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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, รักษาการแทน)
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, แทน)
กรรมการ
8. หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ (ศ.ดร.สันติ แม้นศิร)ิ
กรรมการ
9. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ (ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ, รักษาการแทน)
กรรมการ
10. หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล (ผศ.ดร.สัญญา สราภิรมย์)
กรรมการ
11. หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (อ.ดร.พรเทพ ราชนาวี, แทน)
กรรมการ
12. หัวหน้าสาขาวิชาสรีรวิทยา (ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์, รักษาการแทน)
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.จตุพร วิทยาคุณ (ผู้แทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
17. ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ (ผู้แทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
18. ผศ.ดร.เจษฎา ตัณฑนุช (ผู้แทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
19. ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์ (ผู้แทนคณาจารย์สาํ นักวิชาวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
20. หัวหน้าสถานวิจัย (ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรญ
ั )
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. ผศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์ (ผู้แทนคณาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. หัวหน้าสํานักงานคณบดี (นางสาวลฎาภา รัตนจารุ)
2. นางบุษบา วรรณศุภ
3. นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
4. สถาบันการบินพลเรือน

ติดภารกิจ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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เริ่มประชุมเวลา 09.05 น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอขออนุมัต-ิ เพื่อทักท้วง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.1 การพิจ ารณาระดั บคะแนนตั วอัก ษร สถาบัน การบิน พลเรือ น ประจํ าภาคการศึก ษาที่
3/2555
ที่ประชุมได้พิจารณาเกณฑ์การให้ระดับคะแนนตัวอักษร ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2555 ของ
สถาบันการบินพลเรือน จํานวน 5 รายวิชา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม และมีมติดังนี้
ลําดับที่
รายวิชา
1
941110 : Physics

2
3
4
5

941111 : Principles of Statistics
941116 : Chemistry
951205 : Chemistry
951206 : Chemistry Laboratory
มติ

มติ/ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ข้อสังเกต
1. การกระจายคะแนนควรใช้ Range (คะแนนดิบ)
2. ตรวจสอบ Range ว่าถูกต้องหรือไม่ในแต่ละระดับ
คะแนนตัวอักษร
3. ควรระบุ Range ในแต่ ละระดั บคะแนนตั วอั กษรให้
ชัดเจน
4. Range 75 และ 76 ควรอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
มติ ให้ความเห็นชอบ และแจ้งคณะกรรมการประจําสํานักวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อทราบต่อไป
มติ เห็นชอบตามที่เสนอ
มติ เห็นชอบตามที่เสนอ
มติ เห็นชอบตามที่เสนอ
มติ เห็นชอบตามที่เสนอ

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังสถาบันการ
บินพลเรือนต่อไป
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วาระที่ 5.2 การพิจารณาระดับคะแนนตัวอักษร ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2555
ที่ประชุมได้พิจารณาระดับคะแนนตัวอักษร ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2555 ดังนี้
- ระดับปริญญาตรี
จํานวน 60 รายวิชา
- ระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน 106 รายวิชา
ข้อสังเกต
1. เห็นควรให้สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องปรับระดับช่วงคะแนนในการให้ระดับคะแนนตัวอักษร
- รายวิชา 104201 MICROBIOLOGY
- รายวิชา 109203 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY
- รายวิชา 110204 DEVELOPMENTAL ANATOMY
- รายวิชา 110205 NEUROANATOMY
- รายวิชา 114107 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
- รายวิชา 114206 SPORTS NUTRITION LABORATORY
- รายวิชา 114207 SPORTS AND EXERCISE EQUIPMENTS
- รายวิชา 114221 PHYSICAL FITNESS TESTING AND ASSESSMENT FOR
HEALTH AND COMPETITION
- รายวิชา 114430 SPORTS SCIENCE FOR INTERNATIONAL COMPETITION
2. เห็นควรให้สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการเขียนช่วงระดับคะแนนตัวอักษรใน
ตารางกระจายคะแนนให้ถูกต้อง
- รายวิชา 114206 SPORTS NUTRITION LABORATORY
มติ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สํานักวิชาฯ จะได้จัดส่งระดับคะแนนตัวอักษรดังกล่าวไปยัง
ศูนย์บริการการศึกษาต่อไป ในส่วนของรายวิชาที่มีก ารเปลี่ยนแปลงระดับคะแนน
ตัวอักษร I และ M สํานักวิชาวิทยาศาสตร์จะดําเนินการเวียนขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ และนําส่งศูนย์บริการการศึกษาต่อไป
วาระที่ 5.3 ขอนําเสนอแผนงาน/โครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาการนําเสนอแผนงาน/โครงการ “โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่กลุ่มประเทศ
อาเซียน และสาธารณรัฐประชาชนจีน” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ข้อสังเกต ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ให้ถูกต้อง
มติ
ให้ความเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเชิงนโยบาย
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
เลิกประชุมเวลา 11.55 น.
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ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางสาวลฎาภา รัตนจารุ
นางบุษบา วรรณศุภ
นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
ผู้บันทึกการประชุม

