
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 

เม่ือวันศุกรท์ี่  ๑๑ มกราคม  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  ย้ิมช้าง   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
๔. นายวิฑูร  สนธิปักษ์   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   กรรมการ 
๕.  ดร.สมบูรณ์ นิยม    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษา กรรมการ 
๖.  ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลศิ   หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์    กรรมการ 
๗.  นายชม  ปานตา    หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  กรรมการ 
๘.  ดร.สาวิตรี   ซัคลี่ย์   หัวหน้าสาขาวิชาเคมี    กรรมการ 
๙.  นายพันธ์ระวี   หมวดศรี   หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 

    ๑๐.  นายอัฐพงศ์  แสงงาม     แทนหัวหน้าสาขาวิชาคหกรรม      กรรมการ 
    ๑๑.  นายเอกสิทธ์ิ สิทธิสมาน     แทนหัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ    กรรมการ 
    ๑๒.  นายอนุวัตน์  แสงอ่อน   หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
    ๑๓.  นางนิภาพร  คําตัน   รักษาการหัวหน้าสํานักงานคณบดี       เลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผศ.ดร.ภาคิน  อินทร์ชิดจุย้   หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์   ติดราชการ 
๒. ผศ.ภคินี  คงสิบ    หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ติดราชการ 
๓. ผศ.วิโรจน์  จันทร์จิตวิริยะ   หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป    ติดราชการ 
๔. ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจรญิ   หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ติดราชการ 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
นางสุนันทา  คงเงิน    นักวิชาการการศึกษา   
เริ่มประชุม  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
  เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี อภิเดช  มงคลปัญญา คณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังน้ี 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
   ๑. ประธานขอขอบคุณการจัดงานวันขึ้นปีใหม่   ซึ่งจัดขึ้นในวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๕  
มีคณาจารย์เขา้ร่วมงานเป็นจํานวนมาก และการจัดงานเป็นไปด้วยดี  



   ที่ประชุม  รับทราบ 
   ๒. ประธานแจ้งเรื่องการสรรหาอธิการบดี  ปรากฏผลคะแนนการลงคะแนนหย่ังเสียง   
ผู้ได้รับคะแนนคัดเลือกเรียงตามลําดับ  ดังน้ี 
    อันดับ ๑. ผศ.ดร.บัญญัติ  ชํานาญกิจ  ๓๘๗  คะแนน  
    อันดับ ๒. ดร.พรเทพ  รู้แผน  ๔๓  คะแนน 
    อันดับ ๓ ผศ.ดุสิต  ภู่ตระกูล ๒๔ คะแนน 
    ไม่ประสงคล์งคะแนน  ๒๒  คน 
    บัตรเสีย ๒ ใบ 
    ผู้มีสิทธิลงคะแนนทั้งสิ้น ๔๗๘  คน คิดเป็น ๙๑.๙๒ %  
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ๓.  ประธานแจ้งว่า  ในวันที่ ๑๖ มกราคม  ๒๕๕๖  จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์  ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐  ณ  หอ้งนนทรี  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  และในวันที่  ๑๗ – ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๖  จะเดินทางไปราชการเพ่ือจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่ 
Blue sky Villa Resort อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  จึงขอเชิญเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ๔.  ประธานแจ้งว่า  มหาวิทยาลัยออกระเบียบเก่ียวกับการพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
พ.ศ.๒๕๕๕ ซึง่ได้มอบให้คณบดีมีอํานาจในการอนุมัติเรื่องการขอทุนวิจัยของบุคลากรในสังกัดคณะได้  โดยผ่าน
ความเห็นของคณะกรรมการ  และมอบให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการนําเสนอเรื่องดังกล่าว 
    นายชัยวัฒน์  ย้ิมช้าง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งว่าในส่วนของคณะได้จัดทําคําสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย  ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  แล้วต่อไปจะจัดให้มีการประชุมเพ่ือ
พิจารณาการขออนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยในโอกาสต่อไป 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒  การพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔  ธันวาคม ๒๕๕๕  โดยมีการ
แก้ไขช่ือหัวข้อการประชุมจากเดิมการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี แก้ไข
เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และให้เพ่ิมเติมในส่วนผู้ไมม่าประชุม ดังน้ี 
นายชม ปานตา ดร.สาวิตรี ซคัลี่ย์ ผศ.วิโรจน์ จันทร์จิตวิรยิะ นายพันธ์ระวี หมวดศรี ผศ.ดร.มาลิน อนันตนนทก  
ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ  และนายประยุทธ  สุระเสนา    และเปลี่ยนเรื่องพิจารณาการเดินทางไปราชการเพ่ือ
นําเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศของ ผศ.ดร.ภาคิน  อินทรชิ์ดจุ้ย ไปพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๔ เรือ่งเสนอเพ่ือ
พิจารณาแทน 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องสบืเนื่อง 
   (ไม่มี) 



   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ๔.๑  ร่างแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ 
    ประธานมอบให้ ดร.สมบูรณ ์ นิยม นําเสนอต่อที่ประชุม 

ดร.สมบูรณ์  นิยม  แจ้งว่าคณะได้มีการยกร่างแผนกลยุทธ์ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – 
๒๕๖๐  ของคณะ  ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการจัดทาํแผนกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี  ได้มีการ
พิจารณาร่วมกันและได้เสนอเป็นตัวอย่างสําหรับ  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์  และ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  เพ่ือให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง 
ตัวอย่างดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้  ดังน้ันจึงขอให้คณะกรรมการยกร่างฯ ได้พิจารณาเอกสารยกร่างแผน
ยุทธศาสตร์ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ล่วงหน้าก่อน (ดังเอกสารประกอบการประชุม)  จากน้ันจะได้นําเข้า 
ที่ประชุมเพ่ือให้คณาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘  มกราคม ๒๕๕๖ 
ต่อไป   
   ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะและได้ปรับปรุงแก้ไขจากเดิม เป็นดังน้ี 
ปรัชญา    “ผลิตบัณฑิตมีมาตรฐาน เช่ียวชาญเทคโนโลยี 
              มีคณุธรรม นําวิชาการสู่ท้องถิ่น” 
วิสัยทัศน์  “เป็นผู้นําด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
               เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน” 
พันธกิจ 

