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ผู้เข้าร่วมประชุม    

1. รศ.ดร.กิตติพัฒน์  อุโฆษกิจ รองคณบดีฝา่ยวิจัย บริการวิชาการ และบัณฑิตศึกษา                      ประธานกรรมการ  
2. รศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา         รองประธานกรรมการ 
3. ผศ.ดร.สมบูรณ์ กีรติประยูร สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม                                         กรรมการ 
4. ผศ.ดร.กษิดิศ ชาญเชี่ยว สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร์                                              กรรมการ                              
5. รศ.ดร.ธีระชัย ธนานนัต์  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ            กรรมการ  
6. รศ.ดร.วรางคณา สมพงษ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                               กรรมการ 
7. ผศ.ดร.เพ็ญวิสาข์ พิสิฏฐศักดิ์  สาขาวิชานวตักรรมและเทคโนโลยีวัสด ุ                                    กรรมการ 
8. อ.ดร.นพพร พูลยรัตน์ สาขาวิชาฟิสิกส์                                                                         กรรมการ 
9. นางสาวสมจินตนา พทุธมาตย์ (แทน) อ.ดร.ศิริวิทย์ บัวเจริญ  สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)     กรรมการ 
10. ผศ.ดร.จุรีมาศ วังคีรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร                                                         กรรมการ    
11. ผศ.ดร.วนารัตน์ กรอิสรานุกูล สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน                                   กรรมการ   
12. นางสาวเนตรนภัส จันทร์พ่วง                                                                                    กรรมการ    
13. นายครรชิต วิริยาพันธ์                                                                                            กรรมการและเลขานุการฯ                                                                                             
14. นางสาวรุ่งทพิย์ ชาติสวสัดิ์                                                                                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ 
15. นางนิชานาถ ผลมะขาม                                                                                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผศ.ดร.พัทธ์ชนก ศรีสุรเดชชัย    สาขาวชิาสถิติ (หลักสูตรนานาชาติ)              กรรมการ(ติดราชการ)  
2. ผศ.ดร.วุฒิพล สนิธุนาวารัตน์   สาขาวชิาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)                               กรรมการ(ติดราชการ) 

 
   

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.      
 
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 1.1  เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 
15 มีนาคม 2562 
                     ประธาน แจ้งในที่ประชุมทราบว่า ในปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเป็นผู้ด าเนินการรับสมัครเอง
และก าหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ถึง   
วันศุกรท์ี่ 15 มีนาคม 2562 

             
                     มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 



 
วาระที่ 1.2  จ านวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2561 จ านวน 7 ราย 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมทราบว่า มีผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 7 ราย ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระที่ 1.3 ก าหนดส่งผลสอบไล่รายวิชาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ผลบังคับใช้นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
                     ประธาน แจ้งในที่ประชุมทราบว่า ตามที่ประชุม กบม . ในการประชุมครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ได้
พิจารณา ปรับกรอบระยะเวลาการส่งผลสอบไล่ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
1. กลุ่มรายวิชาปกติ ส่งภายใน 30 วันนับจากวันสอบไล่ของแต่ละวิชา 
2. รายวิชาที่ไม่ก าหนดวันสอบไล่ในตารางไม่มีการสอบปลายภาค เช่นวิชา สัมมนา เป็นต้น ส่งภายใน 45 วัน นับจากวันสอบวันแรกนับแต่วันที่ 
ส านักทะเบียนนักศึกษาก าหนด  
   เนื่องจากมหาวิทยาลัยก าหนดให้ส่งเกรดในระบบออนไลน์ของส านักทะเบียนนักศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอนจะกดส่งเกรดเข้า
ระบบแล้ว คณบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องกด E-mail เพื่อ submit การส่งเกรดเข้าระบบส านักทะเบียนนักศึกษาและโปรดแจ้งให้
คณาจารย์และผู้ที่เก่ียวข้อง ให้ถือปฎิบัติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  
 ในกรณีที่ส่งผลการศึกษาภายใน 45 วัน จะจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา ไม่ทันตามก าหนด จึงใคร่ขอความร่วมมือส่งผลการศึกษาเร็วขึ้น 
 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2561 วันที่  3 ธันวาคม  พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น.   ณ. ห้องประชุม S-208  
อาคารบรรยายรวม 5 
                     มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยแก้ไข วาระที่ 3.2  บรรทัดที่ 10 จากเดิมท าเรื่องหารือในประเด็นดังกล่าวมาที่
หมวดบัณฑิตศึกษา เป็นเพื่อหารือกับมหาวิทยาลัยต่อไป และบรรทัดที่ 11 ตัดค าว่าท าได้หรือไม่ออก วาระที่ 4.1 ข้อที่ 2 จากเดิม * ค่า
พาหนะ 500*2 คน (อาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน) เป็น *  ค่าพาหนะ 500*2 คน (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
สถาบัน) 
 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 



