
หนาท่ี ๑ / ๖ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๑ 

ณ หองประชมุนิมมานรวดี  อาคาร ๑๔ ชัน้ ๙ มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค 
วันจันทรท่ี ๒๓  มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 

ผูเขาประชุม 
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชัย  ทว ี   คณบด ี    ประธาน 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวลศรี  ชํานาญกิจ  รองคณบดีฝายวิชาการ   
๓. ผูชวยศาสตราจารยรัตนะ  ยศเมธากุล   รองคณบดีฝายบริหาร 
๔. นายนฤพนธ พนาวงศ    รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
๕. ผูชวยศาสตราจารยพีระพงษ  เนียมเสวก   หัวหนาภาควชิาวิทยาศาสตร 
๖. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณ  คงมี    ผูทรงคุณวุฒิ 
๗. นายแพทยธีรศักดิ์  ลักษณานนัท    ผูทรงคุณวุฒิ 
๘. นายพงษศักดิ์  ศิริโสม     ตัวแทนคณาจารย 
๙. นายณัฐพงษ สิงหภูงา     หัวหนาสํานักงานคณบด ี  เลขานุการ 

ผูไมมาประชมุ 
        ๑.    ผูชวยศาสตราจารยชะยันต    อินเล็ก   ติดภารกจิ 
        ๒.    นายธนาภรณ  ศรีสุวรรณ     ติดภารกจิ 
        ๓.     ผศ.เกษม  ศรีเดิมมา     ติดภารกจิ 
  
เร่ิมประชุมเวลา  ๙.๓๐ น. 
 เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชัย  ทวี คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในฐานะ
ประธานการประชุม กลาวเปดการประชุมและเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงันี้  
ระเบียบวาระท่ี ๑  เร่ืองแจงเพื่อทราบ  

๑.๑ การจัดโครงการ “นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี” รวมกับ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ประธาน แจงใหท่ีประชุมทราบวา      คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดทําบันทึกขอตกลงทาง

วิชาการ (MOU)  รวมกับวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง   จัดทําโครงการ “นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี”   เพื่ออบรมใหครูโรงเรียนมัธยม ในเขตพื้นท่ี
การศึกษาจังหวัดอุทัยธานี, ชัยนาท, กําแพงเพชร,พิจิตรและนครสวรรค  ซ่ึงจะจัดข้ึนในระหวางวันท่ี ๒๔-๒๕ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  เปนเวลา ๒ วัน  ท้ังนี้วิทยาลัยนาโนฯ  ไดเปนผูสนับสนุนดานงบประมาณ และผูอบรมจะ
ไดรับซิงคออกไซดเพื่อใชสรางนวัตกรรมหรือจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร  สําหรับสงเขาประกวดในงานสัปดาห
วิทยาศาสตร     โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคจะคัดเลือกผลงานที่โดดเดนจํานวน ๓ ช้ิน แลวสงประกวดใน
ระดับประเทศตอไป 



หนาท่ี ๒ / ๖ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
๑.๒ การลงนามความรวมมือทางวิชาการกับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุทัยธานี  จัดกิจกรรม“คาย
อัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน”   
ประธาน การจัดกิจกรรม “คายอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน” นี้ จัดข้ึนเปนปท่ี ๒  โดยรวมกับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต ๑ จังหวัดอุทัยธานี   โดยจะ
จัดข้ึนระหวาง ๒๗ มีนาคม – ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒       
 ในการนี้คณะฯ  ไดมอบหมายใหคณาจารยในสาขาวิชาตาง ๆ รวมกันจัดทําหลักสูตรกับศึกษานิเทศก  สพฐ. 
อุทัยธานี เขต ๑   เพื่อรวมใหความรูแกนักเรียนท่ีมาเขาคายดังกลาว   โดยงบประมาณหลัก  ๆ ไดรับการสนับสนุน
จาก สพฐ. รวมกับ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ซ่ึงคณะฯ สนับสนุนเร่ืองวิทยากรและเคร่ืองมือ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

๑.๓ การลงนามความรวมมือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กับ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย เพื่อบริการวิชาการและเผยแพรผลงานวิชาการสูทองถ่ิน ณ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ประธาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)  จะสนับสนุนการอบรม

ใหกับบุคลลากรของเราในเร่ืองตางๆ  โดยมีข้ันตอนคือ  ถาผูประกอบการมีปญหาใหทําเร่ืองสงไปท่ี  วว.  จากน้ัน 
วว.  จะพิจารณาวาอยูในพื้นท่ีของใคร  ถาเปนพื้นท่ีภายในจังหวัดนครสวรรคก็จะดูวามีความพรอมหรือไม  ถาพรอม
ก็จะมีการพิจาณาใหมีการดําเนินการใหทุนวิจัย  การลงนามรวมมือในคร้ังนี้จะครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัด นครสวรรค  
อุทัยธานี  ชัยนาท  และกําแพงเพชร     

