ง ด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยสาขาวิชาใดต้องการจัดประชุมให้เชื่อมโยงกับอาเซียนขอให้เขียนโครงการส่งส่วน
แผนงานภายในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ก่อนเวลา 13.00 น.
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอื่นๆ
วาระที่ 1.4.1 ชี้แจงการให้ระดับคะแนนตัวอักษร ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2555
วาระที่ 1.4.2 ตอบรับการเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วทท)
วาระที่ 1.4.3 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ใน
โรงเรียน ครั้งที่ 22
วาระที่ 1.4.4 ผลการเรียนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า (Honors Program)
ประจาปีการศึกษา 2555
วาระที่ 1.4.5 ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลสภา
วิจัยแห่งชาติ คือ รางวัลผลงานวิจัย ประจาปี 2555 รางวัลระดับดีเด่น และรางวัล
ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจาปี 2556 รางวัลระดับดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
และคณิตศาสตร์
มติ
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 36/2555
ตามที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ส่งแบบแจ้งรับรองและแก้ไข
ปรับปรุงรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ในคราวประชุมครั้งที่ 36/2555 วันที่ 27
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ธันวาคม 2555 และวันที่ 3 มกราคม 2556 และขอให้กรรมการฯ ส่งแบบแจ้งการรับรองคืนที่ส่วนธุรการภายใน
วันที่ 14 มกราคม 2556 นั้น ผลการพิจารณาของกรรมการฯ จานวน 21 ราย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมการ 10 ราย ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรการ โดยไม่มีการแก้ไข
2. กรรมการ 11 ราย ไม่ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรการ ซึ่งถือว่าให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติ
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ 2.2 รับรองรายงานการประชุม (วาระเวียน) ครั้งที่ 1/2556
ตามที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิท ยาศาสตร์ ได้ส่งแบบเสนอความเห็นชอบ
ระดับคะแนนตัวอักษรรายวิชา 104108 Principles of Biology II และรายวิชา 104109 Principles of Biology Lab.
II ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2555 นั้น ผลการพิจารณาของกรรมการฯ จานวน 21 ราย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมการ 16 ราย ให้ความเห็นชอบ ตามที่ผู้ประสานงานรายวิชาเสนอ
2. กรรมการ 1 ราย ให้ความเห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 36/2555 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556
3. กรรมการ 4 ราย ไม่ส่งแบบความเห็นชอบคืนที่ส่วนธุรการ
มติ
ให้ ความเห็น ชอบ เรื่ อง ระดับ คะแนนตัวอั กษรรายวิชา 104108 Principles of
Biology II และรายวิชา 104109 Principles of Biology Lab. II ประจาภาค
การศึกษาที่ 2/2555
วาระที่ 2.3 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2556
ตามที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ส่ งแบบแจ้งรับรองและแก้ไข
ปรั บปรุ งรายงานการประชุ มคณะกรรมการประจ าสานั กวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ 2/2556 วั นที่ 8
มกราคม 2556 และขอให้กรรมการฯ ส่งแบบแจ้งการรับรองคืนที่ส่วนธุรการภายในวันที่ 28 มกราคม 2556 นั้น
ผลการพิจารณาของกรรมการฯ จานวน 21 ราย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมการ 5 ราย ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรการ โดยไม่มีการแก้ไข
2. กรรมการ 16 ราย ไม่ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรการ ซึ่งถือว่าให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติ
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ 2.4 รับรองรายงานการประชุม (วาระเวียน) ครั้งที่ 3/2556
ตามที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ส่งแบบเสนอความเห็นชอบ เรื่อง
การเปลีย่ นแปลงระดับคะแนนตัวอักษร ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2555 นั้น ผลการพิจารณาของกรรมการฯ จานวน
21 ราย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมการ 7 ราย ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีการแก้ไข
2. กรรมการ 14 ราย ไม่ส่งแบบความเห็นชอบคืนที่ส่วนธุรการ ซึ่งถือว่าให้ความเห็นชอบ
มติ
ให้ความเห็นชอบ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนตัวอักษร ประจาภาคการศึกษาที่
2/2555
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วาระที่ 2.5 รับรองรายงานการประชุม (วาระเวียน) ครั้งที่ 4/2556
ตามที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ส่งแบบเสนอความเห็นชอบ เรื่อง
การเปลีย่ นแปลงระดับคะแนนตัวอักษร ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2555 นั้น ผลการพิจารณาของกรรมการฯ จานวน
21 ราย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมการ 7 ราย ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีการแก้ไข
2. กรรมการ 14 ราย ไม่ส่งแบบความเห็นชอบคืนที่ส่วนธุรการ ซึ่งถือว่าให้ความเห็นชอบ
มติ
ให้ความเห็นชอบ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนตัวอักษร ประจาภาคการศึกษาที่
2/2555
วาระที่ 2.6 รับรองรายงานการประชุม (วาระเวียน) ครั้งที่ 5/2556
ตามที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ส่งแบบเสนอความเห็นชอบ เรื่อง
1. ขอความอนุเคราะห์ลดและเพิม่ รายวิชาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ จานวน 7 ราย 2. ขอความ
อนุเคราะห์ลดและเพิ่มรายวิชาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เป็นกรณีพิเศษ สาขาวิชาชีววิทยา จานวน 3 ราย นั้น ผลการ
พิจารณาของกรรมการฯ จานวน 21 ราย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมการ 17 ราย ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีการแก้ไข
2. กรรมการ 4 ราย ไม่ส่งแบบความเห็นชอบคืนที่ส่วนธุรการ ซึ่งถือว่าให้ความเห็นชอบ
มติ
ให้ความเห็นชอบ เรื่อง
1. ขอความอนุเคราะห์ลดและเพิ่มรายวิชาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
ฟิสิกส์ จานวน 7 ราย
2. ขอความอนุเคราะห์ลดและเพิ่มรายวิชาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เป็นกรณีพิเศษ
สาขาวิชาชีววิทยา จานวน 3 ราย
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอขออนุมัต-ิ เพื่อทักท้วง
วาระที่ 4.1 ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ของ นางสาวอัยรา
พันอนุ
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้แจ้งผลการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวอัยรา
พันอนุ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาจุลชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.2 ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์
ของ นายคุณากร พละวงศ์ และนางสาวพรทิพย์ เชื่อมชัยตระกูล
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ ได้แจ้งผลการสอบวัดคุณสมบัติ
ของ นายคุณากร พละวงศ์ และนางสาวพรทิพย์ เชื่อมชัยตระกูล นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยี
เลเซอร์และโฟตอนนิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
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ข้อสังเกต
1. หัวหน้าสาขาวิชา ให้ใส่คาว่า “รักษาการแทน” ด้วย
2. สาขาวิชาให้ใส่ชื่อเต็ม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.3 แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาว
สิรีรัตน์ อินทรกาแหง
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้แจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสิรีรัตน์ อินทรกาแหง นักศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์/นาเสนอผลงาน เรื่องที่ 1 Impact factor ให้แก้ไขปี ค.ศ. เป็น
2011
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.4 แบบประเมิ น การสอบวิท ยานิ พนธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา ของ
นางสาวดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้แจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวดวงสุดา
โชคเฉลิมวงศ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์/นาเสนอผลงาน เรื่องที่ 2 ให้ใส่ Impact factor ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.5 รายชื่ออาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิช าเคมี ของ นาย
ศรัณย์ ยวงจันทร์
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายศรัณย์ ยวงจันทร์
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.6 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นายสุริยา
ดวงมณี
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายสุริยา ดวงมณี
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.7 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาว
ประภัสสร เพลิดสระน้อย
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวประภัสสร
เพลิดสระน้อย นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
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มติ

