
 1 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าและหัวหน้าหมวดวิชา  คณะวิทยาศาสตร์ 

ครั้งที ่ 3/2561 
วันศุกร์ที่   23  มีนาคม  พ.ศ.  2561 

ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ (4-606)  อาคารวิทยาศาสตร์ 

ผู้มาประชุม       
1.  ศ.เกียรติคุณ นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                       ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.ธเนศ  พงศ์ธีรัตน์       รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  กรรมการ  
3.    ผศ.สุเทพ   มงคลเลิศลพ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
4. รศ.ดร.ทัศนีย์ ปัญจานนท์  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ กรรมการ 
      และฝ่ายบริหาร 
5.   รศ.ดร.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ และผู้อ านวยการหลักสูตร  กรรมการ 
     วท.ม.การสอนวิทยาศาสตร์ 
6.  ผศ.วัฒนา แซ่โหลว                หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา    กรรมการ 
7.   ผศ.ดร.บุณยรัศมิ์  สุขเขียว หัวหน้าภาควิชาเคมี กรรมการ  
9. ดร.สุธารทิพย์  เรืองประภาวุฒิ  หัวหน้าหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ กรรมการ 
10.  ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ  ทองมี      ผู้อ านวยการหลักสูตร วท.ม.วิทยาศาสตรช์ีวการแพทย์   กรรมการ    
11. คุณจีรนันท์ ทองแป้น  เลขานุการคณะ                               กรรมการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. ผศ.ดร.บุษบา พิพิธพร หัวหน้าหมวดวิชาพยาธิชีววิทยา  
2. ดร.ศริดา  รังษีสันติวานนท์ หัวหน้าหมวดวิชาสรีรวิทยา  
3.   ดร.วิรุฬห์  วิชัยบุญ หัวหน้าหมวดวิชาชีวเคมี 
4.    ผศ.ดร.เนาวรัตน์ ธาราทรัพย์ หัวหน้าหมวดวิชากายวิภาคศาสตร์         
5.    ดร.พัตรา  สุนทรฐิติเจริญ หัวหน้าหมวดวิชาจุลชวีวิทยา 
6.    รศ.ดร.พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์  หัวหน้ากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการยศาสตร์  
7.   อ.สุวิชา ธงพานิช  
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  
1.  ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรรมการ 
2.  ผศ.ดร.อารยา มุ่งช านาญกิจ  นายกสโมสรบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ   
3.  ผศ.ดร.อรจิรา อารักษ์สกุลวงศ์ หัวหน้าหลักสูตร วท.บ.เคมีประยุกต์ กรรมการ 
4.  ดร.วันทิกา  เครือน  าค า หัวหน้าหมวดวิชาเภสชัวิทยาและพิษวิทยา 
 

เริ่มประชุมเวลา   12.05  น. 
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เมื่อครบองค์ประชุม ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังนี  
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
1.1 หัวหน้าหมวดวิชาจุลชวีวิทยา แจ้งว่า    หมวดวิชาจลุชีววิทยา ร่วมกับสโมสรโรตารีกรุงเทพ เพลินจิต จะ

จัดอบรมการเพาะเห็ดในตะกร้าเพื่อบริโภค  ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.  ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางบัวทอง  จ.นนทบุรี  

1.2 หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และผู้อ านวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ แจ้งว่า       
ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 จะน านักศึกษาโครงการ สควค. ไปดงูานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
แหลมผักเบี ย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

1.3 หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา แจ้งว่า  ขณะนี  จะท างานวิจัยร่วมกับคณะเทคโนโลยีชีวภาพ  
1.4 หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์  แจ้งว่า    

1.4.1  ในภาคการศึกษา S/2561  มีนักศึกษาใหมล่งทะเบียน แล้ว  8  คน 
1.4.2 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ จะไปฝึกงานที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศ จ านวน

