
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๓๑  ตลุาคม  ๒๕๕๖ 
ณ ห้อง ๑๓๑๒๐  (ห้องประชุม พ.ว.ส.) ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

 ผู้มาประชุม 
๑. ผศ.ว่าที ่ร.ต.อภิเดช  มงคลปัญญา คณบด ี          ประธาน 
๒. ผศ.สุวรรณ์  คงม ี   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ      กรรมการ 
๓. ผศ.ชะยันต์  อินเล็ก   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 
๔. ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก   รองคณบดีฝา่ยบรหิาร        กรรมการ 
๕. นายชัยวฒัน ์ ยิ้มชา้ง   รองคณบดีฝา่ยวิชาการ      กรรมการ 
๖. นายวิฑูร  สนธิปกัษ ์   รองคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษา    กรรมการ                                              
๗. ผศ.ดร.ภาคิน  อนิทร์ชดิจุ้ย  หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์  
๘. ผศ.ภคนิี  คงสบิ    หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต ์ กรรมการ 
๙. ดร.วริังรอง  แสงอรุณเลศิ  หัวหน้าศูนยว์ิทยาศาสตร ์  กรรมการ 
 ๑๐.ดร.สมบูรณ์  นิยม     ตัวแทนคณาจารย์ประจ า- 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์      กรรมการ 
๑๑.นายพงษ์ศักดิ์  ศิรโิสม   ตัวแทนคณาจารย์ประจ า- 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์   กรรมการ     
๑๒.นางนิภาพร  ค าตนั   รักษาการหวัหน้าส านักงานคณบด ีกรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ดร.กอบกิจ  ส่งศิร ิ    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    ติดภารกิจ 
๒.  ท.พ.สุพจน ์ หวังปรดีาเลิศกุล  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    ติดภารกิจ  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายอนวุัตน์  แสงอ่อน    ผู้ช่วยคณบด ี
 
เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

         เมื่อที่ประชมุครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ว่าทีร่้อยตรีอภิเดช มงคลปญัญา 
คณบดคีณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ประธานการประชุมกล่าวเปดิการประชุม แนะน าผู้ทรงคุณวุฒิ



ประจ าคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี    ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    และเริ่มการ
ประชมุตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องทีป่ระธานแจ้งต่อที่ประชุม 
  ๑.๑ เปดิภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖  วันท่ี ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 
        ประธานแจง้วา่   มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ก าหนดเปดิภาคเรียนที่ ๒          

ปีการศึกษา  ๒๕๕๖   ในวนัที่   ๑๑   พฤศจกิายน    ๒๕๕๖  (ดงัเอกสารประกอบการประชุม  
หมายเลข ๑) 

   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๒  ผลการประเมินประกนัคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
          ประธานสรุปผลการประเมนิการประกนัคุณภาพทางการศึกษา   คณะ
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  ดงันี ้
 
     องค์ประกอบคุณภาพ                            คะแนนการประเมิน             ระดับคุณภาพ 
องค์ประกอบที่ ๑  ปรัชญา  ปณิธาน  วตัถปุระสงค ์       ๕.๐๐        ดีมาก 
และแผนด าเนินการ   
องค์ประกอบที่ ๒  การผลติบัณฑิต   ๓.๘๓                              ด ี
องค์ประกอบที่ ๓  กิจกรรมการพัฒนานกัศึกษา  ๓.๕๐        พอใช้  
องค์ประกอบที่ ๔  การวิจัย    ๓.๐๔        พอใช ้
องค์ประกอบที่ ๕  การบรกิารทางวิชาการแก่สังคม ๔.๕๐                   ด ี
องค์ประกอบที่ ๖  การท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ๔.๖๗        ดีมาก 
องค์ประกอบที่ ๗  การบรหิารและการจัดการ  ๔.๘๖        ดีมาก 
องค์ประกอบที่ ๘  การเงนิและงบประมาณ  ๕.๐๐                          ดีมาก 
องค์ประกอบที่ ๙  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ๔.๐๐          ด ี
 เฉลี่ยคะแนนทุกตวับ่งชี้ ของ สกอ.  ๔.๔๓         ด ี
 เฉลี่ยคะแนนทุกตวับ่งชี้ ของ สมศ.  ๓.๒๖        พอใช ้
 เฉลี่ยคะแนนทุกองค์ประกอบตัวบ่งชี ้  ๔.๐๕         ด ี
 