ให้ความเห็นชอบ

วาระที่ 4.8 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาว
นันท์ธิดา วิเศษ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวนันท์ธิดา วิเศษ
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.9 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาว
โสภิดา เที่ยงวิริยะ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวโสภิดา เที่ยงวิริยะ
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.10 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาว
อารีรัตน์ เจียมประเสริฐบุญ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวอารีรัตน์
เจียมประเสริฐบุญ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.11 รายชื่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าชี วเคมี ของ
นางสาวสุกัญญา มีถม
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาว
สุกัญญา มีถม นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.12 รายชื่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการรั บ รู้ จ าก
ระยะไกล ของ ร้อยเอกประสงค์ ชานาญวาด
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ ร้อยเอก
ประสงค์ ชานาญวาด นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.13 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นาย
จารุ จุติมูสิก
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายจารุ จุติมูสิก
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. ให้ใส่ เปอร์เซ็นต์ การมีส่วนร่วมด้วย
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2. ให้ตัด เครื่องหมาย  ตรง  ได้แนบประวัติบุคคลภายนอกมาพร้อมนี้ จานวน 17
ฉบับ ออก
3. แก้ไข พ.ศ. ทีห่ ัวหน้าสาขาวิชา ลงนาม เป็น 2556
ให้ความเห็นชอบ

