
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ 

เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๓ กันยายน  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.ดร.ภาคิน  อินทร์ชิดจุ้ย  หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์           กรรมการ  
๘.  ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ   หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์        กรรมการ 
๙.  ผศ.วโิรจน์  จันทร์จิตวิริยะ  หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป   กรรมการ 
๑๐.นายชม  ปานตา     หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ      กรรมการ 
 ๑๑.นายณัฐพงษ์  สิงห์ภูงา   แทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาและ 
                                                         เทคโนโลยชีีวภาพ                                    กรรมการ 

      ๑๒.นายประยุทธ  สุระเสนา     หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์- 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ         กรรมการ 

      ๑๓. ผศ.ดร.มาลิน อนันตนนทก    หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรม            กรรมการ 
 ๑๔. นางสาววันดี  ฉวีจันทร์     แทนหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ      กรรมการ 

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

ผู้ไม่มาประชุม 
 - 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
          - 
เริ่มประชุม  เวลา ๑๓.๐๐ น. 

  เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าทีร่้อยตรีอภิเดช  มงคลปัญญา คณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ 
การประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

  ๑.๑  การปรับขึ้นเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย   
        มหาวิทยาลัยมีค าสั่งเรื่องการปรับเพิ่มเงินเดือนตามคุณวุฒิให้กับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา        

ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงขอแสดงความยินดีกับพนักงาน-
มหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน   ที่ได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือนในครั้งนี้ 

   ๑.๒  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
   คณะอนุกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ สภามหาวิทยาลัย มีข้อก าหนดในการจัดท าค า

ขอตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   ว่าในโครงการ/กิจกรรม  ให้สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ ไม่เกิน 
๒๐ % ของโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ ห้ามมีการถัวเฉลี่ยจ่ายข้ามโครงการ/กิจกรรม และหากเกินกว่านี้ต้องเสนอขอ
ความเห็นชอบต่ออธิการบดี  

๑.๓  การสอบปลายภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๖   
 มหาวิทยาลัยจัดสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ  ประจ าภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖  

ตามค าสั่งที่ ๑๐๘๖/๒๕๕๖  โดยจัดสอบในระหว่างวันที่  ๓ – ๑๖  ตุลาคม   ๒๕๕๖ ขอความร่วมมืออาจารย์ท า
หน้าที่ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย  
  ๑.๔ ในวันจันทร์ที่ ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๖  มีการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ณ โรงเรียนนครสวรรค์    คณะได้แต่งตั้งอาจารย์ท า
หน้าที่ออกข้อสอบให้แล้ว    และในวันดังกล่าวจะตรงกับวันสอบปลายภาคของมหาวิทยาลัย  จึงขอให้อาจารย์ท า
หน้าที่คุมสอบ    และคณะได้ส่งตัวแทนไปร่วมเป็นกรรมการในการแข่งขันด้วยแล้ว 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  การพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  ครั้งที่  ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖  เป็นรายหน้า  
  มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม    
  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
     ไม่มี 

   ที่ประชุม  รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  ๔.๑  ระบบสารสนเทศกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF-IS1) 

       ประธานมอบหมายให้  นายชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการรายงานต่อที่ประชุม   
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    นายชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง  แจ้งว่าได้เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย  ในเรื่อง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF–IS1)   ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท า
โปรแกรม TQF-IS เพ่ือใช้ในการข้ึนทะเบียนหลักสูตรพร้อมเผยแพร่หลักสูตรที่ผ่านความเห็นขอบจาก สกอ. ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  ซึ่งระบุให้ สกอ. เผยแพร่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง  ที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ มีข้อสรุปประเด็นการทดลองใช้โปรแกรมดังรายละเอียด
ตามบันทึก (เอกสารประกอบการประชุม) นี้  ในการกรอกข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะต้องเข้าไปใน เว็บไซต์ 
http://tqf.lib.kmutt.ac.th/tqf-is-test/     ซึ่งจะเปิดให้ทดสอบการใช้โปรแกรมเป็นเวลา ๑ เดือน  จากนั้นจะปิด
และปรับปรุงโปรแกรมประมาณ ๔ เดือน  หลังจากนั้นจะมีการประชุมอีกครั้ง และมหาวิทยาลัยจะต้องท าการกรอก
ข้อมูลให้ครบถ้วนต่อไป  จึงขอให้อาจารย์ศึกษาข้อมูลดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมนี้ 

