
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 

เมื่อวันพุธที่  ๓  กรกฎาคม  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   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา       กรรมการ                                              

๕.  นายอนุวัตน์  แสงอ่อน   ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยประกนัคุณภาพทางการศึกษาและ  
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิง่แวดล้อม        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.นายพันธ์ระวี   หมวดศรี   หัวหน้าสาขาวิชาชีววทิยาและเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ  

      ๑๒.นายประยุทธ  สุระเสนา   หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์- 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 

๑๓.ผศ.ดร.มาลิน อนันตนนทก    หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรม         กรรมการ 
      ๑๔. ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ   หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   กรรมการ 
      ๑๕. ดร.สาวิตรี   ซัคลี่ย ์   หัวหน้าสาขาวิชาเคมี     กรรมการ 
      ๑๖. นางนิภาพร  ค าตัน   รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี     กรรมการและเลขานุการ
   
ผู้ไม่มาประชุม 
     - 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
        -- 

เริ่มประชุม  เวลา ๑๒.๓๐ น. 
  เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าทีร่้อยตรีอภิเดช  มงคลปัญญา คณบดี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ 
การประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
  ๑.๑   การรับพระราชทานปริญญาบัตร  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
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                     ประธานแจง้เรื่อง  บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖  ณ  หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่  วิทยาเขตสะลวง – 
ขี้เหล็ก  จังหวัดเชียงใหม่   โดยจัดให้มีการซ้อมย่อย   ในระหว่างวันที่  ๑๒ – ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ก าหนด
ซ้อมใหญ่และพิธีมอบครุยปริญญาบัตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์  และแสดงความยินดีกับบัณฑิต  ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ภาคค่ าขอเชิญร่วมงานฉลอง
บัณฑิต  ในเวลา ๑๘.๐๐ น.   ณ ลานหน้าหอวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์    

๑.๒  การประเมินประกันคุณภาพ  ระดับสาขาวิชาและภาควิชา 
       ประธานแจ้งว่า  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับการประเมินประกันคุณภาพ  ระดับ

ภาควิชา  ในวันที่   ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๖  จึงขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมด าเนินการ  และสรุปผลคะแนน 
ดังนี้  ภาควิชาวิทยาศาสตร์  ได้คะแนนการประเมิน  ๓.๘๕   ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ได้คะแนนการ
ประเมิน  ๓.๗๖   
      ๑.๓  การติดตาม   ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

       ประธานแจ้งว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับแจ้งให้จัดท า SSR  ของคณะ  ซึ่ง
ได้รับความอนุเคราะห์จาก  อาจารย์อนุวัตน์  แสงอ่อน    ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  การพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๖  เป็นรายหน้า  
  มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม    
  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
     ไม่มี 

   ที่ประชุม  รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  ๔.๑  รายงานการเงิน  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

       ประธาน  รายงานสรุปงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  (เงิน
แผ่นดินและเงินรายได้)  ประจ าเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๖  ดังนี้ 

- เงินแผ่นดินที่ได้รับ ๑๐,๘๙๒,๗๖๕.๐๐  
         ใช้ไป ๗,๑๒๘,๓๑๙.๘๑ คิดเป็น ๖๕.๔๔ % 
         คงเหลือ ๓,๗๖๔,๔๔๕.๑๙ คิดเป็น ๓๔.๕๖ % 

- เงินรายได้ที่ได้รับ ๖,๓๐๓,๒๐๐.๐๐ 
ใช้ไป ๓,๗๔๙.๐๑๒.๘๐  คิดเป็น ๕๙.๔๘ % 
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คงเหลือ ๒,๕๕๔,๑๘๗.๒๐ คิดเป็น ๔๐.๕๒ %     
    ประธานขอให้เร่งรัดการใช้งบประมาณเนื่องจากเหลือเวลาใช้งบประมาณอีก
เพียง ๒ เดือน 
  มติที่ประชุม  รับทราบ     
 

  ๔.๒  การรับโอนเงินค่าหน่วยกิต 
   ประธานแจ้งว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการโอนเงินค่าหน่วยกิต  ส าหรับ
รายวิชาที่เรียนข้ามคณะ  ให้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จากคณะต่าง ๆ ดังนี้ 

คณะวิทยาการจัดการ  จ านวนเงิน ๑๓๒,๖๗๘  บาท 
คณะครุศาสตร์  จ านวนเงิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวนเงิน  ๑๐๒,๓๐๗  บาท 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จ านวน ๑๐๖,๐๐๐  บาท 

ดังนั้น  จะจัดสรรเข้าคณะ ๑๘%  คงเหลือจากนั้น  แบ่งจดัสรรให้สาขาวิชาต่าง ๆ ตามจ านวนนักศึกษาที่สาขาวิชา
ท าการสอนให้กับคณะต่าง ๆ  (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)   โดยขอให้ใช้ในส่วนที่ได้รับการโอน
เงินมาแล้วก่อน  คือส่วนของคณะวิทยาการจัดการและคณะครุศาสตร์   และสองคณะที่เหลือจะท าการโอนมาให้
ภายหลัง  ทั้งนี้คณะจะมีหนังสือแจ้งให้สาขาวิชาทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  มติที่ประชุม  รับทราบ     

 

