
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ 

เม่ือวันพธุที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
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. ดร.สมบูรณ์ นิยม    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษา กรรมการ 
๕. ผศ.ดร.ภาคิน  อินทร์ชิดจุ้ย  หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์   กรรมการ 
๖. ผศ.ภคินี  คงสบิ    รักษาราชการหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรรมการ 
๗. นายชม  ปานตา    หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  กรรมการ 
๘. นายพันธ์ระวี   หมวดศรี   หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 
๙. ดร.สาวิตรี   ซคัลี่ย์   หัวหน้าสาขาวิชาเคมี    กรรมการ 
๑๐. นายประยุทธ  สุระเสนา     หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ    กรรมการ 
๑๑.  นายอนุวัฒน์  แสงอ่อน   หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
๑๒.  ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจรญิ   หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  กรรมการ 
๑๓. ผศ.ดร.มาลิน  อนันตนนทก  หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   กรรมการ 
๑๔. นางนิภาพร  คําตัน   รักษาการหัวหน้าสํานักงานคณบดี       เลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
นายวิฑูร  สนธิปักษ์    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   ติดราชการ 
เริ่มประชุม  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
  เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี อภิเดช  มงคลปัญญา คณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
   ๑.๑ แต่งต้ังผูช้่วยคณบดี  ดร.สมบูรณ์  นิยม  และแต่งต้ังรักษาการหัวหน้าภาควิชา
วิทยาศาสตรป์ระยุกต์  ผศ.ภคินี  คงสิบ 
   ประธานแจ้งว่า  ได้แต่งต้ัง  ดร.สมบูรณ์  นิยม  เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพทาง
การศึกษา  ตามคําสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่  ๒๙๓/๒๕๕๕  สั่ง ณ วันที ่๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และ 
แต่งต้ัง  ผศ.ภคินี  คงสิบ  รกัษาการหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ตามคําสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ที่  ๒๙๒/๒๕๕๕  สั่ง ณ วันที ่๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (ตามเอกสารประกอบการประชุม) 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ๑.๒  เชญิชวนทอดกฐินสามัคคี ณ วัดมณีวงษ์  วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
   ประธานขอเชิญคณะกรรมการและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่านเข้า
ร่วมงานทอดกฐินสามัคค ีณ วัดมณีวงษ์  วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  เวลา ๙.๐๐ น. 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ๑.๓  เชญิชวนร่วมงานแต่งงาน ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ  วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
ณ จังหวัดพิษณุโลก  และอาจารย์ชยัวัฒน์  ย้ิมช้าง  วันที่ ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ณ  บ้านสวนรีสอร์ท 
   ประธานเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่านร่วมงานและแสดงความยินดีกับ ดร.วิรังรอง   
แสงอรุณเลิศ  และอาจารย์ชัยวัฒน์  ย้ิมช้าง  ตามกําหนดการข้างต้น 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ๑.๔  การจัดทาํแผนกลยุทธ ๕ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐   
   ประธานแจ้งว่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องจัดทําแผนกลยุทธ ๕ ปี ปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ – ๒๕๖๐  เน่ืองจากแผนเดิม (๒๕๕๑ - ๒๕๕๕) ได้สิ้นสุดแล้ว 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒  การพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
   (ไม่มี) 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องสบืเนื่อง 
   (ไม่มี) 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
   ๔.๑  แผนการรับนักศึกษาภาคปกติ  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
   ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณา เอกสารประกอบการประชุม  จํานวนการรับนักศึกษาของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๖ ที่ประชุมให้ขอ้เสนอแนะ ดังน้ี 



๓ 
 

- แก้ไขจํานวนยอดรวมแต่ละสาขาให้ถูกต้อง 
- สาขาคหกรรมศาสตร์  ศศ.บ. ๔ ปี  และ ศศ.บ. ๔ ปี (เทยีบโอน)   จากจํานวนเดิมรับตรง 

๓๐ คน  ขอเพ่ิมจํานวนรับตรง เป็น  ๔๐ คน   
มติที่ประชุม  รับทราบ  มอบให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการประสานงานกับสํานักส่งเสริมวิชาการ  

