
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
เมื่อวันพุธที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 

ณ ห้อง ๑๓๑๒๐  (ห้องประชุม พ.ว.ส.) ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

 ผู้มาประชุม 
๑. ผศ.ว่าที่ ร.ต.อภิเดช  มงคลปัญญา คณบดี          ประธาน 
๒. ผศ.สุวรรณ์  คงมี   ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๓. ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก  รองคณบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการ 
๔. นายชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 
๕. นายวิฑูร  สนธิปักษ์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    กรรมการ                                              
๖. ผศ.ภคินี  คงสิบ   หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรรมการ 
๗. ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ  หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์      กรรมการ 
๘. นายพงษ์ศักดิ์  ศิริโสม  ตัวแทนคณาจารย์ประจ า- 
                                               ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์   กรรมการ 
  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
     ๑. ผศ.ชะยันต์  อินเล็ก   ผู้ทรงคุณวุฒิ             ติดภารกิจ 
     ๒. ดร.กอบกจิ  ส่งศิริ    ผู้ทรงคุณวุฒิ             ติดภารกิจ 
     ๓. ท.พ.สุพจน์  หวังปรีดาเลิศกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ             ติดภารกิจ  
     ๔. ผศ.ดร.ภาคิน  อินทร์ชิดจุ้ย   หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์           ติดภารกิจ 
     ๕. ดร.สมบูรณ์  นิยม      ตัวแทนคณาจารย์ประจ า- 
                                                     ภาควิชาวิทยาศาสตร์               ไปราชการ 
     ๖. นางนิภาพร  ค าตัน   รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี          ไปราชการ 
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 - 
เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

        เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีอภิเดช มงคลปัญญา คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม  และเริ่มการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้ 
 



-๒- 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
  ๑.๑   เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗  วันที่ ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 
          ประธานแจ้งว่า   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ก าหนดเปิดภาคเรียนที่    ๑      

ปีการศึกษา  ๒๕๕๗   ในวันที่   ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  (ดังเอกสารประกอบการประชุม) 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๑.๒   การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (รอบ ๒) ระหว่างวันที่  ๑๕-๒๙  
มิถุนายน ๒๕๕๗ 

         ประธานแจ้งเรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (รอบ ๒)  ระหว่างวันที่  
๑๕ - ๒๙  มิถุนายน ๒๕๕๗   เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๓   ขอปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖  
                   ประธานแจ้งว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ได้เสนอขอประสาทปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์   สาขาวิชาชีววิทยา   ให้กับ นางศีรวรรณ  ไชยสุข   ซึ่งน าเสนอโดย  ผศ.ดร.สุภาวรรณ  
วงศ์ค าจันทร์  สาขาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ   โดยได้ผ่านสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  และได้รับ
การอนุมัติให้รับปริญญากิตติมศักดิ์  ในครั้งนี้ 

   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  การพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
     ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นรายหน้า  
   มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
                        - ไม่มี 
     มติที่ประชุม    
       

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
  ๔.๑  รายงานการเงิน  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ณ วันที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๕๗ 

         ประธาน    น าเสนอสรุปรายงานการเงิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๗    
(เงินแผ่นดินและเงินรายได้)  ณ วันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๗  (ดังเอกสารประกอบการประชุม)  ดังนี้ 

- เงินรายได้ที่ได้รับ ๘,๙๕๔,๙๐๐.๐๐ 
      ใช้ไป ๔,๑๑๕.๐๘๙.๐๕  คิดเป็น ๔๕.๙๕ % 

                               คงเหลือ ๔,๘๓๙,๘๑๐.๙๕ คิดเปน็ ๕๔.๐๕ %     
-  เงินแผ่นดินที่ได้รับ ๘,๓๒๘,๒๐๐.๐๐ บาท 



            ใช้ไป ๓,๘๒๖,๓๖๙.๘๖ คิดเป็น ๔๕.๙๔ %  
                               คงเหลือ ๔,๕๐๑,๘๓๐.๑๔ คิดเป็น ๕๔.๐๖% 
                               ประธานแจ้งว่าจะเร่งรัดการใช้งบประมาณ  โดยเฉพาะเงินรายได้ 

 

  มติที่ประชุม  รับทราบ        
 
  ๔.๒ ผลการรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภาคปกติ (รอบแรก) และการ
รับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภาคปกติ  (รอบสอง) 
        ประธานน าเสนอปฏิทินการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ภาคปกติ รอบสอง  โดยสรุป  คือ   
             -  รับสมัคร ระหว่างวันที่  ๒๐ – ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๗    

     -  สอบคัดเลือก (ข้อเขียน)  ในวันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๗   
     -  ประกาศผลการสอบคัดเลือก  ในวันที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๗   
     -  สอบสัมภาษณ์ ในวันที่  ๔  กรกฎาคม ๒๕๕๗  

                - ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ในวันที่ ๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๗    
       -  รับรายงานตัวพร้อมช าระเงินลงทะเบียน  ในวันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๗   

