
 1 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าและหัวหน้าหมวดวิชา คณะวิทยาศาสตร์ 

ครั้งที ่ 1/2561 
วันจันทร์ที่   22  มกราคม  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  
8.   ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรรมการ 
9.   ดร.สุธารทิพย์  เรืองประภาวุฒ ิ  หัวหน้าหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ กรรมการ 
10.  ผศ.ดร.อรจิรา อารักษ์สกุลวงศ์  หัวหน้าหลักสูตร วท.บ.เคมีประยุกต์  กรรมการ 
11.  ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ  ทองมี      ผู้อ านวยการหลักสูตร วท.ม.วิทยาศาสตรช์ีวการแพทย์   กรรมการ   
12. ผศ.ดร.อารยา มุ่งช านาญกิจ  นายกสโมสรบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  กรรมการ   
13. คุณจีรนันท์ ทองแป้น  เลขานุการคณะ                               กรรมการ   
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. ผศ.ดร.บุษบา พิพิธพร หวัหน้าหมวดวิชาพยาธิชีววิทยา  
2. ดร.ศริดา  รังษีสันติวานนท์ หัวหน้าหมวดวิชาสรีรวิทยา  
3.   ดร.วิรุฬห์  วิชัยบุญ หัวหน้าหมวดวิชาชีวเคมี 
4.    ผศ.ดร.เนาวรัตน์ ธาราทรัพย์ หัวหน้าหมวดวิชากายวิภาคศาสตร์         
5.    ดร.วันทิกา  เครือน  าค า หัวหน้าหมวดวิชาเภสชัวิทยาและพิษวิทยา 
6.    ดร.พัตรา  สุนทรฐิติเจริญ หัวหน้าหมวดวิชาจุลชวีวิทยา 
7.    รศ.ดร.พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์  หัวหน้ากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการยศาสตร์  
 

เริ่มประชุมเวลา   12.05  น. 
 

เมื่อครบองค์ประชุม ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังนี  
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ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
1.1 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  แจ้งว่า  

1.1.1 ฝ่ายกิจการนักศึกษาก าหนดวันเลือกตั งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตและคณะ
วิทยาศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30-16.00 น. ณ อาคาร  4/1 

1.1.2 สโมสรบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  จะจัดการแข่งขันกีฬา Science cup  ในวันที่ 27 มกราคม 
2561  เวลา 8.00-12.00 น.  ณ อาคารเอนกประสงค์ (โรงช้าง) 

1.1.3 การประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ ประจ าปีการศึกษา 2560 นักศึกษาสามารถเข้าไปท าการ
ประเมินได้ ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 15 พฤษภาคม 2561  

1.2 หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์  แจ้งว่า ในภาคการศึกษา 2/2560 รับนักศึกษาต่างชาติ ชาว
มองโกเลีย  เข้าศึกษา  1 คน  ขณะนี  ได้จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว 

1.3 หัวหน้าหมวดวิชากายวิภาคศาสตร์  แจ้งว่า สภาวิชาชีพพยาบาล ได้มาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกายวิภาค
ศาสตร์ เพ่ือรับรองมาตรฐานหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์ ผลการเยี่ยมชมเป็นที่พอใจ 

1.4 หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์  แจ้งว่า  นักศึกษาโครงการ สควค. รุ่น 6  มีนักศึกษาจ านวน 36 คน ได้สอบ
ข้อเขียน เรียบร้อยแล้ว  

1.5 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  แจ้งว่า  
1.5.1 สกอ. ได้ออก ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั ง

คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 หลักเกณฑ์ใหม่ ซึ่งจะมี
ผลบังคับใช้ตั งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561   ส าหรับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ที่จะขอต าแหน่ง
วิชาการตามหลักเกณฑ์เดิม ต้องยื่นเอกสารภายใน  27 ธันวาคม 2561    

1.5.2 วันที่ 5-8 ธันวาคม 2560  ได้ไปศึกษาดูงานกับส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ณ Chiba University  
JAPAN  เพ่ือประสานงานเรื่องความร่วมมือด้านการส่งนักศึกษาไปฝึกงานต่างประเทศ 

 

มติที่ประชุม :  รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
 ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมประจ าคณะฯ ครั งที่ 6/2560  แล้ว มีแก้ไข  ดังนี  
 หน้า 2   บรรทัดที่ 10  ไปเรื่องเรื่อง  ตัด  เรื่อง ออก  1  ค า 
มติที่ประชุม  : รับรองรายงานการประชุมประจ าคณะฯ ครั งที่ 6/2560   
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง    
3.1  นโยบายส าหรับการบริหารงาน และต้อนรับผู้บริหารชุดใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ 
 ทางคณะฯ ขอต้อนรับผู้บริหารชุดใหม่ทุกท่าน  และควรตอบสนองนโยบาย ของคณะวิทยาศาสตร์ 

