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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าและหัวหน้าหมวดวิชา  คณะวิทยาศาสตร์ 

ครั้งที ่ 2/2561 
วันศุกร์ที่   23  กุมภาพันธ์  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. ดร.สุธารทิพย์  เรืองประภาวุฒิ  หัวหน้าหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ กรรมการ 
9.  ผศ.ดร.อรจิรา อารักษ์สกุลวงศ์  หัวหน้าหลักสูตร วท.บ.เคมีประยุกต์  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.วันทิกา  เครือน  าค า หัวหน้าหมวดวิชาเภสชัวิทยาและพิษวิทยา 
6.    ดร.พัตรา  สุนทรฐิติเจริญ หัวหน้าหมวดวิชาจุลชวีวิทยา 
7.    รศ.ดร.พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์  หัวหน้ากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการยศาสตร์  
8.   อ.สุวิชา ธงพานิช  
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  
1.  ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรรมการ 
2.  ผศ.ดร.อารยา มุ่งช านาญกิจ  นายกสโมสรบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ   
เริ่มประชุมเวลา   12.05  น. 
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เมื่อครบองค์ประชุม ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังนี  
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
1.1 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  แจ้งว่า คณะกรรมการสโมสรมหาวิทยาลัย ได้จัดการเลือกตั งนายกสโมสร

ชุดใหม่ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561   คณะวิทยาศาสตร์ มีนักศึกษามาเลือกตั ง จ านวน 92 คน คิดเป็น 
55.44 % 

1.2 หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์  แจ้งว่า  ภาคการศึกษา 2/2560  มีนักศึกษาต่างชาติ ชาว
มองโกเลีย  เข้าศึกษา  1 คน ขณะนี  ได้จัดการเรียนกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป   และนักศึกษาไทย ที่ส าเร็จ 
มัธยมปลายจากนิวชีแลนด์ เข้าศึกษา 1 คน ขณะนี  ได้ลงทะเบียนเรียนวิชา  BIO131 และ BIO132     
ส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ คณบดีขอให้ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยเพ่ือไม่ให้นักศึกษาโดดเดี่ยว    สถาบัน
ภาษา ชั น 6  มีอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับผู้สนใจด้านภาษาได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองด้วย 

1.3 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  แจ้งว่า  
1.3.1 ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ได้ให้คณะส่ง KM  ทางคณะ จึงได้จัด KM  เมื่อวันที่ 6 

กุมภาพันธ์ 2561 จ านวน 3 เรื่อง  โดยมี ดร.วันทิกา เครือน  าค า  ดร.รัชนก ข าศิริ และ ดร.ชีพสุมน 
วิบูลย์วรกุล  เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และได้จัดท าโปสเตอร์ส่งให้ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการ
สอน แล้ว 

1.3.2 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561  มหาวิทยาลัย โดย วิทยาลัยนวตักรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและ
อาหาร เป็นแกนน า ได้ลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัย มิกาตะ ประเทศญี่ปุ่น ในการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาฝึกงาน  ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน  

1.4 หัวหน้ากลุ่มวิทยาศาสตร์การกีฬาและการยศาสตร์    แจ้งว่า 
1.4.1 วันที่ 29 มกราคม 2561 ได้ตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายภาคกลางตอนบน 

(อพ.สธ.)   ในปี 2561  จะมีการแต่งตั งคณะกรรมการชุดใหม่ โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาส่งผู้แทน
มหาวิทยาลัยเป็นกรรมการ กิจกรรมที่ท าให้ในปี 2561 จะจัดกิจกรรมของเครือข่ายโดยเรียนเชิญ
มหาวิทยาลัยในเครือข่ายส่งผู้แทนเป็นอาจารย์ 1 คน นักศึกษา 2  คน เข้าร่วมชมธรรมชาติและ
ถ่ายภาพนก ณ จังหวัดสระบุรี 

1.4.2 ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ เดิม มี ผศ.ณิชกานต์ กลิ่นกุสุม  เป็นคณะกรรมการร่วมกับทางจังหวัด
ปทุมธานีช่วยเผยแพร่เป็นพี่เลี ยงด้านการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ 

1.5  ผู้อ านวยการหลักสูตร วท.ม.วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ แจ้งว่า ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 ได้รับนักศึกษา
ปริญญาโท  เข้าศึกษา 1 คน  ข้อมูลข่าวสาร ส่วนใหญ่ ผู้ที่สนใจ จะเห็นจาก website ของสาขา 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
 ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมประจ าคณะฯ ครั งที่ 1/2561  แล้ว ไม่มีแก้ไข  ดังนี  
มติที่ประชุม  : รับรองรายงานการประชุมประจ าคณะฯ ครั งที่ 1/2561   
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง    
3.2  การตั้งกรรมการพัฒนา  website ของคณะวิทยาศาสตร์ 
การตั งกรรมการพัฒนา  website ของคณะวิทยาศาสตร์   ทางคณะฯ ได้มีค าสั่งแต่งตั ง ไปแล้ว 

คณะกรรมการจากแต่ละภาควิชามี ต่อไปนี  
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 ์
ในเบื องต้น อ.สุวิชา ธงพานิช เสนอจะเป็นผู้ดูแล และออกแบบ website คณะวิทยาศาสตร์ ให้เป็นที่

จดจ า มากยิ่งขึ น และ จะท าแบบฟอร์มให้ อาจารย์แต่ละท่านกรอกประวัติของตนเอง เพ่ือ link ไว้ใน website   
ด้วย ขณะทางส านักงานเลขานุการก็ได้ปรับปรุง รูปถ่ายบุคลากร ให้มีความเป็นปัจจุบันมากขึ น ส าหรับข้อมูล
ข่าวสารอื่น ภาคหรือหมวดวิชามีกิจกรรมอะไร  ก็ขอให้เขียนบทความมาให้ประชาสัมพันธ์ ด้วย 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบและด าเนินการตามมติที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน 

1.  มหาวิทยาลัยจะใช้การลาแบบ Online โดย บุคลากรที่จะลา จะได้กรอกใบลาในระบบ 
http://hronline.rsu.ac.th/   ในระบบ จะมี ใบลา ใบแจ้งเงินเดือน และการส่งขอเอกสาร ต่างๆ และอ่ืนๆ 
ขณะนี  อยู่ระหว่างการทดลองใช้   หากมีการใช้จริง จะแจ้งให้ทุกท่านต่อไป 
 

เลิกประชุมเวลา   13.30 น.       
 
         (จีรนันท์  ทองแป้น) 
       ผู้จดรายงานการประชุม 
 

http://hronline.rsu.ac.th/

