รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 31/2556
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2556
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2
----------------------------------------------------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. คณบดี (รศ.ดร.ประพันธ์ แม่นยํา)
2. รองคณบดี (อ.ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา)
3. หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา (ผศ.ดร.หนูเดือน เมืองแสน, รักษาการแทน)
4. หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา (ผศ.ดร.หนูเดือน เมืองแสน, รักษาการแทน)
5. หัวหน้าสาขาวิชาเคมี (รศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ)
6. หัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี (รศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ, รักษาการแทน)
7. หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (อ.ดร.ธิดารัตน์ อารีรักษ์, แทน)
8. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ (อ.ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่, แทน)
9. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ (อ.ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่, แทน)
10. หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล (ผศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์, แทน)
11. หัวหน้าสาขาวิชาสรีรวิทยา (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษาการแทน)
12. หัวหน้าสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษาการแทน)
13. หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษาการแทน)
14. หัวหน้าสาขาวิชาปรสิตวิทยา (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษาการแทน)
15. รศ.ดร.วินิช พรมอารักษ์ (ผู้แทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
16. รศ.ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกลุ (ผู้แทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
17. ผศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์ (ผู้แทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
18. หัวหน้าสถานวิจัย (ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรญ
ั )
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (อ.วีรพล จันธิมา, แทน)
2. ผศ.ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์ (ผู้แทนคณาจารย์สาํ นักวิชาวิทยาศาสตร์)
3. ผศ.ดร.พนิดา ขันแก้วหล้า (ผูแ้ ทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
4. หัวหน้าสํานักงานคณบดี (นางสาวลฎาภา รัตนจารุ)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางบุษบา วรรณศุภ
2. นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
เริ่มประชุมเวลา 13.36 น.

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ ณ ต่างประเทศ
ติดคุมสอบ
ติดภารกิจ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ประธานกล่าวเปิดการประชุม และมีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ ที่ไ ด้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส
สกว.) ประจําปี 2556
2. ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา สุจินต์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วินิช พรมอารักษ์
ที่ได้รับรางวัล 2013 TRF-CHE-SCOPUS Researcher Award
และดําเนินการประชุมตามวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1.1 เรื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ไม่มี โดยสภามหาวิทยาลัยจะประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556
วาระที่ 1.2 เรื่องจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2556
วาระที่ 1.2.1 การให้ความเห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2555, 2/2555,
3/2555, 1/2556 เพิ่มเติม และ 2/2556
วาระที่ 1.2.2 การให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
วาระที่ 1.2.3 การอนุ มั ติ เ ปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขวิ ช าบั ง คั บ ก่ อ นในรายวิ ช าปฏิ บั ติ ก ารเคมี ระดั บ
ปริญญาตรี
วาระที่ 1.2.4 การอนุมัติหลักการดําเนินการโครงการเรียนล่วงหน้า (Advanced Placement
Program) สําหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.3 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําศูนย์/สถาบัน
วาระที่ 1.3.1 เรื่องจากที่ประชุมคณะทํางานพิจารณาการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ผศ.ดร.หนูเดือน เมืองแสน ในฐานะผู้แทนสํานักวิชาวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชุมคณะทํางาน
พิจารณาการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีเรื่องแจ้งให้ทราบ คือ แนวทางการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้
เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
2. มหาวิทยาลัยควรจะเพิ่มจํานวนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มากขึ้น
3. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มนโยบายในการรับนักศึกษาให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้สมัครให้
มากขึ้น โดยการพิจารณาเปิดหลักสูตรนอกเวลา
4. ควรเพิ่มสวัสดิ การและสาธารณูป โภคสําหรับนั กศึก ษาระดับบั ณฑิต ศึกษา ทั้ งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติให้มากขึ้น เช่น มีหอพักนักศึกษาที่เหมาะสมสําหรับบัณฑิตศึกษาเป็นการเฉพาะ
ดูแลเครื่องมือสําหรับการทําวิจัยให้สามารถใช้งานได้และมีความทันสมัย เป็นต้น
มติ
รับทราบ
วาระที่ 1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอื่นๆ
