
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คร้ังที่ ๑/๒๕๕๖ 

เมื่อวันพุธที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 
ณ ห้อง ๑๓๑๒๐  (ห้องประชุม พ.ว.ส.) ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

 ผู้มาประชุม 
๑. ผศ.ว่าท่ี ร.ต.อภิเดช  มงคลปัญญา คณบดี          ประธาน 
๒. ผศ.สุวรรณ์  คงมี   ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๓. ผศ.ชะยันต์  อินเล็ก   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๔. ดร.กอบกิจ  ส่งศิริ   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ  
๕. ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก  รองคณบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการ 
๖. นายชัยวัฒน์  ย้ิมช้าง   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 
๗. นายวิฑูร  สนธิปักษ์   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   กรรมการ                                              
๘. ผศ.ภคินี  คงสิบ   หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  กรรมการ 
๙. ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ  หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
 ๑๐.ดร.สมบูรณ์  นิยม     ตัวแทนคณาจารย์ประจ า- 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์     กรรมการ 
๑๑.นายพงษ์ศักดิ์  ศิริโสม   ตัวแทนคณาจารย์ประจ า- 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์   กรรมการ     
๑๒.นางนิภาพร  ค าตัน   รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผศ.ดร.ภาคิน  อินทร์ชิดจุ้ย  หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์      ติดภารกิจ 
๒. ท.พ.สุพจน์  หวังปรีดาเลิศกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ    ติดภารกิจ  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายอนุวัตน์  แสงอ่อน   ผู้ช่วยคณบดี 
 

เร่ิมประชุม  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
         เมื่อท่ีประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีอภิเดช มงคลปัญญา 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม แนะน า



ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
และเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
  ๑.๑ แนะน าผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

                    ประธาน แนะน าผู้ด ารงต าแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์    คน
ปัจจุบัน  คือ  ผศ.ดร.บัญญัติ  ช านาญกิจ  ซึ่งไดร้ับการโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่
วันท่ี ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๖ จากนั้นสภามหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งรองอธิการบดี ประกอบด้วย 

- ผศ.ดร.วไลพร  เมฆไตรรัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
- ดร.ประจักร์  รอดอาวุธ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 
- นายประยุทธ สุระเสนา  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย 

    นอกจากนั้นแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี ประกอบด้วย 
- รศ.วุฒิชัย  ประภากิตติรัตน์   
- ผศ.สุเทพ  ไม้ทองดี 
- ผศ.มนตรี  ไชยานุกูลกิตติ  
- นางสาวพรสิริ  เอ่ียมแก้ว 

   ที่ประชุม  รับทราบ 
๑.๒  ประธานแนะน าผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์   

            ประธานแนะน าผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ตามค าสั่ง
คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ท่ี ๐๑๐/๒๕๕๖  (ตามเอกสารประกอบการ
ประชุม) 

   ที่ประชุม  รับทราบ 
          ๑.๓  การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖   
                           ประธาน น าเสนอสถิติจ านวนนักศึกษาภาคปกติ  ณ วันท่ี  ๒๒  พฤษภาคม 
๒๕๕๖  โปรแกรมวิชาต่าง ๆ ท่ีเข้าศึกษาในปี ๒๕๕๖ ต่อที่ประชุม  ดังนี้ 
   โปรแกรมวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. ๔ ปี  จ านวน ๔๗ คน 
   โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์  วท.บ. ๔ ปี จ านวน ๒๖ คน 
   โปรแกรมวิชา เคมี  วท.บ. ๔ ปี จ านวน ๒๓ คน 
   โปรแกรมวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  วท.บ. ๔ ปี จ านวน ๓๒ คน 
   โปรแกรมวิชา ชีววิทยา วท.บ. ๔ ปี จ านวน ๒๕ คน 
   โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน วท.บ. ๔ ปี                   
                            จ านวน ๑๕๓ คน 



โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
วท.บ. ๔ ปี  จ านวน ๓๔ คน 
โปรแกรมวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  วท.บ. ๔ ปี จ านวน ๒๐ คน 

   โปรแกรมวิชา ฟิสิกส์  วท.บ. ๔ ปี จ านวน ๑๒ คน 
   โปรแกรมวิชา คหกรรมศาสตร์ ศศ.บ. ๔ ปี จ านวน ๔๓ คน 
   โปรแกรมวิชา จุลชีววิทยา วท.บ. ๔ ปี จ านวน ๑๑ คน 
   โปรแกรมวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย วท.บ. ๔ ปี จ านวน ๒๒ คน 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
๑.๔  เปลี่ยนแปลงระเบียบวาระการประชุม 
       จาก ระเบียบวาระที่ ๕.๕  เป็น ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
       จาก ระเบียบวาระที่ ๕.๖  เป็น ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
ที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒  การพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖  เป็นรายหน้า  
  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
     ไม่มี 

ที่ประชุม  รับทราบ 
     

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ  
  ๔.๑  รายงานการเงิน  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

  ประธานมอบหมายให้  ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  น าเสนอ
สรุปรายงานการเงิน    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  (เงินแผ่นดินและเงินรายได้)  ประจ าเดือน
มีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๕๖  (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕) 

ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก  น าเสนอ  ดังนี้ 
-  เงินแผ่นดินท่ีได้รับ ๑๐,๘๙๒,๗๖๕.๐๐ บาท 

   ใช้ไป ๗,๙๓๖,๗๑๐.๐๔ คิดเป็น ๗๒.๘๖ %  
คงเหลือ ๒,๙๕๖,๐๕๔.๙๖ คิดเป็น ๒๗.๑๔ % 

- เงินรายได้ที่ได้รับ ๖,๓๐๓,๒๐๐.๐๐ 
      ใช้ไป ๓,๒๘๐.๗๑๙.๘๐  คิดเป็น ๕๒.๐๕ % 



คงเหลือ ๓,๐๒๒,๔๘๐.๒๐ คิดเป็น ๔๗.๙๕ %     
นอกจากนั้น   ผู้เข้าร่วมประชุมมีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม   ดังนี้ 
-   ดร.กอบกิจ  ส่งศิริ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่างบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ควร