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

๑.๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
ประธาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดจัดทําขอตกลงกับ สกอ. เร่ืองการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฯ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒  ซ่ึงเนนไปท่ีมิติท่ี ๔ ในตัวช้ีวัดดานการดําเนินการตาม 
PMQA มีน้ําหนักถึงรอยละ ๓๐ ของตัวช้ีวัดท่ีทําการประเมินท้ังหมด   

ส่ิงสําคัญของการทํา PMQA คืออันดับแรกตองจัดทําขอมูลพื้นฐานขององคกร (Profile) ดังนั้น แตละ
หนวยงานของคณะฯ ตองดําเนินการวิเคราะหขอมูลและจัดทําขอมูลพื้นฐาน  แลวรวมกันพิจารณาในภาพรวมคณะ 
เพื่อใหสามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

๑.๕      รายงานการใชงบประมาณส้ินสุดไตรมาศท่ี ๒  ปงบประมาณ ๒๕๕๒    
รองคณบดีฝายบริหาร งบประมาณของคณะฯ ท่ีไดรับการจัดสรรสําหรับป ๒๕๕๒ นี้คือ ๖,๓๑๗,๗๔๐ 

บาท   แบงเปนงบเงินรายไดจํานวน ๒,๕๖๐,๘๑๓ บาท และงบประมาณแผนดินจํานวน ๓,๗๕๖,๙๒๗ บาท 



หนาท่ี ๓ / ๖ 

ในภาพรวมของการเบิกจายท้ังคณะฯ มีการเบิกจายเม่ือส้ินสุดไตรมาศ ๒  (เดือน มีนาคม ๒๕๕๒) คิดเปน
รอยละ ๓๐.๖๑  โดยงบเงินรายไดมีการเบิกจายไปแลวรอยละ ๒๕.๐๙  สวนงบประมาณแผนดินเบิกจายไปแลว
รอยละ ๓๔.๓๘    

ผูทรงคุณวุฒ ิ ไดเสนอใหวางแผนเพ่ือจัดหาครุภัณฑหรืออุปกรณการสอนดานวิทยาศาสตร สําหรับ
ปงบประมาณถัดไป  เพราะมีบางสวนเริ่มเส่ือมสภาพ    โดยเฉพาะของศูนยวิทยาศาสตร จําเปนตองใชอุปกรณท่ีมี
ประสิทธิภาพสรางความเช่ือม่ันในการใหบริการชุมชน 
 ในการเบิกจายงบประมาณของคณะฯ ในภาพรวมถือวา ยังอยูในระดับตํ่า โดยเฉพาะงบแผนดินท่ีมีการ
เบิกจายลาชา  ซ่ึงคณะฯ จะดําเนินการปรับปรุงในสวนนี้   นอกจากน้ีท่ีประชุม  ไดเสนอใหมีการจัดงบประมาณ
อุดหนุนการวิจัยภายในคณะ ควบคูกับการแนะนําแหลงทุนภายนอกเพื่อกระตุนใหเกิดการจัดทํางานวิจัยอยาง
ตอเนื่อง 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี ๒/๒๕๕๑  วันท่ี  ๑๖  ธ.ค.  ๒๕๕๑ 

เลขานุการฯ   ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมคร้ังท่ี ๒/๒๕๕๑ ซ่ึงท่ีประชุมไดรวมกัน
พิจารณา  ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของเนื้อหาและรูปแบบรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม มีมติใหรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเนื่อง 

๓.๑. จํ านวนนัก ศึกษา ท่ีส มัคร เข า เ รี ยน ในหลั ก สูตรคู ขนาน  ของแต ละสาขา วิช า 
 ในภาคเรียนท่ี   ๑/๒๕๕๒ 

ประธาน หลักสูตรคูขนานท่ีจะเปดสอนในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๒ ระหวาง คบ. กับ วท.บ. ใน
สาขาวิชาคณิตศาสตร, ชีววิทยาและเคมี มีผูมาสมัครเรียนบาง (ตามเอกสารประกอบการประชุม) แตในสาขาวิชา
วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมและฟสิกส ยังไมมีรายงานจํานวนผูมาสมัคร   

ในการรับสมัครนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยไดจัดเปน ๒ รอบคือ การเปดโควตารับตรง (เปนนักเรียนทุน
หรือสอบเขา)  และรอบพิเศษท่ีเปดใหสมัครเรียนในราวเดือน พฤษภาคม  คาดวาจํานวนนักศึกษาจะเพิ่มข้ึนหลังการ
ปดรับสมัครแลว 

