รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 7/2560
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2
------------------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. คณบดี (ศ.ดร.สันติ แม้นศิร)ิ
2. รองคณบดี (ผศ.ดร.ธิดารัตน์ อารีรักษ์)
3. หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา (อ.ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา, รักษาการแทน)
4. หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ผศ.ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐิ์, แทน)
5. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ (ผศ.ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา)
6. หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล (รศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์)
7. หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (อ.ดร.ลลิดา โรจนธรรมณี)
8. หัวหน้าสาขาวิชาปรีคลินิก (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์)
9. Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns (ผู้แทนคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์)
10. อ.ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ (ผู้แทนคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์)
11. รศ.ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ (ผู้แทนคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์)
12. หัวหน้าสถานวิจัย (รศ.ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ)
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. หัวหน้าสาขาวิชาเคมี (ศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ)
2. ผศ.ดร.สัญชัย ประยูรโภคราช (ผู้แทนคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์)
3. ผศ.ดร.สายันต์ แก่นนาคา (ผู้แทนคณาจารย์สานักวิชาวิทยาศาสตร์)
4. หัวหน้าสานักงานคณบดี (นางกานดา คามาก)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. อ.ดร.อารีรัตน์ เส็นสด
2. อ.กิตติพล โหราพงศ์
3. อ.กันต์ธนน วณิชพิสิฐธนา (รักษาการผู้อานวยการกองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน)
4. นางชญาน์นัทช์ มีสง่า
5. นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
6. นางสาวจิรัชญา พรหมศิริ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ไปต่างประเทศ
ไปต่างประเทศ
ติดสอน
ลาป่วย

สถาบันการบินพลเรือน
สถาบันการบินพลเรือน
สถาบันการบินพลเรือน
สถาบันการบินพลเรือน
ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1.1
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.1.1 การจัดวิ่งมาราธอน SUT Mini Marathon ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2560
ซึ่งผลการดาเนินการจัดผ่านไปเป็นที่เรียบร้อย และได้รับคาชมเชยอย่างมากมาย
จากผู้เข้าร่วม
วาระที่ 1.1.2 การฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ สาหรับผู้บริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 7 “ศาสตร์พระราชากับประเทศไทย 4.0 : การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ด้วยภูมิสารสนเทศ” โดยสานักวิชาวิทยาศาสตร์มีผู้เข้าร่วม 2 ราย คือ ศ.ดร.สันติ
แม้นศิริ และ รศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์
วาระที่ 1.2
เรื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560
วาระที่ 1.2.1 อนุมัติ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
วาระที่ 1.2.2 อนุ มั ติ (ร่า ง) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิท ยาศาสตร์ก ารกีฬ า
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
วาระที่ 1.2.3 อนุมัติ (ร่าง) หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
วาระที่ 1.2.4 อนุมัติ (ร่าง) หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
วาระที่ 1.2.5 อนุมัติ (ร่าง) หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
วาระที่ 1.2.6 อนุมัติ (ร่าง) หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
วาระที่ 1.3
เรื่องจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2560
วาระที่ 1.3.1 เห็นชอบรายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2558 เพิ่มเติม และ
3/2559
วาระที่ 1.3.2 เห็นชอบรับรองผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3/2559 เป็น
ต้นไป จานวน 2 ราย
วาระที่ 1.3.3 เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
วาระที่ 1.4
เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาศูนย์/สถาบัน
วาระที่ 1.4.1 การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2560
รองคณบดี แจ้งเปลี่ยนแปลงกาหนดการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 จากเดิม
วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2560 เปลี่ยนเป็นวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 โดยกิจกรรม มีดังนี้
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มติ

รับทราบ

วาระที่ 1.5
เรื่องแจ้งเพื่อทราบอื่น ๆ
วาระที่ 1.5.1
ผลการเวียนขอความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินค่าความเข้มแข็ง ของ
ผศ.ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง
ตามที่ ฝ่ ายเลขานุ ก ารฯ ได้ ส่ งบั น ทึ กที่ ศธ 5611(11)/327 ลงวั น ที่ 19 พฤษภาคม
2560 เวี ย นขอความเห็ น ชอบ เรื่อ ง ขออนุ มั ติ ใช้ เงิ น ค่ า ความเข้ ม แข็ ง ของ ผศ.ดร.สุ รีลั ก ษณ์ รอดทอง ต่ อ
คณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ จานวน 15 ราย โดยกาหนดให้ตอบลงในแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 25
พฤษภาคม 2560 นั้ น ผลการเวีย นขอความเห็ น ชอบสรุป ได้ ว่า กรรมการ 10 ราย ให้ ความเห็ น ชอบ และ
กรรมการ 5 ราย ไม่ส่งแบบแสดงความคิดเห็น
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.5.2

การครบวาระของผู้ แ ทนคณาจารย์ ใ นคณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ช า
วิทยาศาสตร์
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ประธานแจ้งว่า ผู้แทนคณาจารย์ในคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ จะครบ
วาระในวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ในการนี้ จึงกาหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ จานวน 5 ราย ในวันพุธที่
14 มิถุนายน 2560 (โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นประธาน) ตั้งแต่เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ณ
ห้องประชุม C2-124 ทั้งนี้ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในเวลา 12.00 น.
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.5.3
WMRIF Symposium and General Assembly
ป ระ ธาน เชิ ญ ผู้ ส น ใจเข้ าร่ ว ม ก ารป ระ ชุ ม WMRIF Symposium and General
Assembly ในระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.5.4
Roadmap การวิจัยและนวัตกรรม
ประธาน แจ้ ง ว่ า จากการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารศู น ย์ MTEC สั ญ จร ครั้ง ที่
4/2560 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช ดร.ดาริ สุโขธนัง ประธานคณะกรรมการ
บริหารศูนย์ MTEC และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้เสนอ Roadmap การวิจัย
และนวั ต กรรม โดยในวั น ที่ 25 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการบริห ารศูน ย์ MTEC ได้ เข้า ชมศูน ยเครื่องมื อ
วิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโลยี สถาบั น วิ จั ย แสงซิ น โครตรอน (องค์ ก ารมหาชน) และโรงก าจั ด ขยะแบบครบวงจร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้วย
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.5.5

ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิ งปฏิบั ติการนานาชาติ “กล้าที่จะเรียนรู้ :
ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน สู่ทิศทางใหม่ของการศึกษาแห่งอนาคต” Dare
to learn International Conference: From future teaching to
lifelong learning
ประธานเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “กล้าที่จะเรียนรู้:
ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน สู่ทิศทางใหม่ของการศึกษาแห่งอนาคต” Dare to learn International Conference:
From future teaching to lifelong learning ระหว่ า งวั น ที่ 3-8 กั น ยายน 2560 ณ เมื อ งเฮลซิ ง กิ ประเทศ
ฟินแลนด์
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.5.6

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “การพัฒนาศาสตร์ของการ
เรียนการสอน” (Scholarship of Teaching and Learning)
ประธานเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 2017 International Society of
Scholarship of Teaching and Learning (ISSOTL) Conference ใ น หั ว ข้ อ “Reaching New Heights”
ระหว่างวันที่ 8 – 14 ตุลาคม 2560 ณ เมืองคัลการี ประเทศแคนาดา
มติ
รับทราบ
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วาระที่ 1.5.7
การจัดงานมุทิตาจิตอธิการบดี ของสานักวิชาวิทยาศาสตร์
ประธานแจ้งว่าสืบเนื่องจากท่านอธิการบดีจะครบวาระการดารงตาแหน่ง จึงเสนอให้มีการ
จัดงานมุทิตาจิตอธิการบดี ของสานักวิชาวิทยาศาสตร์ โดยจะจัดในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560
มติ
รับทราบ มอบรองคณบดีนัดประชุมเพื่อหาแนวทางในการจัดงานดังกล่าว
วาระที่ 1.5.8