วาระที่ 4.14 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาว
วิไลพร อินสุวรรณ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาววิไลพร อินสุวรรณ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. แก้ไขเครื่องหมาย  ที่ระบุ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็น อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2. ให้ระบุเครื่องหมาย  ตรง  กรรมการหมายเลข 2 เคยได้รับการแต่งตั้งแล้ว จึงไม่
แนบประวัติมาด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.15 รายชื่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พนธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณฑิ ต สาขาวิช าชี วเคมี ของ
นางสาวศิริวรรณ วันศุกร์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาว
ศิริวรรณ วันศุกร์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.16 รายชื่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พนธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณฑิ ต สาขาวิช าชี วเคมี ของ
นางสาวกนกวรรณ เลาหลิดานนท์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาว
กนกวรรณ เลาหลิดานนท์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.17 รายชื่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการรั บ รู้ จ าก
ระยะไกล ของ นางสาววิลาวัณย์ ประสมทรัพย์
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาว
วิล าวัณ ย์ ประสมทรัพ ย์ นั ก ศึก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก สาขาวิชาการรั บรู้ จ ากระยะไกล รายละเอี ย ดดั งเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.18 รายชื่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการรั บ รู้ จ าก
ระยะไกล ของ นางสาวศศิกานต์ ไพลกลาง
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หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาว
ศศิกานต์ ไพลกลาง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.19 รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ
Mr.Singphone Luangleuxay
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ
Mr.Singphone Luangleuxay นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
ข้อสังเกต
1. หัวหน้าสาขาวิชา ให้ใส่คาว่า “รักษาการแทน” ด้วย
2. แก้ไข พ.ศ. ที่หัวหน้าสาขาวิชา ลงนาม เป็น 2556
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.20 รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ
Mr.Kham Youanechuexian
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ
Mr.Kham Youanechuexian นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
ข้อสังเกต
1. หัวหน้าสาขาวิชา ให้ใส่คาว่า “รักษาการแทน” ด้วย
2. แก้ไข พ.ศ. ที่หัวหน้าสาขาวิชา ลงนาม เป็น 2556
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.21 รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ
นางสาวสมสมร สุขพงษ์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ
นางสาวสมสมร สุขพงษ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.22 รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ
นางสาวพรทิชา เหมือนจีน
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ
นางสาวพรทิชา เหมือนจีน นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.23 รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ
นายวารินทร์ บุญเรียม
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ
นายวารินทร์ บุญเรียม นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.24 รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ
นางสาวมนัสวี พานิชนอก
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ
นางสาวมนัสวี พานิชนอก นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.25 รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ
นายสุขสันต์ ช่างเหล็ก
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ
นายสุขสันต์ ช่างเหล็ก นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.26 รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์
และโฟตอนนิกส์ ของ นายคุณากร พละวงศ์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบวัดคุณสมบัติ ของ นายคุณากร พละวงศ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต หัวหน้าสาขาวิชา ให้ใส่คาว่า “รักษาการแทน” ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.27 รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์
และโฟตอนนิกส์ ของ นางสาวพรทิพย์ เชื่อมชัยตระกูล
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวพรทิพย์ เชื่อมชัยตระกูล นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์
และโฟตอนนิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต หัวหน้าสาขาวิชา ให้ใส่คาว่า “รักษาการแทน” ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.28 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นางสาวประภัสสร เพลิดสระน้อย
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นางสาว
ประภัสสร เพลิดสระน้อย นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.29 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นางสาวนันท์ธิดา วิเศษ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นางสาว
นันท์ธิดา วิเศษ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.30 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นางสาวโสภิดา เที่ยงวิริยะ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นางสาว
โสภิดา เที่ยงวิริยะ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.31 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ของ นางสาวนวรัตน์ เอกก้านตรง
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวนวรัตน์ เอกก้านตรง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.32 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นางสาวพิไลลักษณ์ กาบบาลี
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นางสาว
พิไลลักษณ์ กาบบาลี นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.33 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเคมี ของ นายวัชรินทร์ ชุมจันทร์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี
ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ของ นายวัชรินทร์ ชุมจันทร์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
ข้อสังเกต หัวหน้าสาขาวิชา ให้ใส่คาว่า “รักษาการแทน” ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.34 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเคมี ของ นายอนุวัต อุ่นคา
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี
ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ของ นายอนุวัต อุ่นคา นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
ข้อสังเกต หัวหน้าสาขาวิชา ให้ใส่คาว่า “รักษาการแทน” ด้วย
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มติ

ให้ความเห็นชอบ

วาระที่ 4.35 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ของ นายจารุ จุติมูสิก
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นาย
จารุ จุติมูสิก นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.36 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเคมี ของ นางสาวเวธกา เช้าเจริญ
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี
ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ของ นางสาวเวธกา เช้าเจริญ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.37 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเคมี ของ นางสาวสุนิสา ทองสม
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี
ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสุนิสา ทองสม นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.38 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาว
กัลยาณี กาจสันเทียะ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวกัลยาณี
กาจสันเทียะ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.39 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นาย
ศานิตย์ สุวรรณวงศ์
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายศานิตย์
สุวรรณวงศ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.40 รายชื่ อคณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ นั กศึ กษามหาบั ณฑิ ต สาขาวิชาการรับ รู้จ าก
ระยะไกล ของ นายทบทอง ชั้นเจริญ
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ
นายทบทอง ชั้นเจริญ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
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มติ

