
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 
เมื่อวันศุกร์ที่  ๓๐  สิงหาคม  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   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษาและ  

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม        กรรมการ 
๖.  ผศ.ภคินี  คงสิบ    หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์       กรรมการ 
๗.  ผศ.วโิรจน์  จันทร์จิตวิริยะ  หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป   กรรมการ 
๘.  ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ   หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์        กรรมการ 
๙.  นายชม  ปานตา     หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ      กรรมการ 
 ๑๐.นายณัฐพงษ์  สิงห์ภูงา   แทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาและ 
                                                         เทคโนโลยชีีวภาพ                                    กรรมการ 

      ๑๑.นายธนพัฒน์  วัฒนชัยธรรม  แทนหัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์- 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ         กรรมการ 

      ๑๒.ผศ.ดร.มาลิน อนันตนนทก    หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรม            กรรมการ 
๑๓.ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ   หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ      กรรมการ 

      ๑๔. ดร.สาวิตรี   ซัคลี่ย ์   หัวหน้าสาขาวิชาเคมี        กรรมการ 
      ๑๕. นางนิภาพร  ค าตัน   รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี      กรรมการและเลขานุการ 

        
ผู้ไม่มาประชุม 
     ผศ.ดร.ภาคิน  อินทร์ชิดจุ้ย   หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์           ติดภารกิจ  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
        - 
เริ่มประชุม  เวลา ๑๓.๐๐ น. 

  เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าทีร่้อยตรีอภิเดช  มงคลปัญญา คณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ 
การประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
  ๑.๑   ผลการประเมินประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                         ประธานขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินการด้านประกันคุณภาพทุกท่าน  และแจ้ง

ผลการประเมินประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดังนี้ 
 

สรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
องค์ประกอบ คะแนนการประเมิน ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ ๕.๐๐ ดีมาก 
องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต ๓.๙๑ ดี 
องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ๓.๕๐ พอใช้ 
องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย ๓.๐๔ พอใช้ 
องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคม ๔.๕๐ ดี 
องค์ประกอบที่ ๖ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๔.๖๗ ดีมาก 
องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ ๕.๐๐ ดีมาก 
องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ ๕.๐๐  ดีมาก 
องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ๔.๐๐  ดี 
เฉลี่ยคะแนนทุกตัวบ่งชี้ ของ สกอ. ๔.๔๓ ดี 
เฉลี่ยคะแนนทุกตัวบ่งชี้ของ สมศ. ๓.๒๔ พอใช้ 
เฉลี่ยคะแนนทุกองค์ประกอบตัวบ่งชี้ ๔.๐๗ ดี 

 
๑.๒  ผลการประเมินประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย 
 ประธานแจ้งผลการประเมินประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
 

สรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
องค์ประกอบ คะแนนการประเมิน ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ ๔.๐๐ ดี 
องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต ๓.๘๖ ดี 
องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ๕.๐๐ ดีมาก 
องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย ๓.๑๐ พอใช้ 
องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคม ๕.๐๐ ดีมาก 
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องค์ประกอบที่ ๖ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 
องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ ๔.๑๘ ดี 
องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ ๕.๐๐  ดีมาก 
องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ๔.๐๐  ดี 
เฉลี่ยคะแนนทุกตัวบ่งชี้ ของ สกอ. ๔.๓๗ ดี 
เฉลี่ยคะแนนทุกตัวบ่งชี้ของ สมศ. ๓.๗๑ ดี 
เฉลี่ยคะแนนทุกองค์ประกอบตัวบ่งชี้ ๔.๑๐ ดี 
 

๑.๓  ขอขอบคุณการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ประจ าปี ๒๕๕๖  
       ประธานขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ประจ าป ี

๒๕๕๖  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซ่ึง
ส าเร็จลงด้วยดี 

๑.๔  สพป. นครสวรรค์  เขต ๑  ขอให้อาคาร  ๗  และ อาคาร ๑๓    เป็นสถานที่
สอบแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม  สพป.นครสวรรค์  เขต ๑  ในวันเสาร์ที่ ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๖   