   ที่ประชุม  รับทราบ 
           
ระเบียบวาระท่ี ๒  การพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

     ประธานขอให้ทีป่ระชุมพิจารณารายงานการประชมุคณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ครัง้ที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖  เป็นรายหน้า  

     มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชมุ 



 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเน่ือง 
        ๓.๑ รายงานผลการเรยีนของนักศึกษาภาคปกติ  และภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่   
๒/๒๕๕๕ 
                        ประธานแจ้งว่ารายงานผลการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ  และภาค กศ.บป.  
ภาคเรียนที ่  ๒/๒๕๕๕    นี้   ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชมุแลว้    จงึขอจดัส่งไปยังส านักส่งเสริม- 
วิชาการและงานทะเบียนเพื่อด าเนินการต่อไป   และไมใ่ห้ส่งผลกระทบต่อนกัศึกษา 
   มติที่ประชุม  อนมุัต ิ ผลการเรียนของนักศกึษาภาคปกติ  และภาค กศ.บป. ภาคเรยีน
ที่   ๒/๒๕๕๕ 
  

  ๓.๒ แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ของคณะวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี
  ประธานแจ้งว่า  แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยนีี ้ ไดด้ าเนินการตามกระบวนการ  โดยมีการประชุมวางแผนเพ่ือจดัท าแผนยุทธศาสตรฯ์ 
โดยคณะกรรมการบริหาร ก่อนที่จะมีการประชมุเพื่อจัดท า SWOT การประชุมสัมมนาระดมความ
คิดเห็นจากคณาจารย์  เจ้าหนา้ที่  ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย  จากนัน้มีการประชุมในส่วน
คณะกรรมการบริหารคณะหลายครัง้   เพื่อกลั่นกรองให้แผนมีความสมบูรณแ์ละให้ทุกส่วนมีสว่นร่วมใน
การจดัท าแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ดงันัน้จึง
ขอให้ที่ประชมุได้พิจารณา  และทบทวนให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงแผนในปีตอ่ไป 
  ที่ประชมุมีการแสดงความคดิเหน็ โดยสรุป ดังนี้ 
  ดร.สมบูรณ ์ นิยม  ตวัแทนคณาจารย ์  มีความประสงค์ให้มีการทบทวนแผน ซึ่งในบาง
ตัวชีว้ัดที่มีผลการประเมินคะแนนนอ้ย และการผลติบณัฑิต  หรืองานวิจัย ควรมีการปรับแผนเพื่อหา
วิธีการท าอยา่งไรให้บรรลุผลส าเร็จและมคีะแนนสูงขึน้ 
  ผศ.ภคิน ี  คงสบิ หวัหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต ์ แจง้วา่ในองค์ประกอบที่มีค่า
คะแนนในระดับพอใช้  ควรมีการปรับปรุงแผนเพ่ือให้มคี่าคะแนนทีด่ีขึน้ 

ประธาน   มอบให้ผู้เกี่ยวข้องน าข้อเสนอแนะจากที่ประชุม  ไปปรับปรุงแผนฯ  ใน
องค์ประกอบที่มคีะแนนน้อย  
    มติที่ประชุม  อนุมัติ แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ของคณะ
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 

๓.๓ แผนความต้องการงบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง ปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ - ๒๕๕๙  ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประธานแจ้งว่าคณะจะต้องจัดส่งแผนความต้องการงบลงทุน ครุภัณฑ์ ทีด่นิและ
สิ่งก่อสร้าง  ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙  ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อที่มหาวิทยาลัย
จัดส่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และขออนุมตัิจากกระทรวงตามล าดับ  และจะต้องจดัท า



ให้ทันตามกรอบเวลา จึงน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ   เพื่อใหค้วามเหน็ชอบและจัดสง่
มหาวิทยาลัยให้ทันตามก าหนดเวลา  ซึง่ในกระบวนการจัดท า  หัวหนา้ภาควชิา  หวัหน้าสาขาวชิา  
หัวหน้าศูนยว์ิทยาศาสตรม์ีสว่นรว่มในการจดัท า  เพื่อน าเสนอขอรับการจดัสรรงบประมาณ   

  ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก  รองคณบดีฝ่ายบริหาร       แจ้งว่า   ในการจดัท าแผน
ความต้องการงบลงทุน  ครภุัณฑ์  ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ –  ๒๕๕๙  ควรมีการรบั
ฟังความคิดเหน็จากสาขาวิชาด้วย 

นายพงษ์ศักดิ์  ศริิโสม  ตวัแทนอาจารย์ประจ าภาควชิาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เห็นว่า
ควรมีการปรบัปรงุแผนความต้องการใหม่ได้  เพื่อให้สาขาวิชาไดร้ับงบประมาณเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ให้
สอดคล้องกับความเปน็จรงิ 

ประธาน  แจ้งว่าก่อนมีการจัดตั้งงบประมาณในปตี่อไป  จะจดัให้ผู้บริหารทุกระดับได้
ประชมุเพื่อพิจารณาร่วมกัน  อาจเป็นประมาณเดือนพฤษภาคมหรือมิถนุายน 

มติที่ประชุม   อนุมตัิ   แผนความต้องการงบลงทนุ   ครุภัณฑ์   ที่ดนิและสิ่งกอ่สร้าง 
ปีงบประมาณ   ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙  ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
 

  ๓.๔ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
  ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  แผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของ
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   
  ที่ประชมุได้พิจารณาเอกสารแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖  ของคณะ
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี (ดงัเอกสารประกอบการประชุม) 

มติที่ประชุม  อนุมตั ิ แผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของคณะ
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 

  ๓.๕ แผนบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปี ๒๕๕๕  
  ประธาน  แจ้งว่า ที่ประชุมให้น าแผนบรหิารความเสีย่งและรายงานผลการด าเนนิงาน
ตามแผนปี  ๒๕๕๕ เพื่อพิจารณาในการประชมุนี ้   จงึขอให้ นายอนุวตัน ์ แสงออ่น   น าเสนอโดยสรุป
ต่อที่ประชมุ 
  นายอนวุัตน์  แสงออ่น  ผูช้่วยคณบดี  น าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการประจ าคณะ
เพื่อให้ข้อเสนอแนะ  และน าไปจัดท าแผนบรหิารความเสี่ยง   โดยคณะกรรมการบรหิารคณะจะเปน็
ผู้จัดท าแผนฯ 
  ประเดน็ความเสี่ยง ๓ ข้อ ของคณะ ประกอบดว้ย 
  ๑. ความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ์  มีแนวทางในการปรบัปรุงคอืการ
จัดสรรงบประมาณในการจดัการความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการ 
  ๒. งานวิจัยไม่มีการน าไปใช้ประโยชน์  มีแนวทางในการปรับปรุงคอื  ออกระเบียบ
ปฏิบัติในการรับทนุอุดหนนุการวิจัย 