วาระที่ 1.4.1 รายการคําขอตั้งงบประมาณครุภัณฑ์การศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
วาระที่ 1.4.2 งบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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วาระที่ 1.4.3 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันเข้าศึกษา พร้อมชําระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิ ตแบบก้า วหน้า (Honors Program) สํานั กวิชาวิท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจําปีการศึกษา 2557 จํานวน 45 คน
มติ
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 30/2556
ตามที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ส่งแบบแจ้งรับรองและแก้ไ ข
ปรับปรุงรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ในคราวประชุมครั้ งที่ 30/2556 วันที่ 8
ตุลาคม 2556 และขอให้กรรมการฯ ส่งแบบแจ้งการรับรองคืนที่ส่วนธุรการภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 นั้น ผล
การพิจารณาของกรรมการฯ จํานวน 21 ราย สรุปได้ดังนี้
1. กรรมการ 11 ราย ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรการ โดยไม่มีการแก้ไข
2. กรรมการ 1 ราย ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรการ โดยมีการแก้ไขรายงาน ดังนี้
- หน้า 12 วาระที่ 5.8 เพิ่มคําว่า “ให้รับทุนต่อเนื่อง”
3. กรรมการ 9 ราย ไม่ส่งแบบรับรองคืนที่ส่วนธุรการ ซึ่งถือว่าให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติ
รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอขออนุมัต-ิ เพื่อทักท้วง
วาระที่ 4.1 ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นางสาว
ชมพิศ แก้วมณี
อ.ดร.ธิดารัตน์ อารีรักษ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้แจ้งผลการสอบวัด
คุณสมบัติ ของ นางสาวชมพิศ แก้วมณี นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.2 แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ของ นางสาว
ทิพย์วรินทร์ ริมลําดวน
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี ได้แจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวทิพย์วรินทร์
ริมลําดวน นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต แก้ไขชื่อห้องประชุมให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
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วาระที่ 4.3 แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
ของ นายปฏิวัติ ฤทธิเดช
ผศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้แจ้งผลการ
สอบวิทยานิพนธ์ ของ นายปฏิวัติ ฤทธิเดช นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังศูนย์บริการ
การศึกษาต่อไป
วาระที่ 4.4 เปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ชีววิทยา ของ Mr.Chanthalaphone Nanthavong
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา
ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ Mr.Chanthalaphone Nanthavong นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต หัวหน้าสาขาวิชา ให้ใส่คําว่า “รักษาการแทน” ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.5 รายชื่ ออาจารย์ ที่ปรึ กษาวิ ทยานิพนธ์ นั กศึกษามหาบัณฑิ ต สาขาวิชาชีววิท ยา ของ
Mr.Tsi Ndeh Nji
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ Mr.
Tsi Ndeh Nji นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.6 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ
นางสาวภวรรณตรี ไพศรีศาล
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวภวรรณตรี ไพศรีศาล นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.7 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นาย
ธเนศ สินธุ์ประจิม
อ.ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายธเนศ สินธุ์ประจิม นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ

5

วาระที่ 4.8 รายชื่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ของ
นางสาวเบญจพร ยศบุรุษ
อ.ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวเบญจพร ยศบุรุษ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.9 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นางสาว
ณัฐฐาพร สามารถ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวณัฐฐาพร สามารถ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.10 รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ของ นางสาววิภารัตน์ วรพิทย์พงศ์
อ.ดร.ธิ ดารัตน์ อารีรัก ษ์ ปฏิบัติ หน้าที่แทนหัวหน้า สาขาวิ ชาคณิตศาสตร์
ได้เสนอรายชื่ อ
คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ นางสาววิภารัตน์ วรพิทย์พงศ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.11 รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ของ นางสาวหทัยรัตน์ นิตย์ตะขบ
อ.ดร.ธิ ดารัตน์ อารีรัก ษ์ ปฏิบัติ หน้าที่แทนหัวหน้า สาขาวิ ชาคณิตศาสตร์
ได้เสนอรายชื่ อ
คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ นางสาวหทัยรัตน์ นิตย์ตะขบ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.12 รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ
Mr.Tsi Ndeh Nji
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ
Mr.Tsi Ndeh Nji นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.13 รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ
นางรุ่งเรือง งาหอม
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ
นางรุ่งเรือง งาหอม นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.14 รายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ
นางสาวธนัชพร มหานาม