 ประธานแจ้งว่า  สพป. นครสวรรค์  เขต ๑   จะจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ใน
ระหว่างวันที่  ๑๓ – ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๖   และขอใช้สถานที่อาคารเรียน  ๗  และอาคาร  ๑๓  ศูนย์
วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในการจัดงาน   ในวันเสาร์ที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๖  ดังนั้นในการ
ใช้อาคารจึงขอให้เจ้าหน้าที่ประจ าอาคาร  และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของอาคาร  ๗   และอาคาร ๑๓  เตรียม
สถานที่เพ่ือกิจกรรมดังกล่าว  ซึ่งมีรายละเอียดการใช้ห้องต่าง ๆ   ดังเอกสารประกอบการประชุม  

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  การพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่  ๓  กรกฎาคม  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 าเดือนกรกฎาคม – ๑๖ สิงหาคม  ๒๕๕๖  ดังนี้ 
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- เงินแผ่นดินที่ได้รับ ๑๐,๘๙๒,๗๖๕.๐๐  
         ใช้ไป ๙,๐๓๖,๗๖๔.๙๓ คิดเป็น     ๘๒.๙๖ % 
         คงเหลือ ๑,๘๕๖,๐๐๐.๐๗ คิดเป็น ๑๗.๐๔  % 

- เงินรายได้ที่ได้รับ ๖,๓๐๓,๒๐๐.๐๐ 
ใช้ไป ๓,๙๐๐.๒๑๗.๘๐  คิดเป็น      ๖๑.๘๘ % 
คงเหลือ ๒,๔๐๒,๙๘๒.๒๐ คิดเป็น    ๓๘.๑๒ %     

  มติที่ประชุม  รับทราบ     
 
  ๔.๒  การจ่ายเงินรางวัล  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ 
          ประธานแจ้งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้รับการจัดสรรเงินรางวัลประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ ๙๐๖/๒๕๕๖   เรื่องการจ่ายเงินรางวัล
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  ส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ า   และตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  ที่  ๙๐๗/๒๕๕๖    เรื่องการจ่ายเงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔     ส าหรับพนักงานใน 
สถาบันอุดมศึกษาและลูกจ้างชั่วคราว   เพ่ือจัดสรรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ  รวมทั้งคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   ตามสรุปบัญชีค านวณและผลรวมเงินรางวัล ดังเอกสารประกอบการประชุม   ซึ่งคณะได้ปิดประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว 

 

  มติที่ประชุม  รับทราบ     
  ๔.๓  การปรับคาบสอนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)  และการจัดคาบสอน
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ 
           ประธานแจ้งว่า ส านักส่งเสริมวิชาการจะปรับคาบสอนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
(สายวิชาการ)   ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖   ดังนี ้
   ข้าราชการ (สายวิชาการ)     ให้มีการจัดคาบสอนเป็น ๑๒ คาบ/สัปดาห์  สามารถเบิก
เงินค่าสอนเกินโหลดได้ ๔ คาบ/สัปดาห์    

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)  ให้มีการจัดคาบสอนเป็น ๑๔ คาบ/
สัปดาห์  สามารถเบิกเงินค่าสอนเกินโหลดได้ ๒ คาบ/สัปดาห์    

 

  มติที่ประชุม  รับทราบ     
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
     ๕.๑  การพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)  เพื่อให้ความเห็นชอบและน าเสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย 

   ประธานแจ้งว่า  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้
จัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๗)  จึงได้น าเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เพ่ือพิจารณาหลักสูตร ดังเอกสารประกอบการ
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ประชุม   โดยได้จัดท าสรุปรายการปรับปรุงหลักสูตร  จากหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๔๙    เป็นหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๗  มีรายการปรับปรุงแก้ไข  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบและมีความเห็นให้น าเสนอต่อสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

    มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้น าเสนอต่อสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
    ๕.๒  การจัดท างบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
    ประธาน แจ้งว่ามหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินงบประมาณ  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ส าหรับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน  จ านวน ๘,๓๒๘,๒๐๐  บาท  งบประมาณเงิน
รายได้  จ านวน ๗,๓๗๔,๙๐๐  บาท   รวมทั้งสิ้น  ๑๕,๗๐๓,๑๐๐  บาท   
คณะจะต้องจัดสรรเป็น  -  งบบุคลากร – (ค่าจ้างชั่วคราว)  จ านวน  ๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท     
ในส่วนงบประมาณเงินรายได้  จ านวน ๗,๓๗๔,๙๐๐  บาท   
คณะจะต้องจัดสรรเป็น  -  งบด าเนินงาน                      จ านวน  ๖,๐๖๕,๐๐๐  บาท   
(งบด าเนินงานเป็นค่าสอนรายชั่วโมง ค่าสอนเกินภาคปกติ ค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ ค่าสอนค่าคุมสอบ   
ภาคปกติ/ฤดูร้อน  ค่าสอน/ค่าคุมสอบ กศ.บป. ค่าอาจารย์ที่ปรึกษา กศ.บป. ค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กศ.บป.)                                                                     
                               คงเหลือ  ๑,๓๐๙,๙๐๐  บาท   
                               น ามารวมกับเงินงบประมาณแผ่นดิน   ๓,๕๕๘,๘๐๐  บาท    
                              รวมทั้งสิ้น   ๔,๘๖๘,๗๐๐  บาท  
 