  ๓. ผู้ปฏิบตัิงานไมป่ฏิบตัิตามกฎระเบียบ ขั้นตอนของมหาวิทยาลัย มแีนวทางในการ
ปรับปรุงคือ  จัดกิจกรรมสรา้งความเข้าใจและตระหนักในกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ควรรูใ้ห้แก่บคุลากร  เชน่  
การจดัท าคูม่ือ ๆ ให้บคุลากรของคณะได้ทราบ ฯลฯ 
  และขอเชญิที่ประชุมใหข้้อเสนอแนะ  เพื่อน าไปปรบัปรงุแผนต่อไปในปี ๒๕๕๖ 
  - ดร.สมบูรณ์  นิยม  ตัวแทนอาจารย์ประจ าภาควชิาวิทยาศาสตร์  ขอให้ศกึษาจาก
แผนการบริหารความเสี่ยงส าหรับ ปี ๒๕๕๕  เพื่อเตรียมการจัดท าแผนบรหิารความเสี่ยง  ส าหรับปี 
๒๕๕๖  และขอเสนอความเสี่ยงที่ตอ้งท า ดงันี ้   ๑)  เรื่องอาจารยม์ีคุณวุฒติรงหรือไม่ทัง้ในระดบั 
ปริญญาตรี โท เอก ซึ่งจะท าให้มีผลต่อการเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสูตร ๒) จ านวนนกัศึกษาบาง
สาขาวชิาของคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในอนาคตมแีนวโนม้จะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างไร   ๓) การ                                                         
ส่งอาจารยไ์ปศกึษาตอ่ในระดับปริญญาเอก เมื่อกลบัมาปฏิบตัิราชการจะเปน็กรรมการบรหิารหลักสตูร
ไดห้รือไม ่
  - ผศ.สวุรรณ์  คงมี ผู้ทรงคุณวฒุิ  แจง้ว่าตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาและแนวทางการ
พัฒนาอาจารยต์้องมคีุณวฒุติรงกับสาขาวชิาที่สอนเด  และจะต้องดแูลอย่างเครง่ครัด  ในบางสาขาวิชามี
ความเสี่ยงในด้านการประกนัคุณภาพ  ดังนั้นในการสง่อาจารย์ไปศึกษาต่อจงึต้องศกึษาต่อในสาขาวิชาที่
ตรงกันทัง้ในระดบัปรญิญาตรี  โทและเอก 
  - นายพงษ์ศักดิ ์  ศิรโิสม  แจง้ว่าในการหาแนวทางส าหรบัการจัดท าแผนส าหรับป ี
๒๕๕๖  ควรมกีารเชื่อมโยงกันดา้นโอกาส ภัยคกุคาม  จุดแข็ง  จดุอ่อน  เชน่ บุคลากรไปศึกษาต่อไมต่รง
สายจึงอาจเปน็ความเสี่ยง  และการจดัท าแผนบริหารความเสี่ยงควรเชื่อมโยงกับ SWOT ด้วย 
  - ผศ.พีระพงษ ์  เนียมเสวก  แจ้งว่าแผนกลยุทธน์ าไปสู่การบรหิารความเสี่ยงควร
พิจารณาว่าสอดคล้องกนัหรอืไม่   และการปฏิบตัิตามแผนควรเป็นการบรหิารเชิงรุก  เช่น งานวิชาการ
สาขาวชิาที่เปิดสอนในระดบัปริญญาโทมีจ านวนน้อยและไมม่ีการเพิ่มขึน้  ด้านอาคารสถานที ่ การมี
ห้องสมดุคณะซึง่ถือว่าเป็นความเสี่ยง 
  - ผศ.สวุรรณ์  คงม ี  แจ้งว่าการบรหิารความเสี่ยงความพิจารณาด้านหลักสตูรใหม่  มี
การพัฒนาอุปกรณ ์  เครื่องมือ  หลักสตูรและบุคลากร  รวมทั้งนักเรียนที่เข้ามาศึกษาจะตอ้งมคีวาม
พร้อมที่จะศกึษาในสาขาวิชานั้น ๆ ดว้ย  โดยเฉพาะรายวิชาพื้นฐาน   
  - ผศ.ภคนิี  คงสิบ  แจง้วา่ในการศึกษาระดับปริญญาเอก  นโยบายของมหาวิทยาลัย
และของคณะควรมคีวามชดัเจน  โดยมีการกลัน่กรองตั้งแตร่ะดับสาขาวชิาตามล าดบั  และในสาขาวิชาที่
มีผู้เรียนน้อยกค็วรมีการพิจารณา 
  - ดร.สมบูรณ ์   นิยม  แจง้ว่า    ในขณะนี้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู ่  AEC  
จึงควรพิจารณาว่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหีลกัสูตรใด ที่จะรองรบัความต้องการเข้ามาศึกษา
ของกลุม่ประเทศอาเซียนได ้
  ประธานแจ้งว่าจะน าข้อเสนอแนะไปปรบัปรงุแผนการบริหารความเสี่ยงในปตี่อไป 



มติที่ประชุม  อนมุัต ิ  แผนบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการด าเนนิงานตามแผน    
ปี ๒๕๕๕ 

    

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
  ๔.๑  รายงานการเงิน  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

  ประธาน    น าเสนอสรุปรายงานการเงิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖   (เงิน
แผ่นดินและเงินรายได้)  ตั้งแต ่ วนัที่  ๑๖  สิงหาคม  ถงึ  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖  (เอกสารประกอบการ
ประชมุ)  ดังนี ้

-  เงินแผน่ดนิที่ได้รบั ๑๐,๘๙๒,๗๖๕.๐๐ บาท 
   ใช้ไป ๑๐,๒๔๕,๔๙๕.๙๐ คดิเปน็ ๙๔.๐๖ %  

