รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 10/2556
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2
----------------------------------------------------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. คณบดี (รศ.ดร.ประพันธ์ แม่นยํา)
2. รองคณบดี (อ.ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา)
3. หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา (ผศ.ดร.หนูเดือน เมืองแสน, รักษาการแทน)
4. หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา (ผศ.ดร.หนูเดือน เมืองแสน, รักษาการแทน)
5. หัวหน้าสาขาวิชาเคมี (รศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ)
6. หัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี (รศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ, รักษาการแทน)
7. หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (รศ.ดร.ประภาศรี อัศวกุล)
8. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ (ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ, แทน)
9. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ (ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ, แทน)
10. หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล (ผศ.ดร.สัญญา สราภิรมย์)
11. หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (รศ.ดร.ดํารัส ดาราศักดิ)์
12. หัวหน้าสาขาวิชาสรีรวิทยา (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษาการแทน)
13. หัวหน้าสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษาการแทน)
14. หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษาการแทน)
15. หัวหน้าสาขาวิชาปรสิตวิทยา (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษาการแทน)
16. รศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ (ผู้แทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
17. ผศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์ (ผู้แทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
18. ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์ (ผู้แทนคณาจารย์สาํ นักวิชาวิทยาศาสตร์)
19. หัวหน้าสถานวิจัย (ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรญ
ั )
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ (ผู้แทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
2. ผศ.ดร.เจษฎา ตัณฑนุช (ผู้แทนคณาจารย์สาํ นักวิชาวิทยาศาสตร์)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. หัวหน้าสํานักงานคณบดี (นางสาวลฎาภา รัตนจารุ)
2. นางบุษบา วรรณศุภ
3. นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
เริ่มประชุมเวลา 13.35 น.

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ประธานกล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนูเดือน เมืองแสน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรักษาการ
แทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา และรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา และเปิดการประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1.1 เรื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556
วาระที่ 1.1.1 อนุมัติผลการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี และอนุมัติให้ดําเนินการ
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งอธิการบดี
วาระที่ 1.1.2 อนุ มั ติ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจํ า ภาคการศึ ก ษาที่ 2/2552,
3/2553, 3/2554, 1/2555 เพิ่มเติม และ 2/2555
วาระที่ 1.1.3 อนุมัติแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
วาระที่ 1.1.4 อนุ มั ติ (ร่ า ง) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต และวิ ท ยาศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
วาระที่ 1.1.5 อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสวัสดิการการศึกษาบุตร
ของพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
วาระที่ 1.1.6 นโยบายด้านการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.2 เรื่องจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2556
วาระที่ 1.2.1 การเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย (วทท)
วาระที่ 1.2.2 รายงานความคืบหน้าโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 - 2560
วาระที่ 1.2.3 การให้ความเห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2553, 3/2554,
1/2555, 2/2555 เพิ่มเติม และ 3/2555
วาระที่ 1.2.4 การอนุมัติแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
วาระที่ 1.2.5 การให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
วาระที่ 1.2.6 การอนุมัติแ ต่งตั้ งคณะกรรมการปรับ ปรุงหลักสู ตรวิท ยาศาสตรมหาบัณฑิต และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
วาระที่ 1.2.7 การอนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ และเพิ่มรายวิชาบังคับก่อน
วาระที่ 1.2.8 การให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชา
เทคโนโลยีเลเซอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.3 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําศูนย์/สถาบัน
ไม่มี
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วาระที่ 1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอื่นๆ
วาระที่ 1.4.1 ภารกิจงาน วทท 39 ของ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
วาระที่ 1.4.2 การพิจารณาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาประเภทโควตาผู้มีความสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระที่ 1.4.3 รายงานผลความก้าวหน้าของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ของ ผศ.ดร.ชิโนรัตน์
กอบเดช
วาระที่ 1.4.4 แจ้งผลการประเมินกิจกรรม 5ส ประจําปี 2555 ครั้งที่ 1
วาระที่ 1.4.5 ผลการเลือกสาขาวิชาของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แบบก้าวหน้า
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2 คน
- สาขาวิชาเคมี 6 คน
- สาขาวิชาชีววิทยา 11 คน
- สาขาวิชาฟิสิกส์ 14 คน
วาระที่ 1.4.6 การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารและงบประมาณของหน่ ว ยงานและของมหาวิ ท ยาลั ย
ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 ขอให้ ส าขาวิ ช าจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารและ
งบประมาณดังกล่าว ก่อนวันที่ 25 เมษายน 2556
มติ
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2556
ตามที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ส่งแบบแจ้งรับรองและแก้ไ ข
ปรับปรุงรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ในคราวประชุมครั้ งที่ 6/2556 วันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2556 และขอให้กรรมการฯ ส่งแบบแจ้งการรับรองคืนที่ส่วนธุรการภายในวันที่ 7 มีนาคม 2556 นั้น
ผลการพิจารณาของกรรมการฯ จํานวน 21 ราย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมการ 9 ราย ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรการ โดยไม่มีการแก้ไข
2. กรรมการ 12 ราย ไม่ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรการ ซึ่งถือว่าให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติ
รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
- หน้ า 20 วาระที่ 5.13 แก้ ไ ขมติ เป็ น ให้ ค วามเห็ น ชอบโดยให้ เ ป็ น ไปตาม
ข้อบังคับ มทส. ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ
จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
- หน้า 22 วาระที่ 5.20 แก้ไขมติ เป็น 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
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วาระที่ 2.2 รับรองรายงานการประชุม (วาระเวียน) ครั้งที่ 7/2556
ตามที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ส่งแบบเสนอความเห็นชอบ
เรื่อง 1. การเปิดรายวิชาใหม่ และการเพิ่มรายวิชาบังคับก่อน และ 2. รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณารับทุนประเภทโควตาผู้
มีค วามสามารถทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬา นั้ น ผลการพิ จ ารณาของ
กรรมการฯ จํานวน 21 ราย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมการ 12 ราย ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีการแก้ไข
2. กรรมการ 9 ราย ไม่ส่งแบบความเห็นชอบคืนที่ส่วนธุรการ ซึ่งถือว่าให้ความเห็นชอบ
มติ
ให้ความเห็นชอบ เรื่อง
1. การเปิดรายวิชาใหม่ และการเพิ่มรายวิชาบังคับก่อน
2. รายชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณารั บ ทุ น ประเภทโควตาผู้ มี ค วามสามารถทางด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
วาระที่ 2.3 รับรองรายงานการประชุม (วาระเวียน) ครั้งที่ 8/2556
ตามที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ส่งแบบเสนอความเห็นชอบ เรื่อง
ขอความเห็นชอบระดับคะแนนตัวอักษรนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2555 นั้น
ผลการพิจารณาของกรรมการฯ จํานวน 21 ราย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมการ 9 ราย ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีการแก้ไข
2. กรรมการ 12 ราย ไม่ส่งแบบความเห็นชอบคืนที่ส่วนธุรการ ซึ่งถือว่าให้ความเห็นชอบ
มติ
ให้ความเห็นชอบ เรื่อง ขอความเห็นชอบระดับคะแนนตัวอักษรนักศึกษาหลักสูตร
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2555
วาระที่ 2.4 รับรองรายงานการประชุม (วาระเวียน) ครั้งที่ 9/2556
ตามที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ส่งแบบเสนอความเห็นชอบ เรื่อง
การอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขวิชาบังคับก่อน สาขาวิชาเภสัชวิทยา นั้น ผลการพิจารณาของกรรมการฯ จํานวน 21
ราย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมการ 12 ราย ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีการแก้ไข
2. กรรมการ 1 ราย ให้ความเห็นชอบ โดยมีการแก้ไข คือ Column ที่ 2 วิชาบังคับก่อน (ใหม่) จาก
113301 MEDICAL PHARMACOLOGY I เป็น 113301 Medical Pharmacology I
3. กรรมการ 8 ราย ไม่ส่งแบบความเห็นชอบคืนที่ส่วนธุรการ ซึ่งถือว่าให้ความเห็นชอบ
มติ
ให้ความเห็นชอบ เรื่อง การอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขวิชาบังคับก่อน สาขาวิชาเภสัช
วิทยา
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 -ร่าง- กําหนดการสัมมนาประจําปี 2556 สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
รองคณบดีในฐานะประธานคณะทํางานจัดสัมมนาประจําปี 2556 สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เสนอ
(ร่าง) กําหนดการสัมมนาประจําปี 2556 สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ และขอหารือที่ประชุมพิจารณากําหนดหัวข้อการ
สัมมนาดังกล่าว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) กําหนดการสัมมนาดังกล่าว โดยกําหนดหัวข้อสัมมนา คือ
“สํานักวิชาวิทยาศาสตร์กับอาเซียน”
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วาระที่ 3.2 ขออนุมัติใช้งบประมาณค่าความเข้มแข็งบริหารโครงการ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อจัด
สัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่
ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาการขออนุ มั ติ ใ ช้ ง บประมาณค่ า ความเข้ ม แข็ ง บริ ห ารโครงการ สํ า นั ก วิ ช า
วิทยาศาสตร์ เพื่อจัดสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
อนุมัติใช้เงินค่าความเข้มแข็งบริหารโครงการ จํานวน 79,000.- บาท เพื่อจัดสัมมนา
และศึกษาดูงานดังกล่าว โดยมอบคณะทํางานดําเนินการปรับตารางรายรับ – รายจ่าย
ให้เป็นตารางเดียวกัน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอขออนุมัต-ิ เพื่อทักท้วง
วาระที่ 4.1 แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาว
กัลยาณี กาจสันเทียะ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้แจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวกัลยาณี กาจสันเทียะ นักศึกษา
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. ให้ระบุคํานําหน้าชื่อ “นางสาว”
2. ผลการพิจารณาการสอบวิทยานิพนธ์ ให้ระบุเครื่องหมาย √ ตรง Ο อื่น ๆ แก้ไข
ตามคําแนะนําของคณะกรรมการฯ ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.2 แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
ของ นางสาวสุภักดิ์ กุลโท
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้แจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสุภักดิ์ กุลโท
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ให้ระบุคํานําหน้าชื่อ “นางสาว”
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.3 รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ของ นายธีรพร เหลืองรังษิยากุล
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ
นายธีรพร เหลืองรังษิยากุล นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.4 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ของ นางสาวปริศฑนุช เกษียร
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ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวปริศฑนุช เกษียร นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ให้ตัดเครื่องหมาย √ ที่ระบุ ตรง Ο อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ตรง Ο ได้แนบ
