
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 

เม่ือวันพธุที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  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.  ผศ.ดร.ภาคิน  อินทร์ชิดจุ้ย  หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์      กรรมการ 
๗.  ผศ.ภคินี  คงสิบ    หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์     กรรมการ 
๘.  ผศ.วิโรจน์  จันทรจ์ิตวิริยะ  หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  กรรมการ 
๙.  ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลศิ   หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์       กรรมการ 
 ๑๐.นายชม  ปานตา     หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ     กรรมการ 
๑๑. ดร.สาวิตรี   ซัคลี่ย์   หัวหน้าสาขาวิชาเคมี       กรรมการ 
๑๒. นายพันธ์ระวี   หมวดศรี   หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพกรรมการ 

      ๑๓. ผศ.ดร.มาลิน อนันตนนทก    หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรม           กรรมการ 
      ๑๔. นายอนุวัตน์  แสงอ่อน   หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     กรรมการ 
      ๑๕. นางนิภาพร  คําตัน   รักษาการหัวหน้าสํานักงานคณบดี          เลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายประยุทธ  สุระเสนา     หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ 
        เทคโนโลยีสารสนเทศ       ติดราชการ 
๒. ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ   หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     ติดราชการ     
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
นางสุนันทา  คงเงิน    นักวิชาการการศึกษา   
 

เริ่มประชุม  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
   เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี อภิเดช มงคลปัญญา 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังน้ี 

 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 



๒ 
 

   ๑. ประธานขอเชิญอาจารย์  เจ้าหน้าที่  ลงคะแนนการสรรหา  ดังน้ี 
    ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มผีู้สมัคร ๔  คน   คือ      
    ๑) นางสาวนันทภัค  ธนาอภินนท์  ๒) นายวราวุธ  วัชรสรณ์   
    ๓) ผศ.สันติ  พงษ์พรต               ๔) ดร.สุธาทิพย์  งามนิล    
    ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มผีู้สมัคร ๓ คน คอื 
    ๑) นายเกษม  ภู่เจรญิธรรม         ๒) ผศ.จรรยา  เหลียวตระกูล   
    ๓) นายสมพร  พูลพงษ ์
    ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มีผูส้มัคร ๓ คน คอื 
    ๑) ผศ.ดร.ไชยรัตน์  ปราณี      ๒) ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงศ์คําจันทร์ 
    ๓) ผศ.ดร.สุรชัย  บุญเจรญิ 
    ในวันที ่ ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ต้ังแต่เวลา  ๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุม 

    ที่ประชุม  รับทราบ 
๒.  ประธานแจ้งว่า   หลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนยุทธศาสตร์  ๕ ปี  

พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่  ๑๖ – ๑๘ มกราคม  ๒๕๕๖ ณ ห้องนนทรี  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  และ Blue sky Villa Resort  อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา   คณะกรรมการฯ ได้มีการ
ประชุมดําเนินการตามข้ันตอนต่าง ๆ   และในวันน้ีผู้บริหารมีระเบียบวาระในการประชุมพิจารณาการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ดังกล่าวเพ่ือให้ได้มาตรการต่อไป   
   ที่ประชุม  รับทราบ 
  

ระเบยีบวาระที่ ๒  การพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
           ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกรท์ี่ ๑๑  มกราคม ๒๕๕๖    
   มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องสบืเนื่อง 
   ๓.๑ การจัดทาํคู่มือประกันคุณภาพทางการศึกษา  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
    ประธานมอบให้ ดร.สมบูรณ ์ นิยม  ผู้ช่วยคณบดี  นําเสนอต่อที่ประชุม 
     ดร.สมบูรณ์  นิยม แจ้งว่าตามที่คณะได้มีการประชุมเพ่ือเตรียมการจัดทําคู่มือ
การประกันคุณภาพทางการศึกษา  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕  เพ่ือให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามคําช้ีแนะและ
จัดส่ง  ซึ่งคณะกรรมการพยายามจะดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์น้ัน  เมื่อคณะได้จัดทําคู่มือ
การประกันคุณภาพทางการศึกษาเรียบร้อยแล้ว   จะมีตารางกํากับการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 
เพ่ือใช้ในการจัดทํา SAR สําหรับปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยจะมีการแจ้งว่าองค์ประกอบควรจะมีหลักฐานใดบ้าง 
และมีอะไรแลว้บ้าง  รวมทั้งสิ่งที่ยังขาด  ซึง่แต่ละท่านจะรับผิดชอบในองค์ประกอบที่ไม่เหมือนกัน   
     นอกจากน้ันทุกคร้ังที่ดําเนินการแต่ละโครงการ    เมื่อได้ดําเนินการแล้วควรมี
การสรุปโครงการเป็นเล่มเพ่ือรวบรวมรายละเอียดโครงการ  เช่น  คําสั่ง  รายละเอียดการเบิกจ่าย  สรุปการ