แจ้ ง ผลการประเมิ น โครงการน าร่อ งการประเมิ น คุ ณ ภาพผลงานวิ จั ย เชิ ง
วิ ช าการด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ร ะดั บ กลุ่ ม สาขาวิ ช าของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559
ประธาน แจ้งผลการประเมิน โครงการนาร่องการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับกลุ่มสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 โดยในกลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ระดับคะแนน 3.6 อยู่ในระดับ “ดี”
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.5.9

ผลการเวียนขอความเห็นชอบ เรื่อง (ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560
ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่ง (ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิชา
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560 เวียนขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์ จานวน 15 ราย
โดยกาหนดให้ตอบลงในแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 นั้น ผลการเวียนขอความเห็นชอบสรุปได้ว่า
1. กรรมการ 4 ราย ให้ความเห็นชอบ
2. กรรมการ 1 ราย ให้ความเห็นชอบ โดยมีการแก้ไข ดังนี้
เดิม ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 5/2560 ที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560
โดยแก้ไขดังต่อไปนี้ ข้อความเดิม ข้อ 4. หน้า 2/28 รศ.ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ
ให้ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ดั ง นี้ Dean of Faculty Sports Science จาก University of
Malang ได้ ให้ Prof.Rara ป ระส าน ม าว่ า ส น ใจเดิ น ท างม าศึ ก ษ าดู งาน ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเฉพาะด้าน Sports Science ประมาณช่วงเดือน
กรกฎาคม และจะได้ประสานงานมาอีกครั้ง แก้ไขเป็น ข้อ 4. หน้า 2/28 รศ.ภก.
ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ แจ้งว่า "อาจารย์ Rara Warit Gayatri อาจารย์ประจา
สาขา Public Health, Faculty of Sport Science, University of Malang,
ได้ รับ มอบหมายจาก Prof. Dr. M.E. Winarno, Dean of Faculty of Sport
Science, University of Malang, Indonesia ได้ติดต่อทาง E-mail มาทาง อ.
เกรียงศักดิ์ แจ้งว่าสนใจและมีแผนที่จะเดินทางมาศึกษาดูงานที่ มทส. ประมาณ
ช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 โดยเฉพาะในส่วนของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทั้งนี้ อาจารย์ Rara จะประสานโดยตรงมาที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาอีก
ครั้งหนึ่ง"
3. กรรมการ 10 ราย ไม่ส่งแบบแสดงความคิดเห็น
มติ
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2560
(ถอนวาระ)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1
ขอเสนอชื่ อ ผู้ ที่ ส มควรได้ รั บ ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี
(วาระลับ)
วาระที่ 3.2
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาจารย์พิเศษและผู้สอนปฏิบัติการ
รองคณบดี แจ้งความคืบหน้าการขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาจารย์พิเศษและผู้สอนปฏิบัติการ โดย
ได้ประสานขอข้อมูลจากงานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา และส่วนส่งเสริมวิชาการ และจากการประชุมร่วมกับ
หัวหน้าสาขาวิชา ได้ข้อสรุปในเบื้องต้นคือ ให้แต่ละสาขาวิชาพิจารณาจากทุน TA/RA ก่อน
มติ
รับ ทราบ ทั้ งนี้ มอบรองคณบดี นั ด ประชุ ม หารือเพื่ อหาข้อสรุป อี กครั้งหนึ่ ง โดยผู้ ร่ว ม
ประชุมประกอบด้วย หัวหน้าสาขาวิชาต่าง ๆ งานทุนการศึกษา และส่วนส่งเสริมวิชาการ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอขออนุมัติ-เพื่อทักท้วง
วาระที่ 4.1
รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ
นางสาววชิรญาณ์ รัตนวงษา
Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns ในฐานะผู้ แ ทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าเคมี ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาววชิรญาณ์ รัตนวงษา ดัง
รายชื่อต่อไปนี้
1. ผศ.ดร.ธีรนันท์ ศิริตานนท์
ประธานกรรมการ
2. ศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ
กรรมการ
3. Prof.Dr. Albert Schulte
กรรมการ
4. ผศ.ดร.สัญชัย ประยูรโภคราช
กรรมการ
มติ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ตามเสนอ
วาระที่ 4.2

กาหนดวันสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาว
วชิรญาณ์ รัตนวงษา
Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns ในฐานะผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี ขออนุมัติกาหนดวันสอบ
ประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาววชิรญาณ์ รัตนวงษา โดย สอบข้อเขียน วันศุกร์ที่
26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ในรายวิ ช า Graduate Inorganic Chemistry, Graduate
Analytical Chemistry และ Graduate Physical Chemistry ณ ห้องประชุมสาขาวิชาเคมี อาคารวิชาการ 2
มติ
อนุมัติกาหนดวันสอบประมวลความรู้ ตามเสนอ
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วาระที่ 4.3

ผลการสอบประมวลความรู้ นัก ศึก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเคมี ของ นางสาว
วชิรญาณ์ รัตนวงษา
Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns ในฐานะผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี ขออนุมัติผลการสอบ
ประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาววชิรญาณ์ รัตนวงษา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม
2560 ซึ่งผลการสอบอยู่ในระดับ “S”
มติ
อนุมัติผลการสอบประมวลความรู้ ตามเสนอ
วาระที่ 4.4

รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ
นายชัยสิทธิ์ ภะวะ
Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns ในฐานะผู้ แ ทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าเคมี ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นายชัยสิทธิ์ ภะวะ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. ผศ.ดร.ธีรนันท์ ศิริตานนท์
ประธานกรรมการ
2. ศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ
กรรมการ
3. Prof.Dr.Albert Schulte
กรรมการ
4. ผศ.ดร.สัญชัย ประยูรโภคราช
กรรมการ
มติ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ตามเสนอ
วาระที่ 4.5

กาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นายชัยสิทธิ์
ภะวะ
Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns ในฐานะผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี ขออนุมัติ กาหนดวัน
สอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นายชั ยสิทธิ์ ภะวะ โดย สอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 26
พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ในรายวิชา Graduate Inorganic Chemistry, Graduate Analytical
Chemistry และ Graduate Physical Chemistry ณ ห้องประชุมสาขาวิชาเคมี อาคารวิชาการ 2
มติ
อนุมัติกาหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ ตามเสนอ
วาระที่ 4.6

ผลการสอบวัด คุณ สมบั ติ นัก ศึก ษาดุษ ฎีบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเคมี ของ นายชั ยสิ ท ธิ์
ภะวะ
Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns ในฐานะผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี ขออนุมัติผลการสอบ
วัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นายชัยสิ ทธิ์ ภะวะ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ซึ่ง
ผลการสอบอยู่ในระดับ “S”
มติ
อนุมัติผลการสอบวัดคุณสมบัติ ตามเสนอ
วาระที่ 4.7

เปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวศุภสุตา เนยสูงเนิน
Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns ในฐานะผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวศุภสุตา เนยสูงเนิน
จากเดิม Assoc.Prof.Dr.Albert Schulte เปลี่ยนเป็น
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1. ผศ.ดร.พนิดา ขันแก้วหล้า
เป็น ประธานกรรมการ
2. Prof.Dr.Albert Schulte
เป็น กรรมการ
มติ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.8

เปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ นางสาววจี ใจแก้ว
Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns ในฐานะผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาววจี ใจแก้ว จากเดิม
Assoc.Prof.Dr.Albert Schulte เปลี่ยนเป็น
1. ผศ.ดร.พนิดา ขันแก้วหล้า
เป็น ประธานกรรมการ
2. Prof.Dr.Albert Schulte
เป็น กรรมการ
มติ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.9

เปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวสมใจ เตียนพลกรัง
Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns ในฐานะผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวสมใจ เตียนพลกรัง
จากเดิม Assoc.Prof.Dr.Albert Schulte เปลี่ยนเป็น
1. ผศ.ดร.พนิดา ขันแก้วหล้า
เป็น ประธานกรรมการ
2. Prof.Dr.Albert Schulte
เป็น กรรมการ
มติ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.10

เปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ Mr. Wei Chung Sim
Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns ในฐานะผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ Mr. Wei Chung Sim จาก
เดิม Assoc.Prof.Dr.Albert Schulte เปลี่ยนเป็น
1. ผศ.ดร.พนิดา ขันแก้วหล้า
เป็น ประธานกรรมการ
2. Prof.Dr.Albert Schulte
เป็น กรรมการ
มติ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.11

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี ของ นายกฤษดา รอญยุทธ
Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns ในฐานะผู้ แ ทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าเคมี ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นายกฤษดา รอญยุทธ ดัง
รายชื่อต่อไปนี้
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มติ

1. หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ธนพร แม่นยา
กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3. ศ.ดร.วินิช พรมอารักษ์
กรรมการ
4. ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข
กรรมการ
5. รศ.ดร.ระพี อูทเคอ
กรรมการ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ

วาระที่ 4.12

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี ของ นายสุริยา ดวงมณี
Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns ในฐานะผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี ขออนุมัติแต่งตั้งรายชื่อ
คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นายสุริยา ดวงมณี ดัง
รายชื่อต่อไปนี้
1. หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.กุลวดี รังษีวัฒนานนท์
กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3. รศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
กรรมการ
4. อ.ดร.วิไลพร อินสุวรรณ
กรรมการ
5. ผศ.ดร.สัญชัย ประยูรโภคราช
กรรมการ
6. ผศ.ดร.ธีรนันท์ ศิริตานนท์
กรรมการ
มติ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.13

รายชื่อคณะกรรมการสอบวิท ยานิพนธ์ นักศึกษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาเคมี ของ
นางสาวลลิดา วงษ์บุตร
Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns ในฐานะผู้ แ ทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าเคมี ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวลลิดา วงษ์บุตร ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้
1. หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.พัชรินทร์ ชัยสุวรรณ
กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3. รศ.ดร.ระพี อูทเคอ
กรรมการ
4. ผศ.ดร.สัญชัย ประยูรโภคราช
กรรมการ
มติ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.14

รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษ ฎีบัณ ฑิ ต สาขาวิชาเคมี ของ
นางสาวสุนิสา ทองสม
Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns ในฐานะผู้ แ ทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าเคมี ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณ ฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวสุนิสา ทองสม ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้
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มติ

1. หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.วิภา สุจินต์
กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3. Prof.Dr.Han Choe
กรรมการ
4. อ.ดร.ชุติมา ตลับนิล
กรรมการ
5. ผศ.ดร.พนิดา ขันแก้วหล้า
กรรมการ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ

วาระที่ 4.15

กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวลลิ ดา
วงษ์บุตร
Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns ในฐานะผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี ขออนุมัติกาหนดวัน
สอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวลลิดา วงษ์บุตร ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน
2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสานักวิชาวิทยาศาสตร์ อาคารวิชาการ 2
มติ
อนุมัติกาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.16

กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวสุนิสา
ทองสม
Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns ในฐานะผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี ขออนุมัติกาหนดวัน
สอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวสุนิสา ทองสม ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม
2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสานักวิชาวิทยาศาสตร์ อาคารวิชาการ 2
มติ
อนุมัติกาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.17

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ
นางสาวจิราพร ชุมพล
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง รศ.ดร.สิ นี น าฎ ศิ ริ เป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาวจิราพร ชุมพล
มติ
อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.18

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา ของ นางสาวจิราพร ชุมพล
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์
นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาวจิราพร ชุมพล ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา
ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.สินีนาฎ ศิริ
กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3. ผศ.ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวารี
กรรมการ
4. อ.ดร.สันติ วัฒฐานะ
กรรมการ
5. พันตรีหญิง ดร.ปวีณา วัดบัว
กรรมการ
มติ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
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วาระที่ 4.19

แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณ ฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ
นายวารินทร์ บุญเรียม
หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ขออนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา ของ นายวารินทร์ บุญเรียม เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ซึ่งผลการสอบอยู่ในระดับ “ผ่าน”
มติ
อนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.20

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิช า
ฟิสิกส์ ของ นางสาวจารุจิตต์ ศิริภักดิ์
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาวจารุจิตต์ ศิริภักดิ์ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
ประธานกรรมการ
2. อ.ดร.นวลวรรณ สงวนศักดิ์
กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3. ดร.อุเทน แสวงวิทย์
กรรมการ
4. อ.ดร.วรินทร ศรีทะวงศ์
กรรมการ
มติ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.21

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ของ Mr. Bayu Dirgantara
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ Mr. Bayu Dirgantara ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
ประธานกรรมการ
2. อ.ดร.วรินทร ศรีทะวงศ์
กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3. Dr.Shun Zhou
กรรมการ
4. อ.ดร.ปฏิภาณ อุทยารัตน์
กรรมการ
5. Prof.Dr.Yupeng Yan
กรรมการ
มติ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.22

รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ
นายนิรวิทธ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายนิรวิทธ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
ประธานกรรมการ
2. ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจานงค์
กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3. รศ.ดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ
กรรมการ
4. ศ.ดร.กฤษณะ สาคริก
กรรมการ
5. รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ
กรรมการ
มติ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
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วาระที่ 4.23

แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นาย
กิตติพงษ์ หวังนอก
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ของ นายกิตติพงษ์ หวังนอก เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ซึ่งผลการสอบอยู่ในระดับ “ผ่าน”
มติ
อนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.24

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การรับรู้จากระยะไกล ของ Mr. Arif Wicaksono
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าการรั บ รู้จ ากระยะไกล ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาโครงร่า ง
วิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ Mr. Arif Wicaksono ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. รศ.ดร.สุวิทย์ อ๋องสมหวัง
ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.สัญญา สราภิรมย์
กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3. รศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์
กรรมการ
4. ผศ.ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์
กรรมการ
5. อ.ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์
กรรมการ
มติ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.25

รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึ กษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จาก
ระยะไกล ของ นายอธิวัฒน์ ภิญโญยาง
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าการรั บ รู้ จ ากระยะไกล ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์
นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายอธิวัฒน์ ภิญโญยาง ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.สัญญา สราภิรมย์
กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3. ผศ.ดร.จิระเดช มาจันแดง
กรรมการ
4. รศ.ดร.สุวิทย์ อ๋องสมหวัง
กรรมการ
5. อ.ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์
กรรมการ
มติ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.26

รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จาก
ระยะไกล ของ นายติณณ์ ถิรกุลโตมร
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าการรั บ รู้ จ ากระยะไกล ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์
นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายติณณ์ ถิรกุลโตมร ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.สุวิทย์ อ๋องสมหวัง
กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ
กรรมการ
4. ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ธานี
กรรมการ
5. ผศ.ดร.สัญญา สราภิรมย์
กรรมการ
มติ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
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วาระที่ 4.27

กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
ของ นายอธิวัฒน์ ภิญโญยาง
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าการรั บ รู้ จ ากระยะไกล ขออนุ มั ติ ก าหนดวั น สอบวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายอธิวัฒน์ ภิญโญยาง ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสานักวิชาวิทยาศาสตร์ อาคารวิชาการ 2
มติ
อนุมัติกาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.28

กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
ของ นายติณณ์ ถิรกุลโตมร
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ขออนุมัติ กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายติณณ์ ถิรกุลโตมร ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา
09.00 น. ณ ห้องประชุมสานักวิชาวิทยาศาสตร์ อาคารวิชาการ 2
มติ
อนุมัติกาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.29

แบบประเมิ นการสอบวิท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการรับ รู้จ าก
ระยะไกล ของ นายประสาร อินทเจริญ
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ขออนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายประสาร อินทเจริญ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ซึ่งผลการสอบอยู่
ในระดับ “ผ่าน”
มติ
อนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.30

กาหนดวันสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาปรีคลินิก ของ นาย
พิเชษฐ์ มะลิกุล
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าปรีค ลิ นิ ก ขออนุ มั ติ ก าหนดวั น สอบประมวลความรู้ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาปรีคลินิก ของ นายพิเชษฐ์ มะลิกุล โดย สอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00–16.00 น.
ใน ร า ย วิ ช า 1 0 4 6 6 2 Food Toxicology, 115612 Microscopic Anatomy แ ล ะ 115701 Cellular and
Molecular Biology และสอบปากเปล่ า ในวัน ศุกร์ที่ 9 มิ ถุน ายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุ ม
สาขาวิชาชีววิทยา อาคารวิชาการ 2
มติ
อนุมัติกาหนดวันสอบประมวลความรู้ ตามเสนอ
วาระที่ 4.31

รายชื่ อ คณ ะกรรมการพิ จ ารณ าโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาปรีคลินิก ของ Mr. HAU Doan Van
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าปรี ค ลิ นิ ก ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาโครงร่า งวิ ท ยานิ พ นธ์
นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรีคลินิก ของ Mr. HAU Doan Van ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. หัวหน้าสาขาวิชาปรีคลินิก
ประธานกรรมการ
2. รศ.ภญ.ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์
กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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3. ผศ.ดร.นฦวรรณ เสาวคนธ์
กรรมการ
4. อ.ดร.จริญญาพร เนาวบุตร
กรรมการ
5. อ.ดร.อรทัย วีระนันทนาพันธ์
กรรมการ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ตรวจสอบการพิมพ์ให้ถูกต้อง
มติ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.32

รายชื่ อ คณ ะกรรมการพิ จ ารณ าโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาปรีคลินิก ของ นางสาวจิดาภา มุสิกะ
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าปรี ค ลิ นิ ก ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาโครงร่า งวิ ท ยานิ พ นธ์
นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรีคลินิก ของ นางสาวจิดาภา มุสิกะ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. หัวหน้าสาขาวิชาปรีคลินิก
ประธานกรรมการ
2. รศ.ภญ.ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์
กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3. อ.ดร.นวรัตน์ นันทพงษ์
กรรมการ
4. อ.ดร.อรทัย วีระนันทนาพันธ์
กรรมการ
5. ดร.คทาวุธ นามดี
กรรมการ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ตรวจสอบการพิมพ์ให้ถูกต้อง
มติ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.33

รายชื่ อคณะกรรมการสอบวิ ท ยานิพนธ์ นัก ศึกษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาปรีคลิ นิ ก
ของ นายปุญญพัฒน์ แตงเผือก
หัวหน้าสาขาวิชาปรีคลินิก ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาปรีคลินิก ของ นายปุญญพัฒน์ แตงเผือก ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. รศ.ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ
ประธานกรรมการ
2. อ.ดร.อัจฉราพร แถวหมอ
กรรมการ/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3. รศ.สพญ.ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์
กรรมการ
4. ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์
กรรมการ
มติ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.34

กาหนดวันสอบวิ ทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าปรีคลินิก ของ นาย
ปุญญพัฒน์ แตงเผือก
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าปรี ค ลิ นิ ก ขออนุ มั ติ ก าหนดวั น สอบวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาปรีคลินิก ของ นายปุญญพัฒน์ แตงเผือก ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง
ประชุม C2-123 อาคารวิชาการ 2
มติ
อนุมัติกาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ

15/29
วาระที่ 4.35

แผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ของ นางสาวอิศรา ราศรีทัศน์
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาวอิศรา ราศรีทัศน์ ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3/2559 – 3/2560 จานวนเงิน
รวมทั้งสิ้น 174,000 บาท โดยถัวเฉลี่ยทุกรายการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อนาเสนอผลงานวิชาการ ในประเทศและต่างประเทศ
จานวนเงิน 140,000 บาท
2. การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านวิชาการ จานวนเงิน 10,000 บาท
3. การวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา จานวนเงิน 24,000 บาท
มติ
อนุมัติแผนการใช้จา่ ยเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต ตามเสนอ
วาระที่ 4.36

ขออนุมัติขยายเวลาการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ
นางสาวศิริพร โกษาวัฒนกุล
Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns ในฐานะผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี ขออนุมัติขยายเวลา
การสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวศิริพร โกษาวัฒนกุล ครั้งที่ 1 ในภาค
การศึกษาที่ 1/2560 เนื่องจากอยู่ระหว่างเตรียมตัวสอบ
มติ
อนุมัติขยายเวลาการสอบวัดคุณสมบัติ ตามเสนอ
วาระที่ 4.37

ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎี บัณฑิต สาขาวิชา
ปรีคลินิก ของ นางสาวจิดาภา มุสิกะ
หัวหน้าสาขาวสิชาปรีคลินิก ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาปรีคลินิก ของ นางสาวจิดาภา มุสิกะ ครั้งที่ 2 ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 เนื่องจากอยู่ใน
ระหว่างการทา preliminary research
มติ
อนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 4.38

วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณ ฑิต สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ ของ นาย
อดิศักดิ์ การบรรจง
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ขออนุ มั ติ วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ สมบู รณ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นายอดิศักดิ์ การบรรจง
มติ
อนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.1
รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2559 และ 2/2559
เลขานุการคณะกรรมการประจาฯ ขอความเห็นชอบผู้สาเร็จการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่
1/2559 และ 2/2559 จานวนรวม 2 ราย ดังนี้
ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จานวน 1 ราย
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จานวน 1 ราย
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
- ตรวจสอบการพิมพ์ให้ถูกต้อง
- ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ประวัตินักศึกษา ให้พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
- ISI Impact Factor ให้ระบุโดยใช้ปีปัจจุบัน
มติ ให้ความเห็นชอบผู้สาเร็จการศึกษา ทั้ง 2 ราย ตามเสนอ ทั้งนี้ สานักวิชาวิทยาศาสตร์
จักได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 5.2

แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิต คณะกรรมการพิจารณาการให้
ทุ น การศึ ก ษา ส าหรั บ ผู้ มี ศั ก ยภาพเข้ า ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะกรรมการ
พิจ ารณาการให้ ทุ นการศึกษา ส าหรับ ผู้ มีผ ลการเรียนดี เด่ น ที่ ส มัครเข้ าศึก ษาระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึก ษา และคณะกรรมการพิ จ ารณาการให้ ทุ นการศึก ษาแก่ นัก ศึก ษาระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึก ษาที่ คณาจารย์ได้ รับ ทุ น วิจั ยจากแหล่ งทุ นภายนอก ประจ าปี ก ารศึก ษา
2560
หัวหน้ าสาขาวิชาทุกสาขาวิชา ขออนุมั ติ แต่งตั้งคณะกรรมการคัด เลือกนักศึกษาระดับ บัณ ฑิ ต
คณะกรรมการพิ จารณาการให้ทุ น การศึกษา ส าหรับ ผู้มีศักยภาพเข้าศึกษาระดั บบั ณ ฑิ ตศึกษา คณะกรรมการ
พิจารณาการให้ทุนการศึกษา สาหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่นที่สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการ
พิ จ ารณาการให้ ทุ น การศึ กษาแก่นั กศึกษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึกษาที่ ค ณาจารย์ ได้ รับ ทุ น วิ จัย จากแหล่ งทุ น ภายนอก
ประจาปีการศึกษา 2560 ดังต่อไปนี้
- แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2560 ดังรายชื่อต่อไปนี้
หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
1. หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประธานกรรมการ
2. Professor Dr.Sergey Meleshko
กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชุน ไชยเสนะ
กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ตัณฑนุช
กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ อารีรักษ์
กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ แก่นนาคา
กรรมการ
7. อาจารย์ ดร.ภาณุ ยิ้มเมือง
กรรมการ
8. อาจารย์ ดร.เอกณัฐ เวทยะวานิช
กรรมการ
9. อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ สุริยวิจิตรเศรณี
กรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์
กรรมการและเลขานุการ
11. นางอนุสรณ์ รุจิราภา
ผู้ช่วยเลขานุการ
หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ และฟิสิกส์ประยุกต์
1. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
ประธานกรรมการ
2. Professor Dr. Yupeng Yan
กรรมการ
3. ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจานงค์
กรรมการ
4. ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ
กรรมการ
5. Professor Dr. Joewono Widjaja
กรรมการ
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6. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ แม่นยา
7. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ
8. รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมศักดิ์ มีมนต์
13. Assistant Professor Dr. Michael F. Smith
14. อาจารย์ ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์
15. อาจารย์ ดร.นวลวรรณ สงวนศักดิ์
16. อาจารย์ ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่
17. อาจารย์ ดร.วรศม กุนทีกาญจน์
18. อาจารย์ ดร.วรินทร ศรีทะวงศ์
19. อาจารย์ ดร.สุกัญญา เตชะไตรภพ
20. อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ นวลสิงห์
21. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ
หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา
1. หัวหน้าสาขาวิชาปรีคลินิก
2. รองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์
3. รองศาสตราจารย์ ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนพญ.ดร.วิไลรัตน์ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ
6. อาจารย์ ดร.นวรัตน์ นันทพงษ์
7. อาจารย์ ดร.มัณฑนา แจ่มกลาง
8. นางสาวสิริวรรณ สาระนาสระน้อย
หลักสูตรสาขาวิชาเคมี และชีวเคมี
1. หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
2. ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก
3. Professor Dr.James R. Ketudat-Cairns
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา สุจนิ ต์
6. รองศาสตราจารย์ ทนพญ.ดร.จารุวรรณ ศิริเทพทวี
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วิสษิ ฐ์ แววสูงเนิน
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ระพี อูทเคอ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย ประยูรโภคราช
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร แม่นยา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ชัยสุวรรณ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา ขันแก้วหล้า
13. อาจารย์ ดร.ชุติมา ทรัพย์อิ่มเอิบ
14. อาจารย์ ดร.เศกสิทธิ์ ชานาญศิลป์
15. อาจารย์ ดร.สุวิทย์ สุธีรากุล
16. อาจารย์ ดร.อัญญานี คาแก้ว
17. อาจารย์ ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์ ศิริตานนท์
หลักสูตรสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
1. หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวทิ ย์ อ๋องสมหวัง
3. อาจารย์ ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์
4. นางรัชนีกร โสมากุล
หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
1. หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.หนูเดือน เมืองแสน
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร ไชยสีหา
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฏ ศิริ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวารี
7. อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
8. อาจารย์ ดร.สันติ วัฒฐานะ
9. Dr. Colin T. Strine
10. อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ชุมเขียว
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ ประสารกก
12. นางปลื้มจิตร บุญพึ่ง
13. นางสาวรัติกาล ทองสัมฤทธิ์
หลักสูตรสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
1. หัวหน้าสาขาวิชาปรีคลินิก
2. รองศาสตราจารย์ สพญ.ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์
3. รองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนพญ.ดร.วิไลรัตน์ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฦวรรณ เสาวคนธ์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยดา เงินสูงเนิน
8. อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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9. อาจารย์ ทนพ.ดร.สนอง สุขแสวง
10. อาจารย์ ดร.อัจฉราพร แถวหมอ
11. อาจารย์ ดร.นวรัตน์ นันทพงษ์
12. อาจารย์ ดร.อรทัย วีนะนันทนาพันธ์
13. อาจารย์ ดร.มัณฑนา แจ่มกลาง
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ เงินสูงเนิน
15. นางสาวสิริวรรณ สาระนาสระน้อย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

- รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนการศึกษา สาหรับผู้มีศักยภาพเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2560 ดังรายชื่อต่อไปนี้
หลักสูตรสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ สพญ.ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์
กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์
กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์
กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ เงินสูงเนิน
กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฦวรรณ เสาวคนธ์
กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยดา เงินสูงเนิน
กรรมการ
8. อาจารย์ ดร.อรทัย วีระนันทนาพันธ์
กรรมการ
9. อาจารย์ ดร.มัณฑนา แจ่มกลาง
กรรมการ
10. อาจารย์ ดร.อัจฉราพร แถวหมอ
กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวสิริวรรณ สาระนาสระน้อย
ผู้ช่วยเลขานุการ
หลักสูตรสาขาวิชาเคมี และชีวเคมี
1. หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก
กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ทนพญ.ดร.จารุวรรณ ศิริเทพทวี
กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ระพี อูทเคอ
กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์
กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์ ศิริตานนท์
กรรมการและเลขานุการ
หลักสูตรสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
1. หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวทิ ย์ อ๋องสมหวัง
กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์
กรรมการและเลขานุการ
4. นางรัชนีกร โสมากุล
ผู้ช่วยเลขานุการ
หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา
1. หัวหน้าสาขาวิชาปรีคลินิก
ประธานกรรมการ

20/29
2. รองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์
3. รองศาสตราจารย์ ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนพญ.ดร.วิไลรัตน์ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ
6. อาจารย์ ดร.มัณฑนา แจ่มกลาง
7. อาจารย์ ดร.นวรัตน์ นันทพงษ์
8. นางสาวสิริวรรณ สาระนาสระน้อย
หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร ไชยสีหา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวารี
4. อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ชุมเขียว
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ ประสารกก
หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ และฟิสิกส์ประยุกต์
1. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์
4. อาจารย์ ดร.นวลวรรณ สงวนศักดิ์
5. อาจารย์ ดร.วรินทร ศรีทะวงศ์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา
หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
1. หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
2. Professor Dr.Sergey Meleshko
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ตัณฑนุช
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ อารีรักษ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

- คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนการศึกษา สาหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่นที่สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2560 ดังรายชื่อต่อไปนี้
หลักสูตรสาขาวิชาเคมี และชีวเคมี
1. หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา สุจนิ ต์
กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย ประยูรโภคราช
กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.อัญญานี คาแก้ว
กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.ชุติมา ตลับนิล
กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร แม่นยา
กรรมการและเลขานุการ
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หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ และฟิสิกส์ประยุกต์
1. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช
5. อาจารย์ ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์
6. อาจารย์ ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่
หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
1. หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
2. Professor Dr.Sergey Meleshko
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ตัณฑนุช
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ อารีรักษ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์
หลักสูตรสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
1. หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวทิ ย์ อ๋องสมหวัง
3. อาจารย์ ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์
4. นางรัชนีกร โสมากุล
หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร ไชยสีหา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวารี
4. อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ชุมเขียว
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ ประสารกก
หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา
1. หัวหน้าสาขาวิชาปรีคลินิก
2. รองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์
3. รองศาสตราจารย์ ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนพญ.ดร.วิไลรัตน์ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ
6. อาจารย์ ดร.นวรัตน์ นันทพงษ์
7. อาจารย์ ดร.มัณฑนา แจ่มกลาง
8. นางสาวสิริวรรณ สาระนาสระน้อย
หลักสูตรสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
1. รองศาสตราจารย์ ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ
2. รองศาสตราจารย์ สพญ.ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รองศาสตราจารย์ ภกญ.ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ เงินสูงเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฦวรรณ เสาวคนธ์
อาจารย์ ดร.มัณฑนา แจ่มกลาง
อาจารย์ ดร.อัจฉราพร แถวหมอ
อาจารย์ ดร.อรทัย วีระนันทนาพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยดา เงินสูงเนิน
นางสาวสิริวรรณ สาระนาสระน้อย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

- คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอก ประจาปีการศึกษา 2560 ดังรายชื่อต่อไปนี้
หลักสูตรสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฦวรรณ เสาวคนธ์
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ สพญ.ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์
กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ภกญ.ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์
กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ
กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์
กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ เงินสูงเนิน
กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยดา เงินสูงเนิน
กรรมการ
8. อาจารย์ ดร.มัณฑนา แจ่มกลาง
กรรมการ
9. อาจารย์ ดร.อัจฉราพร แถวหมอ
กรรมการ
10. อาจารย์ ดร.อรทัย วีระนันทนาพันธ์
กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวสิริวรรณ สาระนาสระน้อย
ผู้ช่วยเลขานุการ
หลักสูตรสาขาวิชาเคมี และชีวเคมี
1. หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
ประธานกรรมการ
2. Professor Dr.James R. Ketudat-Cairns
กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา ขันแก้วหล้า
กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.เศกสิทธิ์ ชานาญศิลป์
กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.สุวิทย์ สุธีรากุล
กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.พัชรินทร์ ชัยสุวรรณ
กรรมการและเลขานุการ
หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ และฟิสิกส์ประยุกต์
1. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจานงค์
กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ
กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล
กรรมการ
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5. อาจารย์ ดร.วรศม กุนทีกาญจน์
กรรมการ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ
กรรมการและเลขานุการ
หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร ไชยสีหา
กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวารี
กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ชุมเขียว
กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ ประสารกก
กรรมการและเลขานุการ
หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา
1. หัวหน้าสาขาวิชาปรีคลินิก
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ
กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์
กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีลกั ษณ์ รอดทอง
กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนพญ.ดร.วิไลรัตน์ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ
กรรมการ
6. อาจารย์ ดร.มัณฑนา แจ่มกลาง
กรรมการ
7. อาจารย์ ดร.นวรัตน์ นันทพงษ์
กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวสิริวรรณ สาระนาสระน้อย
ผู้ช่วยเลขานุการ
หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
1. หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประธานกรรมการ
2. Professor Dr.Sergey Meleshko
กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ตัณฑนุช
กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ อารีรักษ์
กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์
กรรมการและเลขานุการ
หลักสูตรสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
1. หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวทิ ย์ อ๋องสมหวัง
กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์
กรรมการและเลขานุการ
4. นางรัชนีกร โสมากุล
ผู้ช่วยเลขานุการ
มติ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิต คณะกรรมการ
พิ จ ารณาการให้ ทุ น การศึ ก ษา ส าหรั บ ผู้ มี ศั ก ยภาพเข้ า ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
คณะกรรมการพิ จารณาการให้ ทุนการศึกษา สาหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่นที่ สมัครเข้า
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ประจาปีการศึกษา
2560 ตามเสนอ ทั้งนี้ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ จักได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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วาระที่ 5.3

ขออนุ มั ติ ใ ห้ เ พิ่ ม รายวิ ช า 102734 เคมี วิ เ คราะห์ สิ่ ง แวดล้ อ ม (Environmental
Analytical Chemistry) เป็นวิชาเลือกในระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns ในฐานะผู้ แ ทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าเคมี แจ้ ง ว่ า เนื่ อ งจาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) ยังไม่มี รายวิชา 102734 เคมีวิเคราะห์
สิ่งแวดล้อม (Environmental Analytical Chemistry) ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือกสาขา ของหลักสูตร แต่
ในภาคการศึกษาที่ 3/2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2555) ที่มีการจัดการศึกษาแบบก้าวหน้า จานวน 8 ราย (ทั้งหมดเป็นนักศึกษาแจ้งจบ) ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
102734 เคมีวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม (Environmental Analytical Chemistry) ซึ่งเป็นรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) โดยการ
ลงทะเบี ย น ได้ รับ ความเห็ น ชอบจากสาขาวิช า แล้ ว นั้ น ในการนี้ จึ งขอเพิ่ ม รายวิ ช า 102734 เคมี วิเคราะห์
สิ่ งแวดล้ อม (Environmental Analytical Chemistry) ในข้อ 3.1.3.2 รายวิ ช าการจั ด การศึก ษาวิ ท ยาศาสตร
บัณฑิตแบบก้าวหน้า (2) หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือกสาขา ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3/2559 เป็นต้นไป
มติ ให้ ความเห็ น ชอบเพิ่ ม รายวิ ช า 102734 เคมี วิ เคราะห์ สิ่ งแวดล้ อม (Environmental
Analytical Chemistry) ในข้อ 3.1.3.2 รายวิชาการจัดการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต
แบบก้าวหน้า (2) หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือกสาขา ของหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3/2559 เป็น
ต้นไป ตามเสนอ ทั้งนี้ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ จักได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 5.4
ขอรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากต่างชาติ สาขาวิชาเคมี
Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns ในฐานะผู้ แ ทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าเคมี ขออนุ มั ติ รั บ
Ms.Istiftakhun Nikmah จากสาธารณรัฐอินโดนีเชีย เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรสาขาวิชาชีวเคมี
สาขาวิชาเคมี แผนการศึกษาแบบ ก2 สถานภาพการศึกษาสามัญ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ก่อน
กาหนดเวลาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากต้องดาเนินการขอตรวจลงตรา (วีซ่า) เข้าประเทศไทย โดยมี Prof. Dr.
James R. Ketudat-Cairns เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป
มติ อนุ มั ติรับ Ms.Istiftakhun Nikmah จากสาธารณรัฐ อิน โดนี เชี ย เข้าศึกษาในระดั บ
ปริ ญ ญาโท หลั ก สู ต รสาขาวิ ช าชี ว เคมี สาขาวิ ช าเคมี แผนการศึ ก ษาแบบ ก2
สถานภาพการศึกษาสามัญ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ก่อนกาหนดเวลา
ของมหาวิท ยาลั ย ตามเสนอ ทั้ งนี้ สานั กวิช าวิทยาศาสตร์ จักได้ด าเนิน การในส่ วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 5.5