ศึกษาการบริหารการใช้งบประมาณของส านักงบประมาณ และให้เป็นไปตามหลักการคือมีการ      
วางแผนการบริหารการใช้งบประมาณเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามแผน  ให้เป็นไปตามเวลา  มีการ
ส ารวจ เร่งรัด การบริหารงบประมาณบริหารโครงการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ คือใช้งบประมาณเป็นไป
ตามแผน  ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย และไม่ล่าช้าเป็นไปตามก าหนดการ นอกจากนั้นคณะควรมี
เงินส ารองจ่ายไว้เพ่ือใช้กรณีมีเหตุฉุกเฉิน เร่งด่วน โดยหลักการการจัดสรรงบประมาณนอกจากจัดสรร
เป็นงบส าหรับงานวิชาการ  งบด าเนินการบริหารท่ัวไป ควรมีงบส ารองจ่ายหรืองบกลางของคณะ 
                        -   ผศ.สุวรรณ์  คงมี  ผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งว่าการจัดสรรงบประมาณควรแบ่งไว้ใช้
ส าหรับโครงการต่าง ๆ แล้ว ควรจัดสรรส าหรับใช้ในการบริการวิชาการ  ส าหรับการบริหารกิจการ
ภายในคณะ    และเงินส ารองเพ่ือความคล่องตัวในการบริหารจัดการ      และการบริหารการเงินควร         
บริหารโดย  ภาควิชา    สาขาวิชาเป็นหลัก     และการรายงานการเงินควรแจ้งรายละเอียดของแต่ละ 
สาขาวิชา   และควรจัดสรรส าหรับอุปกรณ์ในการปฏิบัติให้มากขึ้นโดยมีการตรวจสอบให้มี เคร่ืองมือ 
อุปกรณ์  และห้องปฏิบัติการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชามากท่ีสุด 
       -  ผศ.ภคินี  คงสิบ  หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  แจ้งว่าในการ
แก้ปัญหาด้านคุณภาพบัณฑิต  จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติมากขึ้น  จึงควรมีการจัดสรร
งบประมาณให้สาขาวิชามากขึ้นด้วย 
        -   ดร.วิรังรอง   แสงอรุณเลิศ  หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์    แจ้งว่าครุภัณฑ์ศูนย์
วิทยาศาสตร์เก่ามาก     มหาวิทยาลัยควรมีแผนจัดการให้มีความทันสมัยอยู่เสมอและก าหนดว่าควร
ปรับเปลี่ยนภายในกี่ปี 
        -    ดร.สมบูรณ์ นิยม  ตัวแทนอาจารย์ประจ าภาควิชาวิทยาศาสตร์   แจ้งว่าตาม
แผนของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะมียุทธศาสตร์เร่งรัดพัฒนาคุณภาพบัณฑิต จึงควรมี
การสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย  เช่น การขอไปฝึกปฏิบัติงาน  มีโครงการและกิจกรรมท่ีมี
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน หรือศิษย์เก่าท่ีมีความรู้ความช านาญมีความสามารถเป็นเครือข่ายได้ 
  มติที่ประชุม  รับทราบ     
 

  ๔.๒ การจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ ๑๖–๑๘  สิงหาคม ๒๕๕๖  
   ประธานมอบหมายให้  นายชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   
รายงานต่อท่ีประชุม   

นายชัยวัฒน์   ยิ้มช้าง  แจ้งว่า ในปีนี้ก าหนดจัดงานท่ีหอประชุม ระหว่างวันท่ี  
๑๖–๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๖   ซึ่งตรงกับวันศุกร์   เสาร์และอาทิตย์     มีงบประมาณจัดการท้ังหมด  
๔๙๐,๐๐๐   บาท  โดยไดร้ับจากคณะ  ๒๔๐,๐๐๐ บาท   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  และ



ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนงบประมาณ   ๑๕๐,๐๐๐   บาท     มี
กิจกรรมท้ังสิ้น ๗ กิจกรรม  คือ    

(๑)  การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 
   (๒)  การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   (๓)  การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   (๔)  การแข่งขันพัฒนาโปรแกรม/วาดภาพคอมพิวเตอร์ 
   (๕)  การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ (Science  Competition) เช่น รูบิท/จรวด
ขวดน้ าเครื่องบินกระดาษ/ประดิษฐ์ของเล่นวิทย์ฯ 
   (๖)  การประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   (๗)  กิจกรรมท่ีเสนอเพิ่มเติม  คือ การแข่งขันประกวดวาดภาพทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   ท่ีประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี้ 
   - ประธานแจ้งว่า  ควรมีกิจกรรมท่ีได้ปฏิบัติจริง  และผู้เข้าชมนิทรรศการได้

ทดลองท าจริง หรือเห็นภาพ  ท่ีเป็นจริง 
    - ดร.สมบูรณ์  นิยม  แจ้งว่า ควรมีการมีการใช้งบประมาณให้คุ้มค่าโดย

