
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค 

คร้ังท่ี   2    /    2551      วันท่ี    16    เดือน      ธันวาคม    พ.ศ.       2551 
ณ หองนิมานรด ีเวลา  09.00 – 12.00 น. 

 
 

ผูเขาประชุม 
1.  ผศ.สุวรรณ  คงมี 
2.  ดร.ศุภชัย  ทวี 
3.  ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล 
4.  นายนฤพนธ  พนาวงศ 
5.  ผศ.พีรพงษ  เนียมเสวก 
6.  ผศ.ชะยันต  อินเล็ก 
7.  นายพงษศักดิ์  ศิริโสม 
8.  นายณัฐพงษ  สิงหภูงา 
9.  นายอนุวัตน  แสงออน 
10.  รศ.ดร.สุนันท  วิฑิตสิริ 
11.  นส.วราภรณ  ฉุยฉาย 
12.  นางกัญญารัตน  กาญจนวิสิษฐผล 
13.  ผศ.ศุภนิตย  คงสิบ 
14.  ผศ.วิโรจน  จันทรจิตวิริยะ 

 

ผูไมเขาประชุม 
1.  นายแพทยธีรศักดิ์  ลักษณานันท  (ติดภารกิจ) 
2.  นายธนาภรณ  ศรีสุวรรณ  (ติดภารกิจ) 
3.  ผศ.ดร.นวลศรี  ชํานาญกิจ  (ติดราชการ) 

 

เร่ิมประชุม  เวลา 9.30 น. 

วาระท่ี 1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
1.1. แนะนําคณะกรรมการและผูบริหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 
 
 



คณะผูบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1. ดร.ศุภชัย  ทวี 

(คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
(รักษาการ หัวหนาศูนยวิทยาศาสตร) 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวลศรี  ชํานาญกิจ 
(รองคณบดีฝายวิชาการ) 

3. ผูชวยศาสตราจารยรัตนะ ยศเมธากุล 
(รองคณบดีฝายบริหาร) 

4. นายนฤพนธ  พนาวงศ 
(รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา) 

5. นายณัฐพงษ  สิงหภูงา 
(หัวหนาสํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตรฯ) 

 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1. นายแพทยธีรศักดิ์  ลักษณานันท 

(นายแพทย 9 หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ) 
2. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณ  คงมี 

(ขาราชการบํานาญ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
3. นายธนาภรณ  ศรีสุวรรณ 

(Plant HR Manager) 
4. ดร.ศุภชัย  ทวี 

(คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวลศรี  ชํานาญกิจ 

(รองคณบดีฝายวิชาการ) 
6. ผูชวยศาสตราจารยรัตนะ ยศเมธากุล 

(รองคณบดีฝายบริหาร) 
7. นายนฤพนธ  พนาวงศ 

(รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา) 
8. ผูชวยศาสตราจารยพีระพงษ  เนียมเสวก 

(หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร) 
9. ผูชวยศาสตราจารยชะยันต  อินเล็ก 

(ตัวแทนคณาจารย ภาควิชาวิทยาศาสตร) 
10. นายพงษศักดิ์  ศิริโสม 



(ตัวแทนคณาจารย ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต) 
11. นายณัฐพงษ  สิงหภูงา 

(หัวหนาสํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตรฯ) 
 
ขอเสนอแนะในท่ีประชุม/คําถาม  ในวาระท่ี  1.1  
 คณบดี -  เสนอใหคณะกรรมการในท่ีประชุมเสนอช่ือบุคคลอ่ืนเขามาเปนคณะกรรมการ   

รศ.ดร.สุนันท  -   ถามจํานวนคณะกรรมการที่ตองการเสนอชื่อเพิ่ม 
คณบดี  -  ประมาณ  3  คน   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1.2. บทบาทและหนาท่ีคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

1.3  เสนอนโยบายในการบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
-  อางอิงเอกสาร power point ของคณบดี  ตามเอกสารแนบ 