คงเหลอื ๖๔๗,๒๖๙.๑๐ คดิเป็น ๕.๙๔ % 
- เงินรายได้ที่ได้รับ ๖,๓๐๓,๒๐๐.๐๐ 
      ใชไ้ป ๖,๐๖๘.๔๐๑.๗๔  คิดเป็น ๙๖.๒๗ % 

คงเหลอื ๒๓๔,๗๙๘.๒๖ คดิเป็น ๓.๗๓ %     
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  ๔.๒ รายงานการเงิน  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
         ประธาน  น าเสนอการจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ต่อที่
ประชมุ   
  งบประมาณที่ได้รับจดัสรรป ี๒๕๕๗   ๑๕,๗๐๓,๑๐๐  บาท 
  เงินทีไ่ดร้ับเป็นคา่สอนต่างคณะ    ๑,๕๘๐,๐๐๐  บาท 
  รวมเป็นเงินที่ได้รับจดัสรร  ๑๗,๒๘๓,๑๐๐  บาท 
  รวมเป็นเงินที่ได้รับจดัสรรแบ่งเปน็ 
  - เงนิแผน่ดิน    ๘,๓๒๘,๒๐๐  บาท 
  - เงนิรายได ้    ๘,๙๕๔,๙๐๐  บาท 
  คณะกรรมการได้จดัสรรงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร ์ ซึ่งจ าแนกตามหน่วยงาน  
ดังนี ้
  ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๑   สร้างโอกาสในการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและพฒันาการเรียน
การสอนให้มีคณุภาพสู่มาตรฐานสากล จ านวน ๑๒,๒๗๕,๙๐๐ บาท 
  ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒  สร้างความรู้และนวัตกรรมใหส้ามารถตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดบัชาติและน าไปใช ้ ประโยชนต์่อการพัฒนาท้องถิน่  จ านวน  ๕๖๐,๐๐๐ บาท 
  ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ให้บรกิารวิชาการถา่ยทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสืบสาน
โครงการพระราชด าริให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยนืฯ จ านวน ๒,๗๔๔,๕๐๐ บาท 
  ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ฟ้ืนฟูและสบืสานคุณค่าความหลากหลาย ของวัฒนธรรมไทย
ทั้งที่เปน็วถิีชีวติ  ประเพณี  ค่านิยมทดีีงาม จ านวน  ๗๓๓,๗๐๐  บาท 



  ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๕  เพ่ิมศักยภาพครู และบุคลากรทางการศกึษา ใหม้ีคุณภาพและ
มาตรฐาน  - 
  ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการให้ได้มาตรฐานเปน็ไปตาม
หลักเกณฑแ์ละวิธกีารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จ านวน  ๙๖๙,๐๐๐  บาท 

- ผศ. สุวรรณ์  คงมี แจ้งว่าในการจดัสรรงบประมาณ   ส่วนการพัฒนาบคุลากรการ
จัดสรรงบประมาณควรใหต้รงเปา้หมาย  สว่นกลางจงึควรได้รบัข้อมูลจากคณะ  เพือ่การจดัสรร
งบประมาณในการพัฒนาบคุลากร  

     
  มติที่ประชุม  รับทราบ     
 
  ๔.๓  แผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
           ที่ประชุมใหน้ าไปพิจารณาในระเบียบวาระที ่๕.๒ 
     
   มติที่ประชุม   รบัทราบ 
 

         ๔.๔ รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตรข์องปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ 
         ที่ประชุมใหน้ าไปพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๕.๓ 
     
  มติที่ประชุม   รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ๕.๑  รายงานผลการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ และภาค  กศ.บป.  ภาคเรียนท่ี ๓/
๒๕๕๕  และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ 
          ประธานมอบหมายให้  น าเสนอต่อที่ประชุม   และขอให้ทีป่ระชุมพิจารณา    
ดังต่อไปนี้  

- รายงานผลการเรียนนักศกึษาภาคปกติ  ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๕    
- รายงานผลการเรียนนักศกึษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที ่๓/๒๕๕๕   
- รายงานผลการเรียนนักศกึษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖   
  (มรีายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชมุ) 