๓ 
 

ประชุมและอ่ืนๆ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการตอบโจทย์แต่ละองค์ประกอบ ซึ่งในการทํางานจะต้องดําเนินการ 
ตามกระบวนการ PDCA   และหัวหน้าสาขาวิชาสามารถดูตัวอย่างการจัดทําเล่มที ่  คุณสุนันทา  คงเงิน 
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา และให้ผู้รับผิดชอบทุกองค์ประกอบส่งไฟล์คู่มือที่ คุณสุนันทา คงเงิน  
ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์น้ี 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

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

วิเคราะห์แผนฯ ซึ่งเป็นข้อสรปุจากการประชุมระดมความคิดเห็นของคณาจารย์ ที่ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖  ณ ห้องนนทรี  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ Blue sky Villa Resort  อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา   สรุปได้   
ดังเอกสารประกอบการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเอกสารประกอบการประชุม โดยพิจารณารายละเอียด
ต้ังแต่วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์  และให้ความเห็นชอบแผนที่ได้ดําเนินการตามกระบวนการ 
ดังกล่าว 

   ที่ประชุมได้พิจารณาและเสนอความคิดเห็น สรุปได้ดังน้ี 
    -  คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ตัดข้อความในพันธกิจ ข้อ ๕, ๖ ออกเน่ืองจากเป็นงาน

บริการวิชาการเช่นเดียวกับข้อ ๓  ซึ่งจะมีอยู่ในมาตรการ  รวมทั้งตัดข้อ ๕, ๖ ในประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ด้วย   

            -  เมื่อปรับแก้ไขตามท่ีได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมแล้ว  สรุปได้ ดังน้ี 
      . 

แผนยุทธศาสตร์ ๕  ปี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
วิสัยทัศน ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้นําด้านวิทยาศาสตร์ เช่ียวชาญเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมและความรู้ 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน 
 

ปรัชญา 
เช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 

พันธกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑.  ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒.  วิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือถ่ายทอดสู่ท้องถิ่นและอาเซียน 
๓.  บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และสืบสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 



๔ 
 

๔.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
๑. พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มมีาตรฐาน คุณภาพ ตามความต้องการของสังคม  
๒. สร้างนวัตกรรมและความรู้ และพัฒนาความสามารถในการวิจัย เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 
๓. เสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นําในการให้บริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการอันเน่ืองมา                 
    พระราชดําริให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน 
๔. ส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
๑. บัณฑิตมีคณุภาพ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีดี่งาม ตามความต้องการของสังคม 
๒. มีนวัตกรรรม ผลงานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคม   
    อาเซียน 
๓. บุคลากรและหน่วยงานท้องถิ่นได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของ 
    ท้องถิ่นและโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ 
๔. มีการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านและอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ และ 
    สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์และร่างมาตรการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ตามความต้องการของสังคม  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
บัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ตามความต้องการของสังคม 
 
              กลยุทธ์                                    ร่างมาตรการ
๑.พัฒนาหลักสูตรให้สอดคลอ้ง
กับความต้องการของสังคม 
 

๑.๑ พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร ให้มคีวามหลากหลาย 
๑.๒ พัฒนาหลกัสูตรเพ่ือตอบสนองกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตามความต้องการของหน่วยงาน และสถาบันทั้งในระดับท้องถิ่น และ
ระดับชาติ 



๕ 
 

๒.พัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน  และการฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพที่ได้
มาตรฐาน 