กิจกรรมอาจเตรียมเป็นโครงงานการแข่งขัน ท่ีลงไปสู่โรงเรียนต่าง ๆ  มีการแข่งขันตามล าดับ และ
ตัดสินผลงานในวันท่ีจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  เพื่อเป็นประโยชน์ด้านการพัฒนาครูและนักเรียนใน
ท้องถิ่นให้มากขึ้น 
   -  ดร.กอบกิจ  ส่งศิริ  แจ้งว่า      ควรมีความร่วมมือกับท้องถิ่น     และแสดง
ความสามารถให้โรงเรียนได้รับรู้    และการจัดนิทรรศการควรเป็นรูปแบบใหม่   อาจมีการจัดประชุม
ด้านต่าง ๆ   เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสให้กับครู  นักเรียน  ด้วย      รวมท้ังควรมีการสร้างเครือข่ายกับ
องค์กรเอกชนท่ีมีชื่อเสียงในด้านต่าง ๆ   เช่น  ด้านพลังงานทดแทน   หรือมีการน าผลงานมาจัดแสดง
นิทรรศการ  เช่น  พลังงานไฟฟ้า  แสงแดด น้ ามัน น้ า รวมท้ังโครงการตามพระราชด าริท่ีเกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม 
   -   ควรมีการเริ่มเตรียมจัดงานตั้งแต่เนิ่น ๆ   เพ่ือให้มีความพร้อม       รวมท้ัง
ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนต่าง ๆ  เข้าร่วมงานอย่างกว้างขวาง 
   -  ประธาน แจ้งว่า  เมื่อรองคณบดีฝ่ายวิชาการได้เข้าร่วมประชุมกับกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    และได้ทราบรูปแบบการจัดนิทรรศการที่ชัดเจนขึ้น    คณะจะได้มีการ
ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือการวางแผนด าเนินการในขั้นต่อไป    
  มติที่ประชุม  รับทราบ     
  ๔.๓  ผลการประเมินภาวะผู้น า  การด าเนินงานของคณบดีตามหลักธรรมาภบิาล 
   ประธานมอบหมายให้ ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก น าเสนอต่อที่ประชุม 



ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก  แจ้งว่า การประเมินผู้บริหาร  เป็นข้อมูลเพ่ือตอบ
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๑  ซึ่งจะมีผลการประเมินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  รวม ๑๐ หลัก (ตามเอกสาร
ประกอบการประชุมท่ี ๗)  เกณฑ์การประเมิน  ๓.๕๗  อยู่ในขั้นดีมาก   ผู้ประเมินมีท้ังสิ้น ๔๖ คน 
เป็นบุคลากรสายวิชาการ  และสายปฏิบัติการ 
   ท่ีประชุมมีการอภิปราย   สรุปได้ดังนี้ 
   -  ผศ.สุวรรณ์  คงมี  แจ้งว่า การประเมินในมหาวิทยาลัยไม่ควรจ ากัดการ
สร้างตัวชี้วัดของตนเอง  และควรมีการตั้งกรรมการประเมินส าหรับคณะเพ่ือการประเมินให้ลงลึกถึง
ภาควิชา สาขาวิชา   
   - ดร.กอบกิจ  ส่งศิริ   แจ้งว่า   ขอให้ศึกษาระบบการประเมินท่ีเป็นมาตรฐาน- 
สากล     และเกณฑก์ารประเมินส่งผลต่อการพัฒนา     รวมท้ังผู้ประเมินควรมีความรู้ ความเข้าใจใน
การประเมิน      ผู้รับการประเมินมีความรู้ในเกณฑ์การประเมิน     และมีความพร้อมต่อการประเมิน  
นอกจากนั้นมีการน าผลการประเมินไปใช้    รวมท้ังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรได้มีส่วนร่วมในการประเมิน   
และเปิดโอกาสให้มีการประเมินให้กว้างขวางขึ้น 
   -    นายอนุวัตน์  แสงอ่อน  แจ้งว่า นโยบายของระบบการประกันคุณภาพจะ
เป็นการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ    และต่อไปส านักงานคณะกรรมการการอุดม- 
ศึกษาจะเน้นการพัฒนาความเป็นเลิศของแต่ละหน่วยงาน    คณะจึงควรปรับปรุงรูปแบบและผลการ
ประเมินให้สอดคล้องตรงกัน 
  มติที่ประชุม  รับทราบ และให้มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพต่อไป 

๔.๔  คู่มือประกันคุณภาพทางการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕   
   ประธาน    แจ้งว่าเนื่องจากจะมีการประเมินคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
โดยประเมินภาควิชาและสาขาวิชา  ในวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ท่ีจะถึงนี้ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
เอกสารประกอบการประชุมที่ ๑๒  เพ่ือรับการประเมินดังกล่าว 
   ท่ีประชุมพิจารณาเอกสารประกอบการประชุม    และได้แสดงความคิดเหน็
โดยสรุป ดังนี้ 
   - ดร.กอบกิจ  ส่งศิริ  แจ้งว่า แนวโน้มในการปรับปรุงการประเมินภายในและ
ภายนอกจะมีการปรับเปลี่ยน จึงควรเตรียมเสนอโครงการปรับปรุง เพ่ือปฏิรูประบบการประกัน
คุณภาพภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการประเมินต่อไป 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๔.๕  แผนบริหารความเสี่ยง  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  



   ประธาน แจ้งว่าเนื่องจากจะมีการประเมินคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยประเมินภาควิชาและสาขาวิชา   ในวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ท่ีจะถึงนี้   จึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาเอกสารประกอบการประชุมท่ี ๑๓   เพ่ือรับการประเมินดังกล่าว   
   ท่ีประชุมได้พิจารเอกสารประกอบการประชุม   
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๕.๑  รายงานผลการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ และภาค  กศ.บป.  ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๕๕   
   ประธานมอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ยิ้มช้าง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอ
ต่อที่ประชุม 

นายชัยวัฒน์    ยิ้มช้าง   ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเอกสารแนบท่ี  ๘    ซึ่งเป็น
รายงานผลการเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒/๒๕๕๕ ของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.บป. 
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
   ท่ีประชุมได้แสดงความคิดเห็นโดยสรุป ดังนี้ 
   - ดร.กอบกิจ ส่งศิริ  แจ้งว่า  การอนุมัติผลการเรียนควรมีการสรุปรายละเอียด
ท่ีชัดเจนเพื่อให้คณะกรรมการได้เห็นในภาพรวม และควรน าเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองตาม
ระเบียบและข้อกฎหมายท่ีถูกต้อง จึงเห็นควรให้น าไปพิจารณาข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้องก่อน 
แล้วน าเสนอในระเบียบวาระสืบเนื่องในการประชุมคราวต่อไป 
  มติที่ประชุม  รับทราบและให้น าเสนอในระเบียบวาระสืบเนื่องในการประชุมคราว
ต่อไป 
 