ให้ความเห็นชอบ

วาระที่ 4.41 รายชื่ อคณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ นั กศึ กษามหาบั ณฑิ ต สาขาวิชาการรับ รู้จ าก
ระยะไกล ของ นางสาวสุภักดิ์ กุลโท
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวสุภักดิ์ กุลโท นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.42 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ
นายณพฐ์ โสภีพันธ์
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายณพฐ์
โสภีพันธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.43 กาหนดวันสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ Mr.Kham
Youane chue xian
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอกาหนดวันสอบประมวลความรู้ ของ Mr.Kham
Youane chue xian นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.44 ก าหนดวั น สอบประมวลความรู้ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา ของ
Mr.Singphone Luangleuxay
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา
ได้เสนอขอกาหนดวั นสอบประมวลความรู้ ของ
Mr.Singphone Luangleuxay นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.45 กาหนดวันสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาว
พรทิชา เหมือนจีน
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอกาหนดวันสอบประมวลความรู้ ของ นางสาว
พรทิชา เหมือนจีน นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.46 กาหนดวันสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาว
สมสมร สุขพงษ์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอกาหนดวันสอบประมวลความรู้ ของ นางสาว
สมสมร สุขพงษ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.47 กาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นายวารินทร์
บุญเรียม
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอกาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายวารินทร์
บุญเรียม นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ให้ระบุเครื่องหมาย  ตรง  สอบข้อเขียน และสอบปากเปล่า ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.48 กาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาว
มนัสวี พานิชนอก
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอกาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาว
มนัสวี พานิชนอก นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.49 กาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นายสุขสันต์
ช่างเหล็ก
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอกาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายสุขสันต์
ช่างเหล็ก นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต สถานที่ให้แก้ไข จาก ชั้น 4 เป็น ชั้น 1
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.50 กาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟ
ตอนนิกส์ ของ นางสาวพรทิพย์ เชื่อมชัยตระกูล
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ ได้เสนอขอกาหนดวันสอบวัด
คุณสมบัติ ของ นางสาวพรทิพย์ เชื่อมชัยตระกูล นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอน
นิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. แก้ไข พ.ศ. ที่สอบข้อเขียน เป็น 2556
2. หัวหน้าสาขาวิชา ให้ใส่คาว่า “รักษาการแทน” ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.51 กาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึก ษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟ
ตอนนิกส์ ของ นายคุณากร พละวงศ์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ ได้เสนอขอกาหนดวันสอบวัด
คุณสมบัติ ของ นายคุณากร พละวงศ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. แก้ไข พ.ศ. ที่สอบข้อเขียน เป็น 2556
2. หัวหน้าสาขาวิชา ให้ใส่คาว่า “รักษาการแทน” ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ

15

วาระที่ 4.52 กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวกัลยาณี
กาจสันเทียะ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอกาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวกัลยาณี กาจสันเทียะ
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต สถานที่ให้ใส่ อาคารวิชาการ 2 ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.53 กาหนดวันสอบวิทยานิ พนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายศานิตย์
สุวรรณวงศ์
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอกาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายศานิตย์ สุวรรณวงศ์
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต สถานที่ให้แก้ไข เป็น ห้องประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ อาคาร C2
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.54 กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ
นางสาวสุภักดิ์ กุลโท
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอกาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสุภักดิ์
กุลโท นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.55 กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ
นายทบทอง ชั้นเจริญ
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอกาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายทบทอง
ชั้นเจริญ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.56 กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นายณพฐ์
โสภีพันธ์
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอกาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายณพฐ์ โสภีพันธ์
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.57 กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาวสิริรัตน์
สุขฑีฆะ
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอกาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาว
สิริรัตน์ สุขฑีฆะ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.58 กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎี บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาว
แววดาว ดาทอง
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอกาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาว
แววดาว ดาทอง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.59 เปลี่ยนแปลงกาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุล ชีววิทยา
ของ นางสาวพัชรี ปราศจาก
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงกาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์
ของ นางสาวพัชรี ปราศจาก นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาจุลชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.60 แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ครั้ ง ที่ 7 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายอทิพงศ์ บุตรชานนท์
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 7 ของ
นายอทิพงศ์ บุตรชานนท์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.61 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 นางสาวสิรีรัตน์ อินทรกาแหง
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 8 ของ
นางสาวสิรีรัตน์ อินทรกาแหง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.62 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
สาขาวิชาเคมี ของ นายอดิศักดิ์ ทาขุลี
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 5 ของ นาย
อดิศักดิ์ ทาขุลี นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.63 แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ครั้ ง ที่ 7 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาชีวเคมี ของ นางสาวทิพย์วรินทร์ ริมลาดวน
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต
ครั้งที่ 7 ของ นางสาวทิพย์วรินทร์ ริมลาดวน นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. แก้ไขจานวนเงินที่เขียนเป็นตัวอักษร เป็น หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบแปด
บาทยี่สิบแปดสตางค์
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มติ

2. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงวันที่กากับด้วย
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป

วาระที่ 4.64 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
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ ว่าที่ ร.ต.ณัฐชัย อนันตกาล
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต
ครั้งที่ 1 ของ ว่าที่ ร.ต.ณัฐชัย อนันตกาล นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 4.65 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
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต
ครั้งที่ 4 ของ นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.1 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณารับนักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬา ประจาปีการศึกษา 2556
อ.วี รพล จั นธิม า ปฏิบัติ หน้า ที่แ ทนหั วหน้ าสาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ การกีฬา ได้เสนอขอแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณารับนักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจาปีการศึกษา 2556
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 5.2 รายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการพิจารณาการให้
ทุ น การศึ ก ษาส าหรั บ ผู้ มี ผ ลการเรี ย นดี เ ด่ น ที่ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
คณะกรรมการพิ จ ารณาการให้ ทุ น การศึ ก ษาส าหรั บ ผู้ มี ศั ก ยภาพเข้ า ศึ ก ษาระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และคณะกรรมการพิ จ ารณาการให้ ทุ น การศึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิ จัยจากแหล่งทุนภายนอก ประจาปีการศึกษา 2556
หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ และฟิสิกส์ประยุกต์
ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาการเสนอขอแต่ งตั้ ง คณะกรรมการคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
คณะกรรมการพิ จ ารณาการให้ ทุ น การศึ ก ษาส าหรั บ ผู้ มี ผ ลการเรี ย นดี เ ด่ น ที่ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษ าระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนการศึกษาส าหรับผู้มีศักยภาพเข้า ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการ
พิจารณาการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ประจาปี
การศึกษา 2556 หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ และฟิสิกส์ประยุกต์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
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ข้อสังเกต
1. ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ และ Dr.Michael F. Smith ให้ใส่
ตาแหน่งทางวิชาการ คาว่า “อาจารย์” ด้วย
2. แก้ไขตาแหน่งทางวิชาการ ของ ผศ.ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล เป็น รศ.ดร.ประยูร
ส่งสิริฤทธิกุล และเปลี่ยนเป็นกรรมการลาดับที่ 3
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้จัดทาคาสั่งรายชื่อคณะกรรมการคัดเลือก
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนการศึกษาสาหรับผู้มีผล
การเรียนดีเด่นที่สมัครเข้าศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา คณะกรรมการพิจารณาการให้
ทุนการศึก ษาสาหรับ ผู้มีศัก ยภาพเข้า ศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษา และคณะกรรมการ
พิจารณาการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก ประจาปีการศึกษา 2556 ต่อไป
วาระที่ 5.3 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาฟิสิกส์ จานวน 1 ราย
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอแต่งตั้ง ดร.ณรงค์ จันทร์เล็ก เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
Synchrotron Science, PES เพื่อเป็นคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. แก้ไขตาแหน่งของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะให้ถูกต้อง
2. ให้ระบุเครื่องหมาย  ตรง  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ด้วย
3. แก้ไข พ.ศ. ที่หัวหน้าสาขาวิชา ลงนาม เป็น 2556
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
นาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.4 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาชีวเคมี จานวน 1 ราย
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ รายวิชา 109725 Mass
Spectrometry of Biopolymers ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 3/2555 สาขาวิชาชีวเคมี จานวน 1
ราย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. หัวหน้าสาขาวิชา ให้ใส่คาว่า “รักษาการแทน” ด้วย
2. ข้อมูลประกอบการเสนอแต่งตั้ง ให้ใส่ข้อมูลประจาภาคการศึกษาที่ ปีการศึกษา
และจานวนชั่วโมงด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่อจัดทา
คาสั่งแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 5.5 แต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติการ สาขาวิชาชีวเคมี จานวน 1 ราย
รัก ษาการแทนหั ว หน้ า สาขาวิ ชาชี ว เคมี ได้ เ สนอขอแต่ งตั้ งผู้ ส อนปฏิ บั ติ ก าร เพื่อ สอนรายวิ ชา
109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY ประจาภาคการศึกษาที่ 3/2555
สาขาวิชาชีวเคมี จานวน 1 ราย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
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ข้อสังเกต
1. ให้หัวหน้าสาขาวิชาลงวันที่กากับด้วย
2. ข้อมูลประกอบการเสนอแต่งตั้ง ให้ใส่จานวนชั่วโมงด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่อจัดทา
คาสั่งแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 5.6 แต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติการ สาขาวิชาเคมี จานวน 7 ราย
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติการ เพื่อสอนรายวิชา 102112 ปฏิบัติการเคมี
พื้นฐาน 1 และรายวิชา 102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ ประจาภาคการศึกษาที่ 3/2555 สาขาวิชาเคมี จานวน 7
ราย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ให้ตัด เครื่องหมาย  ตรง  ได้แนบประวัติมาพร้อมนี้ จานวน 1 ฉบับ ออก
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่อจัดทา
คาสั่งแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 5.7 ขออนุมัติขยายเวลาการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3 นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ของ นายจิรายุทธ์ ศรีสกุลกานต์
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอขยายเวลาการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3 ของ นายจิรายุทธ์
ศรีสกุลกานต์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต แก้ไขเครื่องหมายที่ระบุ จาก – เป็น 
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาการสอบประมวลความรู้ออกไปจานวน 1 ภาคการศึกษา
คือ ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษา
ทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.8 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 2 นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายจิรายุทธ์ ศรีสกุลกานต์
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 ของ นาย
จิรายุทธ์ ศรีสกุลกานต์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต แก้ไขเครื่องหมายที่ระบุ จาก – เป็น 
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.9 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 5 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายสมพร ชอบธรรม
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่
5 ของ นายสมพร ชอบธรรม นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
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มติ

ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2555 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดาเนินการต่อไป

วาระที่ 5.10 ขออนุ มั ติ ค่ า ใช้ จ่ า ยจากค่ า ความเข้ ม แข็ ง ในการเดิ น ทางไปประชาสั ม พั น ธ์ ห ลั ก สู ต ร
สาขาวิชาชีวเคมี
ที่ประชุมได้พิจารณาการขออนุมัติค่าใช้จ่ายจากค่าความเข้มแข็งในการเดินทางไปประชาสัมพันธ์
หลักสูตร สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้ อ สั ง เกต แก้ ไ ขเดื อ นที่ ข ออนุ มั ติ เ ดิ น ทางไปประชาสั ม พั น ธ์ ห ลั ก สู ต ร จาก กุ ม ภาพั น ธ์ เป็ น
มกราคม
มติ
ให้ความเห็นชอบการใช้เงินค่าความเข้มแข็ง จานวน 4,388.- บาท
วาระที่ 5.11 ขอเปลี่ยนระดับคะแนนตัวอักษรวิชา 109204 ปฏิบัติการชีวเคมี ประจาภาคการศึกษาที่
2/2555
ที่ประชุมได้ พิจารณาการขอเปลี่ ยนระดับคะแนนตัวอัก ษร รายวิ ชา 109204 ปฏิบัติ การชี วเคมี
ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2555 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต หัวหน้าสาขาวิชาได้แจ้งเตือนผู้ประสานงานรายวิชาแล้วให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้จัดส่งระดับคะแนนตัวอักษรดังกล่าวไปยัง
ศูนย์บริการการศึกษาต่อไป
วาระที่ 5.12 ขอแจ้งการเลื่อนการขึ้นทะเบียนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี ของ นาย
เทิดเกียรติ แก้วพวง
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอเลื่อนการขึ้นทะเบียน ของ นายเทิดเกียรติ แก้วพวง นักศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบและ
ดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.13 ขอเทียบโอนหน่วยกิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาวรุ่งเรือง งาหอม
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอเทียบโอนหน่วยกิต ของ นางสาวรุ่งเรือง
งาหอม นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต แก้ไขแบบฟอร์ม และภาคการศึกษาที่จะขอเทียบโอนให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบโดยให้เป็นไปตามข้อบังคับ มทส. ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบและดาเนินการ
ต่อไป
วาระที่ 5.14 รายงานผลความก้ า วหน้ า ของการเพิ่ ม พู น ความรู้ ท างวิช าการ ของ ผศ.ดร.ชิ โนรั ต น์
กอบเดช
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอรายงานผลงานความก้าวหน้าของการเพิ่ มพูนความรู้ทางวิชาการ
ของ ผศ.ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
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ข้อสังเกต ให้เพิ่มข้อมูลเปรียบเทียบความก้าวหน้าของการไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ และแจ้งที่
ประชุมทราบในครั้งต่อไป
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาต่อไป
วาระที่ 5.15 ขอยกเลิกทุนการศึกษาสาหรับผู้มีศักยภาพเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา
2555 นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาววจี ใจแก้ว
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าเคมี ได้ เ สนอขอยกเลิ ก ทุ น การศึ ก ษาส าหรั บ ผู้ มี ศั ก ยภาพเข้ า ศึ ก ษาระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2555 ของ นางสาววจี ใจแก้ ว นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท สาขาวิ ช าเคมี
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังส่วนกิจการ
นักศึกษาต่อไป
วาระที่ 5.16 รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณารับทุนประเภทโควตาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
(ถอนวาระ)
วาระที่ 5.17 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการพิจารณาให้ทุนการศึกษาสาหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่นที่สมัคร
เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการพิจ ารณาการให้ทุนการศึกษาสาหรับผู้มี
ศักยภาพเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2555 สาขาวิชาการรับรู้จาก
ระยะไกล
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอรายชื่อนักศึกษารับทุนการศึกษาสาหรับผู้มีผลการ
เรียนดีเด่นที่สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และทุนการศึกษาสาหรับ ผู้มีศักยภาพเข้า ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2555 สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังส่วนกิจการ
นักศึกษาต่อไป
วาระที่ 5.18 เสนอรายชื่อนักศึกษาขอรับทุน ประเภททุ นการศึกษาแก่นักศึก ษาระดับบัณฑิตศึกษาที่
คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก สาขาวิชาฟิสิกส์ จานวน 2 ราย
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอรายชื่อนักศึกษาขอรับทุน ประเภททุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก สาขาวิชาฟิสิกส์ จานวน 2 ราย รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
อนุมัติในหลักการ และมอบสถานวิจัยสานักวิชาวิทยาศาสตร์จัดทาแบบฟอร์ม ของ
สานักวิชาวิทยาศาสตร์ขึ้นใหม่ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไป
ยังสถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป
วาระที่ 5.19 ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรฯ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบบริหารจัดการ
หลักสูตร และแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
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รั ก ษาการแทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา ได้ เ สนอขออนุ มั ติ ป รั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รฯ ขออนุ มั ติ
เปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบบริหารจัดการหลักสูตร และแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
ข้อสังเกต แก้ ไขชื่อเรื่ องใหม่ เป็น ขออนุมั ติปรับปรุ งหลักสู ตรฯ และแต่ง ตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
นาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.20 การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัล
ผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจาปี 2556
ที่ประชุมได้พิจารณาการเสนอผลงานเพื่ อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่น
แห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจาปี 2556 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
- รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เสนอ รองศาสตราจารย์ ดร.วินิช พรมอารักษ์
- รางวัลผลงานวิจัย เสนอ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา
3. อาจารย์ ดร.ระพี โกศัลวิตร
- รางวัลวิทยานิพนธ์ เสนอ อาจารย์ ดร.ธีรนันท์ ศิริตานนท์
วาระที่ 5.21 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิ ทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน
ครั้งที่ 22
(ย้ายไปเป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 1.4.3)
วาระที่ 5.22 การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ประจาปี 2556 ครั้งที่ 1
ที่ประชุมได้พิจารณาการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ประจาปี 2556
ครั้งที่ 1 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
รับทราบ
วาระที่ 5.23 ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาชีวเคมี ของ
อ.ดร.พนิดา ขันแก้วหล้า
ที่ประชุมได้พิจารณาการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ของ
อาจารย์ ดร.พนิดา ขันแก้วหล้า อาจารย์ประจาสาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต เอกสารประกอบการสอน ให้เพิ่มเติมรายละเอียดในคานา เกี่ยวกับการนาไปใช้ในการ
เรียนการสอน
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ให้ความเห็นชอบ และมอบหัวหน้าสาขาวิชาฯ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องรับข้อสังเกต
ของที่ประชุมไปดาเนินการ โดยไม่ต้องนาเข้าพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้
แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวเพื่อให้ส่วนการเจ้าหน้าที่ดาเนินการต่อไป