ทั งหมด 11 คน โดยไปฝึกงานที่ ประเทศญี่ปุ่น 8 คน แบ่งเป็น Kyushu University  จ านวน 2 คน 
และท่ี Kanazawa University  จ านวน 6 คน และไปฝึกงานที่ Nonglam University สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม  จ านวน 3 คน  และ มีนักศึกษาจาก Nonglam University จะมาฝึกงานที่
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์  จ านวน   2 คน 

1.4.3 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 จะจัดงานปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักศึกษาชั นปีที่ 4  โดยมีวิทยากร 2 ท่าน คือ 
อาจารย์อรรจน์ สีหะอ าไพ และ รศ.ดร.พงศ์ราม รามสูต 

1.5 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  แจ้งว่า   
1.5.1 โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี จะส่งนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย มาร่วมฝึกประสบการณ์

ด้านวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 18 - 28 เมษายน 2561  ได้ประสานงานแต่ละภาควิชาแล้ว 
1.5.2 ต าแหน่งวิชาการใหม่  ได้ผ่านที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย  เมื่อ  21 มีนาคม 2561 คณะ

วิทยาศาสตร์ ได้  2 ท่าน คือ รศ.ปัญญา มณีจักร์  และ ผศ.ดร.สุดารัตน์ กรึงไกร 
1.6 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  แจ้งว่า 

1.6.1 โครงการพัฒนาผู้น านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2561  ณ สวน
ลุงยศ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 

1.6.2 ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา เรื่อง 
บทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่  30 มีนาคม 2561  มีบุคลากร 2 คน 
และ นักศึกษา 4 คน ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารรัตนคุณากร  

1.6.3 วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 12.00 น. จะจัดงานพบอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ ชั น
ปีที่ 1  ณ ชั น 5  อาคาร 12  

1.6.4 วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561  จะจัดพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ ณ วัดพระศรีมหาธาตุ
วรมหาวิหาร บางเขน ได้ของบประมาณ  400,000.- บาท และ เงินบริจาคที่ญาติอาจารย์ได้ร่วม
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บริจาค ท่านคณบดีขอให้น ามาใช้ในงานพระราชทานเพลิงนี  ตามวัตถุประสงค์ท่ีทางญาติบริจาค
ด้วย  

 

มติที่ประชุม :  รับทราบ   
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
 ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมประจ าคณะฯ ครั งที่ 2/2561  แล้ว ไม่มีแก้ไข  ดังนี  
มติที่ประชุม  : รับรองรายงานการประชุมประจ าคณะฯ ครั งที่ 2/2561   
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง    
3.2  การปรับปรุง website ของคณะวิทยาศาสตร์ 
อ.สุวิชา ธงพานิช ไดอ้อกแบบหน้า website คณะวิทยาศาสตร์ และน าเสนอรูปแบบ website ของ

คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้ปรับปรุงแล้วให้คณะกรรมการพิจารณา และได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ใน
เบื องต้น โดยจะเช่า Host  ปีละ 2,400 บาท  ขณะนี  ได้ท าแบบฟอร์ม ให้บุคลากรทุกคนได้กรอกประวัติและ
ผลงานวิจัย  เพื่อ link  กับประวัติของแต่ละบุคคล 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบและด าเนินการตามมติที่ประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณา 
4.1     ปฏิรูปการศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 

 มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมระดับผู้บริหารเรื่องการปฏิรูปการศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต  ณ โรงแรม ซัน
ธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา   โดยจะปฏิรูปการศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 1) 
ระดับวิชาศึกษาทั่วไป  2) ระดับคณะ  3) ระดับปรับปรุงหลักสูตร  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปการศึกษา
โลก ในศตวรรษที่ 21    จึงต้องสร้างสมรรถนะให้นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ให้มีความพร้อม ในการออกไป
รับใช้สังคม 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  - 
 

เลิกประชุมเวลา   13.30 น.       
 
         (จีรนันท์  ทองแป้น) 
       ผู้จดรายงานการประชุม 
 