  ประธานเพิ่มเติมว่าในแต่ละเทอมสาขาวิชาควรมีการประชุมหลักสูตรอย่างน้อย ๒ ครั้ง  
และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น  ให้ติดต่อสอบถามได้ที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
  มติที่ประชุม  รับทราบ     
 
  ๔.๒   ก าหนดการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
   ให้น าไปพิจารณาในระเบียบวาระท่ี ๕.๑   
    

  มติที่ประชุม  รับทราบ     
 

 ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
     ๕.๑   ก าหนดการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
   นายชัยวัฒน์ ยิ้มช้าง  แจ้งว่าตามแบบ สมอ.๐๘  สาขาวิชาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรดัง

รายละเอียดประกอบการประชุม  ซึ่งได้น าเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา
เรียบร้อยแล้ว  จึงน าเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือให้
คณะกรรมการพิจารณา   ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป  ดังต่อไปนี้ 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
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   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
    มติที่ประชุม เห็นชอบและรับรองการปรับปรุงหลักสูตร ให้น าเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 
 
      ๕.๒  พิจารณามาตรการในการส่งผลการเรียน 
  

   ประธานแจ้งว่า   เพ่ือให้การส่งผลการเรียนของอาจารย์ไม่ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา  โดย
หากอาจารย์ไม่ส่งผลการเรียนคณะจะมีมาตรการตามล าดับ  ส่วนการให้ผลการเรียนเป็น I ขอให้อาจารย์ด าเนินการ
ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  และขอให้ระวังติดตามการแก้ไขเกรด I  ของนักศึกษาด้วย  ในส่วนของการ
ส่งผลการเรียน  คณะจึงก าหนดมาตรการในการส่งผลการเรียน  ดังนี้ 
   ๑. คณบดีทวงเป็นรายบุคคล  และแจ้งหัวหน้าสาขาวิชาติดตาม 
   ๒. ท าหนังสือตักเตือน 
   ๓. หากยังไม่ส่งผลการเรียนจะมีผลต่อการพิจารณาความดีความชอบ 
 

    มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 

  ๕.๓  การประกันคุณภาพ (การจัดท า KM, ความเสี่ยง) 
   ประธาน แจ้งว่าจากการประชุมร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งว่าในองค์ประกอบ
ที่ ๗.๒  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ (KM)  และ องค์ประกอบ ๗.๔   การน าการจัดการความเสี่ยงมาใช้
ในการบริหารงาน   ให้จัดท าในด้านวิชาการด้วย   เช่น  การปรับปรุงหลักสูตรต่าง ๆ  เป็นต้น 
    มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

  ๕.๔  การพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ประธานแจ้งว่า     ตามบันทึกข้อความเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ  
ลูกจ้างประจ า  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ครั้งที่  ๒    ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖   (ดังเอกสารประกอบการ
ประชุม)    ขอให้ทีป่ระชุมพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ     ลูกจ้างประจ า      พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา  ครั้งที่ ๒  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖   (วันที่   ๑   ตุลาคม  ๒๕๕๖)   ประธานขอให้เป็นการ
ประชุมโดยลับ   โดยที่ประชุมได้ก าหนดเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาความดีความชอบ  นอกจากนั้นผู้เข้าร่วม
ประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวาง   เพ่ือให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใส   บริสุทธิ์   ยุติธรรม   
เป็นธรรมกับบุคลากรทุกคน ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเอกสารประกอบการประชุมและด าเนินการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์  ครั้งที่ ๒  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖  เพ่ือน าส่งมหาวิทยาลัย
ด าเนินการต่อไป 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้จัดส่งผลการประเมินเพ่ือให้มหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
  
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  

      ไม่มี 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  
             

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