และงานทะเบียนเพ่ือแก้ไขข้อมูล 
 

๔.๒  การย่ืนคาํร้องขอยืนยันการลงทะเบียนเรียน 
    ประธานแจ้งที่ประชุมทราบกําหนดการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เรื่อง
กําหนดเวลากิจกรรมวิชาการ  และวันหยุดของนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
(ฉบับที่ ๒)    โดยแจ้งว่า  ที่ประชุมอนุกรรมการวิชาการขอให้คณะฯ ประชาสัมพันธ์    ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒  
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  กําหนดให้ย่ืนคําร้องขอยืนยันการลงทะเบียนเรียน (เฉพาะนักศึกษาที่ยังไม่ได้ชําระเงินลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕  เท่าน้ัน หากไม่ย่ืนคําร้องตามกําหนดเวลาจะไม่สามารถเข้าสอบปลายภาคได้) จึง
ขอให้ทุกสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาทราบด้วย 
  ผศ.ดร.ภาคิน  อินทร์ชิดจุ้ย แจ้งว่าในระบบยังคงมีรายช่ือนักศึกษาที่ไม่ได้ชําระค่าลงทะเบียน  
ประธานแจ้งว่าจะเสนอให้สํานักส่งเสริมวิชาการตัดรายช่ือนักศึกษาที่ยังไม่ได้ชําระเงินค่าลงทะเบียนจากระบบ 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  ๔.๓  นักศึกษาปีที่ ๔ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สามารถเรียนต่อปริญญาโทและเข้ารบัราชการ 
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเรื่อง  ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรื่องการ
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุน  ในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สควค.)  ระดับปริญญาโททางการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และมอบหมายให้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
นําเสนอต่อที่ประชุม  

นายชัยวัฒน์  ย้ิมช้าง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ขอให้สาขาวิชาแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบว่ามี
นักศึกษาสาขาวิชา ฟิสิกส์  เคมี   ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์  ช้ันปีที่ ๔  และเป็นนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย
ไม่ตํ่ากว่า ๒.๗๕  และใหส้อบถามเร่ืองการสอบภาษาอังกฤษ  เพ่ือให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สมัครและ
นักศึกษาสามารถสอบในแต่ละศูนย์ ๑๒ ศูนย์  ภายในวันที ่ ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

  มติที่ประชุม  รับทราบ  และขอให้สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบและสมัครสอบ 
 

  ๔.๔ ปรบัปรุงหลักสูตรปริญญาโท  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์)  
ให้สอดคล้องกับ สสวท. 
  ประธานมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการนําเสนอต่อที่ประชุม                          
   นายชัยวัฒน์  ย้ิมช้าง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอ ดังน้ี  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเอกสาร
ประกอบการประชุม  ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้า
เป็นนักศึกษาทุนในโครงการสง่เสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)  
ระดับปริญญาโททางการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๖  โดยขอให้พิจารณาเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร 



๔ 
 

ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของ สสวท. อย่างไร ขอให้พิจารณาตามแต่จะเห็นสมควร 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  ๔.๕  คณะครศุาสตร์ย้ายไปเรียนที่ศนูย์การศึกษาย่านมัทรี  ปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ 
  ประธานแจ้งที่ประชุมว่านักศึกษาช้ันปีที่ ๑  จะต้องไปเรียนที่มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)  
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะต้องสอนรายวิชาพ้ืนฐานทั่วไป จะต้องเดินทางไปสอนที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทร)ี   แต่ในบางวิชาที่จะต้องใช้ห้องปฏิบัติการจะไม่สะดวก  จึงขอให้บันทึกถึงมหาวิทยาลยั
พิจารณาเป็นรายกรณี 
  มติที่ประชุม  รับทราบ  
   

