รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 11/2556
วันอังคารที่ 9 เมษายน 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 (อ.ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่, แทน)
9. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ (อ.ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่, แทน)
10. หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (รศ.ดร.ดํารัส ดาราศักดิ)์
11. หัวหน้าสาขาวิชาสรีรวิทยา (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษาการแทน)
12. หัวหน้าสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษาการแทน)
13. หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษาการแทน)
14. หัวหน้าสาขาวิชาปรสิตวิทยา (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษาการแทน)
15. รศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ (ผู้แทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
16. ผศ.ดร.เจษฎา ตัณฑนุช (ผู้แทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
17. ผศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์ (ผู้แทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
18. ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์ (ผู้แทนคณาจารย์สาํ นักวิชาวิทยาศาสตร์)
19. หัวหน้าสถานวิจัย (ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรญ
ั )
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล (ผศ.ดร.สัญญา สราภิรมย์)
2. ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ (ผู้แทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
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
ลาพักผ่อน
ติดภารกิจ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1.1 เรื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2556
วาระที่ 1.1.1 การอนุมัติผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจําภาค
การศึกษาที่ 3/2553, 3/2554, 1/2555, 2/2555 เพิ่มเติม และ 3/2555
วาระที่ 1.1.2 การอนุมัติแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
วาระที่ 1.1.3 การอนุมัติ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาเทคโนโลยี
เลเซอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
วาระที่ 1.1.4 การอนุมัติต่อสัญญาจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557
วาระที่ 1.1.5 การอนุมั ติ (ร่า ง) หลั ก สู ตรสหกิ จศึ ก ษามหาบั ณ ฑิต และสหกิ จ ศึก ษาดุ ษฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาสหกิจศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
วาระที่ 1.1.6 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.2 เรื่องจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2556
วาระที่ 1.2.1 การรับรองรายงานการประชุม สภาวิช าการ ครั้งที่ 2/2556 เรื่อง การอนุมัติเปิ ด
รายวิชาใหม่ และเพิ่มรายวิชาบังคับก่อน รายวิชาฟิสิกส์ มีการแก้ไ ขโดยให้เพิ่ม
ข้อความ “เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป” ด้วย
วาระที่ 1.2.2 การให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือในการเปิดสอนหลักสูตรปริญญา
เอกสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Guizhou
University of Finance and Economics ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
วาระที่ 1.2.3 การให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
วาระที่ 1.2.4 การให้ความเห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2554, 1/2555,
2/2555 เพิ่มเติม และ 3/2555
วาระที่ 1.2.5 การอนุมัติแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
วาระที่ 1.2.6 การขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิทยา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) เห็นควร
ให้ เ ปลี่ ย นชื่ อ วาระเป็ น “ขอความเห็ น ชอบเปลี่ ย นแปลงสั ง กั ด สาขาวิ ช าของ
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต และหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)” และให้ความเห็นชอบ
เปลี่ยนแปลงสังกัดสาขาวิชาของหลักสูตร
วาระที่ 1.2.7 รายงานจํานวนผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing-House ในปีการศึกษา
2556 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มีผู้ยืนยันเข้าศึกษา จํานวน 62 คน
มติ
รับทราบ
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วาระที่ 1.3 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําศูนย์/สถาบัน
วาระที่ 1.3.1 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําศูนย์กิจการนานาชาติ ครั้งที่ 1/2556
ประธานในฐานะผู้แทนสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ในคณะกรรมการประจําศูนย์กิจการนานาชาติ มีเรื่อง
แจ้งให้ทราบ คือ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนดุษฎีบัณฑิต 9 ทุนให้กับนักศึกษาจาก 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน รุ่นที่ 2
ประจําปีการศึกษา 2556
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอื่นๆ
วาระที่ 1.4.1 รายชื่อนักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต แบบก้าวหน้า (Honors Program) ประจําปี
การศึกษา 2556 หลัง Clearing-house
วาระที่ 1.4.2 ประกาศ มทส. เรื่อง ข้อปฏิบัติการจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ของนักศึกษาในสาขาวิชา
ประจําปีการศึกษา 2556
วาระที่ 1.4.3 ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ประจําปี 2554
วาระที่ 1.4.4 การแข่งขันกอล์ฟการกุศล SUT OPEN ครั้งที่ 9 มีรายได้รวมเงินบริจาคจํานวน
1,123,700.- บาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วมีเงินเหลือทั้งสิ้น 623,039.- บาท
มติ
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2556
ตามที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ส่งแบบแจ้งรับรองและแก้ไ ข
ปรับปรุงรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2556 วันที่ 12
มีนาคม 2556 และขอให้กรรมการฯ ส่งแบบแจ้งการรับรองคืนที่ส่วนธุรการภายในวันที่ 1 เมษายน 2556 นั้น ผล
การพิจารณาของกรรมการฯ จํานวน 21 ราย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมการ 12 ราย ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรการ โดยไม่มีการแก้ไข
2. กรรมการ 9 ราย ไม่ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรการ ซึ่งถือว่าให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติ
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 แจ้ ง งบประมาณค่ า ความเข้ ม แข็ ง บริ ห ารโครงการคงเหลื อ และประมาณการรายรั บ รายจ่าย ที่ปรับแก้ไข
ที่ประชุมได้พิจารณางบประมาณค่าความเข้มแข็งบริหารโครงการคงเหลือ และประมาณการรายรับรายจ่าย ที่ปรับแก้ไข รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. ประมาณการรายจ่าย ข้อ 6. และข้อ 7. ให้ปรับแก้ไข
จาก 6. ค่าวาดภาพเหมือนผู้เกษียณอายุงาน
7. ค่าพาหนะในพื้นที่/ค่าอุปกรณ์ดําน้ํา/ค่าเข้าชม
เป็น 6. ค่าพาหนะในพื้นที่/ค่าอุปกรณ์ดําน้ํา/ค่าเข้าชม
7. อื่นๆ
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มติ

2. ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เห็นควรให้เรียนเชิญท่านนายกสภามหาวิทยาลัย หรือ
อาจารย์ ดร.วิศิษฎ์พร วัฒนวาทิน มาบรรยายพิเศษ เรื่อง “สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
กับอาเซียน”
ให้ความเห็นชอบ โดยมอบคณะทํางานรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปดําเนินการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอขออนุมัต-ิ เพื่อทักท้วง
วาระที่ 4.1 ผลการสอบประมวลความรู้ นักศึ กษามหาบัณฑิต สาขาวิช าชีววิทยา ของ นางสาว
พรทิชา เหมือนจีน
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้แจ้งผลการสอบประมวลความรู้ ของ นางสาวพรทิชา
เหมือนจีน นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.2 ผลการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา ของ Mr.Yang
Fengchun
รั ก ษาการแทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา ได้ แ จ้ ง ผลการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ ของ Mr.Yang
Fengchun นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.3 ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นายวารินทร์
บุญเรียม
รัก ษาการแทนหัว หน้ า สาขาวิ ชาชี ว วิ ทยา ได้ แ จ้ ง ผลการสอบวั ด คุณ สมบั ติ ของ นายวาริ น ทร์
บุญเรียม นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.4 ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาวมนัสวี
พานิชนอก
รักษาการแทนหัวหน้า สาขาวิชาชีววิทยา ได้แจ้งผลการสอบวั ดคุณสมบัติ ของ นางสาวมนัส วี
พานิชนอก นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.5 ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นายสุขสันต์
ช่างเหล็ก
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้แจ้งผลการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายสุขสันต์
ช่างเหล็ก นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
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มติ

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป

วาระที่ 4.6 แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
ของ นายทบทอง ชั้นเจริญ
ประธานปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้แจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์
ของ นายทบทอง ชั้นเจริญ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.7 แบบประเมินการสอบวิท ยานิ พนธ์ นัก ศึกษามหาบัณฑิ ต สาขาวิช าเภสั ชวิท ยา ของ
นางสาวรัติกาล ทองสําฤทธิ์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้แจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวรัติกาล
ทองสําฤทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.8 แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ
นายณพฐ์ โสภีพันธ์
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้แจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายณพฐ์ โสภีพันธ์ นักศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต แก้ไขห้องประชุม เป็น ห้องประชุมสํานักวิชาวิทยาศาสตร์
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.9 แบบประเมิ น การสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา ของ
นางสาวแววดาว ดาทอง
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้แจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวแววดาว
ดาทอง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.10 แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นาง
สิริรัตน์ สุขฑีฆะ
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้แจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสิริรัตน์ สุขฑีฆะ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ผลการพิจารณาการสอบวิทยานิพนธ์ ให้ระบุเครื่องหมาย √ ตรง Ο อื่น ๆ แก้ไขตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการฯ ด้วย
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มติ