                           รายงานผลการเรียนข้างตน้   นายชัยวัฒน์   ยิ้มช้าง    รองคณบดีฝ่ายวิชาการได้
น าเขา้พิจารณา  ในทีป่ระชมุคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการเรียนของนักศกึษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเรียบร้อยแล้ว ๆ    จึงขอให้ทีป่ระชุม พิจารณา 



          ที่ประชุมได้พิจารณาเอกสารประกอบการประชมุ มีความเหน็ให้อนุมตัิผลการ
เรียนดังกลา่ว 
  
  มติที่ประชุม  อนุมตัิ ผลการเรียนของนักศกึษาภาคปกติ และภาค  กศ.บป.  ภาคเรียน
ท่ี ๓/๒๕๕๕  และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ 
 
   ๕.๒  แผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
          ประธาน แจ้งว่าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ซึง่จะใช้เป็น
กรอบในการด าเนินงานในปงีบประมาณ ๒๕๕๗  ของภาควิชาและสาขาวิชาต่าง ๆ   และใช้ในการ
ติดตามประเมนิผลความส าเร็จในการด าเนนิงาน และเพ่ือให้การด าเนนิงานสัมฤทธิ์ผล ได้ก าหนด
ประเดน็ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานไว้ ๕ ประเด็น ดงันี้ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการผลิตบัณฑิตทีม่ีมาตรฐาน คุณภาพ ตามความ
ต้องการของสังคม  

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒  สร้างนวตักรรมและความรู้ และพัฒนาความสามารถในการ
วิจัย  เพ่ือพัฒนาทอ้งถิน่สู่ประชาคมอาเซียน 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๓  เสรมิสร้างศักยภาพการเปน็ผู้น าในการให้บรกิารวิชาการสู่
ท้องถิน่และสืบสานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด ารใิห้เกิดการพัฒนาที่ยัง่ยืน 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๔  สง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  ภูมปิัญญาและ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น                  

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๕  สง่เสริมระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
ต่อจากนั้นประธานน าเสนอรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรมตา่ง ๆ 

ของแผนปฏบิัตริาชการ  ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๕๗ ต่อที่ประชุม  เพื่ออนุมัตแิผนฯ  และขอให้ที่
ประชมุให้ขอ้เสนอแนะ   
   - ผศ.ชะยนัต์ อินเลก็ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ มีความเห็นว่าควรมโีครงการอบรม        
เชิงปฏิบตัิการการเตรียมความพร้อม  เพื่อการปรับพื้นฐานก่อนเปดิภาคเรียนส าหรบันักศกึษา 
   - นายวิฑูรย์  สนธิปกัษ์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศกึษา แจง้ว่าจะประสานงาน
กับรองคณบดีฝ่ายวิชาการเพ่ือจัดเตรียมความพรอ้มใหก้ับนักศึกษาในโอกาสต่อไป 
   - ดร.สมบูรณ ์นิยม   มีความเหน็ว่าควรจัดอบรมในระยะเวลาก่อนเปดิภาคเรียน 
และในเรื่องการจดัหอ้งเรียนควรประสานกบัมหาวทิยาลยัให้มีการปรับห้องเรียนเปน็ห้องเรียนขนาดใหญ่  
เพื่อประหยัดงบประมาณในการจ้างอาจารย์  
   - ผศ.สุวรรณ์ คงมี มคีวามเหน็ว่าควรมีการจัดกิจกรรมโดยใหอ้าจารย์สอนวิชา
พ้ืนฐานให้กับนักเรียนโดยจดันอกเวลา     หรือใหเ้ข้าค่ายเพื่อปรบัพื้นฐานใหน้ักเรียนก่อนเปดิเรียนโดย
แจ้งใหน้ักเรียนได้ทราบลว่งหน้า 



- ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก  มีความเห็นว่าการจดัท าแผนฯ ควรเปน็ไปตาม
กรอบโครงสร้างการบรหิาร เช่น ภาควิชา  สาขาวิชา ใหม้ีปรากฏในแผนฯ 

- ดร.สมบูรณ ์ นิยม  มีความเหน็ว่าการพัฒนาอาจารย์ให้มีต าแหนง่ทางวิชาการ  
ควรมีความรว่มมือกับที่ปรกึษาให้ค าแนะน าจนกว่าอาจารย์จะได้เอกสารต ารา 