  ๔.๖  หลักเกณฑ์การเสนอปริญญาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
  ประธานขอให้เสนอรายช่ือผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในข้อบังคับฯ ว่าด้วยช้ัน สาขาวิชาและหลักเกณฑ์การ
ให้ปริญญากิตติมศักด์ิ  พ.ศ. ๒๕๔๙   เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาโดยเสนอได้คณะละอย่างน้อย ๑ คน  จึงขอให้
ประชาสัมพันธ์อาจารย์ในสาขาวิชาพิจารณาเสนอช่ือผู้สมควรเข้ารับการพิจารณา  ขอให้จัดส่งรายช่ือถึงคณะโดยเร็ว  
เพ่ือพิจารณาเสนอช่ือไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป  ซึ่งมหาวิทยาลัยจะพิจารณา ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๕.๑  การขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕  ของ ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์ 
  ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ  ของ  
ดร.สาวิตรี  ซัคลี่ย์  ซึ่งมีนักศกึษาได้รับผลกระทบอันเกิดจากข้อผิดพลาดในขั้นตอนการกรอกคะแนนทําให้ลําดับผลการ
เรียนคลาดเคลือ่น  จึงขอแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา  (ดังเอกสารประกอบการประชุม)   
  มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

  ๕.๒  การขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๕ ของ อาจารย์เอกวิทย์  สทิธิวะ   
  ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ของอาจารย์เอกวิทย์  สิทธิวะ  
ซึ่งเกิดจากการกรอกคะแนนเก็บระหว่างภาคเรียนผิดพลาด จึงขอแก้ไขผลการเรียนของ  นางสาวสุภารัตน์  ภู่เรืองเดช 
(ดังเอกสารประกอบการประชุม)    
  มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

  ๕.๓  การขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔  ของ อาจารย์ 
ศิริวัฒนา  ลาภหลาย    
  ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาภาค กศ.บป.  
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔  ของ  อาจารย์ศิริวัฒนา  ลาภหลาย   ซึ่งผลการเรยีนของนักศึกษาเป็นเกรด E เน่ืองจาก 
นักศึกษายังไม่ได้ชําระเงินค่าลงทะเบียน  และเมื่อได้ชําระค่าลงทะเบียนแล้วผลการเรียนของนักศึกษายังคงเดิม   



๕ 
 

จึงขอแก้ไขผลการเรียนของ นายธนินท์รัฐ  ศรีพรายพรรณ  เป็นเกรด B และแก้ไขผลการเรียนของ  
นางสาวสุดวิไล  ปานสุรินทร ์ เป็นเกรด B+ (ดังเอกสารประกอบการประชุม)   
  มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

  ๕.๔  การจัดทาํและวิเคราะห์ความต้องการงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ 
 ประธานมอบหมายให้  ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  นําเสนอต่อทีป่ระชุม   
ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก  นําเสนอ ดังน้ี มหาวิทยาลัยขอให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดทําและวิเคราะห์ความ
ต้องการงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙  ตามแบบฟอร์มดังเอกสารประกอบการประชุม จึงขอให้หัวหน้า
สาขาวิชาพิจารณาครุภัณฑ์ทีจ่ําเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอน (ศึกษาที่ เวปไซต์สํานักงบประมาณ www.bb.go.th) 
โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์ม โดยให้จัดส่งสํานักงานคณบดีรวบรวมจัดส่งเป็น File ในวันจันทร์ที่ ๑๒ 
พฤศจิกายน  ๒๕๕๕   เพ่ือนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป   
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  ๕.๕  การแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ  ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๕   
  ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเอกสารประกอบการประชุม เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

- คณะกรรมการอํานวยการ ผศ.ภคินี  คงสิบ แทนนายอนุวัตน์  แสงอ่อน  เพ่ิมเติมดร.สมบูรณ์  
นิยม และ ผศ.วิโรจน์ จันทร์จติวิริยะ   

