รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 1/2557
วันอังคารที่ 7 มกราคม 2557
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2
----------------------------------------------------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. คณบดี (รศ.ดร.ประพันธ์ แม่นยํา)
ประธาน
2. รองคณบดี (อ.ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา)
กรรมการ
3. หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา (ผศ.ดร.หนูเดือน เมืองแสน, รักษาการแทน)
กรรมการ
4. หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา (ผศ.ดร.หนูเดือน เมืองแสน, รักษาการแทน)
กรรมการ
5. หัวหน้าสาขาวิชาเคมี (รศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ)
กรรมการ
6. หัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี (รศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ, รักษาการแทน)
กรรมการ
7. หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (รศ.ดร.ประภาศรี อัศวกุล)
กรรมการ
8. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ (ศ.ดร.สันติ แม้นศิร)ิ
กรรมการ
9. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ (ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ, รักษาการแทน)
กรรมการ
10. หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล (ผศ.ดร.สัญญา สราภิรมย์)
กรรมการ
11. หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (อ.ดร.พรเทพ ราชนาวี, รักษาการแทน)
กรรมการ
12. หัวหน้าสาขาวิชาสรีรวิทยา (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษาการแทน)
กรรมการ
13. หัวหน้าสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษาการแทน)
กรรมการ
14. หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษาการแทน)
กรรมการ
15. หัวหน้าสาขาวิชาปรสิตวิทยา (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษาการแทน)
กรรมการ
16. รศ.ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกลุ (ผู้แทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
17. ผศ.ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์ (ผู้แทนคณาจารย์สาํ นักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
18. ผศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์ (ผู้แทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
19. หัวหน้าสถานวิจัย (ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรญ
ั )
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. รศ.ดร.วินิช พรมอารักษ์ (ผู้แทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
2. ผศ.ดร.พนิดา ขันแก้วหล้า (ผูแ้ ทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. หัวหน้าสํานักงานคณบดี (นางสาวลฎาภา รัตนจารุ)
2. นางบุษบา วรรณศุภ
3. นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
เริ่มประชุมเวลา 13.43 น.