๒.๑  พัฒนาสือ่การเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม  และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
๒.๒ ส่งเสริมวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ และใหผู้้เรียนมีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานจริง 
๒.๓ เพ่ิมศักยภาพพ้ืนฐานให้กับนักศึกษา เพ่ือให้มคีวามพร้อมในการเรยีนรูห้ลักสูตร
ทางด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
๒.๔ สนับสนุนให้อาจารย์ นําองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจยั มาพัฒนาการเรียนการสอน  
ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยใช้ผลการวิจยัในช้ันเรียน 
๒.๕ พัฒนาสหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์อย่างเป็นระบบและมี
มาตรฐาน 
๒.๖ ส่งเสริมการผลิตหนังสือ ตํารา เอกสารคําสอน หรือ เอกสารประกอบการ
สอน เพ่ือการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ 
๒.๗ ส่งเสริมการบูรณาการ คณุธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่ดีงาม  กับการ
เรียนการสอน 

๓.ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มี
คุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
อย่างน้อย  ๕  ด้าน 

๓.๑ พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๓.๒ เตรียมความพร้อมของบัณฑิตเพ่ือการสอบใบประกอบวิชาชีพ หรือ
ใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขา 
๓.๓ เพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานของบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หมายเหตุ :คุณภาพบัณฑิต ๕ ด้าน  คือ (๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (๒) ด้าน
ความรู้ (๓) ด้านทักษะทางปัญญา (๔) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างนวัตกรรมและความรู้ และพัฒนาความสามารถในการวิจัย เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่
ประชาคมอาเซียน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
มีนวัตกรรรม ผลงานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

กลยุทธ์ ร่างมาตรการ
๑.การเพ่ิมขีดความสามารถด้าน
การวิจัย หรือการสร้างนวัตกรรม
ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑  นักวิจัยรุน่ใหม่ โดยจัดให้มีพ่ีเลี้ยงนักวิจัยเพ่ือถ่ายทอดและเพ่ิมศักยภาพ
ของนักวิจัย 
๑.๒   ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น ตามศักยภาพของ
พ้ืนที่ และทรัพยากร 
๑.๓  ดําเนินการวิจัยและสร้างเครือข่ายวิจัยร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน 
ทั้งภายในและต่างประเทศ 
๑.๔  ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงแหลง่ทุนวิจัย  
๑.๕  พัฒนาระบบกลไกการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยสามารถ
ดําเนินการวิจัยได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 
๑.๖ ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

๒.พัฒนาระบบและกลไกการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
 
 
 
 
 

๒.๑  ยกระดับวารสารวิชาการของคณะให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
๒.๒  ส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นําในการให้บริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการ
พระราชดําริให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
บุคลากรและหน่วยงานท้องถิ่นได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและ    
โครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ 
 
กลยุทธ์ ร่างมาตรการ
๑.ส่งเสริมศูนย์วิทยาศาสตร์ให้
เป็นแหล่งบริการวิชาการที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น 
 
 
 

๑.๑ เพ่ิมศักยภาพด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ 
๑.๒ พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการทางวิชาการของศูนย์วิทยาศาสตร์ที่
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
๑.๓ ส่งเสริมการจัดหารายได้จากการบริการวิชาการของศูนย์วิทยาศาสตร์ 
๑.๔ สร้างความร่วมมือด้านการบริการวิชาการระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์กับ
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
 

๒.บริการวิชาการท่ีมีคุณภาพใน
รูปแบบที่หลากหลายเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น 
 
 

๒.๑ ส่งเสริมการบริการวิชาการท่ีบูรณาการความรู้  และประสบการณ์ที่ได้จาก
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปเผยแพร่สู่การประยุกต์ใช้จริง 
๒.๒ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา  การถ่ายทอดวัฒนธรรม    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และค่านิยมที่ดีงามของไทย 
๒.๓ พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น  ทีส่่งเสริมวิชาชีพ  ตามความต้องการของ
ท้องถิ่น 
๒.๔ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการบริการวิชาการ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
 
 

๓.ส่งเสริมบริการวิชาการที่
สอดคล้องกับโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 

๓.๑ สนับสนุนการบริการวิชาการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงหรือ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอย่างต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 

 
 



๘ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
มีการสืบสานศลิปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของ 
ท้องถิ่น 
 
กลยุทธ์ ร่างมาตรการ
๑.ส่งเสริมใหม้กีารสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน 
 
 