 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง  
วาระที่ 3.1     การใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 
 ประธาน แจ้งในที่ประชุมทราบว่า หมวดบัณฑิตศึกษาได้ท าเรื่องหารือกับฝ่ายวิชาการ มธ. ในกรณีการใช้ลายเซ็น
อิเล็กทรอนิกส์สามารถท าได้หรือไม่ ฝ่ายวิชาการได้แจ้งหลักเกณฑ์ลายเซ็นที่มีผลทางกฎหมายมี 2 ประเภท คือ ลายเซ็นจริงกับลายเซ็น
อิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อพิจารณาความหมายของลายเซ็นตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ในกรณีลายเซ็น
อิเล็กทรอนิกส์ในเอกสารที่เก่ียวข้องกับบัณฑิตศึกษาที่ไม่ได้เป็นเอกสารหรือข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่เข้าข่ายที่สามารถกระท าได้ตาม
นิยามของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นฝ่ายวิชาการจึงขอให้คณะฯ ใช้การลายเซ็นในเอกสารฉบับจริงเท่านั้น  
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 
 
วาระที่ 4.1    ขอทุนสนับสนุนเพ่ือไปน าเสนอผลงานจากวิทยานิพนธ์ในประเทศ จ านวน 1  ราย 

          ประธาน แจ้งในที่ประชุมพิจารณา มีผู้ขอทุนสนับสนุนเพื่อไปเสนอผลงานจากวิทยานิพนธ์ในประเทศ จ านวน 1 ราย 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า อนุมัติให้น าเสนอผลงานในประเทศ 1 ราย คือ นางสาวภาวิณี จันทร์อ้น ในวันที่ 6-7 ธันวาคม 
2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 

 
           มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบเป็นไปตามที่เสนอ 
 

วาระที่ 4.2     พิจารณาแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
                    ประธาน แจ้งในที่ประชุมพิจารณา เพื่อให้การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมผู้ท าหน้าที่เป็น
กรรมการในคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จึงให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณา คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า
บัณฑิตศึกษาแต่งตั้งประธานหลักสูตรมาท าหน้าที่เป็นกรรมการบัณฑิตศึกษา ในกรณีที่ประธานหลักสูตรไม่สามารถมาท าหน้าที่ได้ให้แต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอันดับที่ 1-3 มาท าหน้าที่แทน 
 

          มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบเป็นไปตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 4.3     พิจารณาระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ.2561 
                     ประธาน แจ้งในที่ประชุมพิจารณาตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดส่งร่างระเบียบ มธ. ว่าด้วยทุนสนับสนุน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาระเบียบและหลักเกณฑ์เก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินพิจารณา ขณะนี้ งาน
ระเบียบและกฎหมายได้ ด าเนินการปรับแก้ไขให้เป็นไปตามแบบและเป็นไปตามมติที่ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้คณะฯ ตรวจพิจารณา
เนื้อความในระเบียบตามรายข้อตามที่งานระเบียบฯ ได้ปรับแก้ไขแล้วอีกครั้ง หากคณะฯ เห็นควรว่ามีการปรับแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนใด ขอได้
โปรดแจ้งรายละเอียดข้อความที่จะแก้ไขในแต่ละข้อพร้อมเหตุผลกลับ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าให้ควรปรับแก้ดังนี้  
 