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1.1 เรื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2556
วาระที่ 1.1.1 การอนุมัติผู้สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2553, 3/2555 และ 1/2556
เพิ่มเติม และ 2/2556
วาระที่ 1.1.2 การอนุมัติแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
วาระที่ 1.1.3 นโยบายการบูรณาการการดําเนินงานเพื่อการส่งเสริมเผยแพร่และการอนุรักษ์ศิลปะ
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
วาระที่ 1.1.4 การรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ...
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.2 เรื่องจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2556
วาระที่ 1.2.1 การให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
วาระที่ 1.2.2 การให้ความเห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2552, 3/2555,
1/2556 เพิ่มเติม และ 2/2556
วาระที่ 1.2.3 การให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และมหาชีวาลัยอีสาน
วาระที่ 1.2.4 การอนุมัติแก้ไ ขข้อผิดพลาดในการพิมพ์รายวิชาบังคับก่อนของรายวิชา 107722
Fundamentals of Optical Information Processing หลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีเลเซอร์
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.3 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําศูนย์/สถาบัน
ไม่มี
วาระที่ 1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอื่นๆ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 33/2556
ตามที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ส่งแบบแจ้งรับรองและแก้ไ ข
ปรับปรุงรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ในคราวประชุมครั้งที่ 33/2556 วันที่ 11
ธันวาคม 2556 และขอให้กรรมการฯ ส่งแบบแจ้งการรับรองคืนที่ส่วนธุรการภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 นั้น ผล
การพิจารณาของกรรมการฯ จํานวน 21 ราย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมการ 13 ราย ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรการ โดยไม่มีการแก้ไข
2. กรรมการ 1 ราย ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรการ โดยมีการแก้ไขรายงาน ดังนี้
- หน้า 7 วาระที่ 5.1 ให้ตัดข้อสังเกต ข้อที่ 2. ให้แนบประวัติของผู้สอนปฏิบัติการด้วย ออก
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3. กรรมการ 7 ราย ไม่ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรการ ซึ่งถือว่าให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติ
รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข
วาระที่ 2.2 รับรองรายงานการประชุม (วาระเวียน) ครั้งที่ 34/2556
ตามที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ส่งแบบเสนอความเห็นชอบ
เรื่อง เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขวิชาบังคับก่อน รายวิชา 107722 Fundamentals of Optical Information Processing
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์ นั้น ผลการพิจารณาของกรรมการฯ จํานวน 21 ราย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมการ 11 ราย ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีการแก้ไข
2. กรรมการ 2 ราย ให้ความเห็นชอบ โดย “ควรระบุเหตุผลของการตัดรายวิชา 103523”
3. กรรมการ 8 ราย ไม่ส่งแบบความเห็นชอบคืนที่ส่วนธุรการ ซึ่งถือว่าให้ความเห็นชอบ
มติ
ให้ ค วามเห็ น ชอบ เรื่ อ ง เปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขวิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น รายวิ ช า 107722
Fundamentals of Optical Information Processing หลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีเลเซอร์
วาระที่ 2.3 รับรองรายงานการประชุม (วาระเวียน) ครั้งที่ 35/2556
ตามที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ส่งแบบเสนอความเห็นชอบ
เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์รายวิชาบังคับก่อนของรายวิชา 107722 Fundamentals of Optical
Information Processing หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์ นั้น ผลการพิจารณาของกรรมการฯ จํานวน 21 ราย
สรุปได้ดังนี้
1. กรรมการ 15 ราย ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีการแก้ไข
2. กรรมการ 1 ราย ให้ความเห็นชอบ โดย “ควรระบุเหตุผลของการตัดรายวิชา 103523”
3. กรรมการ 5 ราย ไม่ส่งแบบความเห็นชอบคืนที่ส่วนธุรการ ซึ่งถือว่าให้ความเห็นชอบ
มติ
ให้ความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์รายวิชาบังคับก่อนของ
รายวิชา 107722 Fundamentals of Optical Information Processing หลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์
วาระที่ 2.4 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 36/2556
ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 36/2556
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอขออนุมัต-ิ เพื่อทักท้วง
วาระที่ 4.1 ผลการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นางสาว
วิภารัตน์ วรพิทย์พงศ์ และนางสาวหทัยรัตน์ นิตย์ตะขบ
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หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้แจ้งผลการสอบประมวลความรู้ ของ นางสาววิภารัตน์ วรพิทย์พงศ์
และนางสาวหทัยรัตน์ นิตย์ตะขบ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.2 ผลการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ Mr. Tsi
Ndeh Nji
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้แจ้งผลการสอบประมวลความรู้ ของ Mr. Tsi Ndeh
Nji นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.3 ผลการสอบวัดคุ ณสมบัติ นักศึก ษาดุษฎี บัณฑิต สาขาวิ ชาเภสั ชวิทยา ของ นางสาว
ธนัชพร มหานาม
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้แจ้งผลการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวธนัชพร
มหานาม นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.4 ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาวศศิธร
เกิดสุขนิรันดร์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้แจ้งผลการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวศศิธร
เกิดสุขนิรันดร์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.5 ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นายโยธิน
ตีไธสง
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้แจ้งผลการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายโยธิน ตีไธสง
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.6 แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
ของ Mr.Phetphoumin PAPAHPHANH
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้แจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ ของ Mr.Phetphoumin
PAPAHPHANH นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
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มติ