เพิ่มเติมในท่ีประชุม 
 -  คณบดีแจงใหท่ีประชุมทราบ : ในป  2552  มีอาจารยคณะวิทยาศาสตร ไดรับทุนอุดหนุนงานวิจัย 2 
ทุน ซ่ึงเปนงบของมหาวิทยาลัยฯ แตไดรับการพิจารณาจาก วช. คือ  

1.  ดร.ศุภชัย  ทวี   เร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการพังทลายของหนาดินภูเขา 
2.  อาจารยณัฐพงษ  สิงหภูงา   เร่ือง  การเพิ่มผลผลิตของเห็ดนางรมท่ีเพาะเล้ียงจากวัสดุเหลือ

ท้ิงทางการเกษตรดวยจุลินทรียท่ีมีประสิทธิภาพ (EM) 
 สวนทุนสําหรับการทําวิจัยของมหาวิทยาลัยนั้น ผูท่ีจะขอทุนไดคือ นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในสถาบัน 
และอาจารย แตตองไมเคยไดรับทุนมากอน 

-  ในปการศึกษา 2552 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะเปดสอนระดับปริญญาโท  สาขา
วิทยาศาสตรศึกษา และมีครูแจงความจํานงตองการเขาศึกษามาแลวจํานวน 22 คน                โดย จะไดรับการ
สนับสนุนจาก สสวท. ท่ีจะใหทุนนักศึกษา ครู ท่ีเปนนักศึกษาทุน โครงการ สควค. จนจบหลักสูตร 100,000 



บาท หรือเทากับท่ีจายจริง(คาครองชีพ คาเดินทาง คาหนังสือ วัสดุท่ีเกี่ยวกับการเรียน คาจัดทําวิทยานิพนธ) จะ
เปดทําการสอน ในภาค  เสาร-อาทิตย และนักศึกษา ป.โท ของโครงการนี้ ตองทําวิทยานิพนธ  (Thesis)  12  
หนวยกิต  จึงขอความอนุเคราะหใหอาจารยผูมีคุณวุฒิรับเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

-  คณบดีฝากใหแตละสาขาวิชา ทําโครงการบริการวิชาการ โดยคํานึงถึงบุคคลภายนอกเปนหลัก   เชน  
ครู   พระ  นักโทษ ใหสามารถไดรับประโยชนจากโครงการ โดยใหเขียนโครงการละ ไมตํ่ากวา 100,000 บาท 

-  การจัดทําวารสารของคณะวิทยฯ อาจารยทานใดตองการสงบทความลงวารสาร วิชาการ สามารถสง
ไดท่ีหัวหนาสํานักงานคณบดี  

-  การขอ ผศ,  รศ.พิเศษ ใหกับอาจารยท่ีจางมาสอนนอกเหนือจากอาจารยประจํา ใหสาขาหรือผูท่ี
รับผิดชอบ สามารถขอ รศ.พิเศษได โดยใหรวบรวมผลงาน ขอมูลตางๆ ผลงานทางวิชาการ แลวทางคณะจะ
ดําเนินงานข้ันตอนตางๆให 

มตท่ีิประชุม  รับทราบ 
 

1.4  งบประมาณประจําป 2552 ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี         
(อางอิงเอกสารเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ) 
-  ผศ.รัตนะ : ไดช้ีแจงรายละเอียดงบประมาณท่ีไดรับในป 2552 และการใชจาย 

งบประมาณในแตละงวดวามีระยะเวลาเทาไร 
-  คณบดี : ขอความรวมมือ ในการเบิกจายงบประมาณใหตรงตามงวดและระยะเวลา  ถาตองการ

เปล่ียนแปลงงบใหเปล่ียนแปลงกันในแตละสาขา 
-  คณบดี : แจงเร่ืองงบประมาณเกี่ยวกับ การศึกษาดูงานตางประเทศ ของคณะวิทยฯ ไปเวียดนาม ใน

วันท่ี 18 ธ.ค. 51 จะเสนอตอสภาใหความเห็นชอบ และกําหนดการไปศึกษาดูงาน ประมาณชวงเดือน พฤษภาคม 
2552 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ไมมี 
  คร้ังท่ี     -     /    -     วันท่ี    -    เดือน         -        พ.ศ   -           

