มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขอเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบการถอนรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
------------------------------

ขอเสนอที่ประชุมสภาสถาบั นเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบถอนรายชื่ออาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ของ
คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ คน ดังนี้
๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี เดชติศักดิ์
๒. ดร.นิลเนตร อัศวะศิริจินดา
๓. ดร.คนึงกานต์ กลั่นบุศย์
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ด้ว ยคณะวิท ยาศาสตร์ ขอถอนรายชื่อ อาจารย์ อ อกจากการเป็ น อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบ
หลั ก สู ต ร ทำให้ อาจารย์ ผู้รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรที่ เหลื ออยู่ มี น้ อยกว่ า ๕ คน ซึ่งไม่ สอดคล้ องกั บประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ กล่าวคือ จะต้องมี
อาจารย์ ผู้รับ ผิด ชอบหลั กสู ตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึก ษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณ วุ ฒิ ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ไม่น้อยกว่า ๕ คน
ดั งนั้น เพื่ อมิ ให้ ขัด กั บ เกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ตรดั งกล่ าว จึงขออนุโลมการปฏิ บัติ ต าม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอาศัยการปฏิบัติตาม ข้อ ๑๗ “ในกรณี
ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่า วได้หรือมีความจำเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่ กำหนดไว้ใน
ประกาศนี้ ให้ อ ยู่ ในดุ ล พิ นิ จของคณะกรรมการการอุด มศึก ษาที่ จะพิ จ ารณา และถื อคำวินิจ ฉั ย ของ
คณะกรรมการนั้นเป็นที่สุด” จึงมีความประสงค์ขออนุโลมการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการของดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จุ ล ชี ว วิ ท ยาอุ ต สาหกรรม (หลั ก สู ต รนานาชาติ ) ตั้ ง แต่ ปี ก ารศึ ก ษา ๑/๒๕๖๕ เป็ น ต้ น ไป โดยผ่ า น
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้ งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม
๒๕๖๕ และสภาสถาบัน ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ ขอถอนรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จำนวน ๓ ราย ทำให้เหลืออาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๒ ราย ทั้งนี้หลักสูตร มีนักศึกษาคงค้าง
ในหลักสูตร จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางสาวหทัยทิพย์ นันทิยะกุล รหัสนักศึกษา ๕๙๐๕๑๒๙๐ เข้าศึกษา

-๒เมื่ อ ภาคการศึ ก ษาที่ ๑/๒๕๕๙ โดยคงเหลื อ รายวิ ชา ๐๕๖๕๖๐๕๑ SPECIAL PROJECT ซึ่ งจากการ
ประสานงานเบือ้ งต้น นักศึกษาดังกล่าวไม่ได้ลงทะเบียนเรียนและไม่ได้รักษาสถานภาพ
มีรายละเอียดการขอถอนอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่คงอยู่
๑) ผศ.ดร.กานต์ วงศาริยะ
๒) ผศ.ดร.วรภัทร์ สงวนไชยไผ่วงศ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ขอถอน
๑) ผศ.ดร.วิภาวี เดชติศักดิ์
๒) ดร.นิลเนตร อัศวะศิริจินดา
๓) ดร.คนึงกานต์ กลั่นบุศย์

การพิจารณากลั่นกรอง
ที่ป ระชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุ นายน
๒๕๖๕ และที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการสภาสถาบั น เพื่ อ พิ จ ารณาด้ านวิ ช าการ ครั้ งที่ ๗/๒๕๖๕
เมื่ อ วั น ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้ พิ จ ารณาและมี ม ติ ให้ ค วามเห็ น ชอบตามที่ เสนอ และให้ เสนอ
สภาสถาบันเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมสภาสถาบัน ได้พิจารณาจากเอกสารระเบียบวาระการประชุม ซึ่งผ่านการกลั่นกรอง
จากคณะกรรมการ/อนุกรรมการที่เกี่ยวข้องแล้ว และไม่มีคณะกรรมการสภาสถาบันท่า นใดขอทัก ท้วง
จึงมีความเห็นร่วมกันในการให้ความเห็นชอบการถอนรายชื่ออาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร ตามที่เสนอ
มติที่ประชุม

ให้ความเห็นชอบถอนรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ของคณะวิทยาศาสตร์
จำนวน ๓ คน ดังนี้
๑) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี เดชติศักดิ์
๒) ดร.นิลเนตร อัศวะศิริจินดา
๓) ดร.คนึงกานต์ กลั่นบุศย์

ลงชื่อ ...................................................................
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา วลัยรัชต์)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ
เลขานุการสภาสถาบัน