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป

วาระที่ 4.7 แบบประเมินการสอบวิทยานิ พนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชวิทยา ของ
นางสาวนิตยา โรจน์ทินกร
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้แจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวนิตยา
โรจน์ทินกร นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ให้ระบุคํานําหน้าชื่อ “นางสาว” ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.8 แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา
ของ นางสาวนิตยา โรจน์ทินกร
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้แจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) ของ นางสาว
นิตยา โรจน์ทินกร นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. ให้ระบุคํานําหน้าชื่อ “นางสาว” ด้วย
2. ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ ให้ตัดวงเล็บปิด “)” หลัง BACTERIA ออกด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.9 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นาย
ณัฐพล สมภาร
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายณัฐพล สมภาร
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.10 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นาย
ณรงค์ฤทธิ์ ฤทธิ์จอหอ
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายณรงค์ฤทธิ์
ฤทธิ์จอหอ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.11 เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นายปัญญา เอิบอิ่ม
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายปัญญา
เอิบอิ่ม นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต แก้ไขคําสั่งสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ที่ จาก 193/56 เป็น 193/2556
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.12 รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา
ของ นายโยธิน ตีไธสง
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ของ นายโยธิน ตีไธสง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.13 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ
นายญาณวรุตม์ คําชื่น
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นาย
ญาณวรุตม์ คําชื่น นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.14 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิท ยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิช า
ฟิสิกส์ ของ นายณัฐพล สมภาร
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นาย
ณัฐพล สมภาร นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต กรรมการลําดับที่ 4 แก้ไขตําแหน่งทางวิชาการ จาก ศาสตราจารย์ ดร. เป็น Prof. Dr.
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.15 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ของ นายอดิศักดิ์ ทาขุลี
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นาย
อดิศักดิ์ ทาขุลี นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. แก้ไขคําสั่งสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ที่ จาก 226/56 เป็น 226/2556
2. แก้ไขเลขประจําตัวนักศึกษาให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.16 กํ า หนดวั น สอบวั ด คุ ณ สมบั ติ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเภสั ช วิ ท ยา ของ
นางสาวธนัชพร มหานาม
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอกําหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาว
ธนัชพร มหานาม นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. สอบข้อเขียน แก้ไขวันที่ จาก 25 ธันวาคม 2556 เป็น 27 ธันวาคม 2556
2. สอบปากเปล่า แก้ไขปี พ.ศ. จาก 2556 เป็น 2557
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.17 กําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาว
นิตยา โรจน์ทินกร
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาว
นิตยา โรจน์ทินกร นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. วันสอบแก้ไขปี พ.ศ. จาก 2556 เป็น 2557
2. แก้ไขวันที่ที่นักศึกษาลงกํากับ จาก 3 ธันวาคม 2556 เป็น 26 ธันวาคม 2556
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.18 แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ครั้ ง ที่ 6 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ นายกชเกรียงไกร สนัย
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 6 ของ
นายกชเกรียงไกร สนัย นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.19 แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ครั้ ง ที่ 1 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายสมชาย สอนสุภาพ
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 1 ของ
นายสมชาย สอนสุภาพ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.20 แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ครั้ ง ที่ 1 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายศราวุฒิ นาถาบํารุง
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 1 ของ
นายศราวุฒิ นาถาบํารุง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.21 แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ครั้ ง ที่ 1 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาวทองสุข สีชุมแสง
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 1 ของ
นางสาวทองสุข สีชุมแสง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.22 แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ครั้ ง ที่ 1 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาวอรอุมา กาฬหว้า
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 1 ของ
นางสาวอรอุมา กาฬหว้า นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
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วาระที่ 4.23 แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ครั้ ง ที่ 1 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายธนวัฏ สวัสดี
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 1 ของ
นายธนวัฏ สวัสดี นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.24 แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ครั้ ง ที่ 2 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาชีวเคมี ของ นายวัชรินทร์ ชุมจันทร์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต
ครั้งที่ 2 ของ นายวัชรินทร์ ชุม จันทร์ นักศึก ษาระดั บปริญญาเอก สาขาวิชาชีว เคมี รายละเอียดดัง เอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.25 ขออนุมัติขยายเวลาการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2 นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ของ นางสาววิภารัตน์ วรพิทย์พงศ์
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอขยายเวลาการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2 ของ นางสาว
วิภารัตน์ วรพิทย์พงศ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาการสอบประมวลความรู้ออกไปจํานวน 1 ภาคการศึกษา
คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษา
ทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.26 ขออนุมัติขยายเวลาการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2 นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ของ นางสาวหทัยรัตน์ นิตย์ตะขบ
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอขยายเวลาการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2 ของ นางสาว