วาระท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่อง 

ไมมี 
 
 
 



วาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และ แผนปฏิบัติราชการของป 2551  

-  คณบดี : ไมขอเปล่ียนแปลงแผนปฏิบัติราชการป 2551 เพราะเปนความรับผิดชอบของคณะผูบริหาร
ชุดเดิม  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
4.2  แผนการจัดการเรียนรู  ปการศึกษา  2551   
-  คณบดีแจงใหทราบวาวาคณะจะใหมีการดําเนินการจัดกิจกรรมองคความรูอยางนอยใหได  3  องค

ความรูตอป  ซ่ึงสอดคลองกับเปาหมายของการประเมิน ก.พ.ร.  ป 2552  ดวย  
มติท่ีประชุม  รับทราบและอนุมัติใหดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู  โดยกําหนดเปาหมายเชิงปริมาณ
ไว  3  องคความรูตอป 
 
 4.3 แผนปฏิบัติราชการของป 2552  
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนองคกรท่ีมีบทบาทในการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เสริมสรางสมรรถนะและความเขมแข็งใหกับบัณฑิตสาขาอ่ืนๆ ใหมีความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพื่อเปนพื้นฐานการศึกษาในระดับสูงข้ึนไป สนับสนุนและบริการทางวิชาการใหกับชุมชนทองถ่ิน 

วิสัยทัศน 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนศูนยกลางในการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีใหกับทองถ่ิน 
 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2. สงเสริมการทําวิจัยและพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน 
3. บริการดานวิชาการ วิจัยแกชุมชนและทองถ่ิน 
4. การสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. การสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 



เปาประสงค 
1. บัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีคุณภาพ  คุณธรรมจริยธรรมสูงข้ึน สอดคลอง

กับความตองการของทองถ่ินและสังคม 
2. หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตรมีการพัฒนาและปรับปรุงใหมีคุณภาพท่ีสอดคลองกับความ

ตองการของทองถ่ิน 
3. ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรท่ีมีคุณภาพและเปนท่ีตองการของทองถ่ิน และสังคม 
4. มีงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี และสรางองคความรู 
5. บริการวิชาการที่มีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
6. ถายทอดองคความรูดานเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทองถ่ินและสังคม 
7. สงเสริมและทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

 
นโยบาย 

ดานการเรียนการสอน 
1. ผลิตบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม 

สามารถประกอบอาชีพไดอยางมีความสุข 
2. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะ การเรียนแบบใฝรู 

(Active learning) 
3. สงเสริมการจัดการหลักสูตรสหกิจศึกษา 
4. พัฒนาหลักสูตรท่ีหลากหลายตามความตองการของทองถ่ิน 
5. สนับสนนุการผลิตครูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีความรูคุณธรรม จริยธรรม 

ดานการวิจัย 
1. สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัยของบุคลากรอยางหลากหลาย 
2. พยายามหาแหลงทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยของบุคลากร 
3. เพิ่มศักยภาพบุคลากรใหเปนนักวิจัยควบคูกับการเรียนการสอน 

ดานการบริการวิชาการ 
1. สงเสริมการใหบริการวิชาการแกทองถ่ิน 
2. สนับสนุนใหบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถชวยบริการวิชาการ แกทองถ่ิน 
3. พัฒนาการใหบริการวิชาการไดมากข้ึนท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ดานกิจการนักศึกษา 
1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อใหเปนบัณฑิตท่ีสมบูรณแบบ ท้ังทางดานวิชาการ 

ทางดานทักษะการปฏิบัติงาน ดานคุณธรรม จริยธรรม 



2. สงเสริมใหนักศึกษามีความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ สถาบัน และประเทศชาติ 
3. สงเสริมงานกิจการนักศึกษา ชุมชน ชมรมในการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนานักศึกษา 

ดานบุคลากร 
1. สงเสริมการพัฒนาความรู ทักษะการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพ 
2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน 
3. สงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตามความตองการของบุคคล 