โดยควรจะมีการเรียนการสอนให้เป็นภาษาอังกฤษ มากขึ น   
หัวหน้าหมวดวิชากายวิภาคศาสตร์  ได้กล่าวว่าบุคลากรและจ านวนรายวิชาที่เปิดสอน มีจ านวนมาก 

แตจ่ะพยายามท าให้ดีที่สุด 
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หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา   กล่าวว่าจะปรับโครงสร้างภายในภาควิชาก่อน และจะให้การท างานวิจัยใน
ภาคให้มากขึ น 

 

3.2  การตั้งกรรมการพัฒนา  website ของคณะวิทยาศาสตร์ 
การตั งกรรมการพัฒนา website ของคณะวิทยาศาสตร์  แต่ละภาควิชา ได้เสนอบุคคลเพ่ือเป็น

กรรมการพัฒนา website ของคณะวิทยาศาสตร์ ดังรายนามต่อไปนี  
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์   นพ.สมเกียรติ  แสงอุไร     อ.สุวิชา  ธงพานิช 
ภาควิชาฟิสิกส์     ผศ.เสมา สอนประสม 
ภาควิชาเคมี   ผศ.ดร.อรจิรา อารักษ์สกุลวงศ์     อ.เอกรินทร์ บดีรัฐ 
ภาควิชาชีววิทยา   ผศ.วัฒนา  แซ่โหลว 
ส านักงานเลขานุการ      นางสาววรัชญา ธนูศิลป ์
โดยคณะกรรมการชุดนี จะประชุม แล้วเลือกประธานและก าหนดแผนงานต่างๆ โดยขอให้

คณะกรรมการทุกท่านให้ความร่วมมือให้กับคณะกรรมการพัฒนา website ด้วย 
3.3  การพิจารณาการจัดสรรการขึ้นเงินเดือนเป็นพิเศษ (%) ส าหรับภาควิชาที่มีผลงานยอดเยี่ยม  
      หรือไม่ ? 
การพิจารณาการจัดสรรการขึ นเงินเดือนเป็นพิเศษ (%) ส าหรับภาควิชาที่มีผลงานยอดเยี่ยม หรือไม่ ?   

การขึ นเงินเดือนเป็นพิเศษ  ที่ประชุมเห็นควรให้การขึ นเงินเดือนและเงินจากโบนัส ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสรรให้ 
เป็นแบบเดิม  ไม่มี การพิจารณาจัดสรรการขึ นเงินเดือนและโบนัสเป็นพิเศษ (%) ส าหรับภาควิชาที่มีผลงาน
ยอดเยี่ยม  

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ เสนอว่า 
1. หลักเกณฑ์การพิจารณาการขึ นเงินเดือนของ  มรส. จะพิจารณาจ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้า ซึ่ง 

นักศึกษาใหม่ของคณะมีจ านวนน้อยลงมาก  ทางคณะควรจะน าเสนอมหาวิทยาลัยว่า ภาระงาน
สอนของอาจารย์ที่ได้จัดสอนให้แก่หลักสูตรต่างๆ ทั งท่ีเป็นของคณะและต่างคณะวิชาไม่ได้น้อยลง
เลย ควรน าเสนอว่า มีสอนรายวิชาอะไรบ้าง จ านวนนักศึกษาเท่าไร  ย้อนหลัง 3 ปี ให้
มหาวิทยาลัยได้พิจารณา  ประธานฯ ได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 
รับเรื่องนี ไปพิจารณา และจัดท าแบบฟอร์มให้ เพื่อให้สะดวกต่อการกรอกข้อมูลและเป็นแบบแผน
เดียวกัน 

2. ทางคณะฯ ควรจะท ามินิโปรเจค  ให้กับโรงเรียนในแถบใกล้เคียง  โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมและ
เขียนรายงานคล้าย senior project  โดยคณะจะมีใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน ใน project 
นั น ทั งนี จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนโดยตรง เพ่ือปรากฏใน   Portfolio  และเป็นชื่อเสียงของ
โรงเรียนที่มีส่วนร่วมในการสร้างงานวิจัยให้แก่นักเรียนก่อนส าเร็จการศึกษา และเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้แก่คณะในรูปแบบใหม่ที่น่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่ารูปแบบเดิม 

 

มติที่ประชุม :  รับทราบและด าเนินการตามมติที่ประชุม 
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เลิกประชุมเวลา   13.30 น.       
 
         (จีรนันท์  ทองแป้น) 
       ผู้จดรายงานการประชุม 