- นายอนวุัตน์  แสงออ่น  แจ้งวา่การผลิตต าราเพื่อขอผลงานทางวิชาการ  เมื่อ
มีการตั้งคณะกรรมการตรวจโดยมีผู้ทรงคุณวฒุิตรวจต าราและเอกสาร   ต าราที่ผ่านการตรวจโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจะสามารถใชน้บัคะแนนการประกนัคุณภาพได ้

ประธาน มีความเห็นว่าควรมีการเนน้ตวับคุคลที่คาดวา่จะผลิตผลงานได้ส าเร็จ 
เพื่อด าเนินการตามขั้นตอน รวมทั้งเพื่อให้เบกิค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนได้ตามระเบียบ   จึงมอบหมายให้
รองคณบดีฝา่ยวิชาการรับไปด าเนินการ 
  มติที่ประชุม   อนุมตั ิแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๕๗   
 

   ๕.๓   รายงานผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้ของแผนยุทธศาสตรข์องปี งบประมาณ 
๒๕๕๖ 
           ประธานมอบหมายให้   นายอนวุัตน ์  แสงอ่อน    น าเสนอต่อทีป่ระชุม   และขอใหท้ี่
ประชมุพิจารณา   ดังต่อไปนี้  

 - นายอนุวตัน์ แสงออ่น  แจ้งวา่คณะมีการก าหนดตัวบ่งชี้ การประกนัคุณภาพภายใน
คณะตอ้งรายงานผลประเมนิตามตวับง่ชี้ในแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์     ตามแผนกลยุทธ์ของคณะ  
พิจารณาจากผลงานด าเนินงาน   บางตวับง่ชี้ยังไม่สามารถรายงานได ้      ทีป่ระชมุอาจมีการปรับปรุง
ตัวบ่งชี้ได้  และใหข้้อเสนอแนะเพื่อด าเนินการปรับปรุง 

- นายพงษ์ศกัดิ์  ศริิโสม   มคีวามเหน็ว่า  ระบบการประเมินยงัไมช่ัดเจน  คะแนนขึ้นอยู่
กับความสามารถในการน าเสนอแต่ไม่สะท้อนกลบัมาในระบบจึงควรพิจารณาว่าการก าหนดค่าเป้าหมาย
ส าหรบัการประเมนิควรอยูภ่ายใต้ความเปน็จริงและเหมาะสมกับคณะ 

 ประธานแจ้งว่า เปน็การรายงานผลที่ได้ด าเนนิการมาแล้ว ในตัวบ่งชี้ทีไ่ม่บรรลจุะ
ก าหนดให้ผูบ้รหิารประชุมเพ่ือพิจารณาร่วมกัน  เพื่อท าการปรับปรุงผลการด าเนินการใหบ้รรลเุป้าหมาย  
และเห็นควรมอบรองคณบดทีี่เกี่ยวขอ้งรบัไปปรบัปรงุในส่วนทีร่ับผดิชอบ 

 มติที่ประชุม    เหน็ชอบรายงานผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตรข์อง
ปีงบประมาณ   ๒๕๕๖ 

   
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอื่น ๆ  
    ๖.๑   ผศ.ชะยันต์     อินเล็ก   ผู้ทรงคุณวฒุิ   แจ้งวา่จากการศึกษารายละเอียดตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์  ว่าด้วยคณุสมบัต ิ  หลักเกณฑ์  และวิธกีารไดม้าซึ่ง
คณะกรรมการประจ าคณะ  พ. ศ. ๒๕๔๘   ข้อ  ๘ (๗)    เห็นควรใหม้ีการแต่งตั้งคณะอนกุรรมการเพ่ือ



พิจารณาอนมุัติผลการเรียน    โดยคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  มีมติให้อนุมตัิ
การแต่งตั้งคณะกรรมการชดุดงักล่าวเพื่อพิจารณาอนุมตัิผลการเรียนนักศึกษา  ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการประจ าเพื่อรบัทราบต่อไป   
    
  มติที่ประชุม  เหน็ชอบ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น.  
 
 
     (นางนิภาพร  ค าตัน)    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพงษ์  เนียมเสวก) 
 ผู้จดบนัทึกรายงานการประชุม                    ผู้ตรวจสอบรายงานการประชมุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