หทัยรัตน์ นิตย์ตะขบ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาการสอบประมวลความรู้ออกไปจํานวน 1 ภาคการศึกษา
คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษา
ทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.27 ขออนุมัติขยายเวลาสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 3 นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้
จากระยะไกล ของ นางสาวพจีราภรณ์ เวียงจันดา
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอขยายเวลาการสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 3 ของ
นางสาวพจีราภรณ์ เวียงจันดา นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายเวลาการสอบวัดคุณสมบัติออกไปจํานวน 1 ภาคการศึกษา คือ
ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบ
และดําเนินการต่อไป
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วาระที่ 4.28 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 8 นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาชีววิทยา ของ นายคชากฤษณ์ สุขเจริญ
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่
8 ของ นายคชากฤษณ์ สุขเจริญ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.29 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 1 นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายณัฐพล สมภาร
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ของ นาย
ณัฐพล สมภาร นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต เหตุผลระบุให้ชัดเจนและครอบคลุมมากกว่านี้
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.30 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 10 นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายมนตรี ธนภัทรพรชัย
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่
10 ของ นายมนตรี ธนภัทรพรชัย นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.31 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 4 นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ ของ นายจรูญ วงษ์เจริญ
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 4 ของ นายจรูญ วงษ์เจริญ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟ
ตอนนิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.32 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
สาขาวิชาเคมี ของ นายสุริยา ดวงมณี
(ถอนวาระ)
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วาระที่ 4.33 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
สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาวศศิวิมล รู้การ
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่
2 ของ นางสาวศศิวิมล รู้การ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.34 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
สาขาวิชาชีววิทยา ของ นายวารินทร์ บุญเรียม
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่
2 ของ นายวารินทร์ บุญเรียม นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
ข้อสังเกต แก้ไขวันที่ที่นักศึกษาลงกํากับ เป็น วันที่ 6 ธันวาคม 2556
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.35 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
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาวเบญจพร ยศบุรุษ
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 ของ นางสาว
เบญจพร ยศบุรุษ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.36 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
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายอิศรา โคตุทา
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 3 ของ นาย
อิศรา โคตุทา นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต เหตุผลแก้ไขคําว่า “เค้าโครง” เป็น “โครงร่างวิทยานิพนธ์”
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.37 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 5 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายธวัชระพงษ์ วงศ์สกุล
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หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่
5 ของ นายธวัชระพงษ์ วงศ์สกุล นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.38 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 5 นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายกฤตวัฏ บุญชู
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่
5 ของ นายกฤตวัฏ บุญชู นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.39 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
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นางสาวพจีราภรณ์ เวียงจันดา
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่
2 ของ นางสาวพจีราภรณ์ เวียงจันดา นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงวันที่กํากับด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.40 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
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายประสาร อินทเจริญ
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่
2 ของ นายประสาร อินทเจริญ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.41 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
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นางสาวเสาวนีย์ อนุชาญ
(ถอนวาระ)
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วาระที่ 4.42 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
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายติณณ์ ถิรกุลโตมร
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่
2 ของ นายติณณ์ ถิรกุลโตมร นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.43 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
สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นายสิทธิโชค ริตเพ็ชร
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้ง
ที่ 1 ของ นายสิทธิโชค ริตเพ็ชร นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.1 ขอรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (กรณีพิเศษ) ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2556
สาขาวิชาฟิสิกส์
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ประจําภาค
การศึกษาที่ 3/2556 สาขาวิชาฟิสิกส์ จํานวน 1 ราย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ตรวจสอบแผนการศึกษาให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาเพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และนําเสนอสภาวิชาการเพื่อทราบต่อไป
วาระที่ 5.2 รายชื่อนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาสําหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่นที่สมัคร
เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเคมี
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี ได้เสนอรายชื่อนักศึกษารับทุนการศึกษาสําหรับผู้มีผลการ
เรียนดีเด่นที่สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังส่วนกิจการ
นักศึกษาต่อไป
วาระที่ 5.3 ผลการพิจารณาทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 สาขาวิชา
ชีววิทยา
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอรายชื่อนักศึกษารับทุนการศึกษาสําหรับผู้มี
ศัก ยภาพเข้ าศึ กษาระดั บบั ณ ฑิต ศึก ษา ประจํ า ปีก ารศึ ก ษา 2556 สาขาวิ ช าชี ว วิท ยา รายละเอี ยดดั งเอกสาร
ประกอบการประชุม
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มติ