- องค์ประกอบที่ ๑  เพ่ิม นายอนุวัตน์  แสงอ่อน 
- องค์ประกอบที่ ๒  เพ่ิม นายวิฑูร สนธิปักษ ์
- องค์ประกอบที่ ๔  เพ่ิม ผศ.ดร.ทินพันธ์ุ  เนตรแพ 
- องค์ประกอบที่ ๕,๖ เพ่ิม ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 
- องค์ประกอบที่ ๗,๘,๙ เพ่ิม ดร.สมบูรณ์  นิยม  ผศ.ดร.ภาคิน  อินทร์ชิดจุย้  และผศ.ภคนีิ  คงสิบ 

มติที่ประชุม  ให้แก้ไขปรับปรุงคําสั่ง ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
 

  ๕.๖  การแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคณุภาพภายในระดับคณะ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
   ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเอกสารประกอบการประชุม เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

- คณะกรรมการอํานวยการ ผศ.ภคินี  คงสิบ แทนนายอนุวัตน์  แสงอ่อน  เพ่ิมเติมดร.สมบูรณ์  
นิยม และ ผศ.วิโรจน์ จันทร์จติวิริยะ   

- องค์ประกอบที่ ๑  เพ่ิม นายอนุวัตน์  แสงอ่อน 
- องค์ประกอบที่ ๒  เพ่ิม นายวิฑูร สนธิปักษ ์
- องค์ประกอบที่ ๔  เพ่ิม ผศ.ดร.ทินพันธ์ุ  เนตรแพ 

- องค์ประกอบที่ ๕,๖ เพ่ิม ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 



๖ 
 

- องค์ประกอบที่ ๗,๘,๙ เพ่ิม ดร.สมบูรณ์  นิยม  ผศ.ดร.ภาคิน  อินทร์ชิดจุย้  และผศ.ภคนีิ  คงสิบ 
- กลุ่ม ๗ คณะกรรมการจัดทําข้อมูลระบบสารสนเทศด้านประกันคุณภาพทางการศึกษา  เพ่ิม นาย

ศราวุธ  ธะในสวรรค์ นางทัศนีย์  ทรัพย์ประมวล และยกเลิกนายสมพร พูลพงษ์ 
  มติที่ประชุม  ให้แก้ไขปรับปรุงคําสั่ง ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
 

๕.๗  การกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกําหนดนโยบาย
การประกันคุณภาพการศึกษา  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕  ประกอบด้วย 

๑. นโยบายด้านการจัดการศึกษา (การผลิตบัณฑิต) 
๒. นโยบายด้านการวิจัย 
๓. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 
๔. นโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๕. นโยบายด้านการบริหาร  และการงบประมาณ 
๖. นโยบายด้านกิจการนักศึกษา 

 เพ่ือให้ทุกสาขาวิชา  อาจารย์ทุกท่านในคณะรับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ  จึงให้สาํเนาเรื่องประชาสัมพันธ์อาจารย์คณะ
วิทย์ฯ ทุกท่านทราบ 

มติที่ประชุม  ให้สําเนาให้อาจารย์คณะวิทย์ฯ ทุกท่านทราบ 
 

๕.๘  การขออนุมัติเดินทางไปนําเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ของ ผศ.ดร.กฤษดา ขันกสิกรรม 
 ประธานแจ้งว่า  ผศ.ดร.กฤษดา  ขันกสิกรรม  ขออนุมัติเดินทางไปนําเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศสาธารณรัฐ
อิตาลี  ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๗๗,๔๐๐ บาท (เจ็ดหมื่น-เจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา  เน่ืองจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีงบประมาณสําหรับการ   ไปนําเสนองานวิจัย ณ 
ต่างประเทศจํานวนจํากัด  และจําเป็นต้องกระจายให้ทั่วถงึเป็นธรรมกับทุกสาขาวิชา  สมควรที่จะพิจารณาเกณฑ์สําหรับ
การขออนุญาตการไปนําเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศหรือไม่ 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

- การไปนําเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ควรพิจารณาถึงเรื่องความถี่ของการ  ไปนําเสนอ เน้ือหาสาระ การ
ตีพิมพ์ควรเป็นในระดับใด วงเงินงบประมาณ  และจริยธรรมทางการวิจัย ประกอบการพิจารณาด้วย 