ร่าง ปรับ หมายเหตุ 
ข้อ ๔  ในระเบียบนี ้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการ 
พิจารณาทุนบัณฑิตเรียนดี 

ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาทุน
สนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 
- แก้ช่ือคณะกรรมการ 

ข้อ ๖ ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งเรียกว่า 
คณะกรรมการพิจารณาทุนบัณฑิตเรียนดี  และให้
คณะกรรมการมีหน้าท่ีดังนี้ 

ข้อ  ๖  ให้ คณ บดี แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการชุดหนึ่ งเรี ยกว่ า 
คณ ะกรรมการพิ จารณ าทุ นสนับสนุ นการศึ กษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา และให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังน้ี 

- แก้ช่ือคณะกรรมการ 



       (๑)  ...ฯลฯ        (๑)  ...ฯลฯ 
 

ข้อ ๗ ทุนสนับสนุนบัณฑิตเรียนดีตามระดับการศึกษา
ของหลักสูตรมี ๒ แบบดังนี ้
        (๑) แบบใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทเข้า
ศึกษา ให้มี ระยะเวลาการให้ ทุน ได้ ไม่ เกินสามปี
การศึกษาหรือหกภาคการศึกษาปกติต่อเนื่องกัน 
        (๒) แบบใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้า
ศึกษาให้มีระยะเวลาให้ทุนได้ไม่เกิน สี่ปีการศึกษาหรือ
แปดภาคการศึกษาปกติต่อเนื่องกัน 
 

ข้อ ๗ ทุนสนับสนุนบัณฑิตเรียนดีมี ๓ แบบดังนี ้
       (๑) แบบศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท มีระยะเวลาให้ทุน
ไม่เกินสองปีการศึกษาหรือสี่ภาคการศึกษาปกติต่อเนื่องกัน 
      (๒) แบบศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก  
            (๒.๑)ส าหรับผู้ใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
ระยะเวลาให้ทุนไม่เกินสี่ปีการศึกษาหรือแปดภาคการศึกษา
ปกติต่อเนื่องกัน 
             (๒.๒) ส าหรับผู้ใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท มี
ระยะเวลาการให้ทุนไม่ เกินสามปีการศึกษาหรือหกภาค
การศึกษาปกติต่อเนื่องกัน 
 

 
- หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ข อ งค ณ ะ มี ห ลั ก สู ต ร
ป ริ ญ ญ า เอ ก ที่ ใ ช้ วุ ฒิ
การศึกษาระดับปริญญา
ตรีโดยมีแผนการศึกษา ๔ 
ปีการศึกษาด้ วย จึ งขอ
แก้ไขให้ชัดเจนขึ้น 

ข้อ ๘  ทุนสนับสนุนบัณฑิตเรียนดีแบ่งออกเป็น ๓ 
ประเภท ดังนี้  
        (๑) ทุนบัณฑิตเรียนดีประเภท ก. ต้องศึกษาได้ค่า
ระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐  
        (๒) ทุนบัณฑิตเรียนดีประเภท ข. ต้องศึกษาได้ค่า
ระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕  
        (๓) ทุนบัณฑิตเรียนดีประเภท ค. ต้องศึกษาได้ค่า
ระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  

ข้อ ๘  ทุนสนับสนุนบัณฑิตเรียนดีแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท 
ดังนี้  
          (๑) ทุนบัณฑิตเรียนดีประเภท ก. ต้องมีผลการศึกษา
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ตามวุฒิการศึกษาที่
ใช้รับทุน ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐  
         (๒) ทุนบัณฑิตเรียนดีประเภท ข. ต้องมีผลการศึกษา
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ตามวุฒิการศึกษาที่
ใช้รับทุน ไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕  
        (๓) ทุนบัณฑิตเรียนดีประเภท ค. ต้องมีผลการศึกษา
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ตามวุฒิการศึกษาที่
ใช้รับทุน ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