วาระที่ 5.24 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรดุษ ฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ที่ประชุมได้พิจารณาการขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
นาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.25 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาว
อมรรัตน์ พิทักษ์พงษ์
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวอมรรัตน์ พิทักษ์พงษ์ นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.26 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นายสิทธิชัย กุลวงค์
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นายสิทธิชัย กุลวงค์ นักศึกษาระดับปริญญา
เอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.27 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช าชีววิทยา ของ นายณัฏฐพล
ศุภกมลเสนีย์
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นายณัฏฐพล ศุภกมลเสนีย์ นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.28 วิท ยานิพนธ์ ฉบั บสมบู รณ์ นัก ศึก ษาดุษ ฎี บั ณฑิต สาขาวิช าชี วเคมี ของ นางสายฝน
อาชนะชัย คอห์นฮอร์สต์
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นางสายฝน อาชนะชัย คอห์นฮอร์สต์ นักศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.29 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎี บัณฑิต สาขาวิช าเคมี ของ นางสาวสิรีรัตน์
อินทรกาแหง
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นางสาวสิรีรัตน์ อินทรกาแหง นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
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ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป

วาระที่ 5.30 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช าชีววิทยา ของ นางสาวนลิน
สิทธิธูรณ์
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นางสาวนลิน สิทธิธูรณ์ นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.31 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาวดวงสุดา
โชคเฉลิมวงศ์
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นางสาวดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ์ นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
วาระที่ 5.32 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช าชีววิทยา ของ นางสุกาญดา
เชื้อสุวรรณ
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นางสุกาญดา เชื้อสุวรรณ นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเชิงนโยบาย
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
วาระที่ 7.1 ผลการสอบประมวลความรู้ นักศึ กษามหาบัณฑิต สาขาวิช าชีววิทยา ของ นางสาว
สมสมร สุขพงษ์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้แจ้งผลการสอบประมวลความรู้ ของ นางสาวสมสมร
สุขพงษ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 7.2 ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์
ที่ประชุมได้พิจารณาการขอแจ้งเปลี่ยนชื่อหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. แก้ไขชื่อเรื่อง เป็น ขอแจ้งเปลี่ยน พ.ศ. ของหลักสูตรปรับปรุง
2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต แก้ไข
เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
3. หลักสูตรปรับปรุง ให้ใส่คาว่า “พ.ศ.” ด้วย
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ให้ความเห็นชอบ

