
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
เมื่อวันพุธที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

ณ ห้อง ๑๓๑๒๐  (ห้องประชุม พ.ว.ส.) ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

 ผู้มาประชุม 
๑. ผศ.ว่าที่ ร.ต.อภิเดช  มงคลปัญญา  คณบดี          ประธาน 
๒. ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก   รองคณบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการ 
๓. นายชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 
๔. นายวิฑูร  สนธิปักษ์   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและแทนหัวหนา้ 
                                                            สาขาวชิาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ กรรมการ                                              
๕.  ดร.สมบูรณ์ นิยม    ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยประกนัคุณภาพทางการศึกษา  กรรมการ 
๖.  ผศ.ดร.ภาคิน  อินทร์ชิดจุ้ย  หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์        กรรมการ 
๗.  ผศ.ภคินี  คงสิบ    หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์    กรรมการ 
๘.  ผศ.วโิรจน์  จันทร์จิตวิริยะ  หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทัว่ไป   กรรมการ 
๙.  ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ   หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์     กรรมการ 
 ๑๐.นายชม  ปานตา     หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ   กรรมการ 
๑๑. ดร.สาวิตรี   ซัคลี่ย ์   หัวหน้าสาขาวิชาเคมี     กรรมการ 
๑๒. นายพันธ์ระวี   หมวดศรี   หัวหน้าสาขาวิชาชีววทิยาและเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 

      ๑๓. ผศ.ดร.มาลิน อนันตนนทก    หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรม         กรรมการ 
      ๑๔. นายอนุวัตน์  แสงอ่อน   หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
      ๑๕. ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ   หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   กรรมการ 
      ๑๖. นางนิภาพร  ค าตัน   รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี        เลขานุการ 

      

ผู้ไม่มาประชุม 
- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
- 

เริ่มประชุม  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
  เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าทีร่้อยตรีอภิเดช  มงคลปัญญา คณบดี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ 
การประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
  ๑. ประธานแจ้งเรื่องผลการสรรหา คณบดี  ผู้อ านวยการส านัก  ผู้อ านวยการสถาบัน  มีดังนี้ 

คณบดีคณะครุศาสตร์     - นายภาณุพงษ์  คงจันทร์      
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และเทคโนโลยี   - ดร.พิสิษฐ์  จอมบุญเรือง     



คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    - ผศ.นิตยา ชนินทยุทธวงศ์    
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   - ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี       
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   - ผศ.จรรยา เหลียวตระกูล    

     ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  - ดร.สุธาทิพย์  งามนิล         
ที่ประชุม  รับทราบ 

 

  ๒. ประธานแจ้งเรื่องการจัดท าแผนกลยุทธ์  ๕  ปี  พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐  ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงคณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมเพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ และขณะนี้
ก าลังจัดท ารปูเล่ม  โดยปรับเปลี่ยน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอ่ืน ๆ เพ่ือให้เป็นปัจจุบัน  

  ที่ประชุม  รับทราบ 
 

  ๓.  ประธานแจ้งเรื่องมหาวิทยาลัยจะมีการจัดงานเลี้ยง  โอกาสครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
“๒๐ ปี แห่งความภาคภูมิใจ อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม”  ในวันที่ ๑๕  มีนาคม 
๒๕๕๖   และขอเลื่อนการสอบปลายภาคนักศึกษา  จากวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๖   เปน็วันที่ ๑๘  มีนาคม  
๒๕๕๖  เริ่มตั้งแต่เวลา ๙.๓๐ น.  มีกิจกรรมต่าง ๆ  และขอเชิญร่วมรับประทานอาหารในงานเลี้ยง  ที่อาคาร 
๑๔  ชั้น ๓  และภาคค่ า เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ หอประชุม  

  ที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ๔. ประธานขอให้  นายวิฑูร สนธิปักษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งเรื่องการจัดงาน
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ของคณะ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  จะมีการจัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ
และแนะแนวเรื่องต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา ในวันที่ ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๙.๐๐ น.  ณ  ณ ห้องประชุม    
พระบาง อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จงึขอเชิญผู้บริหารทุกท่านรวมทั้งอาจารย์ทุกท่านเข้า
ร่วมงานดังกล่าว   

  ที่ประชุม  รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๒  การพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที ่ ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  เป็นรายหน้า  
  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑ การจัดท าคู่มือประกันคุณภาพทางการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
  ประธานแจ้งว่าคณะได้จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพทางการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว     โดยจัดท าเป็นรูปเล่มสมบูรณ์พร้อมรับกับการประเมินคุณภาพต่อไป        และขอขอบคุณ 
ดร.สมบูรณ์  นิยม    และทีมงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท า   

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  ๓.๒  แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ 
  ประธานมอบหมายให้ ดร.สมบูรณ์  นิยม  ผู้ช่วยคณบดี น าเสนอต่อที่ประชุม 



  ดร.สมบูรณ์  นิยม  แจ้งว่า  จากการพิจารณาเห็นชอบแผนกลยุทธ์ ระยะ ๕ ปี หรือยุทธศาสตร์ 

๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณารับรองรายงานในการประชุมคราวที่ผ่านมานั้น  

เพ่ือให้แผนมีความสมบูรณ์  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นว่าตามตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ ๗ การบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาลยังไม่มี  จะต้องเพิ่มเติมในส่วนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมระบบบริหารจัดการองค์กร

ตามหลักธรรมาภิบาล  (ดังเอกสารประกอบการประชุม)  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติม  ดังนี้    