- ปรับเปลี่ยนข้อความ 

ข้อ ๑๖ ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอนต้องมี
คุณสมบัติดังนี้  
         (๑) เป็นนักศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของคณะที่ไม่เคยได้รับทุนผู้ช่วยสอนมาก่อนและต้องไม่
อยู่ระหว่างการรับทุนผู้ช่วยสอนของมหาวิทยาลัยหรือ
ทุนจากแหล่งอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกัน  
          (๒) จดทะเบียนศึกษาวิชาในหลักสูตรมาแล้ว
อย่างน้อย ๖ หน่วยกิต 
          (๓) ผู้ขอทุนที่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทต้องมีประวัติการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่
ต่ ากว่า ๒.๕๐  
          (๔) ผู้ขอทุนที่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทควบเอก ต้องมีประวัติการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีได้ค่ าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕  
          (๕) ผู้ขอทุนที่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก ต้องมีประวัติการศึกษาในระดับปริญญาโท
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 
ไม่ต่ ากว่า ๓.๗๐ 

ข้อ ๑๖ ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอนต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้  
         (๑) เป็นนักศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
คณะที่ไม่เคยได้รับทุนผู้ช่วยสอนมาก่อนและต้องไม่อยู่ระหว่าง
การรับทุนผู้ช่วยสอนของมหาวิทยาลัยหรือทุนจากแหล่งอื่นที่มี
ลักษณะเดียวกัน  
          (๒) จดทะเบียนศึกษาวิชาในหลักสูตรมาแล้วอย่างน้อย 
๖ หน่วยกิต 
          (๓) ผู้ขอทุนที่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท
ต้องมีประวัติการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้ผลการศึกษาเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐  
          (๔) ผู้ขอทุนที่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญา
เอกที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องมีประวัติการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีได้ผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
(GPAX) ไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕  
          (๕) ผู้ขอทุนที่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญา
เอกทีใ่ช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ต้องมีประวัติการศึกษา
ในระดับปริญญาโทได้ผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
(GPAX) ไม่ต่ ากว่า ๓.๗๐ 
 

 
ปรับถ้อยค าตามอักษรเข้ม 

 ข้อ ๑๕ ผู้ที่จะขอรับทุนในหมวดนี้ต้องไม่เคยได้รับทุน
การน าเสนอผลงานมาก่อนหรือและไม่อยู่ระหว่างการลา

 ข้อ ๑๕ ผู้ที่จะขอรับทุนในหมวดนี้ต้องไม่เคยได้รับทุนการ
น าเสนอผลงานมาก่อน     และไม่อยู่ระหว่างการลาพัก

ตัดหรือ 



พักการศึกษา การศึกษา 

  

  
  

          ข้อ ๑๙ ผู้มีสิทธิได้รับทุนสนับสนุนการส าเร็จ
การศึกษาตามก าหนดเวลาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
          (๑) ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทแบบใช้
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษา ต้องส าเร็จ
การศึกษาภายใน ๒ ปี 
          (๒) ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอกแบบใช้
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทเข้าศึกษา ต้องส าเร็จ
การศึกษาภายใน ๓ ปี 
          (๓) ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอกแบบใช้
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษา ต้องส าเร็จ
การศึกษาภายใน ๔ ปี 

           ข้ อ  ๒ ๐  ให้ คณ ะจ่ าย เงิน ทุ น ส นั บ สนุ น
การศึกษาแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา
ภายในก าหนดระยะเวลาการศึกษาตามปีการศึกษา 
ตามข้อ ๑๙ ในอัตราไม่เกินทุนละ ๕,๐๐๐ บาท   

           ข้อ ๒๑ กรณีมีเหตุผลจ าเป็นให้คณะก าหนด
วิธีการถั๋วจ่ายเงินทุนและหลักเกณฑ์การให้ทุนได้โดย
ก าหนดในประกาศให้ทุนก็ได้ 

 

          ข้อ ๑๙ ผู้มีสิทธิได้รับทุนสนับสนุนการส าเร็จการศึกษา
ตามก าหนดเวลาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
          (๑ ) ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทแบบใช้วุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษา ต้องส าเร็จการศึกษา
ภายในสี่ภาคการศึกษา 
          (๒) ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอกแบบใช้วุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทเข้าศึกษา ต้องส าเร็จการศึกษา
ภายในหกภาคการศึกษา 
          (๓) ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอกแบบใช้วุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษา ต้องส าเร็จการศึกษา
ภายในแปดภาคการศึกษา 