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังส่วนกิจการ
นักศึกษาต่อไป

วาระที่ 5.4 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เสนอขอปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
นักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ดังนี้
1. การเปิดรับเข้าศึกษา
ปีก ารศึก ษาละ 1 ครั้ ง โดยพิ จารณารับ กลั บเข้า ศึ กษาเฉพาะในภาคการศึ กษาที่ 1
เท่านั้น
2. คุณสมบัตินักศึกษา
2.1 นักศึกษาต้องไม่เคยได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาใหม่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี มาก่อน
2.2 นักศึกษาจะต้องสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต
2.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จะพิจารณารับคําร้องของนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.50 และมีผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรเดิมไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา
3. การพิจารณา
พิจารณาเฉพาะนักศึกษาที่เลือกกลับเข้าศึกษาใหม่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
เป็นอันดับ 1 เท่านั้น โดยสาขาวิชาเป็นผู้ทําการสัมภาษณ์
4. การเทียบโอนรายวิชา
4.1 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการรับนักศึกษาที่เคย
ศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กลับเข้าศึกษาใหม่ พ.ศ. 2549
4.2 นักศึกษาจะต้องแจ้งรายวิชาที่จะขอเทียบโอนมาพร้อมกับใบคําร้องขอกลับเข้า
ศึกษาใหม่
วาระที่ 5.5 แต่ ง ตั้ง คณาจารย์ บัณ ฑิ ตระดับ ปริ ญญาเอก สาขาวิช าเภสั ช วิท ยา ของ อาจารย์ ดร.
อัจฉราพร แถวหมอ
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.อัจฉราพร แถวหมอ
เป็นคณาจารย์บัณฑิต ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้ อ สั ง เกต แบบเสนอประวั ติ ใ นการขอแต่ ง ตั้ ง ข้ อ 4. งานวิ จั ย ระดั บ ปริ ญ ญาเอก หั ว ข้ อ
– Conference Abstracts/Conference Proceedings: ให้ตัดข้อ 7) ออก
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อนําเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.6 แต่ งตั้ ง คณาจารย์ บั ณฑิ ตระดับ ปริ ญ ญาเอก สาขาวิ ช าเคมี ของ อาจารย์ ดร.ธี รนั น ท์
ศิริตานนท์
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หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ธีรนันท์ ศิริตานนท์ เป็นคณาจารย์บัณฑิต
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. หนังสือบันทึกข้อความ ให้ระบุภาคการศึกษาที่ไ ด้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นคณาจารย์
บัณฑิตระดับปริญญาโทด้วย
2. แบบเสนอประวัติในการขอแต่งตั้ง
- ประวัติการทํางาน : 2555 – ปัจจุบัน ให้ตัดคําว่า “and researcher” ออก
- ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย : ให้แยกหัวข้องานวิจัยหลังปริญญาเอกด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อนําเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.7 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ ดร.สุรชัย รัตนเสริมพงศ์
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
ได้เสนอขอแต่งตั้ง ดร.สุรชัย รัตนเสริมพงศ์ เป็น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน Geo – Informatics (RS, GIS, GPS) : Forest/ Land Use Mapping เพื่อทําหน้าที่เป็นอาจารย์
ผู้สอนรายวิชา 106704 GEOINFORMATICS RESEARCH METHODOLOGY ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศ ให้กับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อ สั งเกต ข้ อ มูล ประกอบการเสนอขอแต่ง ตั้ ง ข้ อ 7. ลั ก ษณะการปฏิ บัติ ห น้ าที่ ใส่ ข้ อมู ล ให้
สอดคล้องกับข้อมูลที่เสนอขอแต่งตั้ง
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อนําเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.8 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ ดร.สุกิจ วิเศษสินธุ์
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอแต่งตั้ง ดร.สุกิจ วิเศษสินธุ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านข้อมูล Raster ฐานข้อมูลภาพ ด้าน GIS ข้อมูล 3 มิติ และข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข เพื่อทําหน้าที่
เป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 106704 GEOINFORMATICS RESEARCH METHODOLOGY ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิ
สารสนเทศ ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
ข้อสังเกต ข้อมูลประกอบการเสนอขอแต่งตั้ง
- ข้อ 3. คุณวุฒิการศึกษา แก้ไขให้ถูกต้อง
- ข้อ 7. ลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ ใส่ข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อมูลที่เสนอขอแต่งตั้ง
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อนําเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.9 แต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติการ สาขาวิชาเคมี จํานวน 7 ราย
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติการ เพื่อสอนรายวิชาปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
(102112) และรายวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (102106) ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2556 สาขาวิชาเคมี จํานวน 7
ราย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่อจัดทํา
คําสั่งแต่งตั้งต่อไป