๑. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒. วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 
๓. บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และสืบสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก  
    พระราชดําริ 
๔. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
๕. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้สูงกว่ามาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษา 
๒. เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 
๓. เสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นําในการให้บริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการอัน    
    เน่ืองมาจากแนวพระราชดําริให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน 
๔. ส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมปัิญญา และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
๕. เพ่ิมศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
๖. บริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
๑. บัณฑิต มีคณุภาพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม 



๒. มีผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 
๓. บุคลากร และหน่วยงานท้องถิ่นได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพเหมาะสม สอดคลอ้งกับความ 
    ต้องการของท้องถิ่นและโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ 
๔. มีกิจกรรมที่สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ    
    และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  
๕. บุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
๖. องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
จากข้อมูลข้างต้นจะนําเข้าที่ประชุมเชิงปฏิบัติการในระหว่างวันที่  ๑๖ – ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๖  

เพ่ือให้คณาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นโดยการวิพากษ์แล้ว  อาจมีการปรับเปลี่ยนได้อีก 
    มติที่ประชุม  รับทราบ  
    

ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 
   ๕.๑  ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  นําเสนอสรุปงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  (เงินแผน่ดินและเงินรายได้)  ประจําเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕  ดังน้ี 

    เงินแผ่นดินและเงินรายได้ที่ได้รับ ๑๗,๑๙๕,๙๖๕.๐๐  
    ใช้ไป ๑,๑๔๙,๒๕๕.๙๑  คิดเป็น ๖.๖๘ % 
    คงเหลือ ๑๖,๐๔๖,๗๐๙.๐๙  คิดเป็น ๙๓.๓๒ % 

- เงินแผ่นดินที่ได้รับ ๙,๗๘๓,๗๖๕.๐๐  
         ใช้ไป ๒๗๔,๖๒๔.๙๐ คดิเป็น ๒.๘๑ % 
         คงเหลือ ๙,๕๐๙,๑๔๐.๑๐ คิดเป็น ๙๗.๑๙ % 

- เงินรายได้ที่ได้รับ ๗,๔๑๒,๒๐๐.๐๐ 
ใช้ไป ๘๗๔,๖๓๑.๐๑ คิดเป็น ๑๑.๘๐ % 
คงเหลือ ๖,๕๓๗,๕๖๘.๙๙ คดิเป็น ๘๘.๒๐ %     

   มติที่ประชุม  รับทราบ     
 

    ๕.๒  ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก  นําเสนอโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรและนักศึกษา
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจําปี ๒๕๕๕   โดยมีเป้าหมายคือ 

     ยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูดีเชิดชูวิทย์” ๓ ด้าน ๓ คน ได้แก่ 
- ด้านการบริหาร 
- ด้านการเรียนการสอน 
- ด้านจิตสาธารณะ คุณธรรมและจรรยาบรรณ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติ “บุคลากรสายสนับสนุนดีเชิดชูวิทย์” ๓ ด้าน ๓ คน ได้แก่ 
- ด้านความเป็นเลิศต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
- ด้านการสนับสนุนต่อการเรียนการสอนการบริหารและอ่ืน ๆ  
- ด้านจิตสาธารณะ คุณธรรมและจรรยาบรรณ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติ “นักศึกษาดีเชิดชูวิทย์” ๓ ด้าน ๓ คน ได้แก่ 



- ด้านความเป็นเลิศในการเรียน 
- ด้านความกตัญญแูละความขยันหมั่นเพียร 
- ด้านจิตสาธารณะ  คุณธรรมและบําเพ็ญประโยชน์ 
ที่ประชุมเห็นควรให้เพ่ิมเติม ด้านมีผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ และด้าน

บริการวิชาการ  ในการยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูดีเชิดชูวิทย์” และขอใหม้ีรายละเอียดเกณฑ์การคัดเลอืกที่ชัดเจน
สําหรับการพิจารณา เพ่ิมเติม   เพ่ือนําเสนอในคราวหน้า 

   มติที่ประชุม  รับทราบ    
                                                                                                                  

   ๕.๓  ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ   หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์  แจ้งว่าศูนย์วิทยาศาสตร์จะ
ดําเนินตามโครงการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๖ สําหรับโครงการอบรม บริการวิชาการ ๑๑ โครงการ  
จึงขอให้สาขาที่ได้รับอนุมัติโครงการ  ส่งโครงการตามแบบฟอร์มของสถาบันวิจัย ซึ่งสามารถ download ได้จาก 
website ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  และให้จัดส่งภายในวันที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๖ 

   มติที่ประชุม  รับทราบ     

 

   ๕.๔  นายชัยวัฒน์  ย้ิมช้าง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งว่าตามที่ได้รับงบประมาณใน 
การดําเนินการวิจัยในช้ันเรียน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (Active  Learning)    
คณะจะแจ้งใหส้าขาวิชาได้เตรียมความพร้อมการนําเสนอ  เพ่ือพิจารณาคัดเลือกและสง่มหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป 

   มติที่ประชุม  รับทราบ    
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๓๐ น.  
 
 
    (นางนิภาพร  คําตัน)      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพงษ์  เนียมเสวก) 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม                   ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
   