วาระที่ 7.3 แต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิต ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี ของ อ.ดร.ชุติมา ตลับนิล
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้ง อ.ดร.ชุติมา ตลับนิล เป็นคณาจารย์
บัณฑิต ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
นาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 7.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ที่ประชุมได้พิจารณาการขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
นาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 7.5 รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2555 จานวน 19
ราย
ที่ประชุมได้พิจารณารายชื่อผู้สาเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2555
จานวน 19 ราย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
นาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 7.6 รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 3/2553 (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 15) ระดับปริญญาเอก จานวน 1 ราย ภาคการศึกษาที่ 1/2555 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
ระดั บ ปริ ญ ญาเอก จ านวน 1 ราย และภาคการศึ ก ษาที่ 2/2555 ระดั บ ปริ ญ ญาเอก
จานวน 1 ราย
ที่ประชุมได้พิจารณารายชื่อผู้สาเร็จ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 3/2553
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 15) ระดับปริญญาเอก จานวน 1 ราย ภาคการศึกษาที่ 1/2555 (เพิ่มเติม ครั้ งที่ 3) ระดับปริญญาเอก
จานวน 1 ราย และภาคการศึกษาที่ 2/2555 ระดับปริญญาเอก จานวน 1 ราย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
ข้อสังเกต รายชื่อบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับ นานาชาติ ของ พันเอก
ปริญญา ฉายะพงษ์ ให้ใส่เลขหน้า ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
นาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 7.7 ขอให้ เ สนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ ท าหน้ า ที่ ป ระธานจั ด การประชุ ม วิ ช าการวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี (วทท)
ที่ประชุมได้พิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อทาหน้าที่ประธานจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (วทท) รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
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มติ

ให้ความเห็นชอบเสนอ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้
แจ้งสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ทราบต่อไป

วาระที่ 7.8 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติการ สาขาวิชาฟิสิกส์ จานวน 1 ราย
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอแต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติการ เพื่อสอนรายวิชา 105193 ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ทั่วไป ประจาภาคการศึกษาที่ 3/2555 สาขาวิชาฟิสิกส์ จานวน 1 ราย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สานักวิชาฯ จะได้ทาเรื่องเสนอส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่อจัดทา
คาสั่งแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 7.9 จุดตั้งร้านจาหน่ายกาแฟสด ณ อาคารวิชาการ 2
หัวหน้าสานักงานคณบดี ได้ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับจุดตั้งร้านจาหน่ายกาแฟสด ณ อาคาร
วิชาการ 2 บริเวณด้านหน้าสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
มติ
รับทราบ
วาระที่ 7.10 การจัดเตรียมรายวิชาพื้นฐาน สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
อาจารย์ ดร.ขรรค์ ชัย โกศลทองกี่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ โรจนดิ ษฐ์ และรอง
ศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ ในฐานะผู้แทนสานักวิชาวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชุมคณะทางานจัดเตรียมความ
พร้อมความรู้พื้นฐานสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 แจ้งว่าที่ประชุมมีการพิจารณาหาวิธี
ป้องกันการตกออกของนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประกอบกับการทดสอบพื้นฐานความรู้ ของนักศึกษา เพื่อช่วยให้
สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษามากขึ้น จึงให้มีการจัดการทดสอบการวัด
ความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาที่จาเป็น ในรายวิชาคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ สาหรับนักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียน
รายวิชา 103101 แคลคูลัส 1 และ/หรือ รายวิชา 105101 ฟิสกิ ส์ 1
มติ
เห็นชอบในหลักการ โดยมอบหมายให้อาจารย์ ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์ ดาเนินการจัดทารายละเอียดสาหรับการ
จัดเตรียมรายวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง และนาเสนอคณะกรรมการประจาสานักวิ ชา
วิทยาศาสตร์เป็นวาระเวียนเพื่อพิจารณานาเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 7.11 การจัดสัมมนานอกสถานที่ สานักวิชาวิทยาศาสตร์
หัวหน้าสถานวิจัย ได้ขอหารือที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดสัมมนานอกสถานที่ สานักวิชาวิทยาศาสตร์
ข้อสังเกต เห็นควรจัดสัมมนาดังกล่าว ช่วงปลายเดือนเมษายน หรือต้นเดือนพฤษภาคม 2556 โดย
สถานที่น่าจะเป็นจังหวัดที่ติดชายทะเล
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ มอบหมายหัวหน้าสถานวิจัยในฐานะคณะทางานจัดสัมมนา
นอกสถานที่ของสานักวิชาวิทยาศาสตร์ ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมดังกล่าว
และนาเสนอที่ประชุมพิจารณาเป็นเรื่องสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป
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เลิกประชุมเวลา 17.10 น.
ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางสาวลฎาภา รัตนจารุ
นางบุษบา วรรณศุภ
นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
ผู้บันทึกการประชุม