- เห็นควรให้มกีารจัดทําประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาการไปนําเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ  เพ่ือใช้เป็น
เกณฑ์ในการพิจารณา 
 มติที่ประชุม  ไม่อนุมัติ  และระงับเรื่องการขอไปนําเสนอผลงานวิจัยครั้งน้ี  และมอบ  ให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
จัดทําหลักเกณฑ์การนําเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ  เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป 
 
 
 
 



๗ 
 

๕.๙  การแต่งต้ังเจ้าหน้าที่พสัดุและคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง  ตรวจรับพสัดุ/การจ้าง ประจําคณะ 
 ประธานแจ้งว่าเพ่ือให้การดําเนินงานพัสดุคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปตามระเบียบ  จึงจัดทําคําสั่งฯ ที่ 

๒๘๘/๒๕๕๕ เรื่องแต่งต้ังเจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการซื้อ-จ้าง  ตรวจรับพัสดุ/การจ้าง  และขอให้ที่ประชุมพิจารณา 
เอกสารประกอบการประชุม 
ที่ประชุมมีการปรับแก้ไขตามความเหมาะสม  เพ่ือนําเสนอคณบดีแต่งต้ังและแจ้งใหผู้้เก่ียวข้องทราบต่อไป 

มติที่ประชุม  ให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากท่ีประชุม   
 

ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 

 ๖.๑  การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําคณะ 
  เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงผูบ้ริหารในบางตําแหน่ง จึงเห็นควรให้ให้เลื่อนการประชุมเรื่องน้ีไปก่อน 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๖.๒  การพิจารณาสนบัสนุนให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสําหรบันักวิจัยหน้าใหม่  ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
 ประธานขอให้  ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงค์คําจันทร์   นําเสนอต่อที่ประชุม 
 ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงค์คําจันทร์  แจ้งว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับการอนุมัติโครงการบริการ
วิชาการ  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จํานวน ๑๑ ชุด งบประมาณ ๖๖๐,๐๐๐ บาท  และขอประชาสัมพันธ์ให้ภาควิชา  
สาขาวิชา  ทราบเรื่อง สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ได้พิจารณาสนับสนุนทุนอุดหนุน
โครงการวิจัยสําหรับนักวิจัยหน้าใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (เพ่ิมเติม)  (ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐) ขอให้ผู้ประสงค์ขอรับทุนอุดหนุน
การวิจัยย่ืนเอกสารขอรับทุนวิจัยต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา  โดยแนบแบบ ว-1 ด จํานวน ๔ ชุด  พร้อม CD ๑ แผ่น  ดัง
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศ ณ วันที่ ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  จึงขอเชิญชวนอาจารย์เสนอเอกสารขอรับ
ทุนต้ังแต่บัดน้ีจนถึงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕    

นอกจากน้ัน  ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงค์คําจันทร์  นําเสนอต่อที่ประชุม  เรือ่งทุนบริการวิชาการ ผศ.ดร.สุภาวรรณ  
วงค์คําจันทร์  แจ้งว่าสถาบันวิจัยและพัฒนา   มีประกาศเรื่องการพิจารณาสนับสนุนให้ทุนโครงการบริการวิชาการ  
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ทุนไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ควรทําในนามสาขาวิชาส่งแบบเสนอโครงการบริการวิชาการ  
ดังแบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  จํานวน ๕ ชุด  พร้อมลายเซ็น  และ CD โดย Scan 
ลายเซ็นด้วย ๑ แผ่น  จัดส่งที่สถาบันวิจัยและพัฒนา  ภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕   

มติที่ประชุม  ให้ประชาสัมพันธ์อาจารย์ในคณะทราบเพ่ือเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
 

๖.๓  งบประมาณสนับสนนุการวิจัย    
 ประธานแจ้งว่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕  (เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๖) จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับ 
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ จํานวน ๘ คน (เรื่องละ ๕๐,๐๐๐)  จึงขอให้สาขาวิชาเสนอเค้าโครงงานวิจัย สว. 2 เพ่ือ   
นําเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป  โดยให้เวลาในการดําเนินการ ๑ เดือน  และจัดส่งภายในวันที่ ๑ ธันวาคม  
๒๕๕๕ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 