15

วาระที่ 5.10 แต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติการ สาขาวิชาจุลชีววิทยา จํานวน 3 ราย
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติการ เพื่อสอนรายวิชา
108202 Microbiology Laboratory ประจํา ภาคการศึก ษาที่ 3/2556 สาขาวิช าจุ ล ชีว วิท ยา จํ า นวน 3 ราย
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่อจัดทํา
คําสั่งแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 5.11 แต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จํานวน 3 ราย
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เสนอขอแต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติการ เพื่อสอน
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2556 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จํานวน 3
ราย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ข้อมูลประกอบการเสนอแต่งตั้ง และประวัติส่วนตัวของผู้สอนปฏิบัติการลําดับที่ 1
แก้ไขคุณวุฒิให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่อจัดทํา
คําสั่งแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 5.12 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ จํานวน 10 ราย
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ได้เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ เพื่อสอนรายวิชา
ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2555 ระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2556
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ จํานวน 10 ราย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. จํานวนชั่วโมง แก้ไข จาก ท = 3 เป็น ป = 3
2. แก้ไขคุณวุฒิให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่อจัดทํา
คําสั่งแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 5.13 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จํานวน 1 ราย
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ เพื่อสอน
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2556 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬา จํานวน 1 ราย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่อจัดทํา
คําสั่งแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 5.14 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาเคมี จํานวน 1 ราย
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ เพื่อสอนรายวิชาปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
(102112) ระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2556 สาขาวิชาเคมี จํานวน 1 ราย รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ข้อมูลประกอบการเสนอแต่งตั้ง หน้าที่งานประจํา/สังกัด แก้ไข เป็น นักวิชาการอิสระ
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มติ

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่อจัดทํา
คําสั่งแต่งตั้งต่อไป