๑.๑ สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งทางภาครัฐ  ภาคเอกชน และสถาบัน
ทางศาสนา   ในการดําเนินกิจกรรมทาง ศาสนา  ศลิปะ และวัฒนธรรม 
๑.๒  บริการวิชาการ และดําเนินการวิจัย เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
พัฒนาชีวิต และเป็นทุนทางสังคมให้กับนักศกึษา  ประชาชนทั่วไป 
๑.๓   ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และ
คุณธรรมจริยธรรม กับการเรยีนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และการท่องเท่ียว 
๑.๔   รณรงค์ให้นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประพฤติ ปฏิบัติตน ตามจารีต
ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 
 

๒.ส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ตลอดจน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

๒.๑ ประสานความร่วมมือกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการศึกษา
รวบรวมข้อมูลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศลิปกรรม 
๒.๒ สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในแต่ละทอ้งถิ่น
อย่างถูกวิธีเป็นระบบเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพที่อยู่โดยรอบแหล่ง
ธรรมชาติและศิลปกรรม  
 
 
 
 

 
  มติที่ประชุม   เห็นชอบ    

 
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 

  ๕.๑  อาจารย์ชม ปานตา หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ขอทราบวัตถุประสงค์ในการให้
จัดทํารายงานการใช้เงินงบประมาณ  ตามที่ได้รับมีความเห็นว่าระยะเวลาในการให้รายงานเป็นรายเดือนเร็วเกินไป
บางเดือนยังไม่มีการใช้จ่ายเงิน  ขอเสนอว่าควรเป็นราย  ๓  เดือนเป็นต้นไป  

            ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   ประสงค์ให้มกีารรายงานการใช้
งบประมาณเป็นรายเดือน เพ่ือให้มีการติดตามการใช้งบประมาณตามตัวช้ีวัด และตรวจสอบว่างบประมาณเหลือใช้



๙ 
 

มีเท่าไร  งบประมาณขาดเท่าไรในแต่ละเดือน  หากเดือนใดไม่มีการใช้งบประมาณก็ให้รายงานเอกสารเป็นแบบ
เปล่า (ไม่มีข้อมูล)   
  มติที่ประชุม  รับทราบ     
 

    ๕.๒  อาจารย์ชัยวัฒน์  ย้ิมช้าง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งเรื่องโครงการอบรมพัฒนา
ผลงานทางวิชาการที่เน้นการเขียนตําราหรือเอกสารประกอบการสอนเพ่ือใช้ขอตําแหน่งทางวิชาการ ระหว่าง
วันที่ ๒๐ - ๒๒ มีนาคม  ๒๕๕๖ ณ รีสอรท์ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  ให้กับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  โดยขอให้หัวหน้าสาขาวิชาประชาสัมพันธ์คณาจารย์ในสาขาวิชาทราบ  และเข้าร่วมโครงการ  
มีเง่ือนไขคือ  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอาจารย์มีคุณวุฒิระดับปริญญาโททีม่ีอายุงานต้ังแต่  ๒ ปี 
ขึ้นไป ส่วนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเข้าร่วมอบรมได้เลย  และเพ่ือให้มีประสิทธิภาพเมื่อเข้าอบรม
ตามโครงการแล้วควรมีเอกสารหรือตําราอย่างน้อย ๑ บท ส่งคณะภายใน ๓ เดือน   เพ่ือดําเนินการต่อไปคือ 
ให้มีผลงานอย่างน้อย ๑ เล่ม  ภายในระยะเวลา ๒ – ๓ ปี   เพ่ือพิจารณาเสนอขอการพิจารณาผลงานทาง
วิชาการ  ซึ่งจะทําการสํารวจรายช่ือผู้ประสงค์เข้าอบรมและอาจารย์สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่แฟ้มลง
เวลาของคณะ ภายในวันที่  ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖   

          -  โครงการจัดอบรมบริหารงานวิจัย  คณะจะมีการจัดอบรมให้กับอาจารย์โดยจัด
ภายในมหาวิทยาลัย  และเชิญผู้ทรงคณุวุฒิมาเป็นวิทยากร 

          -  โครงการค่ายอัจฉริยะที่จังหวัดอุทัยธานี    สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาได้ขอความร่วมมือจัดอบรมค่าย ๒ และค่าย ๔  อาจเป็นช่วงปลายเดือนเมษายน  ๒๕๕๖ น้ี 
โดยจะติดต่อประสานงานในรายละเอียดต่อไป 

   มติที่ประชุม  รับทราบ    
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น.  

 
 
     (นางนิภาพร  คําตัน)     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพงษ์  เนียมเสวก) 
      ผู้จดบันทกึรายงานการประชุม                    ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
 