           ข้อ ๒๐ ให้คณะจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในก าหนด
ระยะเวลาการศึกษาตามปีการศึกษา ตามข้อ ๑๙ ในอัตราไม่
เกินทุนละ ๕,๐๐๐ บาท   

           ข้อ ๒๑ กรณีมีเหตุผลจ าเป็นให้คณะก าหนดวิธีการถั่ว
จ่ายเงินทุนและหลักเกณฑ์การให้ทุนได้โดยก าหนดในประกาศให้
ทุนก็ได้ 

 

 
-รวมข้อ ๑๙  
- เปลียน ๒ ปี เป็น ๔ 
ภาคการศึกษา 
- เปลียน ๓ ปี เป็น ๖ 
ภาคการศึกษา 
- เปลียน ๔ ปี เป็น ๘ 
ภาคการศึกษา 

ข้อ ๒๒ การใดที่คณะได้เนินการก่อนวันที่ระเบียบนี้และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายเงินโครงการบัณฑิตศึกษาของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๕๕ และระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการให้ทุนบัณฑิตเรียน
ดีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๕๖ มีผลใช้บังคับก็ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดเดิมจนกว่าการจ่ายเงิน
นั้นจะเสร็จสิ้น 

ข้อ ๒๒ การใดที่คณะได้ด าเนินการก่อนวันที่ระเบียบนี้และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายเงินโครงการบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๕๕ และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ว่าด้วยการให้ทุนบัณฑิตเรียนดีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๕๖ มีผลใช้บังคับก็ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดเดิมจนกว่าการ
จ่ายเงินนั้นจะเสร็จสิ้น 

 
เปลี่ยนข้อ ๒๒ และปรับ
ถ้อยค าให้ชัดเจน 

 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบเป็นไปตามที่เสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
วาระที่ 4.4     พิจารณาปฏิทินประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา  ประจ าปี พ.ศ. 2562 
                  ประธาน แจ้งในที่ประชุมพิจารณาปฏิทินประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา  ประจ าปี พ.ศ. 2562 ดังรายการต่อไปนี้ 
 

เดือน วันประชุม วัน/เดือน/ ส่งเอกสาร 
มกราคม จันทร์  ท่ี  7 28  ธันวาคม    2561 

กุมภาพันธ ์ จันทร์  ท่ี  4 31  มกราคม    2562 
มีนาคม จันทร์  ท่ี  4 28  กุมภาพันธ์  2562 
เมษายน จันทร์  ท่ี  1 29  มีนาคม      2562 

พฤษภาคม จันทร์  ท่ี  6 30  เมษายน     2562 
มิถุนายน จันทร์  ท่ี  3 30  พฤษภาคม  2562 
กรกฎาคม จันทร์  ท่ี  1 28  มิถุนายน    2562 
สิงหาคม จันทร์  ท่ี  5 31  กรกฎาคม   2562 
กันยายน จันทร์  ท่ี  2 28  สิงหาคม     2562 
ตุลาคม พุธ     ท่ี  2 27  กันยายน     2562 

พฤศจิกายน จันทร์  ท่ี  4 30  ตุลาคม       2562 
ธันวาคม จันทร์  ท่ี  2 27  พฤศจิกายน 2562 

 
                  มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบเป็นไปตามที่เสนอ 

  
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ  
วาระที่ 5.1       ติดตามปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาต)ิ และ 
ปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 
                     ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ครบก าหนดการส่งหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเคมี (หลกัสูตรนานาชาติ) 
และปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ให้สาขาวชิารีบด าเนนิการเนื่องจากใกล้เปิดภาคการศึกษา 2562 แล้ว 
 
                      มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ปิดประชุม : เวลา 11.50 น. 
 
 

……………………………………....……………………..   
(นาย ครรชิต วิริยาพันธ์) 

           ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
           วันที่        เดือน มกราคม  พ.ศ. 2561 
 

……………………………………....……………………..   
                                                                         (รองศาสตราจารย์ ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล) 

           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



          วันที่        เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