๘ 
 

๖.๔  โครงการอบรมบริการวิชาการ 
ประธานขอให้รองคณบดีฝ่ายบริหารนําเสนอต่อที่ประชุม 
ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก  แจ้งว่าตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จะต้องดําเนิน

โครงการอบรม - บริการวิชาการ จํานวน ๑๑ โครงการ (งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท) จึงขอให้สาขาวิชาเสนอโครงการเพ่ือ
คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา  จัดส่งคณะภายในวันที่ ๓  ธันวาคม ๒๕๕๕   

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๖.๕  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา 
 ดร.สมบูรณ์  นิยม  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งว่าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา    ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเอกสารประกอบการประชุม  และกล่าวโดยสรุปว่า  การประกัน
คุณภาพการศึกษามี  ๒ ระบบ คือ  ๑. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  และ ๒. ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก  ซึ่งระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน มี ๓ ระบบ  คือ 

๑) การพัฒนาคุณภาพ/การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)  
๒) การตรวจติดตามคุณภาพ (Quality Audit) 
๓) การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) 

และสิ่งที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้วิเคราะห์ว่าจะต้องจัดทํา คือ                     
๑.แผนกลยุทธ์  หรือยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี ซึ่งเดิมการประเมินกลยุทธ์ทางเลือกที่ได้จัดทําไว้ มี ๙ ประการ คือ 

- ๑. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีงานวิจัยที่ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นและเกิดการพัฒนาในชุมชนได้  
- ๒. ประชาสมัพันธ์ให้ศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากข้ึนในชุมชน 
- ๓. สนับสนุนการศึกษาต่อของอาจารย์ให้มากขึ้น  โดยเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 
ต่อให้มากขึ้น  รวมทั้งงานวิจัยสู่อาเซียนด้วย 
- ๔. จัดทําแผนงบประมาณในการลดภาระการสอนให้น้อยลง และเพ่ิมแรงจูงใจ  ในการสอนเกินคาบปกติ 
- ๕. สร้างแผนการพัฒนาอาจารย์ให้มีความสามารถหลาย ๆ ด้านและเปิดโอกาส ให้สามารถทํางานได้

หลากหลาย 
- ๖. ซ่อมบํารุงเคร่ืองมือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
- ๗. มีการบริหารจัดการระบบจัดเก็บเคร่ืองมือให้ได้มาตรฐาน 
- ๘. สร้างให้เกิดความม่ันคงให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย 
- ๙. นโยบายของรัฐบาลที่มีผลต่อความม่ันคงของพนักงานมหาวิทยาลัย   

สิ่งต่าง ๆ น้ี จึงควรนํามาใช้ในการปรับปรุงจัดทําเป็นกลยุทธ์ ที่จะวางแผนในอนาคต ๕ ปี  ต่อจากน้ันจะจัดทํา   
๒. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๕๖  และ 
๓. จําแนกตัวบ่งช้ีทั้ง ๒๓ ตัวของ สมศ. และ ๑๘ ตัว ของ สกอ. เพ่ือจัดทําแผนดําเนินการ หรือแผนพัฒนา ดังน้ี 

๓.๑ องค์ประกอบที่ ๒ท ตบช. ๒.๗ และ ๒.๘ องค์ประกอบที่ ๓ จัดทําแผนพัฒนานักศึกษา(รองกิจการ
นักศึกษา) 

๓.๒ องค์ประกอบที่ ๔ จัดทาํแผนดําเนินการวิจัย (รองวิชาการ) 



๙ 
 

๓.๓ องค์ประกอบที่ ๕ จัดทาํแผนดําเนินการบริการวิชาการ (รองวิชาการ) 
๓.๔ องค์ประกอบที่ ๖ จัดทาํแหนพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม (รองกิจการนักศึกษา) 
๓.๕ องค์ประกอบที่ ๗ จัดทาํแผนดําเนินการคณะกรรมการประจําคณะ (คณบดี) 
๓.๖ องค์ประกอบที่ ๘ จัดทาํแผนงบประมาณ (รองบริหาร) 
๓.๗ องค์ประกอบที่ ๙ จัดทาํแผนประกันคณุภาพภายในและภายนอก (รองบริหาร) สิง่ที่กล่าวข้างต้น

เป็นสิ่งที่คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดทํา 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๑๕ น.  
 