  ๔.๓  รายงานผลการจัดกิจกรรมนักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
   ประธานมอบหมายให้  นายวิฑูร  สนธิปักษ์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  รายงาน
ต่อทีป่ระชุม  
   นายวิฑูร  สนธิปักษ์  รายงานดังนี้  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเอกสารประกอบการประชุม  
ซึ่งแจ้งรายละเอียดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  มีหลายหน่วยงาน เช่น  สโมสรนักศึกษา  
ชมรมต่าง ๆ และสาขาวิชาต่าง ๆ  ที่รับผิดชอบ  มี ๑๕ โครงการ  ดังนี้ 
  ๑. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ 
  ๒. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ 
  ๓. โครงการประกวด ดาว-เดือน คณะฯ 
  ๔. การแข่งขันกีฬาน้องใหม่ 
  ๕. การแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะ 
  ๖. โครงการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ 
  ๗. โครงการค่ายอาสาและพัฒนา IT 
  ๘. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๙. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในคณะวิทยาศาสตร์ 
  ๑๐. โครงการพัฒนาจิตอาสา  รวมใจพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ 
  ๑๑. โครงการจิตอาสาและจิตสาธารณะ 
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  ๑๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแพทย์แผนไทย 
  ๑๓. โครงการเลือกตั้งประธานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ๑๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพร้อมก่อนเป็นบัณฑิต  
                           ส าหรบันักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
  ๑๕. โครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 
  มติที่ประชุม  รับทราบ     
 

  ๔.๔  รายงานการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้การบริการนักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๕  
    ประธานมอบหมายให้  นายวิฑูร  สนธิปักษ์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  รายงาน
ต่อที่ประชุม  
   นายวิฑูร  สนธิปักษ์  รายงานดังนี้   
   ทุกสิ้นปีการศึกษา  คณะจะต้องท าการส ารวจความพึงพอใจนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการ
โดยในปีการศึกษา  ๒๕๕๕    ได้ท าการส ารวจปรากฏผล   ดังนี้  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ส ารวจความ
พึงพอใจต่อการให้บริการ  ให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา  ที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  
มีผลความพึงพอใจในระดับดีมาก (๔.๕๖)  ส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา   มีผลความพึงพอใจระดับดีมาก  (๔.๕๒)  และส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา 
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา  มีผลความพึงพอใจในระดับดีมาก  (๔.๕๔)   จึงรายงานต่อที่
ประชุมเพ่ือทราบ 
  มติที่ประชุม  รับทราบ     
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
     ๕.๑  การประเมินการประกันคุณภาพภายใน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในวันพุธที่ 
๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 

 

   ประธานแจ้งว่า  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะรับการประเมินการประกันคุณภาพ
ภายใน  ในวันพุธที่ ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.  ณ  หอ้งประชุมนนทรี   ประธาน
การประเมินเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยนเรศวร  รวมผู้ประเมินทั้งสิ้น ๙ คน   จึงขอเชิญผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้องพร้อมกันในเวลา ๘.๓๐ น. เพ่ือรับฟังค าชี้แนะและตอบค าถามต่อผู้ประเมิน   และตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – 
๑๔.๐๐ น.  จะมีการสัมภาษณ์คณบดี  รองคณบดี   สัมภาษณ์ตัวแทนอาจารย์  เวลา  ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐  น. 
ขอให้  อาจารย์พันธ์ระวี  หมวดศรี   อาจารย์อนุวัตน์  แสงอ่อน   ผศ.วิโรจน์  จันทร์จิตวิระยะ   ผศ.ภคินี  คงสิบ   
เตรียมเข้ารับการสัมภาษณ์  นักศึกษาและในส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   มอบหมายให้  อาจารย์วิฑูร  สนธิปักษ์   
เตรียมนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์     
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  ๕.๒  การจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  วันที่  ๑๖ – ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ณ  
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
   ประธาน แจ้งว่าคณะฯ จะจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  วันที่  ๑๖ – ๑๘  
สิงหาคม  ๒๕๕๖  คณะยังไม่ได้รับรายละเอียด  ระเบียบ ก าหนดการจัดการแข่งขัน  กติกาการแข่งขัน หรือ
รายละเอียดการจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์จากบางสาขาวิชา  จึงขอให้ด าเนินการและจัดส่งไฟล์ได้ที่
รองคณบดีฝ่ายวิชาการโดยเร่งด่วน   ภายในวันที่  ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖  เพ่ือท าการประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียน
ต่าง ๆ  ต่อไป 
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  ๕.๓ การไปสัมมนาเพื่อน าเสนอผลงาน  ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ  ณ  ประเทศออสเตรเลีย 
   ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณา  เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การขอสนับสนุน
งบประมาณเดนิทางไปน าเสนอผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.ธิติมา บุญเจริญ ณ SYDNEY HARBOUR MARRIOTT HOTEL   
เมืองซิดนีย์  ประเทศออสเตรเลีย ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๖   โดยของบประมาณสนับสนุน  
เป็นเงิน  ๘๙,๒๒๘  บาท (แปดหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)   จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรอนุมัติในวงเงินตามที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกิน ๙๐,๐๐๐ 
บาท (เก้าหมื่นบาท)  และให้เร่งด าเนินการเบิกจ่ายโดยเร็วเนื่องจากเป็นช่วงเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ (ปลายเดือน
กันยายน)   
  มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณสนับสนุนตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นบาท) 
  

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
   ๖.๑ ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งว่าคณะจะมีการติดตามการใช้เงิน

งบประมาณ   จึงขอความร่วมมือจากทุกสาขาวิชาให้รายงานเป็นรายเดือน   เพ่ือใช้ในการบริหารการใช้เงิน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 

 
         เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.  

 
 
     (นางนิภาพร  ค าตัน)     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพงษ์  เนียมเสวก) 
      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม                    ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 