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ส่งเสริมระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ :  องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี  ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์และมาตรการ 

กลยุทธ์ มาตรการ 

๑. บริหารจัดการเชิงรุก  อย่างมี 

ธรรมาภิบาล  เพื่อความเป็นผู้น าด้าน

อุดมศึกษา  ในการพัฒนาท้องถิ่น  

และสามารถแข่งขันในระดับชาติและ

ในระดับอาเซียน 

๑.๑ ปรับปรุงค่านิยมหลักขององค์กรและสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อ

สนับสนุนการบริหารจัดการ 

๑.๒ พัฒนาระบบการประเมินตนเองของกรรมการสภา  ทีมผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย  ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  และนานาชาติ 

๑.๓ น าหลักธรรมาภิบาลและค่านิยมหลักขององค์กรมาพัฒนาและปรับปรุงการ

บริหารจัดการทั้งระบบตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและระดับอาเซียน 

๑.๔ พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริม  ก ากับ  ติดตาม  การปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์  และยกย่องเชิดชูอาจารย์  ที่เป็น

แบบอย่างที่ดี 

๑.๕ กระจายอ านาจไปสู่หน่วยงานย่อยของคณะ  อย่างเป็นระบบ 

๑.๖ จัดท าระบบบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 

๑.๗ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของคณะที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้ 

๑.๘ น าระบบบริหารการเปลี่ยนแปลงมาใช้ในการบริหารจัดการ 

๑.๙ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริหารจัดการและวิชาการกับ

หน่วยงานทางการศึกษาและภาคธุรกิจ  ทั้งในและต่างประเทศ 



๒. สร้างความเชื่อม่ันในการประกัน

คุณภาพของคณะ 

๒.๑ สร้างระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับความเป็นเลิศของ

กลุ่มมหาวิทยาลัยมีตัวบ่งชี้ที่เหมาะสม  มีกระบวนการประเมินที่มี

ประสิทธิภาพ   

๒.๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงรุกในการพัฒนาคุณภาพกับมหาวิทยาลัย 

 ๒.๓ ส่งเสริมให้หน่วยงานในคณะมีความพร้อมน าระบบ  Ed.PEx (Education 

Criteria for Performance Excellence) มาใช้ในการบริหารระบบประกัน

คุณภาพเพื่อมุ่งสู่การเป็นผูน้ าด้านการพัฒนาคุณภาพ 

 

กลยุทธ์ มาตรการ 

๓. พัฒนาอาจารย์ให้เป็นอาจารย์ 

มืออาชีพ 

๓.๑ จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์  (Roadmap)  ให้มีจ านวนเพียงพอให้มี

คุณภาพตรงกับความต้องการด้านการผลิตของประเทศ 

๓.๒ จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกของอาจารย์  ในสาขาวิชาที่ตรง

กับความต้องการในการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

๓.๓ จัดท าหลักสูตรการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพในลักษณะรายวิชา  
E-Learning  อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเหมาะสมกับช่วงรับการ
พัฒนาการท างาน 

๓.๔ สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการสหกิจอาจารย์กับภาครัฐและ

เอกชนเพื่อให้อาจารย์มีความรู้  ทักษะประสบการณ์ในสภาพจริงรวมทั้ง

นวัตกรรมใหม่ ๆ  และน ามาใช้สอน  วิจัย  บริการวิชาการ 

๓.๕ จัดระบบและกลไกให้มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

ภายในและต่างประเทศ 

๓.๖ ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ ด้านคุณวุฒิ และการเข้าสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการท่ีสูงขึ้น 

๔. จัดหารายได้จากทรัพย์สิน และรายได้

จากโครงการต่าง ๆ 

 

๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภายในคณะด าเนินการจัดหารายได้

โดยใช้งบของมหาวิทยาลัยที่ผ่านการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 

๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภายในคณะ ร่วมลงทุนด าเนินการ

จัดหารายได้ใช้งบประมาณและทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ร่วมลงทุนที่

ผ่านการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 



 

     นอกจากนั้น ได้จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ซึ่งคณะได้น ากรอบของ ก.พ.ร. ๔ มิต ิ

ในส่วนการพัฒนาองค์กร ประสิทธิภาพ  คุณภาพการบริการ และประสิทธิผล  เป็นกรอบในการจัดท าและจะ

ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์นี้   และเม่ือที่ประชุมได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วจะจัดท าเป็นรูปเล่ม ซ่ึงหากแผนนี้ไม่

สมบูรณ์จะมีการปรับปรุงแก้ไขได้ในปีต่อไป 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๔.๑  การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า   พนักงานในสถาบัน  
อุดมศึกษา  ครั้งท่ี ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖) 
    ประธานแจ้งว่า     ขอให้การประชุมเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  พนักงานในสถาบัน  อุดมศึกษา  ครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖   (วันที่  ๑ 
เมษายน ๒๕๕๖) เป็นการประชุมโดยลับ และให้ที่ประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวาง รวมทั้ง
ยอมรับร่วมกันในการก าหนดเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาความดีความชอบ   เพ่ือให้การพิจารณาเป็นไป
อย่างโปร่งใส  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  เป็นธรรมกับบุคลากรทุกคน  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเอกสารประกอบการ
ประชุม และด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์  เพ่ือน าส่งมหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 
     ไม่มี 

  มติที่ประชุม  รับทราบ     
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น.  
 
 
     (นางนิภาพร  ค าตัน)     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพงษ์  เนียมเสวก) 
      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม                    ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 