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ
นางสาวธนัชพร มหานาม นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.15 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิท ยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิช า
ฟิสิกส์ ของ นายจิรพัฒน์ กัลปภิญโญกุล
อ.ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ ปฏิบั ติหน้ าที่แทนหัว หน้าสาขาวิชาฟิ สิกส์
ได้ เสนอขอแต่งตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นายจิรพัฒน์ กัลปภิญโญกุล นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา
ฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ประธานกรรมการแก้ไข เป็น หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.16 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิท ยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิช า
เทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ ของ นายจรูญ วงษ์เจริญ
อ.ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์
ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นายจรูญ วงษ์เจริญ นักศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. สาขาวิชาให้ใส่ชื่อเต็ม
2. ประธานกรรมการแก้ไข เป็น หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์
3. หัวหน้าสาขาวิชา ให้ใส่คําว่า “รักษาการแทน” ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.17 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิท ยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิช า
ชีวเคมี ของ นางสาวสุนารี โชคนัด
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี
ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสุนารี โชคนัด นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.18 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา ของ นางสาวมนัสวี พานิชนอก
(ถอนวาระ)
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วาระที่ 4.19 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ของ นางสาวเบญจพร ยศบุรุษ
อ.ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ ปฏิบั ติหน้ าที่แทนหัว หน้าสาขาวิชาฟิ สิกส์
ได้ เสนอขอแต่งตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวเบญจพร ยศบุรุษ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
ฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.20 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ของ นายธเนศ สินธุ์ประจิม
อ.ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ ปฏิบั ติหน้ าที่แทนหัว หน้าสาขาวิชาฟิ สิกส์
ได้ เสนอขอแต่งตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นายธเนศ สินธุ์ประจิม นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. ให้ตัดเครื่องหมาย √ ที่ระบุ ตรง Ο กรรมการหมายเลข 1, 2, 4 และ 5 เคยได้รับการ
แต่งตั้งแล้ว จึงไม่แนบประวัติมาด้วย ออก
2. ประวัติบุคคลภายนอก ข้อ 4. ประวัติการศึกษา อักษรย่อวุฒิการศึกษา แก้ไ ขให้
ถูกต้อง และให้ตัดคะแนนเฉลี่ยออกด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.21 รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
รับรู้จากระยะไกล ของ นางสาวเสาวนีย์ อนุชาญ
ผศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิท ยานิพนธ์ ของ นางสาวเสาวนีย์ อนุชาญ นักศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต หัวหน้าสาขาวิชา ให้ใส่คําว่า “รักษาการแทน” ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.22 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ นาย
อดิศักดิ์ ทาขุลี
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายอดิศักดิ์ ทาขุลี
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต กรรมการลําดับที่ 3 ให้แนบประวัติบุคคลภายนอกด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.23 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ
นางสาวเนตรนภา พงเพ็ชร
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวเนตรนภา พงเพ็ชร นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
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มติ

ให้ความเห็นชอบ

วาระที่ 4.24 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ของ นาย
อนุพงษ์ ทานกระโทก
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นาย
อนุพงษ์ ทานกระโทก นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.25 รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ
นางสาวนิตยา โรจน์ทินกร
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวนิตยา โรจน์ทินกร นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.26 กํ า หนดวั น สอบประมวลความรู้ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ของ
นางสาวหทัยรัตน์ นิตย์ตะขบ
อ.ดร.ธิดารัตน์ อารีรักษ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอกําหนดวันสอบ
ประมวลความรู้ ของ นางสาวหทัยรัตน์ นิตย์ตะขบ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.27 กํ า หนดวั น สอบประมวลความรู้ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ของ
นางสาววิภารัตน์ วรพิทย์พงศ์
อ.ดร.ธิดารัตน์ อารีรักษ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอขอกําหนดวันสอบ
ประมวลความรู้ ของ นางสาววิภารัตน์ วรพิทย์พงศ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.28 กํา หนดวั น สอบประมวลความรู้ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าชี ว วิ ท ยา ของ Mr.
Tsi Ndeh Nji
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอกําหนดวันสอบประมวลความรู้ ของ Mr.