เพื่อใหการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรดังกลาวขางตนสัมฤทธ์ิผล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงได
กําหนดประเด็นยุทธศาสตรในการดําเนินงานไว 6 ประเด็นดังนี้ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 

1. การสรางโอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชนในทองถ่ิน 
2. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากรในทองถ่ินใหสอดคลองกับความตองการของ

สังคมและทองถ่ิน 
3. การเพิ่มมาตรฐานการศึกษาและความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
4. การวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมในการพัฒนาทองถ่ิน 
5. เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีมาตรฐานสูงข้ึน. 
6. กําหนดแนวทางการบริหารจัดการใหไดมาตรฐาน เปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี
 
เพิ่มเติมในท่ีประชุม 
 -  ผศ.สุวรรณ คงมี   ผูทรงคุณวุฒิ แสดงความช่ืนชมในเร่ืองยุทธศาสตรการบริหารงานของคณบดี  และ
เสนอใหมีการดําเนินงานตามนโยบายท่ีกําหนดไวโดยใหเปนไปในลักษณะท่ีรวมคิดรวมทําอยางเปน
กัลยาณมิตร    ใหความเห็นถึงการทําวารสารของคณะวิทยฯ วาจะนําไปสูการบริการแกชุมชน  ทําใหชุมชน
ไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับคณะวิทยฯ มากข้ึน  เปนผลทําใหมีนักศึกษาเขามาเรียนเพิ่มมากข้ึนโดยมีผลงานและ
มาตรฐานเปนท่ีต้ัง  และเสนอใหมีการสรางจุดเดนของคณะวิทยฯ ใหได  โดยใหทําในแตละสาขาไดยิ่งดี  
รวมท้ังอยากใหร้ือฟนหลักสูตรท่ีเงียบหายไปขึ้นมาใหม  เชน  สาขาคหกรรมศาสตร ใหกับมาเปนท่ีสนใจ
เหมือนเดิม   

-  รศ.ดร.สุนันท วิฑิตสิริ  เสนอใหมีการร้ือฟนสาขาฟสิกสข้ึนมาดวย  รวมท้ังสาขาวิชาเคมี  ชีววิทยา  
ท่ีมีจํานวนนักศึกษานอยลง  และใหความเห็นเกี่ยวกับการจัดต้ังหลักสูตรคูขนานวาถามีนักศึกษามาเรียนก็ดีอยู
แลว  แตถาหลักสูตรไมพรอม  จะทําใหมีปญหาเกิดข้ึนได   และใหคํานึงถึงชวงระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการ
เปดรับสมัครพรอมท้ังวิธีการใหเห็นเปนรูปธรรมมากข้ึนท่ีจะไมทําใหนักเรียนท่ีสมัครแลวหายไป   ใหคําถามวา



คณะจะทําอยางไรถึงจะทําใหคะแนนการวิจัยท่ีอยูในระดับพอใชจากผลการประเมินตนเองใหอยูในระดบัท่ีดข้ึีน  
และอยากใหคณะวิทยฯ ต้ังงบการทําวิจัย ท่ีเปนงบของคณะวิทยฯ เอง  

-  ผศ.สุวรรณ  คงมี  เสนอวาตองรวมกันคิดคนหาวิธีตามท่ี  รศ.ดร.สุนันท  ถาม  และคิดคนหาวิธีการ
เพื่อท่ีจะตอสูกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ในเชิงรุกโดยการสรางโอกาสและคุณภาพท่ีดี  และไดช้ีแจงสถิติจํานวน
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร  4  มหาวิทยาลัยภาคเหนือ  (ตามเอกสารประกอบ) 