ท่ีประชุม การจัดสอนแบบหลักสูตรคูขนานนี้จะตองมีการปรับแผนการเรียนใหเหมาะสม  โดย
จัดแบงแผนการเรียนใหชัดเจนต้ังแตเร่ิมศึกษาในช้ันปท่ี ๑     

ท่ีผานมานักศึกษาเรียนจบปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตแลว  
หากตองการศึกษาตอในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ตองเสียคาใชจายและเวลาเพิ่มเติม  ซ่ึงการจัดทํา
หลักสูตรคูขนานจะชวยลดปญหาดังกลาวได    

 
 



หนาท่ี ๔ / ๖ 

๓.๒. การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร และรับนักศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๒ 
ประธาน ข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร กําลังดําเนินการ

เตรียมวิพากษหลักสูตร  ท้ังนี้จากการพิจารณาของท่ีประชุมของสภาวิชาการมหาวิทยาลัยไดรับคําแนะนําให 
ปรับรายวิชาใหมีความเหมาะสม เชน แขนงวิชายอยท่ีมีมากเกินไป, วิชาในกลุมวิทยาศาสตรบางรายวิชา เปนตน  
ท้ังนี้ผูรับผิดชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรไดรับทราบและอยูในระหวางการดําเนินการแกไข 

ผูทรงคุณวุฒิ แนะนําตอท่ีประชุมวา  ในการพัฒนาหลักสูตร  ผูเช่ียวชาญในการวิพากษหลักสูตร
นอกเหนือจากศักยภาพทางวิชาการแลว ควรมีช่ือเสียงในเร่ืองความชํานาญในการปฏิบัติดวย   ท้ังนี้  ในบางรายวิชา
อาจจําเปนตองจัดหาอาจารยพิเศษมาสอนเพ่ิมเติม เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูใหม ๆ   และควรปรับปรุงในเร่ือง 
อ่ืน ๆ เพิ่มเติมเชน  การตั้งช่ือหลักสูตรเปนภาษาอังกฤษวาเปน Home Economic  หรือ Home Science, การกําหนด
หนวยกิตในบางรายวิชาท่ีเปนวิชาปฏิบัติตองปรับใหเหมาะสมมากย่ิงข้ึน เปนตน 

ท่ีประชุม สกอ.ไดกําหนดใหทุกหลักสูตรจะตองมีการพัฒนาทุก ๆ  ๔ ป  ซ่ึงแตละสาขาวิชาควร
วางแผนและเร่ิมดําเนินการพัฒนาหลักสูตร  ซ่ึงส่ิงท่ีตามมาที่ตองคํานึงถึงในการพัฒนาหลักสูตรคือการพัฒนา
บุคลากรภายในคณะ  ใหเพื่อใหไดผลลัพธ คือ หลักสูตรมีคุณภาพ    ท่ีสรางบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

๓.๓. การเปดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร ในฐานะท่ีเปนผูรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรขางตน ไดช้ีแจงตอท่ี

ประชุมวา   ขณะนี้ดําเนินการถึงข้ันตอนการจัดเตรียมวิพากษหลักสูตร  ท่ีคาดวาจะจัดข้ึนในชวงเดือน เมษายน  ใน
การจัดเตรียมรูปเลมหลักสูตรฯ  มีเพียงวิชาฟสิกสเทานั้นท่ียังไมไดกําหนดรหัสวิชา สําหรับวิชาอ่ืน ๆ ไดดําเนินการ
เปนท่ีเรียบรอยแลว     สวนเร่ืองการประสานงานกับผูทรงคุณวุฒิ คาดวาจะดําเนินการไดเสร็จส้ินทันกําหนด 

ประธาน แจงให ท่ีประชุมรับทราบเพ่ิมเติมวา  มหาวิทยาลัยฯ  ไดจัดสรรทุนเพื่อพัฒนาครู
วิทยาศาสตร โดยเปดโอกาสใหผูเรียนท่ีเรียนหลักสูตรสัมฤทธิบัตร สามารถนําไปตอยอดเรียนในหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตได   สวนเร่ืองหองเรียนถาไดรับทุนสนับสนุนจาก สสวท.  จะนํามาปรับปรุงหองปฏิบัติการ
และใชเพื่อการศึกษาดูงาน  

ผูทรงคุณวุฒิ ไดแนะนําตอท่ีประชุมเกี่ยวกับการสรรหาผูสอนใหมีคุณวุฒิตรงกับหลักสูตรท่ีเปดสอน 
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการสอนสูงสุด  เปนประโยชนตอผูเรียนมากท่ีสุด 