    (นางนิภาพร  คําตัน)      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพงษ์  เนียมเสวก) 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม                   ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

  
  

     
 
 
 
 



๑๐ 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น 
  เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชัย ทวี คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ใน
ฐานะประธานการประชุม  กลาวเปดการประชุมและเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เร่ืองท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม 
  ๑.๑   ขอตอนรับอาจารยกลับจากการศึกษาตอและอาจารยใหม 
   ประธานแจงท่ีประชุมทราบและตอนรับอาจารยกลับจากการลาศึกษาตอ ดังนี ้
   - อาจารยกุลรภัส  
   และตอนรับอาจารยใหม ดังนี้ 
   - อาจารยหทัยชนก        สาขาวิชาฟสิกส 
   - อาจารยอัฒพงค  แสนงาม  สาขาวิชาคหกรรม     

๑.๒  การแขงขันทักษะ Cabling  ของบริษัท  Interlink จํากัด 
   ประธานแจงท่ีประชุมทราบ เร่ือง  คณบดีไดไปเขารวมการอบรมสัมมนาเร่ืองการแขงขัน
ทักษะ Cabling  ของบริษัท  Interlink จํากดั  ซ่ึงเปนการแขงขันระดับชาติ   ในระหวางวนัท่ี  ๑๗ – ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๕๕  
ซ่ึงบริษัทจะสนับสนุนใหนกัศึกษาไดเขารวมการแขงขันโดยไดรับเงินรางวัลจํานวนมาก   จึงขอแจงใหคณาจารยทราบ
เพื่อเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา และเขารวมการแขงขันตอไป 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  ๑.๓  ความรวมมืออบรมครูวิทยาศาสตรกลุมสูงกับ สสวท. 
   ประธานแจงวาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดจดัโครงการอบรมครูวิทยาศาสตรกลุมสูง
กับ สสวท. ไปแลว  จํานวน ๑ รุน  รุนตอไปจะเร่ิมในเดือนพฤศจิกายน  โดยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.) จะประสานงานกับคณะเพื่อจัดวิทยากรอีกคร้ัง   
และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษา  และสํานกัเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษา  จะแจงรายช่ือผูเขาอบรมมาใน
โอกาสตอไป 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
  ๑.๔  ความรวมมือการอบรมครูดาราศาสตรกับสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคกรมหาชน) 
(NARIT)  ในวันท่ี  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๕ 
   ประธานแจงวาสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ  จะประสานงานกับคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  เร่ืองการอบรมครูดาราศาสตร  ผูเขาอบรมเปนครูจากจังหวดัอุทัยธานี  ชัยนาท  นครสวรรค  และคณะจะให
ความรวมมือในดานสถานท่ี  วิทยากร   ในการจัดอบรม 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 

-๔- 
ระเบียบวาระท่ี ๒    พิจารณารับรองรายงานการประชมุ  คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๕   
        (เม่ือวันพุธท่ี ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕)   