ขอเปลี่ยนระดับคะแนนตัวอักษร รายวิชา 102492 Research project จานวน 2
ราย
Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns ในฐานะผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี ขออนุมัติเปลี่ยนระดับ
คะแนนตัวอักษร ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2559 ในรายวิชา 102492 Research Project ของนักศึกษา จานวน
2 ราย ดังนี้
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ระดับคะแนนเดิม
ระดับคะแนนใหม่
1. B5680016 นางสาวชนกภรณ์ โกศรี
P
S
2. B5680061 นายคมสันต์ สิงห์แก้ว
P
S
มติ อนุมัติเปลี่ยนระดับคะแนนตัวอักษร รายวิชา 102492 Research project จานวน 2
ราย ตามเสนอ ทั้งนี้ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ จักได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 5.6
ขออนุมัติเปลี่ยนวิชาบังคับก่อนของรายวิชา 109203 ชีวเคมีและชีวเคมีคลินิก
Prof.Dr.James R. Ketudat-Cairns ในฐานะผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี ขอความเห็นชอบ
เปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อนของรายวิชา 109203 ชีวเคมีและชีวเคมีคลินิก เนื่องจากหลักสูตรที่ต้องศึกษารายวิชา
ดังกล่าว มีการปรับโครงสร้างหลักสูตร เช่น หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ให้เรียน
102107 เคมีสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ 102108 ปฏิบัติการเคมีเคมีสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ แทน
102111 เคมีพื้นฐาน 1 และ 102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 และ 104175 หลักชีววิทยา 1 แทน 104101 หลัก
ชีววิทยา 1
รายวิชาบังคับก่อน

รายวิชา

เดิม
ใหม่
109203 ชีวเคมีและชีวเคมี 102111 เคมีพื้นฐาน 1 และ 102112 1. 102111 เคมีพื้นฐาน 1 หรือ 102107
คลินิก
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 และ 104101
เคมีสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ
หลักชีววิทยา 1 และ 104102
2. 102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 หรือ
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
102108 ปฏิบัติการเคมีสาหรับ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ
3. 104101 หลักชีววิทยา 1 หรือ 104175
หลักชีววิทยา และ
4. 104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
มติ

ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนวิชาบังคับก่อนของรายวิชา 109203 ชีวเคมีและชีวเคมีคลินิก
ตามเสนอ ทั้งนี้ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ จักได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ 5.7

แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาชีววิทยา ของ พันตรีหญิง ดร.ปวีณา วัดบัว
(ถอนวาระ เนื่องจาก สังกัดสถาบันอุดมศึกษาจึงไม่ต้องแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญ)

วาระที่ 5.8

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON ACADEMIC
AND RESEARCH COOPERATION BETWEEN XINGLONG OBSERVATORY,
NATIONAL ASTRONOMICAL OBSERVATORIES, CHINESE ACADEMY OF
SCIENCES, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINAL AND SURANAREE UNIVERSITY
OF TECHNOLOGY, THAILAND สาขาวิชาฟิสิกส์
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หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON
ACADEMIC AND RESEARCH COOPERATION BETWEEN XINGLONG OBSERVATORY, NATIONAL
ASTRONOMICAL OBSERVATORIES, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINAL
AND SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, THAILAND สาขาวิชาฟิสิกส์ มาเพื่อให้มีความร่วมมืออย่าง
เป็นทางการต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการและ
การวิจัยทางดาราศาสตร์ และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มติ ให้ ค วามเห็ น ชอบ (ร่ า ง) MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON ACADEMIC
AND RESEARCH COOPERATION BETWEEN XINGLONG OBSERVATORY,
NATIONAL ASTRONOMICAL OBSERVATORIES, CHINESE ACADEMY OF
SCIENCES, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINAL AND SURANAREE UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY, THAILAND สาขาวิชาฟิสิกส์ ตามเสนอ ทั้งนี้ สานักวิชาวิทยาศาสตร์
จักได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 5.9
แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ Assoc.Prof.Dr. Shun Zhou
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ขอความเห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง Associate Professor Shun Zhou

ต าแห น่ ง Researcher, Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาฟิสิกส์ ด้าน Neutrino oscillation phenomenology, Neutrino mass models
and their experimental tests, Neutrinos in astrophysics and cosmology, Higgs and TeV
Physics, Quark flavor physics and CP violation เพื่อเป็นคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์
และคณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ ของ Mr. Bayu Dirgantara เลขประจาตัว D5710157 นักศึกษา
ปริญญาเอก หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สานักวิชาวิทยาศาสตร์
มติ

วาระที่ 5.10

ให้ ความเห็ น ชอบแต่ งตั้ ง ผู้ เชี่ ย วชาญ ตามเสนอ ทั้ งนี้ ส านั กวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ จั กได้
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าธรรมเนียม นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จาก
ระยะไกล ของ Mr Sithnalong Sitthideth
(ถอนวาระ)

วาระที่ 5.11 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ธานี
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าชี ว วิท ยา ขอความเห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร. ณั ฐ วุ ฒิ ธานี
ต าแหน่ ง ผู้ เกษี ย ณอายุ ป ฏิ บั ติ ง าน มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ รนารี เป็ น ผู้ เชี่ ยวชาญในสาขาวิ ช าการรับ รู้จ าก
ระยะไกล (ชี ว วิ ท ยาสภาวะแวดล้ อ ม) ด้ า น Ecosystem analysis, Biological control, Wetland ecology
(เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ) เพื่อเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายติณณ์ ถิรกุลโตมร เลข
ประจาตัว D5410170 นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
สานักวิชาวิทยาศาสตร์
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ตรวจสอบการพิมพ์ให้ถูกต้อง
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มติ

ให้ ความเห็ น ชอบแต่ ง ตั้ งผู้ เชี่ ย วชาญ ตามเสนอ ทั้ งนี้ ส านั กวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ จั กได้
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ 5.12 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาปรีคลินิก ของ ดร.คทาวุธ นามดี
หัวหน้าสาขาวิชาปรีคลินิก ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง ดร.คทาวุธ นามดี ตาแหน่ง นักวิจัย ศูนย์
นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีวเวช
ศาสตร์ ด้ า น Biomaterial fabrication, drug delivery system, in vitro and in vivo modeling เพื่ อ เป็ น
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ของ นางสาวจิ ดาภา มุ สิ กะ เลขประจ าตั ว D5710256 นั กศึกษาปริญญาเอก หลั กสู ตรสาขาวิ ชาชี วเวชศาสตร์
สาขาวิชาปรีคลินิก สานักวิชาวิทยาศาสตร์
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ตรวจสอบการพิมพ์ให้ถูกต้อง
มติ ให้ ความเห็ น ชอบแต่ งตั้ ง ผู้ เชี่ ย วชาญ ตามเสนอ ทั้ งนี้ ส านั กวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ จั กได้
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 5.13