๕.๒  แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (๒๕๕๖-๒๕๖๐) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
         ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณา แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)  ของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เอกสารประกอบการประชุมท่ี ๙)    
          ท่ีประชุมได้แสดงความคิดเห็นโดยสรุป ดังนี้ 
          - ดร.กอบกิจ  ส่งศิริ  แจ้งว่า กระบวนการจัดท าแผนควรมีการส ารวจปัญหา
ความต้องการ   วิเคราะห์ภารกิจและน าเสนอในท่ีประชุมเพื่อท างานร่วมกัน โดยศึกษานโยบายด้าน
การศึกษาของแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปัจจุบัน  แผน
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายของมหาวิทยาลัย   เพ่ือน ามาวางแผนการพัฒนาในระยะ
ยาวต่อไป  ต่อจากนั้นพิจารณาในแต่ละกลยุทธ์ว่าจะจัดท าโครงการอย่างไร  และจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนต่อไป  และการน าเสนอควรน าเสนอเป็น PowerPoint เพ่ือมองในภาพรวมได้อย่างชัดเจน 
   - ดร.สมบูรณ์  นิยม แจ้งว่า  การจัดท าแผนได้ด าเนินการจัดท าตาม
กระบวนการตามท่ีกล่าวมา และได้น าข้อคิดเห็นข้างต้นมาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาด าเนินการ



ท้ังหมด   โดยด าเนินการตามขั้นตอนกระบวนการ  วิเคราะห์ท้ังจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค  โอกาส 
และหลังจากการประชุมได้กลับมาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนฯ  จึงเป็นแผนกลยุทธ์ท่ีน าเนอให้ท่ี
ประชุมให้ความเห็นชอบ 
   -  นายอนุวัตน์  แสงอ่อน แจ้งว่า  เพ่ือให้แผนกลยุทธ์มีความครบถ้วน สมบูรณ์   
ควรน าไปพิจารณาปรับปรุงในรายละเอียดตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุมอีกครั้ง   แล้วน าเสนอในการ
ประชุมคราวต่อไป   
  มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ  และให้น าไปพิจารณาในระเบียบวาระสืบเนื่องใน
การประชุมคราวต่อไป 
  ๕.๓ แผนความต้องการงบลงทุน  ครุภัณฑ์  ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ปีงบประมาณ 
๒๕๕๖-๒๕๕๙ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเอกสารประกอบการประชุมที่ ๑๐  
   ท่ีประชุมได้แสดงความคิดเห็นโดยสรุป ดังนี้ 
   - ดร.กอบกิจ  ส่งศิริ  แจ้งว่า ในการจัดท าแผนนี้จะต้องเป็นกระบวนการ

สืบเนื่องจากแผนกลยุทธ์ ๕ ปี จึงจะด าเนินการจัดท าแผนความต้องการงบลงทุน  ครุภัณฑ์  ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้ได้  ในการประชุม
ครั้งนี้จึงให้พิจารณาว่าโครงการต่าง ๆ นั้น โครงการใดท่ีเป็นงบต่อเนื่องหรือด าเนินการต่อเนื่อง และมี
ความจ าเป็นเป็นไปตามความต้องการ เพ่ือน าเสนอความต้องการต่อส่วนกลางเพื่อของบประมาณ จึง
ควรมอบหมายให้สาขาวิชาส ารวจความต้องการความจ าเป็นของครุภัณฑ์ตามสภาพความเป็นจริง เมื่อ
ส ารวจแล้วน ามาพิจารณากลั่นกรองจัดล าดับความส าคัญเพื่อการจัดสรรงบประมาณต่อไป  และการ
น าเสนอควรน าเสนอเป็น PowerPoint  โดยเสนอความเป็นมา  สรุปในภาพรวมให้ท่ีประชุมพิจารณา
ได้อย่างรวดเร็ว  ดังนั้นจึงขอให้น าไปพิจารณาปรับปรุง  และน าเสนอในระเบียบวาระสืบเนื่องในการ
ประชุมคราวต่อไป 
   -  ผศ.พีระพงษ์  คงมี  แจ้งว่าการจัดท าได้ให้สาขาวิชาได้ส ารวจความต้องการ

ของสาขาและจัดล าดับความส าคัญแล้ว 
   -  ผศ.สุวรรณ์  คงมี  ควรผลักดันให้สาขาวิชาได้รับครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นเพ่ือฝึก

ปฏิบัติการได้  

  มติที่ประชุม  รับทราบ  และให้น าเสนอในระเบียบวาระสืบเนื่องในการประชุมคราวต่อไป 
 

  ๕.๔  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖  ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
   ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเอกสารประกอบการประชุมที่ ๑๑ ซึ่งเป็น
แผนที่ใช้ในการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ   ๒๕๕๖     ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ท่ีประชุมได้แสดงความคิดเห็นโดยสรุป ดังนี้ 



   - ดร.กอบกิจ  ส่งศิริ   แจ้งว่า    ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาปรับปรุงให้
สอดคล้องกับความต้องการ  ความจ าเป็น    เพ่ือน าเสนอในระเบียบวาระสืบเนื่องในการประชุมคราว
ต่อไป    
  มติที่ประชุม เห็นชอบให้พิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการ ความจ าเป็น 
เพ่ือน าเสนอในระเบียบวาระสืบเนื่องในการประชุมคราวต่อไป      
 

๕.๕  คู่มือประกันคุณภาพทางการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕   
   ประธาน  แจ้งว่าเนื่องจากจะมีการประเมินคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ประเมินภาควิชาและสาขาวิชา  ในวันท่ี  ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๖ ท่ีจะถึงนี้   จึงให้ย้ายระเบียบวาระนี้ 
ไปอยู่ในระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพื่อทราบ   

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  ๕.๖  แผนบริหารความเสี่ยง  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
   ประธาน แจ้งว่า เนื่องจากจะมีการประเมินแผนบริหารความเส่ียง  ส าหรับปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ จึงให้ย้าย
ระเบียบวาระนี้ ไปอยู่ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ     

มติที่ประชุม  รับทราบ 
   

ระเบียบวาระที่ ๖  เร่ืองอื่น ๆ  
     ไม่มี 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น.  
 