ประวัติบุคคลภายนอกมาพร้อมนี้ จํานวน 17 ฉบับ ออก
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.5 รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบั ติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช าคณิตศาสตร์
ของ นางสาวศศิธร อนันตโสภณ
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาว
ศศิธร อนันตโสภณ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.6 รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบั ติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช าคณิตศาสตร์
ของ นางสาวณัฐสุรางค์ ยะสูงเนิน
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาว
ณัฐสุรางค์ ยะสูงเนิน นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.7 รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบั ติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช าคณิตศาสตร์
ของ นายปิยะณัฐ พวงจําปา
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายปิยะณัฐ
พวงจําปา นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต เพิ่มกรรมการ 1 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ตัณฑนุช และเปลี่ยนแปลง
ลําดับของกรรมการ ดังนี้
- ลําดับที่ 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ตัณฑนุช
- ลําดับที่ 6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.8 รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ
Mr. Yang Fengchun
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ
Mr. Yang Fengchun นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.9 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา ของ นายวารินทร์ บุญเรียม
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รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการสอบวัด
คุณสมบัติ ของ นายวารินทร์ บุญเรียม นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.10 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิท ยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิช า
ชีววิทยา ของ นายรัสสะ ศรีภิรมย์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ของ นายรัสสะ ศรีภิรมย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.11 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิท ยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิช า
ฟิสิกส์ ของ นางสาวยุวดี สุวรรณ์
ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวยุวดี สุวรรณ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต กรรมการลําดับที่ 2 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ แก้ไขคําว่า “ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์” ให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.12 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ของ นางสาวอมรรัตน์ สุริยวิจิตรเศรณี
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวอมรรัตน์ สุริยวิจิตรเศรณี นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.13 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ของ นายสุนทร บุญตา
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ
นายสุนทร บุญตา นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.14 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิ ทยานิพ นธ์ นั กศึก ษาดุ ษฎี บัณฑิ ต สาขาวิ ชาการรับรู้ จาก
ระยะไกล ของ นายมนตรี พิมพ์ใจ
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ
นายมนตรี พิมพ์ใจ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
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มติ

ให้ความเห็นชอบ

วาระที่ 4.15 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นัก ศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช า
คณิตศาสตร์ ของ นายณพฐ์ โสภีพันธ์
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ
นายณพฐ์ โสภีพันธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ และเห็นชอบให้แต่งตั้ง ดร.ภูษณ ปรีย์มาโนช เป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะเพิ่มเติม
วาระที่ 4.16 กําหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นางสาว
ศศิธร อนันตโสภณ
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอกําหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวศศิธร
อนันตโสภณ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.17 กําหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นางสาว
ณัฐสุรางค์ ยะสูงเนิน
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอกําหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวณัฐสุรางค์
ยะสูงเนิน นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.18 กําหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นาย
ปิยะณัฐ พวงจําปา
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอกําหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายปิยะณัฐ พวงจําปา
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต สอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. แก้ไขวิชา เป็น
ODE and PDE
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.19 กําหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ Mr.Yang
Fengchun
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอกําหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ ของ Mr.Yang
Fengchun นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.20 กําหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาว
ทิพวรรณ พิมพ์จันทร์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอกําหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาว
ทิพวรรณ พิมพ์จันทร์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
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ข้อสังเกต สอบข้อเขียน วันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 09.30-16.00 น. แก้ไขชื่อวิชา
เป็น 104600 Environmental Biology
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.21 กําหนดวั นสอบวิท ยานิพนธ์ นักศึก ษามหาบั ณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาว
รัติกาล ทองสําฤทธิ์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาว
รัติกาล ทองสําฤทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.22 กําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ
นายมนตรี พิมพ์ใจ
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายมนตรี
พิมพ์ใจ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.1 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาฟิสิกส์ จํานวน 1 ราย
ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอแต่งตั้ง ดร.ธีระพนธ์
แย้มวงษ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน Electrical properties of materials เพื่อเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. เพื่อเป็น ให้ระบุเครื่องหมาย √ ตรง Ο คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์
และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ด้วย
2. หัวหน้าสาขาวิชา ให้ใส่คําว่า “รักษาการแทน” ด้วย
3. ข้อมูลประกอบการเสนอขอแต่งตั้ง ข้อ 7. ลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ ให้ใส่อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
นําเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.2 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 1 ราย
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้ง Dr.Chanthavy VONGKHAMHENG
เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน Wildlife ecology and conservation, Tropical forest conservation and
management
เพื่ อ เป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ ว ม คณะกรรมการพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอน รายวิชา 104716 Tropical Forest Ecology and Management
และรายวิชา 104719 Wildlife Ecology and Management ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
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มติ

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
นําเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป

วาระที่ 5.3 แต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ จํานวน 1 ราย
ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ ได้
เสนอขอแต่งตั้ง อ.ดร.พนมศักดิ์ มีมนต์ เป็นคณาจารย์บัณฑิต ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟ
ตอนนิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. ในบันทึกข้อความให้ระบุวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณาจารย์บัณฑิต ระดับปริญญาโท ด้วย
2. แบบเสนอประวัติในการขอแต่งตั้ง หัวข้อ ผลงานวิจัย หลังจบการศึกษาปริญญาเอก
แก้ไขเป็น ผลงานวิชาการ หลังจบการศึกษาปริญญาเอก
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
นําเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.4 แต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จํานวน 1 ราย
ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอแต่งตั้ง อ.ดร.อายุทธ
ลิ้มพิรัตน์ เป็นคณาจารย์บัณฑิต ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ในบันทึกข้อความให้ระบุวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณาจารย์บัณฑิต ระดับปริญญาโท ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
นําเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.5 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
สาขาวิชาเคมี ของ นายสุริยา ดวงมณี
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 ของ นายสุริยา
ดวงมณี นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ตรวจสอบครั้งที่ที่ขอขยายให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.6 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 2 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ นางนุจรินทร์ ศิริวาลย์
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 ของ นาง
นุจรินทร์ ศิริวาลย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ตรวจสอบครั้งที่ที่ขอขยายให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
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วาระที่ 5.7 ขอเทียบโอนหน่วยกิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางรุ่งเรือง งาหอม
(ถอนวาระ)
วาระที่ 5.8 รายชื่อผู้รับทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอก (OROG)
หัวหน้าสถานวิจัย ได้เสนอรายชื่อนักศึกษา อาจารย์และโครงการวิจัยเพื่อการพิจารณารับรองทุนที่
คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก โครงการการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์
ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ ค วามเห็ น ชอบ ทั้ ง นี้ สํ า นั ก วิ ช าฯ จะได้ แ จ้ ง ผลการพิ จ ารณาดั ง กล่ า วไปยั ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป
วาระที่ 5.9 ขออนุ มั ติโ ครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเคมี ของ นางสาว
พิไลลักษณ์ กาบบาลี
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวพิไลลักษณ์ กาบบาลี นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.10 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาวยุวดี
สุวรรณ์
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวยุวดี สุวรรณ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเชิงนโยบาย
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
วาระที่ 7.1 รายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2554 (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 8) ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 ราย
ที่ประชุมได้พิจารณารายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2554
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 8) ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 ราย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
นําเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 7.2 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
สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวอรสุรางค์ โสภิพันธ์
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 4 ของ
นางสาวอรสุรางค์ โสภิพันธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
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วาระที่ 7.3 แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ครั้ ง ที่ 3 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวเสาวนีย์ มานะดี
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 3 ของ
นางสาวเสาวนีย์ มานะดี นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 7.4 รายชื่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ว เคมี ของ
นางสาวจุฑามาส คําวงษา
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาว
จุฑามาส คําวงษา นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต แก้ไขตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.