      ในส่วนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดรับนักศึกษา  ใน ๑๓ สาขาวิชา  คือ 
  ๑) วิทยาการคอมพิวเตอร์   ๒) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๓) เทคโนโลยีมัลติมีเดีย   ๔) คณิตศาสตร์ 
  ๕) เคมี     ๖) ฟิสิกส์ 
  ๗) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ๘) ชีววิทยา 
  ๙) จุลชีววิทยา   ๑๐) สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) 
          ๑๑) สาธารณสุขศาสตร์(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
          ๑๒) คหกรรมศาสตร์ (ศศ.บ.๔ ปี)   ๑๓) คหกรรมศาสตร์ (ศศ.บ.๔ปี เทียบโอน) 
                รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งเพ่ิมเติมว่า  รอบแรกมีรายงานตัวรวมทุกสาขา  ยังไม่ครบ
จ านวนจึงมีการรับในรอบสองเพ่ิมข้ึนในสาขาต่าง ๆ  ดังรายละเอียด   
                   

  มติที่ประชุม  รับทราบ     
 

  ๔.๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
        ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งผ่านสภาวิชาการ  
และผ่านสภามหาวิทยาลัย   และส่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว  จากนี้จะท าการ
เปิดรับนักศึกษารอบสองได้ประมาณ ๔๐ คน    ซึ่งได้ท าการประชาสัมพันธ์และมีการแนะแนวกับโรงเรียน
ต่าง ๆ  ด้วยแล้ว 
    
   มติที่ประชุม   รับทราบ 

 



         ๔.๔ แผนพัฒนาคุณภาพ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
       ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเอกสารประกอบการประชุม จากผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  คณะได้รับข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง พัฒนาในด้านใด  
ใน ๙ องค์ประกอบ  นั้น   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ Quality 
Improvement Plan  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตามข้อเสนอแนะดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  เรียบร้อยแล้ว   
จึงขอให้ทีป่ระชุมพิจารณา 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแนะควรส่งเสริมอาจารย์ให้สามารถเป็นวิทยากรมืออาชีพ  หรือผู้บริหาร
มืออาชีพ   และน าไปสู่  complete  University  ให้ได้  โดยเฉพาะครบถ้วนในเรื่องการเรียนการสอน    
    
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

         ๔.๕  แผนพัฒนาสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
         ประธานขอให้  ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก  รองคณบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอต่อที่ประชุม    
        ผศ.พีระพงษ์ เนียมเสวก ขอให้พิจารณาเอกสารประกอบการประชุม และน าเสนอดังนี้ 
        ข้อมูลแผนและยุทธศาสตร์ของคณะที่ด าเนินการมาแล้ว และน าไปสู่การพัฒนาด้าน
สารสนเทศอย่างไร ซึ่งคณะได้จัดท าแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖  ซ่ึงมียุทธศาสตร์  ๓ ข้อ  กล่าวคือ  

      ๑)  การพัฒนาระบบสารสนเทศพ้ืนฐานและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ให้เป็นมาตรฐาน 
      ๒)  เสริมสร้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการวิจัย   เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน  และการวิจัย 
      ๓) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์ความรู้ และทรัพยากร

สารสนเทศ 
      ในขั้นตอนต่อไปจะด าเนินการโดยระดมคณะกรรมการ  เพ่ือพัฒนางานเทคโนโลยี-

สารสนเทศ โดยจะท าการจัดระบบข้อมูลให้มีความสมบูรณ์และทันสมัย เช่น ในด้านการประชาสัมพันธ์   และ
อ่ืน ๆ   และจะขอความร่วมมือจากอาจารย์ที่มีความช านาญทางคอมพิวเตอร์ช่วยด าเนินการ    
         - อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม  เห็นควรให้มีการประสานข้อมูลต่าง ๆ  เพ่ือท าการอัพเดท
ข้อมูลให้มีความทันสมัยขึ้น   
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

         ๔.๖  แผนพัฒนาบุคลากร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
          ประธาน น าเสนอแผนพัฒนาบุคลากร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ต่อที่
ประชุม เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ  และแจ้งว่าคณะได้ก าหนดแผนพัฒนาการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ไว้ ดังนี้ 
  ๑) การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ด้านการเรียนการสอน 
  ๒) พัฒนาคุณภาพอาจารย์ด้านการวิจัย 



๓) การพัฒนาอาจารย์ด้านการบริการวิชาการ 
๔) การพัฒนาอาจารย์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
ในส่วนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  ได้จัดท าแผนพัฒนาไว้ ดังนี้ 

      ๑) การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
    - โครงการศึกษาดูงานสถาบันการศึกษา 
    - โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ 

                         - โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานส านักงานคณบดี 
            ผศ.สุวรรณ์  คงมี  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ข้อเสนอแนะว่าเห็นควรให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์  รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์  และอ่ืน ๆ   
ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญของคณะ   
  มติที่ประชุม   รับทราบ 

         ๔.๗ แผนด าเนินงานวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี ๒๕๕๗ 
 ประธาน  แจ้งว่า แผนด าเนินงานวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 