 
     (นางนิภาพร  ค าตัน)    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพงษ์  เนียมเสวก) 
 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม                    ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 

เมื่อวันพุธที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 
ณ ห้อง ๑๓๑๒๐  (ห้องประชุม พ.ว.ส.) ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

 ผู้มาประชุม 
๕. ผศ.ว่าที่ ร.ต.อภิเดช  มงคลปัญญา คณบดี           ประธาน 
๖. ผศ.สุวรรณ์  คงมี   ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๗. ผศ.ชะยันต์  อินเล็ก  ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๘. นายกอบกิจ  ส่งศิริ  ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ  

๕.  ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก  รองคณบดีฝ่ายบริหาร         กรรมการ 
๖.  นายชัยวฒัน์  ยิ้มช้าง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ         กรรมการ 
๗.  นายวิฑูร  สนธิปักษ์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา       กรรมการ                                              
๘.  ผศ.ภคินี  คงสิบ   หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์     กรรมการ 
๙.  ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ  หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์      กรรมการ 
 ๑๐.นายสมบูรณ์  นิยม    ตัวแทนคณาจารย์ประจ าภาควชิาวิทยาศาสตร์    กรรมการ 
๑๑.นายพงษ์ศักดิ์  ศิริโสม  ตัวแทนคณาจารย์ประจ าภาควชิาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  กรรมการ     
๑๒.นางนิภาพร  ค าตัน  รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี               กรรมการและเลขานุการ 
      

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผศ.ดร.ภาคิน  อินทร์ชิดจุ้ย  หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์        ติดภารกิจ 
๒. ท.พ.สุพจน์  หวังปรีดาเลิศกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ      ติดภารกิจ  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายอนุวัตน์  แสงอ่อน  ผู้ช่วยคณบดี 

เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
  เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าทีร่้อยตรีอภิเดช  มงคลปัญญา คณบดี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม     แนะน าผู้ทรงคุณวุฒิประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ 
การประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
  ๑.๑ แนะน าผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
                    ประธานแนะน าผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์คนปัจจุบัน  

คือ  ผศ.ดร.บัญญัติ  ช านาญกิจ  ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๘  มีนาคม  
๒๕๕๖ จากนั้นสภามหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งรองอธิการบดี ประกอบด้วย 

- ผศ.ดร.วไลพร  เมฆไตรรัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
- ดร.ประจักร์  รอดอาวุธ     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 



- นายประยุทธ  สุระเสนา     รองอธิการบดีฝ่ายแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ผศ.ดร.ธาตรี  จีราพันธุ์        รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย 

    นอกจากนั้นแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี ประกอบด้วย 
- รศ.วุฒิชัย  ประภากิตติรัตน์   
- ผศ.สุเทพ  ไม้ทองดี 
- ผศ.มนตรี  ไชยานุกูลกิตติ  
- นางสาวพรสิริ  เอี่ยมแก้ว 

   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๒  ประธานแนะน าผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์   
            ประธานแนะน าผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ตามค าสั่งคณะกรรมการ     
บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ที่ ๐๑๐/๒๕๕๖  (ตามเอกสารประกอบการประชุม) 

   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

          ๑.๓  การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖   
                              ประธาน น าเสนอสถิติจ านวนนักศึกษาภาคปกติ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
โปรแกรมวิชาต่าง ๆ ที่เข้าศึกษาในปี ๒๕๕๖ ต่อที่ประชุม  ดังนี้ 
   โปรแกรมวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. ๔ ปี  จ านวน ๔๗ คน 
   โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์  วท.บ. ๔ ปี จ านวน ๒๖ คน 
   โปรแกรมวิชา เคมี  วท.บ. ๔ ปี จ านวน ๒๓ คน 
   โปรแกรมวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  วท.บ. ๔ ปี จ านวน ๓๒ คน 
   โปรแกรมวิชา ชีววิทยา วท.บ. ๔ ปี จ านวน ๒๕ คน 
   โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน วท.บ. ๔ ปี                   
                               จ านวน ๑๕๓ คน 

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วท.บ. ๔ 
ปี  จ านวน ๓๔ คน 
โปรแกรมวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  วท.บ. ๔ ปี จ านวน ๒๐ คน 

   โปรแกรมวิชา ฟิสิกส์  วท.บ. ๔ ปี จ านวน ๑๒ คน 
   โปรแกรมวิชา คหกรรมศาสตร์ ศศ.บ. ๔ ปี จ านวน ๔๓ คน 
   โปรแกรมวิชา จุลชีววิทยา วท.บ. ๔ ปี จ านวน ๑๑ คน 
   โปรแกรมวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย วท.บ. ๔ ปี จ านวน ๒๒ คน 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  การพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖  เป็นรายหน้า  
  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 



     ไม่มี 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
        

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  

  ๔.๑  รายงานการเงิน  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
 

  ประธานมอบหมายให้  ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  น าเสนอสรุปรายงาน
การเงิน    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  (เงินแผ่นดินและเงินรายได้)  ประจ าเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 
๒๕๕๖  (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕) 

ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก  น าเสนอ  ดังนี้ 
-  เงินแผ่นดินที่ได้รับ ๑๐,๘๙๒,๗๖๕.๐๐ บาท 