เจมส์ เกตุทัต-คาร์นส์ เป็น ศาสตราจารย์ ดร.เจมส์ เกตุทัต-คาร์นส์
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 7.5 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นางสาวฐาปนี คําบุตดา
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นางสาว
ฐาปนี คําบุตดา นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ให้ตัด เครื่องหมาย √ ตรง Ο ได้แนบประวัติบุคคลภายนอกมาพร้อมนี้ จํานวน 17 ฉบับ
ออก
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 7.6 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นายชัยวัฒน์ คงหมั่นกลาง
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นาย
ชัยวัฒน์ คงหมั่นกลาง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ให้ตัด เครื่องหมาย √ ตรง Ο ได้แนบประวัติบุคคลภายนอกมาพร้อมนี้ จํานวน 17 ฉบับ
ออก
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 7.7 ขอรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2556 เป็น
กรณีพิเศษ
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2556 สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล จํานวน 2 ราย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาเพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และนําเสนอสภาวิชาการเพื่อทราบต่อไป
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วาระที่ 7.8 ขออนุมัติใช้งบประมาณค่าความเข้มแข็งบริหารโครงการ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อจัด
สัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่
(ย้ายไปพิจารณาเป็นเรื่องสืบเนื่อง วาระที่ 3.2)
วาระที่ 7.9 (ร่าง) กําหนดการสัมมนาประจําปี 2556 สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
(ย้ายไปพิจารณาเป็นเรื่องสืบเนื่อง วาระที่ 3.1)
วาระที่ 7.10 (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ที่ประชุมได้พิจารณาการขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนก่อนนําเสนอสภาวิชาการ
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
นําเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 7.11 แบบรายงานผลงานวิ ช าการ เพื่ อ ขอรั บ เงิ นประจํา ตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการเพิ่ ม ขึ้ น ตาม
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการผู้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ ของ ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ
ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอแบบรายงานผลงาน
วิช าการ เพื่ อ ขอรั บ เงิน ประจํา ตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการเพิ่ ม ขึ้น ตามมาตรฐานภาระงานทางวิ ชาการผู้ดํ า รงตํา แหน่ ง
ศาสตราจารย์ ของ ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ ประจําปีการศึกษา 2553 และ 2554
ข้อสังเกต ในบันทึกข้อความแก้ไขคําว่า “มาตรฐาน” ให้ถูกต้อง
มติ
ให้ ความเห็ นชอบ ทั้ง นี้ สํ า นัก วิ ชาฯ จะได้ จัด ส่ งผลงานทางวิช าการดัง กล่า วไปยั ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป
วาระที่ 7.12 ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ระดับ “รองศาสตราจารย์” ของ รศ.ดร.สินีนาฏ ศิริ
ที่ประชุมได้พิจารณาการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ระดับ “รองศาสตราจารย์” ของ รศ.ดร.
สินีนาฏ ศิริ อาจารย์ประจําสาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ หน้า 7 แก้ไขคํานําหน้าชื่อ จาก นาง เป็น
นางสาว
มติ
ให้ความเห็นชอบ และมอบหัวหน้าสาขาวิชาฯ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องรับข้อสังเกต
ของที่ประชุมไปดําเนินการ โดยไม่ต้องนําเข้าพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้
แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวเพื่อให้ส่วนการเจ้าหน้าที่ดําเนินการต่อไป
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เลิกประชุมเวลา 16.38 น.
ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางสาวลฎาภา รัตนจารุ
นางบุษบา วรรณศุภ
นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
ผู้บันทึกการประชุม