จัดสรรงบประมาณ   ในส่วน  รองบริหาร  ใช้งบประมาณท้ังสิ้น     ๑,๓๖๘,๐๐๐   บาท 
         รองกิจการนักศึกษา ใช้งบประมาณท้ังสิ้น    ๒๗๗,๐๐๐    บาท 
        รองวิชาการ  ใช้งบประมาณท้ังสิ้น     ๑,๑๗๕,๐๐๐   บาท           
คงเหลือ  ๒,๑๓๘,๗๐๐ บาท  เพื่อจัดสรรให้ทุกสาขาวิชา    
   จากนั้นให้น างบประมาณจ าแนกตามสาขาวิชา  โดยมีสูตรค านวณ (จ าแนกด้วยอัตราคงที่ : 
จ าแนกตามรายหัวนักศึกษา   ๓๕ : ๖๕)   รายละเอียดดังนี้ 
        สาขาวิชา                     ร้อยละ ๓๕   ร้อยละ ๖๕                    รวม      น   
คณิตศาสตร์และสถิติ  ๙๓,๕๖๘.๑๓  ๑๐๘,๐๖๕.๕๓          ๒๐๑,๖๓๓.๖๖ 
เคมี    ๙๓,๕๖๘.๑๓    ๘๓,๘๕๘.๘๕  ๑๗๗,๔๒๖.๙๘ 
ฟิสิกส์    ๙๓,๕๖๘.๑๓    ๒๔,๒๐๖.๖๘  ๑๑๗,๗๗๔,๘๐ 
ชีววิทยา    ๙๓,๕๖๘.๑๓  ๑๖๘,๕๘๒.๒๓  ๒๖๒,๑๕๐.๓๕ 
คหกรรมศาสตร์    ๙๓,๕๖๘.๑๓     ๘๘,๑๘๑.๔๗  ๑๘๑,๗๔๙.๖๐ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ๙๓,๕๖๘.๑๓  ๕๕๒,๔๓๑.๐๐  ๖๔๕,๙๙๙.๑๒ 
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วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ๙๓,๕๖๘.๑๓    ๗๖,๐๗๘.๑๓  ๑๖๙,๖๔๖.๒๖ 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๙๓,๕๖๘.๑๓  ๒๘๘,๗๕๑.๑๐  ๓๘๒,๓๑๙.๒๓ 
 (ค านวณจากข้อมูลจ านวนนักศึกษาแต่ละสาขา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖) 
   นอกจากนั้น  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับจัดสรรเงินค่าหน่วยกิตต่างคณะ  
จ านวน  ๑,๕๘๐,๐๐๐  บาท  จัดสรรให้กับสาขาวิชาต่าง ๆ เพิ่มเติม  ดังนี้ 
        สาขาวิชา                     จ านวนเงิน   
คณิตศาสตร์และสถิติ   ๓๔๕,๐๐๐ 
เคมี     ๑๕๙,๐๐๐ 
ชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ  ๑๔๒,๐๐๐ 
ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป   ๑๔๓,๐๐๐ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ๑๖๙,๐๐๐ 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๓๖๔,๐๐๐ 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     ๔๐,๐๐๐ 
คหกรรม      ๒๐,๐๐๐ 
ดังนั้น สาขาวิชาจะได้รับงบประมาณรวมทั้งงบแผ่นดิน+งบรายได้และงบค่าสอนต่างคณะ   ดังนี้ 
        สาขาวิชา                 งบแผ่นดิน+งบรายได้        งบค่าสอนต่างคณะ        รวม          ปรับตัวเลขเป็น 
คณิตศาสตร์และสถิต ิ  ๒๐๑,๖๓๓.๖๖           ๓๔๕,๐๐๐.๐๐    ๕๔๖,๖๓๓.๖๖    ๕๔๖,๐๐๐ 
เคมี    ๑๗๗,๔๒๖.๙๘           ๑๕๙,๐๐๐.๐๐    ๓๓๖,๔๒๖.๙๘  ๓๓๖,๐๐๐ 
ชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ ๒๖๒,๑๕๐.๓๕           ๑๔๒,๐๐๐.๐๐    ๔๐๔,๑๕๐.๓๕  ๔๐๔,๐๐๐ 
ฟิสิกส์และวทิยาศาสตร์ทั่วไป ๑๑๗,๗๗๔.๘๐           ๑๔๓,๐๐๐.๐๐    ๒๖๐,๗๗๔,๘๐  ๒๖๐,๐๐๐ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ๖๔๕,๙๙๙.๑๒           ๑๖๙,๐๐๐.๐๐    ๘๑๔,๙๙๙.๑๒  ๘๑๕,๐๐๐ 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๓๘๒,๓๑๙.๒๓           ๓๖๔,๐๐๐.๐๐    ๗๔๖,๓๑๙.๒๓  ๗๔๖,๐๐๐ 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ๑๖๙,๖๔๖.๒๖   ๔๐,๐๐๐.๐๐    ๒๐๙,๖๔๖.๒๖  ๒๐๙,๐๐๐ 
คหกรรม    ๑๘๑,๗๔๙.๖๐    ๒๐,๐๐๐.๐๐    ๒๐๑,๗๔๙.๖๐  ๒๐๑,๐๐๐ 
(หมายเหตุ  ปรับยอดรวมหลักพันให้เป็นเลขกลม) 
 

ดังนั้น จึงให้ทุกสาขาวิชาจัดท าไฟล์ข้อมูล (แบบ สนว. ๓๕๗) โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดให้
ครบถ้วน  เช่น  

- ข้อ ๘.๑ สาขาวิชาระบุประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและของคณะ  โดยแจงเป็นข้อ ๆ 
และกรอกตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ ให้ครบ  แต่ละโครงการสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ใดของมหาวิทยาลัย  และ
สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ ตามตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา   ข้อ ๙  ในส่วนแผนปฏิบัติการ กรอก 
ผลผลิต  ผลลัพท์ ผลกระทบให้ครบถ้วนตรงประเด็น  และกรอกข้อมูลผลผลิต/ผลลัพท์/ผลกระทบว่านักศึกษาได้
อะไรจากโครงการ   ข้อ ๑๐  กรอกค าชี้แจง  รายละเอียดให้ชัดเจนรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ด าเนินการ 
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- หากขอครุภัณฑ์ใส่รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ให้ครบถ้วน  หากไม่ใส่รายละเอียดคณะจะ
ตัดออกเป็นค่าวัสดุทั้งหมด   

- รายละเอียดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง  ต้องใส่รายละเอียดให้ครบทุกช่อง 
- คณะไม่ได้จัดตั้งงบประมาณในส่วนซ่อมแซมครุภัณฑ์  งบด าเนินงานวิจัยในชั้นเรียน Active 

Learning  ไว้ให้  ให้สาขาวิชาจัดตั้งเอง 
- ส่งรวมเป็นสาขาวิชา  ให้จัดส่งที่ส านักงานคณบดี    ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น.  ในวันศุกรท์ี่  ๖ 

กันยายน  ๒๕๕๖   
 

มติที่ประชุม  รับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  

   ๖.๑  นายอนุวัตน์  แสงอ่อน  ผูช้่วยคณบดี  แจ้งว่าคณะได้จัดท าประกาศเรื่องก าหนดตัวบ่งชี้
ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖  พร้อมทั้งอภิปรายเพิ่มเติมในองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น 
       องค์ประกอบที่ ๒  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒/ ๒.๓  คณะจะขอข้อมูลจากสาขาวิชา รายงานเป็นภาพรวม   
ตัวบ่งชี้ที ่  ๒.๑ / ๒.๖/ ๒.๗/ ๒.๘  เกี่ยวกับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  สาขาจัดท าโครงการใดให้ดูเกณฑ์
ตัวบ่งชี้  การส่ง มคอ. ๓  มคอ.๕  มคอ.๗   กรรมการผู้ประเมินต้องการรายงานโดยแนบหลักฐานเชิงประจักษ์  
ส าหรับ มคอ. ๕ อาจต้องแนบแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา    สาขาจึงควรมีการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษา  นอกจากนั้นในองค์ประกอบนี้   เพ่ือคุณภาพการเรียนการสอนจะมีเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ต้องการให้
สาขาวิชามีการน านักศึกษาศึกษาดูงานนอกสถานที่    รวมทั้งมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญของท้องถิ่นมาเป็นวิทยากรให้
ความรู้แก่นักศึกษา 

องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย  การประเมินจะเน้นเรื่องการตีพิมพ์ คณะอาจมีมาตรการเพ่ิมเติม
เรื่องงานวิจัย   สาชาวิชาควรมีแนวทางกระตุ้นให้อาจารย์เรื่องการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย  การผลิตเอกสาร  
ต ารา  ผลงานทางวิชาการท่ีมีการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ      
    องค์ประกอบที่ ๕  การบริการทางวิชาการแก่สังคมให้เน้นบูรณาการกับการเรียนการสอน   
งานวิจัย และนับเป็นโครงการ  ซ่ึงคณะเป็นผู้ด าเนินการได้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

องค์ประกอบที่ ๙  ระบบกลไกการประกันคุณภาพ 
  สาขาวิชามีการให้นักศึกษามีส่วนร่วมด้านประกันคุณภาพ  มีเครือข่ายด้านประกันคุณภาพ    มี
กิจกรรมร่วมกับภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้  น ามาเป็นภาพรวมของคณะได้  เช่น นักศึกษาไป
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้านประกันคุณภาพ  การจัดอบรมให้กับนักศึกษา  เป็นต้น   และในปีนี้สาขาต้องรับ
การตรวจประเมินโดย ส.ม.ศ. ซึ่งจะท าการเก็บข้อมูลของปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘  และตัวบ่งชี้ของ ส.ม.ศ. กิจกรรม
จะต้องมีผลลัพท์เป็นรูปธรรม  
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องค์ประกอบที่ ๓  และ  องค์ประกอบที่ ๖   รับผิดชอบโดย  นายวิฑูร  สนธิปักษ์  รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา   แจ้งว่าจะจัดท าผังกิจกรรมให้แต่ละสาขาวิชาทราบและด าเนินการต่อไป  โดยแต่ละ
กิจกรรมจะตอบตัวชี้วัด   กลา่วคือ 