   ใช้ไป ๗,๙๓๖,๗๑๐.๐๔ คิดเปน็ ๗๒.๘๖ %  
คงเหลือ ๒,๙๕๖,๐๕๔.๙๖ คิดเป็น ๒๗.๑๔ % 

- เงินรายได้ที่ได้รับ ๖,๓๐๓,๒๐๐.๐๐ 
      ใช้ไป ๓,๒๘๐.๗๑๙.๘๐  คิดเป็น ๕๒.๐๕ % 

คงเหลือ ๓,๐๒๒,๔๘๐.๒๐ คิดเป็น ๔๗.๙๕ %     
นอกจากนั้น   ผู้เข้าร่วมประชุมมีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม   ดังนี้ 
-   ดร.กอบกิจ  ส่งศิริ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ควรศึกษาการ   

บริหารการใช้งบประมาณของส านักงบประมาณและให้เป็นไปตามหลักการ มีการวางแผนการบริหารการใช้
งบประมาณเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามแผนให้เป็นไปตามเวลา  มีการส ารวจ เร่งรัด การบริหารงบประมาณ
บริหารโครงการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ คือใช้งบประมาณเป็นไปตามแผน  ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย และไม่
ล่าช้าเป็นไปตามก าหนดการ นอกจากนั้นคณะควรมีเงินส ารองจ่ายไว้เพ่ือใช้กรณีมีเหตุฉุกเฉิน เร่งด่วน โดยหลักการ
การจัดสรรงบประมาณนอกจากจัดสรรเป็นงบส าหรับงานวิชาการ  งบด าเนินการบริหารทั่วไป ควรมีงบส ารองจ่าย
หรืองบกลางของคณะ 
                        -   ผศ.สุวรรณ์  คงมี  ผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งว่าการจัดสรรงบประมาณควรแบ่งไว้ใช้ส าหรับ
โครงการต่าง ๆ แล้ว ควรจัดสรรส าหรับใช้ในการบริการวิชาการ  ส าหรับการบริหารกิจการภายในคณะ  และเงิน
ส ารองเพ่ือความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และการบริหารการเงินควรบริหารโดยภาควิชา  สาขาวิชาเป็นหลัก 
และการรายงานการเงินควรแจ้งรายละเอียดของแต่ละสาขาวิชา  และควรจัดสรรส าหรับอุปกรณ์ในการปฏิบัติให้
มากขึ้นโดยมีการตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์  และห้องปฏิบัติการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สาขาวิชาให้มากที่สุด 
       -   ผศ.ภคินี  คงสิบ  หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  แจ้งว่าในการแก้ปัญหาด้าน
คุณภาพบัณฑิตจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติมากขึ้น  จึงควรมีการจัดสรรงบประมาณให้สาขาวิชามากข้ึนด้วย 
        -   ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ  หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์    แจ้งว่าครุภัณฑ์ศูนย์วิทยาศาสตร์
เก่ามาก  มหาวิทยาลัยควรมีแผนจัดการให้มีความทันสมัยอยู่เสมอและก าหนดว่าควรปรับเปลี่ยนภายในกี่ปี 
        -    ดร.สมบูรณ์   นิยม ตัวแทนคณาจารย์ประจ าภาควิชาวิทยาศาสตร์  แจ้งว่าตามแผนของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะมียุทธศาสตร์เร่งรัดพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  จึงควรมีการสร้างความ



ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย  เช่น การขอไปฝึกปฏิบัติ  มีโครงการและกิจกรรมที่มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
หรือศิษย์เก่าท่ีมีความรู้ความช านาญมีความสามารถเป็นเครือข่ายได้ 
  มติที่ประชุม  รับทราบ     
 

  ๔.๒  การจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  วันที่  ๑๖ – ๑๘  สิงหาคม ๒๕๕๖  
   ประธานมอบหมายให้ นายชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  รายงานต่อที่
ประชุม   

 

        นายชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง  แจ้งว่าในปีนี้ก าหนดจัดงานที่หอประชุม   ระหว่างวันที่  ๑๖ – 
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖  ซึ่งตรงกับวันศุกร์  เสาร์และอาทิตย์  มีงบประมาณจัดการทั้งหมด  ๔๙๐,๐๐๐  บาท โดย 

ได้รับจากคณะ ๒๔๐,๐๐๐ บาท  ศูนย์วิทยาศาสตร์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  และส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยีสนับสนุนงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท   มีกิจกรรมทั้งสิ้น ๗ กิจกรรม  คือ    

(๑)  การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 
   (๒)  การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   (๓)  การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   (๔)  การแข่งขันพัฒนาโปรแกรม/วาดภาพคอมพิวเตอร์ 
   (๕)  การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ (Science  Competition) เช่น รูบิท/จรวดขวดน้ า
เครื่องบินกระดาษ/ประดิษฐ์ของเล่นวิทย์ฯ 
   (๖)  การประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   (๗)  กิจกรรมที่เสนอเพ่ิมเติม  คือ การแข่งขันประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี้ 

   - ควรมีกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติจริง  และผู้เข้าชมนิทรรศการได้ทดลองท าจริง หรือเห็นภาพ  
ที่เป็นจริง 

   - ควรมีการเชิญโรงเรียนมัธยมในจังหวัดเข้าร่วมงาน 
   - ควรมีการมีการใช้งบประมาณให้คุ้มค่าโดยกิจกรรมอาจเตรียมเป็นโครงงานการแข่งขัน 