๒๕๕๗   ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะงานวิชาการ   น ามาจากแผนปฏิบัติราชการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
จึงขอเชิญที่ประชุมพิจารณาเอกสารประกอบการประชุม และให้ข้อเสนอแนะ     
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

         ๔.๘ แผนยุทธศาสตร์  ศูนย์วิทยาศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ 
        ประธาน  แจ้งว่า ดร.วริังรอง แสงอรุณเลิศ    หวัหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์  ได้จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์  ซึ่งมี   ๔  ประเด็นยุทธศาสตร์  มีมาตรการ  ตัวชี้วัด  และเป้าหมายในการ
ด าเนินการ ซึ่งมีท้ังงานการเรียนการสอน  และบริการวิชาการ  จึงขอเชิญที่ประชุมพิจารณาเอกสาร
ประกอบการประชุม  และให้ข้อเสนอแนะ     
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

         ๔.๙ รายงานผลการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ  และภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ 
         ประธาน  มอบหมายให้  อาจารย์ชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการรายงานต่อ
ที่ประชุม 
        อาจารย์ชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง  รายงาน ดังนี้ 
        เอกสารประกอบการประชุม เป็นการรายงานผลการเรียนของนักศึกษาภาคปกติและ 
ภาค กศ.บป. ส าหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖  ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล
การเรียน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ดังนี้  
   - ครั้งที่ ๑  ในวันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๗   พิจารณาผลการเรียนส าหรับนักศึกษาท่ีจะจบ
การศึกษา  เพ่ือจัดส่งมหาวิทยาลัยภายในวันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๕๗   
  - ครั้งที่ ๒  ในวันที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๗  พิจารณาผลการเรียนส าหรับนักศึกษาที่ยังไม่
จบการศึกษา   



  - ครั้งที่ ๓  ในวันที่  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  พิจารณาผลการเรียนส าหรับผู้ที่ส่งผลการ
เรียนล่าช้า / ตกค้าง 
   ในการพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาจะมีการน าเข้าประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล
การเรียนของคณะทุกครั้ง  ก่อนน าส่งมหาวิทยาลัยต่อไป 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
     ไม่มี 
   มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  

    ๖.๑  ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก รองคณบดีฝ่ายบริหาร รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ปี
การศึกษา  ๒๕๕๖  ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในส่วนที่ด าเนินการไปแล้ว คือ คณะกรรมการได้มี
การทบทวนการบริหาร  โดยระบุความเสี่ยงของคณะ แบ่งเป็น 

    ๑)  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์   
๒) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน   
๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน   
๔) ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ต่าง ๆ    
จึงขอให้ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ   และมีข้อเสนอแนะโดยสรุป  ดังนี้   

    -  ควรสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับทราบ  เพ่ือเป็นวัฒนธรรมองค์กร  
-  ความเสี่ยงบางประการที่มีความเสี่ยงสูง  อาจเกิดจากปัจจัยภายนอก  ควร

สะท้อนเพ่ือให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาแนวทางต่อไป 
    -  การจัดงบประมาณส าหรับความเสี่ยง ในการใช้งบประมาณ การบริหารความ
เสี่ยง จัดเป็นปีการศึกษา  จึงจะมีการปรับให้ตรงกับแผนการใช้งบประมาณ   
   - ผศ.สุวรรณ์  คงมี  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งเพ่ิมเติม  ดังนี้  ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาได้มีข้อก าหนดด้านคุณภาพบัณฑิต ในด้านความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพที่ตนศึกษาอยู่  ทักษะใน
การแก้ปัญหาในวิชาชีพที่ปฏิบัติ จริยธรรม-คุณธรรมของผู้ศึกษาที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย  ในการอยู่
ร่วมกันในสังคมภายนอก  คณะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามนี้  เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการพัฒนาสู่ AEC  และ
พัฒนามาตรฐาน TQF  จึงขอให้คณะได้ตระหนักในเรื่องดังกล่าวด้วย 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

   ๖.๒  อาจารย์ชัยวัฒน์ ยิ้มช้าง รองคณบดี แจ้งต่อที่ประชุม  ดังนี้ 
         -  รายงานผลด าเนินการด้านหลักสูตร  มคอ. ๗ ส าหรับ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ ของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยก าหนดให้ส่ง ในวันที่  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ทางคณะจะ
เร่งรัดด าเนินการรวบรวมให้เรียบร้อยต่อไป 



        -  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  จัดขึ้นในระหว่าง วันที่ ๑๘ – ๒๐  สิงหาคม  
๒๕๕๗ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกระทรวงวิทยาศาสตร์  ๑๕๐,๐๐๐ 
บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) กิจกรรมจะเหมือนเช่นปีที่แล้ว  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์วิทยาศาสตร์ 
อีก ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท)  ทางคณะสนับสนุน ๒๔๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาท)    โดยจะ
ขอเชิญหัวหน้าสาขาประชุมเตรียมการอีกครั้ง 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น.  
 
 
     (นางนิภาพร  ค าตัน)    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพงษ์  เนียมเสวก) 
 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม          ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
 