วาระที่ 5.15 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล จํานวน 1 ราย
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ เพื่อสอนรายวิชา 106604 :
PRINCIPLES OF SURVEYING AND DIGITAL PHOTOGRAMMETRY ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่
3/2556 สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล จํานวน 1 ราย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. ให้ตัดเครื่องหมาย √ ตรง Ο ได้แนบประวัติมาพร้อมนี้ จํานวน 17 ฉบับ ออก
2. ข้อมูลประกอบการเสนอแต่งตั้งให้ใส่คุณวุฒิด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่อจัดทํา
คําสั่งแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 5.16 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล จํานวน 5 ราย
หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ เพื่อสอนรายวิชา 106704 :
GEOINFORMATICS RESEARCH METHODOLOGY ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2556 สาขาวิชา
การรับรู้จากระยะไกล จํานวน 5 ราย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. ให้ตัดเครื่องหมาย √ ตรง Ο ได้แนบประวัติมาพร้อมนี้ จํานวน 17 ฉบับ ออก
2. ข้อมูลประกอบการเสนอแต่งตั้ง แก้ไขชื่อสถาบันให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่อจัดทํา
คําสั่งแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 5.17 ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬา ของ อ.ดร.พรเทพ ราชนาวี
ที่ประชุมได้พิจารณาการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ของ อ.ดร.
พรเทพ ราชนาวี อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
- เอกสารประกอบการสอน
1. ตรวจสอบการพิมพ์ให้ถูกต้อง
2. ให้ใช้รูปภาพและคําอธิบายรูปภาพที่ชัดเจน และอ้างอิงแหล่งที่มาของรูปภาพด้วย
3. ตาราง และรูปภาพระบุให้ถูกต้อง
- ผลงานวิจัย ให้ใส่หน้ารับรองผลงาน 100% ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องรับข้อสังเกต
ของที่ประชุมไปดําเนินการ โดยไม่ต้องนําเข้าพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้
แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวเพื่อให้ส่วนการเจ้าหน้าที่ดําเนินการต่อไป
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วาระที่ 5.18 ขออนุมัติโครงร่างวิท ยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาว
ศิริวรรณ ไกรนรา
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวศิริวรรณ ไกรนรา นักศึกษาระดับปริญญา
โท สาขาวิชาฟิสิกส์
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.19 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ของ นางสาว
สุนารี โชคนัด
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสุนารี โชคนัด นักศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิชาชีวเคมี
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.20 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาว
มนัสวี พานิชนอก
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวมนัสวี พานิชนอก นักศึกษาระดับปริญญา
เอก สาขาวิชาชีววิทยา
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.21 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นาย
ปิยทัสน์ ฉัตรวรวิทย์
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นายปิยทัสน์ ฉัตรวรวิทย์ นักศึกษาระดับปริญญา
เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.22 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายอิศรา
โคตุทา
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นายอิศรา โคตุทา นักศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาฟิสิกส์
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.23 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายธเนศ
สินธุ์ประจิม
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นายธเนศ สินธุ์ประจิม นักศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาฟิสิกส์
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
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วาระที่ 5.24 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาว
เบญจพร ยศบุรุษ
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวเบญจพร ยศบุรุษ นักศึกษาระดับปริญญา
เอก สาขาวิชาฟิสิกส์
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.25 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายเกียรติศักดิ์
น้อยพา
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นายเกียรติศักดิ์ น้อยพา นักศึกษาระดับปริญญา
เอก สาขาวิชาฟิสิกส์
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.26 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาว
ปริศฑนุช เกษียร
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวปริศฑนุช เกษียร นักศึกษาระดับปริญญา
เอก สาขาวิชาฟิสิกส์
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.27 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
ของ นางสาวเสาวนีย์ อนุชาญ
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวเสาวนีย์ อนุชาญ นักศึกษาระดับปริญญา
เอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.28 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นาย
สุขสันต์ ช่างเหล็ก
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นายสุขสันต์ ช่างเหล็ก นักศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาเภสัชวิทยา
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.29 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางคีตยา
ฮูเวอร์
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นางคีตยา ฮูเวอร์ นักศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิชาเภสัชวิทยา
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
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วาระที่ 5.30 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นายพรอุมา
ไกรนรา
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นายพรอุมา ไกรนรา นักศึกษาระดับปริญญา
เอก สาขาวิชาชีววิทยา
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.31 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นายเสกสรร
สรรสรพิสุทธิ์
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นายเสกสรร สรรสรพิสุทธิ์ นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.32 วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ สมบู ร ณ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา ของ นางสาว
เนตรนภา พงเพ็ชร
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นางสาวเนตรนภา พงเพ็ชร นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.33 วิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูร ณ์ นักศึก ษาดุษฎีบัณ ฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ของ นายอนุพงษ์
ทานกระโทก
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นายอนุพงษ์ ทานกระโทก นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.34 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาว
ศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นางสาวศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์ นักศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
วาระที่ 6.1 รายชื่ อ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจํ า ภาคการศึ ก ษาที่ 3/2555 ระดั บ
ปริญญาโท จํานวน 1 ราย และประจําภาคการศึกษาที่ 1/2556 ระดับปริญญาโท จํานวน
1 ราย
ที่ประชุมได้พิจารณารายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2555
ระดับปริญญาโท จํานวน 1 ราย และประจําภาคการศึกษาที่ 1/2556 ระดับปริญญาโท จํานวน 1 ราย รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อนําเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
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วาระที่ 6.2 ผลการสอบวัดคุ ณสมบัติ นักศึก ษาดุษฎี บัณฑิต สาขาวิ ชาเภสั ชวิทยา ของ นางสาว
ธนัชพร มหานาม
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้แจ้งผลการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวธนัชพร
มหานาม นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 6.3 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
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายวุฒิศักดิ์ ประชามอญ
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 ของ นาย
วุฒิศักดิ์ ประชามอญ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 6.4 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
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายวุฒิไกร ใสเหลื่อม
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 3 ของ นาย
วุฒิไกร ใสเหลื่อม นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต เหตุผลแก้ไขคําว่า “โครงร่าง” ให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 6.5 (ร่าง) Memorandum of Understanding between Suranaree University of
Technology, Thailand and China Institute of Atomic Energy, China
หัวหน้าสถานวิจัย ได้เสนอขอความเห็นชอบ (ร่าง) Memorandum of Understanding between
Suranaree University of Technology, Thailand and China Institute of Atomic Energy, China รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. ชื่อประเทศ China ให้แก้ไข เป็น P.R. China
2. ตรวจสอบการพิมพ์ให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอผู้อํานวยการศูนย์กิจการ
นานาชาติเพื่อดําเนินการต่อไป
วาระที่ 6.6 เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” และ “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่”
ประจําปี พ.ศ. 2557
ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาการเสนอชื่ อ ผู้ ส มควรได้ รั บ รางวั ล “นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ดี เ ด่ น ” และ
“นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ประจําปี พ.ศ. 2557 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
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มติ

ให้ความเห็นชอบ ดังนี้
- รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
1. สาขาวิชาเคมี
เสนอ
2. สาขาวิชาฟิสิกส์ เสนอ
- รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
1. สาขาวิชาเคมี
เสนอ
2. สาขาวิชาฟิสิกส์ เสนอ

รศ.ดร.วินิช พรมอารักษ์
ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ

ผศ.ดร.ระพี โกศัลวิตร
ผศ.ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ และ
อ.ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ เสนอ อ.ดร.พนมศักดิ์ มีมนต์

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางบุษบา วรรณศุภ
นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
ผู้บันทึกการประชุม