Tsi Ndeh Nji นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต สอบข้อเขียน
1. วันที่ให้ระบุปี พ.ศ. ด้วย
2. วิชา 104600 แก้ไขชื่อรายวิชาให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.29 กําหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางรุ่งเรือง
งาหอม
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอกําหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางรุ่งเรือง
งาหอม นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.30 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
รักษาการแทนหั วหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา
ได้เสนอขอกําหนดวันสอบวั ดคุณสมบัติ ของ
นางสาวธนัชพร มหานาม นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.31 กํา หนดวั น สอบวิท ยานิพ นธ์ นั กศึ ก ษาดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต สาขาวิช าเคมี ของ นายอดิ ศั ก ดิ์
ทาขุลี
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายอดิศักดิ์ ทาขุลี นักศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.32 กําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาว
เนตรนภา พงเพ็ชร
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาว
เนตรนภา พงเพ็ชร นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.33 กําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ของ นายอนุพงษ์
ทานกระโทก
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี ได้เสนอขอกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายอนุพงษ์
ทานกระโทก นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.34 กําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาว
นิตยา โรจน์ทินกร
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาว
นิตยา โรจน์ทินกร นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ
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วาระที่ 4.35 เปลี่ยนแปลงกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา
ของ นางสาวศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์
ของ นางสาวศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ให้แนบประกาศสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ 114/2556 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ด้วย
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 4.36 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
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นางสาวปินันทนา สิงห์ยะบุศย์
อ.ดร.ธิดารัตน์ อารีรักษ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอแผนการใช้จ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 1 ของ นางสาวปินันทนา สิงห์ยะบุศย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.1 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 1 นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวเบญจกาญจน์ บุญวร
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ของ นางสาว
เบญจกาญจน์ บุญวร นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต เหตุผลให้แก้ไข จาก ...วรรณกรรมทบทวน... เป็น ...ทบทวนวรรณกรรม...
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.2 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ครั้ ง ที่ 1 นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาวอัฒญาณา สุวรรณชาติ
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้ง
ที่ 1 ของ นางสาวอัฒญาณา สุวรรณชาติ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.3 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
สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นายปุญญพัฒน์ แตงเผือก
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้ง
ที่ 1 ของ นายปุญญพัฒน์ แตงเผือก นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
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ข้อสังเกต เหตุผลแก้ไข เป็น กําลังอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.4 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
สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวปรางค์ทอง ไชยสิทธิ์
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 5 ของ นางสาว
ปรางค์ทอง ไชยสิทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต แก้ไขวันที่ที่นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาลงกํากับ เป็น วันที่ 30 ตุลาคม 2556
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.5 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
สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวนิภาพร ปริโย
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 5 ของ นางสาว
นิภาพร ปริโย นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.6 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
สาขาวิชาเคมี ของ นายสุริยัน รักแม่
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ของ นายสุริยัน
รักแม่ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต แก้ไขจํานวนรวมทั้งสิ้น 2 ภาคการศึกษา เป็น 1 ภาคการศึกษา
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.7 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
สาขาวิชาชีวเคมี ของ นางสาวกนกวรรณ เลาหลิดานนท์
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี ได้เสนอขอขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2
ของ นางสาวกนกวรรณ เลาหลิดานนท์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
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วาระที่ 5.8 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
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ของ นายสุภาสพงษ์ รู้ทํานอง
ผศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้เสนอขอ
ขยายเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ของ นายสุภาสพงษ์ รู้ทํานอง นักศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ออกไปจํานวน 1 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการ
การศึกษาทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.9 ขอเลื่อนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ของ นายปริญญา นามวงศา
อ.ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอเลื่อนการรายงาน
ตั ว ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษาใหม่ ของ นายปริ ญ ญา นามวงศา นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบและ
ดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.10 ขอยกเลิกทุนการศึกษาสําหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2556 สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ของ นายธนานุวัติ สุยุพร
อ.ดร.ขรรค์ ชั ย โกศลทองกี่ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนหั ว หน้ า สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ได้ เ สนอขอยกเลิ ก
ทุนการศึกษาสําหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่นที่สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของ นายธนานุวัติ สุยุพร นักศึกษา
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต บรรทัดสุดท้าย แก้ไขชื่อ นายนายธนานุวัติ สุยุพร เป็น นายธนานุวัติ สุยุพร
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังส่วนกิจการ
นักศึกษาต่อไป
วาระที่ 5.11 รายชื่อผู้รับทุนการศึกษาสําหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2556 สาขาวิชา
ชีววิทยา
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอรายชื่อนักศึกษารับทุนการศึกษาสําหรับผู้มีผลการ
เรียนดีเด่นที่สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
ข้อสังเกต หนังสือบันทึกข้อความ แก้ไขชื่อหลักสูตรให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังส่วนกิจการ
นักศึกษาต่อไป
วาระที่ 5.12 ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขวิชาบังคับก่อน รายวิชา 107722 Fundamentals of Optical
Information Processing หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์
(ถอนวาระ)
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วาระที่ 5.13 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 1 ราย (ดร.พรทิพย์ วงศ์สุโชโต)
รัก ษาการแทนหัว หน้า สาขาวิช าชี ว วิท ยา ได้ เ สนอขอแต่ ง ตั้ง ดร.พรทิพ ย์ วงศ์ สุโ ชโต เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (CF) เพื่อเป็นคณะกรรมการพิจารณา
โครงร่ างวิทยานิ พนธ์ และคณะกรรมการสอบวิ ทยานิพ นธ์ ให้กั บนั กศึ กษาระดับ บัณ ฑิต ศึกษา สาขาวิช าชี ววิ ทยา
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต แก้ไขตําแหน่ง จาก ผู้วิจัยอิสระ เป็น นักวิจัยอิสระ
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อนําเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.14 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 1 ราย (ดร.จิตติ มังคละศิริ)
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้ง ดร.จิตติ มังคละศิริ เป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านวัสดุศาสตร์ เพื่อเป็นคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้กับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อนําเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.15 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 1 ราย (ดร.ทองเปลว กองจันทร์)
รักษาการแทนหั วหน้าสาขาวิช าชีววิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้ง ดร.ทองเปลว กองจันทร์ เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารและจัดการน้ํา การพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจําลองสําหรับการจัดสรรน้ําชลประทาน
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการบริหารและจัดการน้ํา เพื่อเป็นคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์
และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ข้อมูลประกอบการเสนอขอแต่งตั้ง
1. ข้อ 5. ผลงานทางวิชาการ/ตํารา ให้ใส่ข้อมูลด้วย
2. ข้อ 9. เหตุผลและความจําเป็น แก้ไขด้านที่เชี่ยวชาญให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อนําเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.16 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาฟิสิกส์ จํานวน 1 ราย (ดร.ธีระพนธ์ แย้มวงษ์)
อ.ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เสนอขอแต่งตั้ง ดร.
ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน Electrical properties of materials และสมบัติทางไดอิเล็กตริก เพื่อ
เป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ ว ม และคณะกรรมการพิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อ สัง เกต ให้ตั ดเครื่ องหมาย √ ที่ ระบุ ตรง Ο ได้ แนบข้ อ มูล ประกอบการเสนอขอแต่ง ตั้ ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ จํานวน 17 ฉบับ ออก
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อนําเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
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วาระที่ 5.17 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาชีวเคมี จํานวน 1 ราย (ดร.ชมภูนุช ส่งสิริฤทธิกุล)
รักษาการแทนหัวหน้า สาขาวิ ชาชีวเคมี ได้เ สนอขอแต่ง ตั้ง ดร.ชมภู นุช ส่ งสิริ ฤทธิกุล เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนและโครงสร้างสามมิติของโปรตีนด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์
เพื่อเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. หัวหน้าสาขาวิชา ให้ใส่คําว่า “รักษาการแทน” ด้วย
2. ข้อมูลประกอบการเสนอขอแต่งตั้ง
- ข้อ 8. ภาระงานการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในปัจจุบัน แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
- ข้อ 9. เหตุผลและความจําเป็น ใส่รายละเอียดให้ชัดเจนมากขึ้น
- ผู้เสนอแต่งตั้งแก้ไขชื่อสาขาวิชา เป็น สาขาวิชาชีวเคมี
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อนําเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5.18 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ที่ประชุมได้พิจารณาการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจากงบค่าความเข้มแข็ง
ของสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต แก้ไขข้อมูล และจํานวนเงินให้ถูกต้อง
มติ
อนุมัติใช้เงินค่าความเข้มแข็งสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ จํานวน 7,000.- บาท
วาระที่ 5.19 AUAP Office
ที่ประชุมได้พิจารณาการขอยืมใช้ห้องเพื่อเป็น AUAP Office รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ

อนุมัติให้ใช้ห้องที่ชั้น 2 จํานวน 1 ห้อง

วาระที่ 5.20 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสํารวจความต้องการจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(สาขาวิชาเคมี และชีวเคมี)
(ถอนวาระ)
วาระที่ 5.21 ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.)