ที่ลงไปสู่โรงเรียนต่าง ๆ  มีการแข่งขันเป็นล าดับ และตัดสินผลงานในวันที่จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  เพ่ือเป็น
ประโยชน์ด้านการพัฒนาครูและนักเรียนในท้องถิ่นให้มากข้ึน 
   - ควรมีความร่วมมือกับท้องถิ่นและแสดงความสามารถให้โรงเรียนได้รับรู้  และการจัด
นิทรรศการควรเป็นรูปแบบใหม่  มีการจัดประชุมด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสให้กับครู นักเรียน ด้วย 
   - ควรมีการสร้างเครือข่ายกับองค์กรเอกชนที่มีชื่อเสียงในด้านต่าง ๆ  เช่น ด้านพลังงาน  
ทดแทน หรือมีการน าผลงานมาจัดแสดงนิทรรศการ เช่น พลังงานไฟฟ้า แสงแดด น้ ามัน น้ า รวมทั้งโครงการตาม
พระราชด าริที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
   - ผศ.ภคินี  คงสิบ  แจ้งว่าควรมีการเริ่มเตรียมจัดงานตั้งแต่เนิ่น ๆ เพ่ือให้มีความพร้อม  
รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมงานอย่างกว้างขวาง 
   ประธานแจ้งว่าเมื่อรองคณบดีฝ่ายวิชาการได้เข้าร่วมประชุมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
แล้ว  จะมีการวางแผนด าเนินการในข้ันต่อไป  และจะได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันในโอกาสต่อไป 
  มติที่ประชุม  รับทราบ     
 



  ๔.๓  ผลการประเมินภาวะผู้น า  การด าเนินงานของคณบดีตามหลักธรรมาภิบาล 
   ประธานมอบหมายให้ ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก แจ้งต่อที่ประชุม 

แจ้งว่า ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก  แจ้งว่า การประเมินผู้บริหาร  เป็นข้อมูลเพื่อตอบตัว
บ่งชี้ที่ ๗.๑  ซึ่งจะมีผลการประเมินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  รวม ๑๐ หลัก (ตามเอกสารประกอบการ
ประชุมที่ ๗)  
   เกณฑ์การประเมิน  ๓.๕๗  อยู่ในขั้นดีมาก   ผู้ประเมินมีทั้งสิ้น ๔๖ คน เป็นบุคลากร
สายวิชาการ  และสายปฏิบัติการ 
   ที่ประชุมมีการอภิปราย   สรุปได้ดังนี้ 
   - ผศ.สุวรรณ์  คงมี  แจ้งว่า การประเมินในมหาวิทยาลัยไม่ควรจ ากัดการสร้างตัวชี้วัด
ของตนเอง  และควรมีการตั้งกรรมการประเมินส าหรับคณะเพ่ือการประเมินให้ลึกลงถึงสาขาวิชา   
   - ดร.กอบกิจ  ส่งศิริ  แจ้งว่า  ขอให้ศึกษาระบบการประเมินที่เป็นมาตรฐานสากล  และ
ส่งผลต่อการพัฒนา  เกณฑ์ที่สร้างตอบสนองต่อการพัฒนา  รวมทั้งผู้ประเมินควรมีความรู้ ความเข้าใจในการ
ประเมิน  ผู้รับการประเมินมีความรู้ในเกณฑ์การประเมิน    มีความพร้อมต่อการประเมิน  และการประเมินมีการ
น าผลการประเมินไปใช้  รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรได้มีส่วนร่วมในการประเมิน และเปิดโอกาสให้มีการประเมิน
ให้กว้างขวางขึ้น 
   -  นายอนุวัตน ์  แสงอ่อน  แจ้งว่า ระบบการประกันคุณภาพนโยบาย เจตนาควรเป็น
การน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ  และ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเน้นการพัฒนา
ความเป็นเลิศของแต่ละหน่วยงานคณะจึงควรปรับปรุงรูปแบบและผลการประเมินให้สอดคล้องตรงกัน 
  มติที่ประชุม  รับทราบและให้มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
     ๕.๑  รายงานผลการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ และภาค  กศ.บป.  ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕   
   ประธานมอบหมายให้   นายชัยวัฒน์    ยิ้มช้าง       รองคณบดีฝ่ายวิชาการน าเสนอต่อ 
ที่ประชุม 

นายชัยวัฒน์    ยิ้มช้าง   ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเอกสารแนบที่ ๘    ซึ่งเป็นรายงานผล 
การเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒/๒๕๕๕ ของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.บป. ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี   เพ่ือน าเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
   ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นโดยสรุป ดังนี้ 
   - ดร.กอบกิจ ส่งศิริ แจ้งว่า การอนุมัติผลการเรียนควรมีการสรุปรายละเอียดที่ชัดเจน

เพ่ือให้คณะกรรมการได้เห็นในภาพรวม และควรน าเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองตามระเบียบและข้อกฎหมายที่
ถูกต้อง จึงเห็นควรให้น าไปพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องก่อน แล้วน าเสนอในระเบียบวาระสืบเนื่องใน
การประชุมคราวต่อไป 
  มติที่ประชุม  รับทราบและให้น าเสนอในระเบียบวาระสืบเนื่องในการประชุมคราวต่อไป 

 

  ๕.๒  แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (๒๕๕๖-๒๕๖๐) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
         ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณา แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (๒๕๕๖-๒๕๖๐)  ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เอกสารประกอบการประชุมที่ ๙)    



          ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นโดยสรุป ดังนี้ 
          - ดร.กอบกิจ  ส่งศิริ  แจ้งว่า กระบวนการจัดท าแผนควรมีการส ารวจปัญหาความต้องการ             
วิเคราะห์ภารกิจและน าเสนอในที่ประชุมเพ่ือท างานร่วมกัน โดยศึกษา นโยบายด้านการศึกษาของแผนพัฒนา
การศึกษาของชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปัจจุบัน  แผนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบาย
ของมหาวิทยาลัย   เพ่ือน ามาวางแผนการพัฒนาในระยะยาวต่อไป  ต่อจากนั้นพิจารณาในแต่ละกลยุทธจะจัดท า
โครงการอย่างไร  และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนต่อไป  และการน าเสนอควรน าเสนอเป็น PowerPoint เพ่ือ
มองในภาพรวมได้อย่างชัดเจน 
   - ดร.สมบูรณ์  นิยม แจ้งว่า  การจัดท าแผนได้ด าเนินการจัดท าตามกระบวนการตามที่
กล่าวมาท้ังหมด และได้น าข้อคิดเห็นข้างต้นมาเป็นองค์ประกอบที่น ามาพิจารณาด าเนินการทั้งหมด   ด าเนินการ
ตามข้ันตอนกระบวนการ  โดยวิเคราะห์ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค  โอกาส และจากการประชุมได้กลับมา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนฯ  จึงเป็นแผนกลยุทธ์ที่น าเนอให้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 
   -  นายอนุวัตน์   แสงอ่อน    แจ้งว่าควรน าแผนกลยุทธ์นี้น าไปพิจารณาปรับปรุงใน
รายละเอียดตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิให้ครบถ้วนก่อน  แล้วน าเสนอในการประชุมคราวต่อไป   
  มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ  และให้น าไปพิจารณาในระเบียบวาระสืบเนื่อง 
 

  ๕.๓ แผนความต้องการงบลงทุน  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-
๒๕๕๙ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเอกสารประกอบการประชุมที่ ๑๐  
   ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นโดยสรุป ดังนี้ 
   - ดร.กอบกิจ  ส่งศิริ  แจ้งว่า ในการจัดท าแผนนี้จะต้องเป็นกระบวนการสืบเนื่องจาก

แผนกลยุทธ์ ๕ ปี จึงจะด าเนินการจัดท าแผนความต้องการงบลงทุน  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ปีงบประมาณ 
๒๕๕๖-๒๕๕๙ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้ ได้  ในการประชุมครั้งนี้จึงให้พิจารณาว่าโครงการต่าง ๆ นั้น 
โครงการใดที่เป็นงบต่อเนื่องหรือด าเนินการต่อเนื่อง และมีความจ าเป็นเป็นไปตามความต้องการ เพ่ือน าเสนอความ
ต้องการต่อส่วนกลางเพ่ือของบประมาณ จึงควรมอบหมายให้สาขาวิชาส ารวจความต้องการความจ าเป็นของครุภัณฑ์
ตามสภาพความเป็นจริง เมื่อส ารวจแล้วน ามาพิจารณากลั่นกรองจัดล าดับความส าคัญเพ่ือการจัดสรรงบประมาณ
ต่อไป  และการน าเสนอควรน าเสนอเป็น PowerPoint  โดยจะต้องเสนอความเป็นมา  สรุปในภาพรวมให้ที่ประชุม
พิจารณาได้อย่างรวดเร็ว  ดังนั้นจึงขอให้น าไปพิจารณาปรับปรุง  และน าเสนอในระเบียบวาระสืบเนื่องในการ
ประชุมคราวต่อไป 

   -  ผศ.พีระพงษ์  คงมี  แจ้งว่าการจัดท าได้ให้สาขาวิชาได้ส ารวจความต้องการของสาขา
และจัดล าดับความส าคัญแล้ว 

   -  ผศ.สุวรรณ์  คงมี  ควรผลักดันให้สาขาวิชาได้รับครุภัณฑ์ที่จ าเป็นเพื่อฝึกปฏิบัติการได้  
  มติที่ประชุม  รับทราบและให้น าเสนอในระเบียบวาระสืบเนื่องในการประชุมคราวต่อไป 
 

  ๕.๔  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖  ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเอกสารประกอบการประชุมที่ ๑๑   ซึ่งเป็นแผนที่ใช้ใน
การปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖  ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นโดยสรุป ดังนี้ 



   - ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการ  ความจ าเป็น 
เพ่ือน าเสนอในระเบียบวาระสืบเนื่องในการประชุมคราวต่อไป    
  มติที่ประชุม เห็นชอบให้พิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการ ความจ าเป็น เพ่ือ
น าเสนอในระเบียบวาระสืบเนื่องในการประชุมคราวต่อไป   
 

  ๕.๕  คู่มือประกันคุณภาพทางการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕   
   ประธาน และแจ้งว่าเนื่องจากจะมีการประเมินคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ประเมินภาควิชาและสาขาวิชา  ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่จะถึงนี้   จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเอกสาร
ประกอบการประชุมที่ ๑๒  เพ่ือรับการประเมินดังกล่าว 
   ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นโดยสรุป ดังนี้ 
   - ดร.กอบกิจ  ส่งศิริ  แจ้งว่า แนวโน้มในการปรับปรุงการประเมินภายใน ภายนอกจะมี
การปรับเปลี่ยน จึงควรเตรียมเสนอโครงการปรับปรุง เพ่ือปฏิรูประบบการประกันคุณภาพภายในของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    - เนื่องจากจะมีการประเมินคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในต้นเดือนมิถุนายน 
๒๕๕๖ จึงให้ย้ายระเบียบวาระนี้ ไปอยู่ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ ดัง
เอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  ๕.๖  แผนบริหารความเสี่ยง  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
   ประธาน และแจ้งว่าเนื่องจากจะมีการประเมินคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ประเมินภาควิชาและสาขาวิชา   ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่จะถึงนี้   จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเอกสาร
ประกอบการประชุมที่ ๑๓  เพ่ือรับการประเมินดังกล่าว 
   ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นโดยสรุป ดังนี้ 
    -  เนื่องจากจะมีการประเมินแผนบริหารความเสี่ยง  ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๕๕ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖  จึงให้ย้ายระเบียบวาระนี้ ไปอยู่ในระเบียบวาระที่ ๔ 
เรื่องเสนอเพ่ือทราบ   เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ   ดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
     ไม่มี 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น.  
 
     (นางนิภาพร  ค าตัน)     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพงษ์  เนียมเสวก) 
 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม                    ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 

 

 


