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----------------------------------------------------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. คณบดี (รศ.ดร.ประพันธ์ แม่นยํา)
ประธาน
2. รองคณบดี (อ.ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา)
กรรมการ
3. หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา (ผศ.ดร.หนูเดือน เมืองแสน)
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 (Asst.Prof.Dr.Eckart Schulz)
กรรมการ
8. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ (ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ)
กรรมการ
9. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ (ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ, รักษาการแทน)
กรรมการ
10. หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล (ผศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์)
กรรมการ
11. หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (อ.ดร.พรเทพ ราชนาวี, รักษาการแทน)
กรรมการ
12. หัวหน้าสาขาวิชาสรีรวิทยา (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์)
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.วินิช พรมอารักษ์ (ผู้แทนคณาจารย์สาํ นักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
17. รศ.ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล (ผู้แทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
18. ผศ.ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์ (ผู้แทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
19. ผศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์ (ผู้แทนคณาจารย์สาํ นักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
20. ผศ.ดร.พนิดา ขันแก้วหล้า (ผู้แทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
21. หัวหน้าสถานวิจัย (รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ไม่เข้าประชุม
ไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. หัวหน้าสํานักงานคณบดี (นางบุษบา วรรณศุภ)
2. นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
3. สถาบันการบินพลเรือน

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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เริ่มประชุมเวลา 13.35 น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอขออนุมัติ-เพื่อทักท้วง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.1 การพิ จารณาระดั บ คะแนนตัวอั ก ษร สถาบั น การบิ น พลเรือ น ประจําภาคการศึก ษาที่
1/2557
ที่ ป ระชุมได้พิ จารณาเกณฑ์ การให้ระดับ คะแนนตัวอักษร ประจําภาคการศึก ษาที่ 1/2557 ของ
สถาบันการบินพลเรือน จํานวน 8 รายวิชา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม และมีมติดังนี้
ลําดับ
รายวิชา
ที่
1 941107 : General Mathematics
2 941109 : Physical Science
3 951110 : Mathematics in Daily Life
951110 : Mathematics in Daily Life
4 951201 : Physics I

หมายเหตุ
AVM
AVM เก่า
AVM
AEE
AEE

มติ/ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
มติ เห็นชอบตามที่เสนอ
มติ เห็นชอบตามที่เสนอ
มติ เห็นชอบตามที่เสนอ
มติ เห็นชอบตามที่เสนอ
ข้อสังเกต
1. เห็นควรให้ปรับช่วงระดับคะแนนตัวอักษร
- A จาก 79 – 100 เป็น 78 – 100
2. เห็นควรให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณา
- D+ จาก 44 – 50 เป็น 45 – 51
- D จาก 37 – 43 เป็น 37 – 44
และให้ความเห็นชอบ
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5

951202 : Physics Laboratory I

6
7
8

951207 : Calculus I
953209 : Probability and Statistics
980101 : Physical Science
มติ

AEE

ข้ อ สั ง เกต เห็ น ควรให้ ป รั บ ช่ ว งระดั บ คะแนน
ตัวอักษร
- A จาก 89 – 100 เป็น 90 – 100
- B+ จาก 82 – 88 เป็น 80 – 89
- B จาก 75 – 81 เป็น 73 – 79
- C+ จาก 68 – 74 เป็น 66 – 72
- C จาก 61 – 67 เป็น 59 – 65
- D+ จาก 54 – 60 เป็น 52 – 58
- D จาก 47 – 53 เป็น 45 – 51
- F จาก 0 – 46 เป็น 0 – 44
และให้ความเห็นชอบ
AEE
มติ เห็นชอบตามที่เสนอ
AEE
มติ เห็นชอบตามที่เสนอ
AVM ใหม่ มติ เห็นชอบตามที่เสนอ

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังสถาบันการ
บินพลเรือนต่อไป

วาระที่ 5.2 การพิจารณาระดับคะแนนตัวอักษร ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2557
ที่ประชุมได้พิจารณาระดับคะแนนตัวอักษร ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2557 ดังนี้
- ระดับปริญญาตรี
จํานวน 86 รายวิชา
- ระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน 88 รายวิชา
ข้อสังเกต
1. เห็นควรให้สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องปรับระดับช่วงคะแนนในการให้ระดับคะแนนตัวอักษร
- รายวิชา 114327 NUTRITION FOR HEALTH AND PREVENTION
2. เห็นควรให้สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเขียนช่วงระดั บ คะแนนตัวอักษรในตารางกระจาย
คะแนนให้ครบ
- รายวิชา 105317 BASIC ELECTRONICS
- รายวิชา 108201 MICROBIOLOGY
- รายวิชา 108202 MICROBIOLOGY LABORATORY
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้จัดส่งระดับคะแนนตัวอักษรดังกล่าวไปยัง
ศูนย์บริการการศึกษาต่อไป และในส่วนของรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับคะแนน
ตัวอักษร I และ M สํานักวิชาวิทยาศาสตร์จะดําเนินการเวียนขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ และนําส่งศูนย์บริการการศึกษาต่อไป

4

วาระที่ 5.3 คําขอตั้งงบประมาณครุภัณฑ์การศึกษาประจําห้องปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาคํ า ขอตั้ งงบประมาณครุภั ณ ฑ์ ก ารศึ ก ษาประจํ า ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต
1. ครุภัณฑ์การศึกษาประจําห้องปฏิบัติการชีวเคมี ลําดับที่ 2, 3 และ 6 ให้ย้ายไปไว้ที่
ครุภัณฑ์การศึกษาประจําห้องปฏิบัติการบัณฑิตศึกษาชีวเคมี
2. ครุภัณ ฑ์การศึกษาประจําห้องปฏิบัติการบัณฑิตศึกษาชีวเคมี ลําดับที่ 4 เครื่องปั่น
เหวี่ยงตกตะกอนขนาดเล็ก ให้ตัดออก เนื่องจากซ้ํากับลําดับที่ 6
3. ขอให้สาขาวิชาเคมี คณิตศาสตร์ ชีววิทยา และฟิสิกส์ ส่งคําขอตั้งครุภัณฑ์การศึกษา
ประจําห้องปฏิบัติการสําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า
มติ
ให้ความเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
เลิกประชุมเวลา 16.55 น.
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางบุษบา วรรณศุภ
นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
ผู้บันทึกการประชุม