ท่ีประชุม สรุปวาในการจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา อยูใน
ระหวางการเตรียมการเพื่อจัดวิพากษหลักสูตร คาดวาจะดําเนินการตาง ๆ ไดเสร็จทันกําหนดการวิพากษหลักสูตรท่ี
จะจัดข้ึนในเดือนหนา 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑   การพิจารณาผลการเรียน ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๑ 
ท่ีประชุม รวมกันพิจารณาผลการเรียน ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๑ แลวมีความเห็นเพิ่มเติมวาในการ

จัดทํารายงานสรุปเพื่อขออนุมัติผลการเรียน ควรมีการผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ
เร่ืองดังกลาว ภายในคณะกอน และหยิบยกเฉพาะบางประเด็นท่ีนาสังเกต มานําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ



หนาท่ี ๕ / ๖ 

บริหารงาน เพื่อใหมีการกระจายอํานาจลงสูคณะ  เชน บางวิชาท่ีมีการใหเกรด A มากเปนพิเศษ, การรายงาน 
ผลการเรียนเปน  I  เปนตน   โดยเฉพาะการใหผลการเรียนเปน I และแก I ตองมีการแจงใหนักศึกษารับทราบดวย   
นอกจากนี้การจัดทํารายการ (List) ของวิชาเพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณาควรเพ่ิมชองหมายเหตุ 

ผูทรงคุณวุฒิ ควรมีการจัดทํามาตรฐานการใหเกรด , กระบวนการพิจารณาผลการเรียนและจัดตารางการ
ประชุม  นอกจากนี้ควรมีคณะกรรมการตรวจสอบใหขอสอบมีมาตรฐาน 

มติท่ีประชุม อนุมัติในการพิจารณาผลการเรียนของแตละรายวิชาจะผานการพิจารณาตามลําดับข้ันการ 
บังคับบัญชามาแลว  จากนั้นจะคัดกรองเฉพาะกรณีท่ีพิเศษเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการชุดนี้  แตสําหรับ
รายวิชาท่ีพิจารณาแลวเห็นวา สมควรปรับใหเหมาะสมไดมอบหมายใหหัวหนาภาควิชาประสานงานกับประธาน
สาขาวิชา เพื่อแจงตออาจารยเปนราย ๆ ไป 

๔.๒ การจัดทําแผนพัฒนาบคุลากร ปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
ประธาน นอกเหนือจากงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งในกลุมผูบริหาร, 

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  ไดพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน  จากการเขารวมการอบรมสัมมนาตาง ๆ 
แลว    ยังมีงบประมาณจากภายนอก เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรไดศึกษาตอในระดับปริญญาเอก  และมีทุนสนับสนุน
ใหจัดทํางานวิจัย (๕๐,๐๐๐ บาท)  ซ่ึงไดจัดสรรใหกับบุคลากรสายสนับสนุนไปแลว 

ท่ีประชุม อนุมัติ 
 

วาระท่ี ๕ เร่ืองอ่ืน ๆ   :  รายละเอียดของการจัดทํางบประมาณ ๒๕๕๒ (งบเพิ่มเติม) 
 ประธาน เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ไดมอบหมายใหแตละคณะเสนอโครงการเพ่ือจัดทํางบประมาณ 
๒๕๕๒ (งบเพ่ิมเติม) โดยแจงใหกองนโยบายและแผนเปนผูรวบรวม  ซ่ึงคณะฯ ไดเสนอไป แบง ๒ กลุมคือ กลุมท่ี
เสนอโดยคณะ จํานวน ๔ โครงการและกลุมท่ีเสนอโดยสาขาวิชาอีก ๔ โครงการ รวมทั้งส้ิน ๘ โครงการ ประมาณ 
๖,๑๙๓,๐๓๔ บาท        

จากผลการพิจารณาของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย สามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการของ
คณะฯ ไดจํานวน ๑ ลานบาท  ดังนั้น จึงใหคณะฯ ทบทวนโครงการ แลวเสนอตอคณะกรรมการฯ อีกคร้ัง 
 ผูทรงคุณวุฒิ  การจัดทําโครงการควรเลือกท่ีมีความสําคัญมากกอน  เชน การพัฒนาศูนยวิทยาศาสตร 
โดยการจัดซ้ือครุภัณฑเพิ่มเติม  รองรับการขยายตัวของจํานวนนักศึกษาท่ีมาจากการพัฒนาหลักสูตรใหมท่ีจะ 
เปดสอนในปการศึกษา ๒๕๕๒ 
 ท่ีประชุม รับทราบ 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น. 
 

      
 
 
 

 



หนาท่ี ๖ / ๖ 

………………………………………. 
      (นายณัฐพงษ  สิงหภูงา) 
     เลขานุการและผูจดบันทึกการประชุม 
       

     ………………………………………. 
     (ผูชวยศาสตราจารยรัตนะ  ยศเมธากุล) 
      รองคณบดีฝายบริหาร 
                  ผูตรวจรายงานการประชุม 
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