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป

วาระที่ 4.11 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
ชีววิทยา ของ นางสาวสุกัญญา ลาภกระโทก
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา
ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสุกัญญา ลาภกระโทก นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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
ชีววิทยา ของ นางสาวปาริชาต กรวยนอก
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา
ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ของ นางสาวปาริชาต กรวยนอก นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.13 รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ของ
นางสาวกนกวรรณ เลาหลิดานนท์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ
นางสาวกนกวรรณ เลาหลิดานนท์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.14 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นางสาววิมลมาศ ศิริวาณิชย์
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นางสาว
วิมลมาศ ศิริวาณิชย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.15 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
รับรู้จากระยะไกล ของ นายสมพร ชอบธรรม
ประธานปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นายสมพร ชอบธรรม นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.16 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ
Mr.Sokkhey Phauk
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ Mr.Sokkhey
Phauk นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.17 รายชื่ อคณะกรรมการสอบวิ ทยานิ พ นธ์ นั กศึ กษามหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการรับ รู้จ าก
ระยะไกล ของ นางสาววารุณี อ้วนโพธิ์กลาง
ประธานปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาววารุณี อ้วนโพธิ์กลาง นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.18 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ
นางสาววณัทกมล นาคณรงค์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาววณัทกมล นาคณรงค์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.19 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ
นางสาวปัญจมา จรรยาเลิศอดุล
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวปัญจมา จรรยาเลิศอดุล นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
ข้อสังเกต ให้ตัด เครื่องหมาย √ ตรง Ο กรรมการหมายเลข 4 เคยได้รับการแต่งตั้งแล้ว จึงไม่แนบ
ประวัติมาด้วย ออก
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.20 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ
นางศิณีวัณย์ พิทักษ์ทิม
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ
นางศิณีวัณย์ พิทักษ์ทิม นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต กรรมการลําดับที่ 5 ให้เปลี่ยน จาก อาจารย์ ดร.เศกสิทธิ์ ชํานาญศิลป์ เป็น ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ธนพร แม่นยํา
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.21 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ
นางสาวสุกัญญา ลาภกระโทก
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวสุกัญญา ลาภกระโทก นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.22 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ
นางสาวปาริชาต กรวยนอก
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวปาริชาต กรวยนอก นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.23 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ
นางสาวสุมาลี มุสิกา
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวสุมาลี มุสิกา นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.24 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ
นางสาวแคทรียา ธนะมูล
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวแคทรียา ธนะมูล นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.25 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิ ทยานิพ นธ์ นั กศึก ษาดุ ษฎี บัณฑิ ต สาขาวิ ชาการรับรู้ จาก
ระยะไกล ของ นายวิภพ แพงวังทอง
ประธานปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ ของ นายวิภพ แพงวังทอง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.26 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิ ทยานิพ นธ์ นั กศึก ษาดุ ษฎี บัณฑิ ต สาขาวิ ชาการรับรู้ จาก
ระยะไกล ของ นายปฏิวัติ ฤทธิเดช
ประธานปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ ของ นายปฏิวัติ ฤทธิเดช นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุม
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มติ