๑๑ 
 

   ประธานขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุม  คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๕  (เม่ือวนัพุธท่ี  ๓๑  
ตุลาคม  ๒๕๕๕)  เปนรายหนา 
  มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๓    เร่ืองเพื่อทราบ 
   ๓.๑  ผลการประเมิน ก.พ.ร. ประจําปการศึกษา 
   ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล  แจงท่ีประชุมวาเนื่องจากไมมีการประเมินในระดับคณะ  และยังไมได
รับผลการประเมิน   จึงยังไมขอรายงานในคร้ังนี้ 
  มติท่ีประชุม   รับทราบ 
  ๓.๒  ผลการประเมิน สมศ. ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๔  (เอกสารแนบ ๒)   
   ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล  แจงผลการประเมิน สมศ. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔  ดังนี ้
   คะแนนรวมเฉล่ียทุกตัวบงช้ี  (สกอ.)   ๔.๖๕   คะแนน 
   คะแนนรวมเฉล่ียทุกตัวบงช้ี  (สมศ.) ๓.๔๔   คะแนน 
   คะแนนเฉล่ียทุกตัวบงช้ี (สกอ.สมศ.) ๔.๒๓   คะแนน 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
  ๓.๓  รายงานการใชงบประมาณรายไดและศูนยวิทยาศาสตร  งบประมาณป  ๒๕๕๕  ประจําเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๕   
    ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล รายงานสถานการณเบิกจายเงิน (ดงัเอกสารประกอบการประชุม)   
สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี งบรายได  ๗,๑๙๐,๐๘๕.๕๐ บาท  ใชไป  ๕,๘๗๐,๐๑๙.๕๐ บาท 
คงเหลือ ๑,๓๒๐,๐๖๖.๐๐ บาท ภาควิชาวิทยาศาสตร งบรายได ๑๙๘,๘๓๐.๐๐ บาท ใชไป ๑๙๓,๗๓๖.๐๐ บาท  คงเหลือ 
๕,๐๙๔.๐๐ บาท   ภาควิชาวทิยาศาสตรประยุกต   งบรายได ๒๓๒,๓๐๐ .๐๐ บาท   ใชไป ๒๑๒,๓๒๑.๐๐ บาท  คงเหลือ 
๑๙,๙๗๙.๐๐ บาท  งบประมาณศูนยวิทยาศาสตรไดรับจัดสรร  ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐  ใชไป  ๑,๔๙๙,๗๙๘.๙๕ บาท  คงเหลือ 
๒๐๑.๕๐ บาท 

   มติท่ีประชุม  รับทราบ 
  ๓.๔  รายงานการใชงบประมาณแผนดิน  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕  ประจําเดือนตุลาคม  ๒๕๕๕   
    ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล  รายงานสถานการณการเบิกจายเงินและงบประมาณคงเหลือ
ประจําเดือนกนัยายน  ๒๕๕๕  (ดังเอกสารประกอบการประชุม)  ดังนี้ 

   ไดรับการจัดสรร  ๓,๒๒๘,๐๐๐.๐๐  บาท 
   ใชไป    ๒,๕๘๗,๘๙๖.๒๑  บาท 
   คงเหลือ      ๖๔๐,๑๐๓.๗๙  บาท 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 



๑๒ 
 

  ๓.๕  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคลากรใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   รอง
ศาสตราจารย  และศาสตราจารย (ฉบบัท่ี ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๕   
   ประธานขอใหอาจารยทุกทานศึกษาเอกสารประกอบการประชุม  เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงต้ังบุคลากรใหดาํรงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย (ฉบับท่ี ๖)  พ.ศ. 
๒๕๕๕  และขอขอบคุณอาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีไดสงผลงานทางวิชาการเปนประโยชนตอการเรียน
การสอน 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองอ่ืน ๆ  
  ๔.๑  ขอขอบคณุคณาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   ประธานขอขอบคุณคณาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ท่ีไดใหความรวมมือในการ
ดําเนินงานสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ   
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
  ๔.๒  การรับ-สงงานในหนาท่ีราชการ  ตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชัย  ทวี  ไดมอบหมายงานในหนาท่ีราชการตําแหนงคณบดคีณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ใหกับ  ผูชวยศาสตราจารย วาท่ีรอยตรี อภิเดช  มงคลปญญา  คณบดคีณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีคนใหม   
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
เลิกประชุมเวลา    ๑๕.๑๕ น. 
 
   (นางนิภาพร  คําตัน)              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพงษ์  เนียมเสวก) 
ผู้จดรายงานการประชุม              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
         
 
 
 
 

 