การพิจารณาระดับคะแนนตัวอักษร นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ประจาภาค
การศึกษาที่ 3/2559
หัวหน้าสาขาวิชาปรีคลินิก เสนอการพิจารณาระดับคะแนนตัวอักษร นักศึกษาแพทยศาสตร์
ชั้นปีที่ 2 ประจาภาคการศึกษาที่ 3/2559 ในรายวิชา 116209 Nervous System II
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ คะแนนต่าสุด (Min) ไม่ต้องรวมนักศึกษาจานวน 3 คนที่ได้ระดับ
คะแนนตัวอักษร I
มติ ให้ความเห็นชอบระดับคะแนนตัวอักษร ตามเสนอ ทั้งนี้ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ จักได้
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 5.14

การจัดการภูมิทัศน์ภายในและภายนอกอาคารวิชาการ 2 (ที่จอดรถ หลังคาทางเดิน
ถนนลงเนินข้างอาคาร ตาข่ายกันนก ระบบการระบายน้า)
ประธานฯ แจ้งว่า ตามที่สานักวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับ มอบหมายให้ดูแลความเรียบร้อยของอาคาร
วิชาการ 2 นั้น สานักวิชาวิทยาศาสตร์ได้มีการสารวจและได้รับแจ้งว่า บริเวณอาคารวิชาการ 2 มีส่วนที่ควรได้รับการ
แก้ไข ซ่อมแซมในหลายๆ จุด ได้แก่
1. บริเวณถนนทางขึ้นลงข้างอาคาร (ระหว่างอาคารวิชาการ 2 และอาคารบริหาร)
- ขอให้ติดตั้งเสาเพื่อแบ่งช่องทางจราจรให้ชัดเจน เนื่องจากลักษณะถนนเป็นทางโค้ง
และเนินสูง หากขับรถไม่ระมัดระวังอาจล้าเลนส์ถนนจนเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนหรือตก
ถนนได้
- ขอให้ ติ ด ตั้ ง หลั ง คาทางเดิ น ด้ า นข้ างของถนน เพื่ อ อานวยความสะดวกส าหรับ ผู้
เดินทางเท้าสาหรับกันแดดและกันฝน
2. ลานจอดรถ ขอให้ปรับพื้นลานจอดรถให้สามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัว เนื่องจาก
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มติ

- ลานจอดรถข้างอาคารวิชาการ 2 พื้นลานจอดรถเป็นพื้นปูน หากฝนตกน้าจะท่วม
และขังในส่วนต่าง ๆ ของลานจอดรถ
- ลานจอดรถฝั่งตรงข้ามกับอาคารวิชาการ 2 พื้นลานจอดรถเป็นดิน หากฝนตกจะเกิด
น้าขังเป็นแอ่งและดินโคลน ไม่สะดวกในการใช้พื้นที่
3. ตาข่ายกันนกรอบอาคาร ขอให้ดาเนินการติดตั้งใหม่ เนื่องจากปัจจุบันตาข่ายฉีกขาดทา
ให้นกเข้ามารบกวนก่อความราคาญทั้งเสียงและกลิ่น
4. ระบบการระบายน้าภายในอาคาร ขอให้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว เนื่องจาก
หากฝนตกน้าจะระบายไม่ทันและขังบริเวณด้านบนของอาคาร ส่งผลให้น้าไหลเลอะ
เทอะลงมาทางด้านล่าง บางครั้งทาให้ฝ้าเพดานตกลงมาใส่อุปกรณ์สานักงานเสียหาย
5. ลิ ฟ ท์ ภ ายในอาคาร ขอให้ ด าเนิ น การจั ด ท าความสะอาดและปรับ ปรุง ให้ พ ร้อ มใช้
เนื่องจากสภาพปัจจุบันสกปรกและขัดข้องบ่อยมาก
6. ห้องน้าคนพิการ ขอให้ปรับปรุงให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
ให้ความเห็ น ชอบ โดยท าหนั งสื อ เสนอรองอธิการบดีฝ่ ายบริหารเพื่ อพิ จารณาปรับ ปรุง
อาคารวิชาการ 2 ในส่วนต่าง ๆ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ 6.1
กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
ของ Mr. Samdrup Dorji
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ขออนุมัติกาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ Mr. Samdrup Dorji ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ
ห้องประชุม C2-124 อาคารวิชาการ 2
มติ
อนุมัติกาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ
วาระที่ 6.2
การพิจารณาระดับคะแนนตัวอักษร สถาบันการบินพลเรือน
สถาบัน การบิน พลเรือน รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม เสนอเกณฑ์การพิจารณาระดั บ
คะแนนตัวอักษรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประจาภาคการศึกษาที่ 3/2559 จานวน 3 รายวิชา ได้แก่ รายวิชา
951205 : Chemistry 951206 : Chemistry Laboratory และ 953209 : Probability and Statistics
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ รายวิชา 951205 : Chemistry และรายวิชา 951206 : Chemistry
Laboratory เกณฑ์การให้ระดับคะแนนตัวอักษรค่อนข้างต่าเกินไป
มติ ให้ความเห็นชอบระดับคะแนนตัวอักษร ตามเสนอ ทั้งนี้ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ จักได้
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 6.3

ขอความอนุ เคราะห์ จั ด การเรียนการสอนรายวิ ช าในกลุ่ ม วิ ช าพื้ น ฐานวิ ช าชี พ เป็ น
ภาษาอังกฤษ
ส านั กวิ ช าเท ค โน โลยี การเกษ ตร ได้ เ ปิ ดรั บ นั ก ศึ ก ษ าห ลั ก สู ต รสาขาวิ ช าบู รณ าการ
เทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร หลักสูตรนานาชาติ โดยเริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา

29/29
2560 เป็ น ต้ น ไป โดยมี การจัด แผนการเรียนของนั กศึกษาในภาคการศึกษาต่ าง ๆ ในกลุ่ ม วิชาพื้ น ฐาน วิช าชี พ ซึ่ ง
เกี่ ย วข้ องกั บ ส านั ก วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ซึ่ งรับ ผิ ด ชอบการจั ด การเรีย นการสอนในวิ ช าพื้ น ฐาน ในการนี้ จึ ง ขอความ
อนุเคราะห์ให้สานักวิชาวิทยาศาสตร์จัดการเรียนการสอนรายวิชาในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพเป็นภาษาอังกฤษ
มติ รับทราบ โดยมอบหัวหน้าสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องพิจารณาวิธีการดาเนินการจัดการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมกับนักศึกษาทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ
วาระที่ 6.4

ขออนุ มัติ งบประมาณส าหรับ ผู้ ส อนปฏิ บั ติ ก ารหลั ก สู ต รทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต
ประจาภาคการศึกษที่ 1/2560
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าปรี ค ลิ นิ ก ขออนุ มั ติ ง บประมาณส าหรั บ ผู้ ส อนปฏิ บั ติ ก ารหลั ก สู ต รทั น ต
แพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต ประจ าภาคการศึกษที่ 1/2560 เพื่ อสอนรายวิช า 116301 ระบบทางเดิ น หายใจ 1 และ
116302 ระบบหัวใจและหลอดเลือด 1 โดยมีผู้สอนปฏิบัติการ จานวน 11 ราย เป็นจานวนเงิน 115,410 บาท
มติ
เห็นชอบงบประมาณสาหรับผู้สอนปฏิบัติการ ตามเสนอ ทั้งนี้ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ จัก
ได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 6.5

ระเบียบวาระที่ 7

ขอให้เสนอชื่อคณาจารย์เพื่อรับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นสายวิชาการ ด้านการ
วิจัย และด้านผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประจาปี พ.ศ. 2560
(วาระลับ)
วาระเชิงนโยบาย

เลิกประชุมเวลา 18.50 น.
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