ที่ประชุมได้พิจารณาการขอให้เสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.)
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ - สาขาวิชาฟิสิกส์ เสนอ Prof. Dr. Yupeng Yan
- สาขาวิชาชีวเคมี เสนอ Prof. Dr. James R.Ketudat-Cairns
วาระที่ 5.22 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ Mr.Kam
Youanechuexian
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ Mr.Kam Youanechuexian นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
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มติ

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป

วาระที่ 5.23 ขออนุ มั ติ โ ครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา ของ
Mr.Singphone Luanleuxay
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ Mr.Singphone Luanleuxay นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.24 ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
ของ นายสุภาสพงษ์ รู้ทํานอง
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นายสุภาสพงษ์ รู้ทํานอง นักศึกษาระดับปริญญา
เอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.25 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาวนัยนา
นนทะมาตย์
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นางสาวนัยนา นนทะมาตย์ นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 5.26 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
เทียมหทัย ชูพันธ์
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นางสาวเทียมหทัย ชูพันธ์ นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
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 ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 ราย และประจําภาคการศึกษาที่
1/2556 ระดับปริญญาเอก จํานวน 2 ราย
ที่ประชุมได้พิจารณารายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2555
ระดับปริญญาโท จํานวน 1 ราย ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 ราย และประจําภาคการศึกษาที่ 1/2556 ระดับปริญญา
เอก จํานวน 2 ราย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2555 ของ นางสาวธนิสสรา พินิจมนตรี
1. แก้ไขปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เป็น ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
2. แก้ไขเลขประจําตัวในหน้าแรก และเอกสารแนบ เป็น D5110018
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้ทําเรื่องเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
นวัตกรรมเพื่อนําเสนอสภาวิชาการอนุมัติต่อไป
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วาระที่ 6.2 ขออนุ มั ติ โ ครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา ของ
Mr.Chanthalaphone Nanthavong
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ Mr.Chanthalaphone Nanthavong นักศึกษา
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 6.3 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ นางสาวธิดา
อินทรชาธร
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นางสาวธิดา อินทรชาธร นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 6.4 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ของ นางสาวทิพย์วรินทร์
ริมลําดวน
ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของ นางสาวทิพย์วรินทร์ ริมลําดวน นักศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบและดําเนินการต่อไป
วาระที่ 6.5 การย้ายวาระขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ การขออนุมัติโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ประธานได้เสนอขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการย้ายวาระการขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ การขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ไปอยู่ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอขอ
อนุมัติ-เพื่อทักท้วง โดยเริ่มตั้งแต่การประชุมครั้งต่อไป
มติ
ให้ความเห็นชอบ
วาระที่ 6.6 การจัดทําเว็บไซต์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
ที่ประชุมได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา ในฐานะได้รับมอบหมายเป็นผู้จัดทําเว็บไซต์ของ
สํานักวิชาวิทยาศาสตร์นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทําเว็บไซต์ดังกล่าว
มติ
ให้สาขาวิชานําข้อมูลเกี่ยวกับผลงานเด่น ผลงานข่าว หลักสูตร ข้อมูลส่วนตัว และ
งานวิจัยลงในเว็บไซต์ของแต่ละสาขาวิชา ทั้งนี้ ให้ทุกสาขาวิชาย้ายข้อมูลจากเว็บไซต์
สํานักวิชาเดิมและเว็บไซต์ของสาขาวิชามาใส่ในเว็บไซต์ใหม่ของสํานักวิชา โดยสํานัก
วิชาวิทยาศาสตร์จะเริ่มเปิดใช้เว็บไซต์ใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
เลิกประชุมเวลา 16.05 น.
ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางบุษบา วรรณศุภ
นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
ผู้บันทึกการประชุม