- กิจกรรมปฐมนิเทศส าหรับนักศึกษา  ชั้นปีที่ ๑ 
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ 
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพร้อมก่อนเป็นบัณฑิต  ส าหรับ

นักศึกษาชั้นปีที่ ๔  
- กิจกรรมสนับสนุนกีฬาระหว่างคณะและภายในคณะฯ 
- กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมชุมชนภายในคณะ ๖ ชมรม 

                     - กิจกรรมทุนอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ทุนอุดหนุน
ด้านศิลปวัฒนธรรม  มี ๔ ทุน  ให้กับ ๔ สาขาวิชา   
                     - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาตามกรอบคุณวุฒิ  อาจไม่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
จะจัดให้เฉพาะด้านภาษาอังกฤษ และด้านคอมพิวเตอร์    จึงให้สาขาวิชาเพ่ิมเติมเองได้  

- กิจกรรมสนับสนุนการประกวดและแข่งขันของนักศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา 

มติที่ประชุม  รับทราบ   
 

๖.๒  นายชัยวฒัน์  ยิ้มช้าง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งเรื่องทุนสนับสนุนงานวิจัย  คณะจะ
จัดท าประกาศให้ทราบโดยเร็ว   เพ่ือให้อาจารย์น าผลงานเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา   และเร่งให้ด าเนินการ
จัดท าสัญญาต่อไป  ส่วนงบประมาณ Active Learning จะให้มีการน าเสนอผลงานเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเป็น
ตัวแทนน าเสนอผลงานเช่นเดิม  ส าหรับการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการ  อาจจะไม่มีการอบรมแต่
จะเป็นในรูปแบบการติดตามหรือการมีที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินการให้ได้เอกสารผลงานทางวิชาการแทน  ซึ่งจะท าได้
หรือไม่จะต้องปรึกษากับทางมหาวิทยาลัยก่อน และจะแจ้งให้สาขาวิชาได้รับทราบต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ   
 

๖.๓  ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ  หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  แจ้งว่าได้ส่งข้อมูล
ประกอบงบลงทุนในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพ่ือขอจัดหาบุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ห้อง 
ปฏิบัติการ จ านวน ๑ คน  เพ่ือปฏิบัติงานด้านงานเอกสาร งานธุรการ  สารบรรณ  และประสานงานด้านการฝึก
ประสบการณ์ให้กับนักศึกษาของสาขาซึ่งมีจ านวนมาก   และอาจารย์ไม่สามารถด าเนินการเองได้เนื่องจากติด
ภาระงานสอนจ านวนมาก  จึงขอให้น าเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ  จะน าเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

๖.๔  ผศ.ดร.มาลิน  อนันตนนทก  หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรม  ขอแจ้งความประสงค์จะท าธุรกิจ
ของสาขาวิชาคหกรรม  เพ่ือจัดหารายได้เข้าสู่สาขาวิชาและคณะต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ   
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๖.๕  ดร.สาวิตรี  ซัคลี่ย์  หัวหน้าสาขาวิชาเคมี   แจ้งว่าควรมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
อย่างน้อยเดือนละครั้ง 

มติที่ประชุม  รับทราบ   
 
๖.๖  ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ  แจ้งเรื่องการพัฒนาด้านอาชีวอนามัย  ได้มีการจัดตั้งเป็นศูนย์

ตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและศูนย์อบรมซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการสมัครกับสมาคมเรียบร้อยแล้ว    ส่วนห้องแพทย์
แผนไทยมีอาจารย์พิเศษทีม่ีความช านาญด้านนี้แล้ว  และอาจมีการพัฒนาต่อไป 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ                           
             

  เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๓๐ น.  
 
 
     (นางนิภาพร  ค าตัน)     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพงษ์  เนียมเสวก) 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม                    ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