ให้ความเห็นชอบ

วาระที่ 4.27 กํา หนดวั นสอบวั ด คุณ สมบั ติ นั กศึ ก ษาดุ ษฎี บั ณฑิ ต สาขาวิช าชีว เคมี ของ นางสาว
กนกวรรณ เลาหลิดานนท์
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
ได้เสนอขอกําหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวกนกวรรณ
เลาหลิดานนท์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.28 กํ า หนดวั น สอบวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ของ
Mr.Sokkhey Phauk
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ของ Mr.Sokkhey Phauk
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.29 กําหนดวั นสอบวิท ยานิพนธ์ นักศึก ษามหาบั ณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาว
ปัญจมา จรรยาเลิศอดุล
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาว
ปัญจมา จรรยาเลิศอดุล นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.30 เปลี่ยนแปลงกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ
นายศานิตย์ สุวรรณวงศ์
อาจารย์ ดร.ขรรค์ ชั ย โกศลทองกี่ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ได้ เ สนอขอ
เปลี่ยนแปลงกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายศานิตย์ สุวรรณวงศ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.31 กําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ
นายวิภพ แพงวังทอง
ประธานปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอกําหนดวันสอบ
วิทยานิพนธ์ ของ นายวิภพ แพงวังทอง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.32 กําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาว
แคทรียา ธนะมูล
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาว
แคทรียา ธนะมูล นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.33 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
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางภรพนา บัวเพชร์
อาจารย์ ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอแผนการใช้
จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 4 ของ นางภรพนา บัวเพชร์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
ฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. การเข้ า ร่ ว มประชุ ม ทางวิ ช าการเพื่ อ นํ า เสนอผลงานวิ ช าการ ในประเทศ แก้ ไ ข
เครื่องหมายที่ระบุ จาก – เป็น √
2. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงวันที่กํากับด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.34 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 นายปฏิวัติ ฤทธิเดช
ประธานปฏิ บัติหน้าที่แ ทนหัวหน้า สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงิ น
ค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 4 ของ นายปฏิวัติ ฤทธิเดช นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จาก
ระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
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
สาขาวิชาชีววิทยา ของ นายญาณวรุตม์ คําชื่น
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิช าชีววิท ยา ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่า งวิทยานิพนธ์
ครั้งที่ 1 ของ นายญาณวรุตม์ คําชื่น นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 1/2556 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 ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นายปิยทัสน์ ฉัตรวรวิทย์
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ของ
นายปิยทัสน์ ฉัตรวรวิทย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
ข้อสังเกต ตรวจสอบภาคการศึกษาที่เข้าศึกษาให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
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วาระที่ 5.3 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 3 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวนิภาพร ปริโย
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 3 ของ นางสาว
นิภาพร ปริโย นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.4 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
สาขาวิชาชีวเคมี ของ นางสาวศิริวรรณ วันศุกร์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 4
ของ นางสาวศิริวรรณ วันศุกร์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.5 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 3 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวปรางค์ทอง ไชยสิทธิ์
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 3 ของ นางสาว
ปรางค์ทอง ไชยสิทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.6 ผลการพิจารณาทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 สาขาวิชา
ชีววิทยา จํานวน 1 ราย
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอรายชื่อนักศึกษารับทุนการศึกษาสําหรับผู้มี
ศัก ยภาพเข้ าศึ กษาระดั บบั ณ ฑิต ศึก ษา ประจํ า ปีก ารศึ ก ษา 2555 สาขาวิ ช าชี ว วิท ยา รายละเอี ยดดั งเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังส่วนกิจการ
นักศึกษาต่อไป
วาระที่ 5.7 ขออนุ มั ติ ย กเลิ ก การรับ ทุ น การศึ ก ษาสํ า หรับ ผู้ มี ศั ก ยภาพเข้ า ศึ กษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
สาขาวิชาเคมี จํานวน 1 ราย
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าเคมี ได้ เ สนอขอยกเลิ ก ทุ น การศึ ก ษาสํ า หรั บ ผู้ มี ศั ก ยภาพเข้ า ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ของ นางสาวพรรณิภา พะนะจะโปะ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
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มติ

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังส่วนกิจการ
นักศึกษาต่อไป

วาระที่ 5.8 รายชื่อผู้รับทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอก (OROG)
ประธานปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสถานวิจัย ได้เสนอรายชื่ออาจารย์และโครงการวิจัยเพื่อการ
พิจารณารับรองทุนที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก โครงการการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต โครงการวิจัยลําดับที่ 2 แก้ไขผู้ขอใช้สิทธิ์ จาก อาจารย์ ดร.อัจฉราพร แถวหมอ เป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์
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 ร่างปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ

ให้ความเห็นชอบ

วาระที่ 5.10 ขอเปลี่ยนรหัสวิชา 103211 หลักการทางคณิตศาสตร์
หัว หน้ าสาขาวิ ช าคณิต ศาสตร์ ได้ เสนอขอเปลี่ ยนรหั ส วิช า 103211 หลั กการทางคณิ ตศาสตร์
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
นําเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.11 ขอให้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน มทส.
ปีการศึกษา 2555
ที่ประชุมได้พิจารณาการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
ภายใน มทส. ปีการศึกษา 2555 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบเสนอ ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว
วาระที่ 5.12 ขอปรับตําแหน่งทางวิชาการจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาพิษวิทยา เป็น ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ ผศ.ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ
ที่ประชุมได้พิจารณาการขอปรับตําแหน่งทางวิชาการจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาพิษวิทยา
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ ผศ.ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อพิจารณา
ดําเนินการต่อไป
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วาระที่ 5.13 แต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา อ.ดร.นวรัตน์ นันทพงษ์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้ง อ.ดร.นวรัตน์ นันทพงษ์ เป็น
คณาจารย์บัณฑิต ระดับปริญญาโท สาขาวิชาจุลชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. แนบมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550
2. ให้ขออนุมัติแต่งตั้งเป็นคณาจารย์บัณฑิตระดับปริญญาโท ตั้งแต่ผ่านการประเมินการ
ทดสอบสอน (ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2550 เป็นต้นไป)
3. ให้เพิ่มเติมข้อมูลที่มีมติผ่านการประเมินการทดสอบสอนด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
นําเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.14 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาชีววิทยา ของ Dr.Chanthavy VONGKHAMHENG
รัก ษาการแทนหั ว หน้ าสาขาวิช าชีว วิท ยา ได้ เสนอขอแต่ง ตั้ งอาจารย์ พิเ ศษ รายวิ ชา 104716
Tropical Forest Ecology and Management และรายวิชา 104719 Wildlife Ecology and Management
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2556 สาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 1 ราย รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้สาขาวิชานํากลับไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมใน 2 ประเด็น ตามมติที่ประชุมคณะทํางาน
พิจารณาแนวทางการจ้างอาจารย์พิเศษและผู้สอนปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2556 และนําเข้าพิจารณาอีกครั้งเป็นวาระสืบเนื่อง
วาระที่ 5.15 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาชีววิทยา ของ รศ.ดร.กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ
รัก ษาการแทนหั ว หน้า สาขาวิ ช าชีว วิ ท ยา ได้ เ สนอขอแต่ ง ตั้ ง รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่ ง แก้ ว
วัฒนเสริมกิจ เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ และความเป็นพิษของสารประกอบที่ไ ด้จาก
ธรรมชาติ ศึกษาเกี่ยวกับเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตในระดับเซลล์ เพื่อเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
นําเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.16 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาชีววิทยา ของ รศ.พล.ต.ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ พล.ต.ดร.ชัยณรงค์
เชิดชู เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเภสัชวิทยา และพฤกษเคมี เพื่อเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
นําเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.17 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาชีววิทยา ของ นายศิวรักษ์ มหิทธิบุรินทร์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้ง นายศิวรักษ์ มหิทธิบุรินทร์ เป็น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน Environmental Engineering, Environmental Science เพื่อเป็นอาจารย์ผู้สอน รายวิชา
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104601 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
นําเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.18 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุ ษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นายอนุวั ต
อุ่นคํา
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นายอนุวัต อุ่นคํา นักศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.19 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ของ นางสาว
อัยรา พันอนุ
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวอัยรา พันอนุ นักศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาจุลชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.20 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายจารุ
จุติมูสิก
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นายจารุ จุติมูสิก นักศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.21 ขออนุ มั ติ โ ครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ของ
นางสาวนวรัตน์ เอกก้านตรง
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวนวรัตน์ เอกก้านตรง นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.22 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ของ นายวัชรินทร์
ชุมจันทร์
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นายวัชรินทร์ ชุมจันทร์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.23 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวกัลยาณี
กาจสันเทียะ
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นางสาวกัลยาณี กาจสันเทียะ นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
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ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป

วาระที่ 5.24 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ
นางสาวสุภักดิ์ กุลโท
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นางสาวสุภักดิ์ กุลโท นักศึกษาระดับปริญญา
โท สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.25 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นายณพฐ์
โสภีพันธ์
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นายณพฐ์ โสภีพันธ์ นักศึกษาระดับปริญญา
เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเชิงนโยบาย
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
วาระที่ 7.1 รายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2555 (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1) ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 ราย
ที่ประชุมได้พิจารณารายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2555
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 ราย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต แก้ไขหน่วยกิตสอบได้ และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
นําเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 7.2 ขอความอนุเคราะห์เพิ่มวิชาบังคับก่อนของวิชา 109201 ชีวเคมี
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี ได้เสนอขอความอนุเคราะห์เพิ่มวิชาบังคับก่อนของวิชา
109201 ชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
นําเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 7.3 การจัดทําแผ่นพับ และโปสเตอร์ของสํานักวิชาวิทยาศาสตร์
ที่ประชุมได้พิจารณาการจัดทําแผ่นพับ และโปสเตอร์ของสํานักวิชาวิทยาศาสตร์
มติ
รับทราบ
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เลิกประชุมเวลา 15.16 น.
รศ.ดร.ประพันธ์ แม่นยํา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางสาวลฎาภา รัตนจารุ
นางบุษบา วรรณศุภ
นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
ผู้บันทึกการประชุม