-  ผศ.วิโรจน  จันทรจิตวิริยะ  เสนอช้ีแจงวาหลักสูตรฟสิกสท่ีเปดเปนฟสิกสประยุกต  ทําใหเกิดปญหา
คือ  เม่ือนักศึกษาจบไปแลวไมรูจักเคร่ืองมือทางฟสิกสมือท่ีดีพอ อีกท้ังเครื่องมือทางวิทยาศาสตรสาขาฟสิกสมี
ไมเพียงพอ 
 -  ผศ.สุวรรณ  คงมี  ใหขอคิดเห็นในเร่ืองเคร่ืองมือทางฟสิกสวาเครื่องมือท่ีมีอยูนั้นเหมาะสมกับการ
ผลิตนักวิทยาศาสตรหรือวาเหมาะสมกับการผลิตครูวิทยาศาสตร  และเสนอจะเอาโครงการรวมกันระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฎ  กับ Secondary  education  มาใหคณะผูบริหารพิจารณา   
 -  คณบดี  ช้ีแจงหลักสูตรคูขนานเปนความรวมมือ กับคณะครุศาสตร คือ เรียนคณะวิทยฯ 3 ½ ป และ
ศึกษาตอสายการสอนอีก 1 ½ ป และอนุกรรมการวิชาการก็ใหความเห็นชอบ และจะทําการเปดในปการศึกษา
หนา และตองมีการเรียนการสอน ในภาคฤดูรอน  สวนเร่ืองการขอต้ังงบสนับสนุนการทําวิจัยคณะไมมีสิทธิขอ
ต้ังงบสําหรับงานวิจัย ตองเปนในสวนของสํานักงานวิจัยเพียงอยางเดียว   
 -  ผศ.กัญญารัตน  กาญจนวิสิษฐผล  กลาวถึงสาเหตุท่ีไมเปดสาขาวิชา คหหกรรมศาสตรวา  เนื่องจาก
การเปล่ียนแปลงของคณะผูบริหารชุดเดิม  และการไมเห็นความสําคัญของสาขาวิชาคหกรรมศาสตรภายใน
มหาวิทยาลัย 
 -  คณบดี  เสนอใหมีการจัดทําขอมูลท่ีเกี่ยวของกับสาขาคหกรรมศาสตร  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรความีคุณภาพดีกวาท่ีอ่ืนๆ 
 -  ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล  กลาวช้ีแจงเร่ืองยุทธศาสตรท่ีทําใหมีจํานวนนักศึกษาเขามาเรียนเพ่ิมข้ึนวา  
เห็นดวยกับการจัดหลักสูตรคูขนาน  เพราะจะทําใหแนวโนมการผลิตครูดีข้ึน  โดยแผนการเรียนในแตละสาขา
นั้นใหมีการประชุมวางแผนกันในแตละสาขา   สงเสริมใหความรวมมือในการขอใชหองปฏิบัติการกับครูมัธยม  
เพราะจะทําใหเด็กนักเรียนมีการติดตอกับอาจารยราชภัฏมากข้ึน  และสงเสริมใหมีการจัดบริการวิชาการแก
ชุมชนสูทองถ่ิน 
 -  รศ.ดร.สุนันท วิฑิตสิริ  เสนอใหมีการเชิญชวนชุมชนจากขางนอกใหเขามารวมโครงการตางๆ ใน
คณะวิทยฯ เพื่อท่ีจะไดไมตองขนอุปกรณตางๆ ออกจากคณะ เชน สารเคมี 
 -  ผศ.ศุภนิต  คงสิบ  เห็นดวยกับการออกบริการวิชาการสูชุมชน  โดยในสวนของสาขาวิทยาศาสตร
สุขภาพนั้นจะออกบริการชวยเหลือชุมชน  เชน  การตรวจสุขภาพ  หรือออกไปพัฒนาโรงเรียนตางๆ 
 -  คณบดีแจงใหทราบวา มีทุนโครงการเพชรราชภัฏ ศึกษาตอระดับ ป.โท 
  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร  1 ทุน 
  สาขาวิชาฟสิกส    1 ทุน 
  สาขาวิชาคณิตศาสตร   1 ทุน 



 และแจงวามีนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค  มาขอใชหองปฏิบัติการสาขาเคมี  ชีววิทยา  และ   ฟสิกส  
เร่ิมใชวัน เสาร – อาทิตย ท่ี 20 -  21  ธันวาคม  2551      
 -  ผศ.พีระพงษ  เนียมเสวก  เสริมอยากใหมีคณะกรรมการบริหารคณะท่ีเกี่ยวของกับบุคคลภายนอก 
เชน  ผูบริหารและครูในโรงเรียนมัธยม เพื่อท่ีจะนํามาเปนกระบอกเสียงหรือใหขอมูลกับนักเรียนในโรงเรียน
โดยตรง  และเห็นดวยกับการออกบริการสูชุมชน  เพื่อใหชุมชนไดรับรูเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยฯ มากข้ึน 
 -  ผศ.ชะยันต  อินเล็ก  ใหคําถามวามีขอมูลของทองถ่ินหรือชุมชนท่ีจะออกใหบริการวิชาการหรือไม  
เพราะถามีขอมูลความตองการของชุมชน  จะทําใหเราบริการไดตรงเปาหมาย  และตรงประเด็น 
 -  คณบดี  ยกตัวอยางเปาหมายท่ีชุมชนสวนใหญตองการใหเราไปเผยแพร  เชน  การจัดอบรมการเสนอ
ผลงานครู  เนื่องจากครูสวนใหญมักจะเขียนผลงานไมผาน  เปนตน 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

4.4  แผนการใชงบประมาณประจําป 2552  
  (อางอิงเอกสารเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ) 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 4.5  การจัดกิจกรรมงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ สวนภูมิภาค ประจําป 2552                    
  (อางอิงหนังสือราชการจากกระทรวงวิทยาศาสตร ฯ) 
 -  ผศ. รัตนะ  ยศเมธากุล : ช้ีแจงเกี่ยวกับการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ สวนภูมิภาค  ป 2552 
วา ไดรับงบประมาณจากกระทรวงวิทยฯ 250,000 บาท และขอใหคณะกรรมการพิจารณากิจกรรมที่จะจัด
ดําเนินการในงานสัปดาหวิทยาศาสตร และวันท่ีจะจัดกิจกรรม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ และสรุปกิจกรรมท่ีจะจัดดังนี้ 
กลุมท่ี 1 กิจกรรมตามประเพณี (จัดทุกกิจกรรม) คณะฯดําเนินการ 
 1.1 พิธีถวายพานพุมสักการะ “พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย” 
 1.2 นิทรรศการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ “พระบิดา
แหงวิทยาศาสตรไทย” 
กลุมท่ี 2 กิจกรรมเลือกดําเนินการ (ไมนอยกวา 7 กิจกรรม) 
 2.1 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 
 2.2 ประกวดส่ิงประดิษฐทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 2.3 ประกวดวาดภาพ/แขงขันวาดภาพ 
 2.4 ประกวดภูมิปญญาทองถ่ิน 
 2.5 แขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 



 2.6 แขงขันทักษะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 2.7 แขงขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 2.8 ประชุม/สัมมนา/บรรยาย/อภิปรายทางวิชาการ/อ่ืนๆ 
วันท่ีจะจัดกิจกรรม เปนวันจันทร-วันศุกร ไมใหตรงกับเสารอาทิตย แตวันท่ียังไมไดกําหนด 

วาระท่ี  5  เร่ืองอ่ืนๆ 
ผศ. ศุภนิตย : แนวทางการรับนักศึกษาในปการศึกษาหนา ตองการจํากัดจํานวนนักศึกษา 

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
ผศ.วิโรจน : เสนอแนวทางการรับนักศึกษาวา ใหรับนักศึกเขามาเปนนักศึกษาคณะวิทย              

โดยยังไมตองเลือกสาขาวิชา ใหเลือกตอนป 2 โดยใชเกรดเฉล่ีย เปนเกณฑ ในการเลือกสาขาวิชา 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 
เลิกประชุม  เวลา 12.30 น.  
  
                        ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 

             ..................................................... 
                  (นายณัฐพงษ  สิงหภูงา) 
                  หัวหนาสํานักงานคณบดี 

       คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
         
 
         ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

           ..................................................... 
             (ผศ. รัตนะ  ยศเมธากุล) 

                            รองคณบดีฝายบริหาร 
                   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 


