รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 4/๒๕๕8
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2558
ณ ห้องประชุม 2 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายนามผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี
๒. อาจารย์จิตรนันท์ ศรีเจริญ
๓. ดร.เสาวภา ชูมณี
๔. อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง
๕. อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร ศรีสุวรมาศ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาดุลย์ จงรักษ์
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เกิดมี
๙. อาจารย์ธนาวรรณ สุขเกษม
๑๐. อาจารย์วิไลพร ปองเพียร
๑๑. อาจารย์อนุพงษ์ สุขประเสริฐ
๑๒. อาจารย์เจษฎาพร ปาคาวัง
๑๓. อาจารย์วิลาสินี ดีปัญญา
๑๔. อาจารย์สุภาพร วิสุงเร
๑๕. นางสาวศิรดา แสงนก
๑๖. นางรุ่งนภา สนุ่นดี
รายนามผู้ไม่สามารถมาประชุมได้
- ไม่มี เริ่มประชุมเวลา 13.๐๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจสอบจานวน
สมาชิกที่เข้าร่วมประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการตามวาระการ
ประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทราบ
1.๑ การเข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิย รัตน์ มูล ศรี แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเข้าร่วมการนาเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ ในหัวข้อ “สานพลังปัญญาเพื่อ
พัฒนาสุ ขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้สังคมพหุวัฒ นธรรม” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม
2558 พร้อมกันนี้ขอเชิญคณาจารย์สมัครเข้าร่วมการนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 การปิดช่องจราจรบริเวณหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการปิดช่องจราจรบริเวณหน้า
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากการก่อสร้างถนนบริเวณหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร
สิรินธร จนถึงบริเวณหน้าอาคาร 3 รวมถึงบริเวณทางออก ทาให้เกิดความไม่สะดวกต่อการจราจร และ
การเดินทางของบุคลากร
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 ข้อเสนอแนะจากการประเมินผู้บริหารประจาปี 2557
มติที่ประชุม ย้ายไปพิจารณาในวาระที่ 5 เสนอเพื่อพิจารณา
1.4 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ปิ ย รั ตน์ มู ล ศรี แจ้ งให้ ที่ป ระชุ มทราบเกี่ ยวกับการเลื่ อ นขั้ นเงิ นเดือ น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สาหรับการคานวณร้อยละของการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ
ใช้ฐ านที่ป รั บ เพิ่มร้ อยละ 4 แล้ ว (เอกสารแนบ) และคณะได้ดาเนิน การส่ งผลการเลื่ อนขั้นเงิ นเดือนต่ อ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
1.5 หลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรายงานการไป
ราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้ “ให้หน่วยงานที่ส่งบุคลากร
ไปราชการ ประชุม สั มมนา ศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดู งาน ณ ต่างประเทศ และการไป
ปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ จัดทาข้อมูลและเก็บรวบรวมรายงานการไปราชการ ฯ ไว้ในเว็บไซต์
หน่วยงานนั้น ๆ (เว้นแต่กรณีที่เป็นเอกสารหรือรายงานที่ระบุชั้นความลับไว้) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1
เดือน หลังจากการเดินทางกลับ” จึงขอให้บุคลากรทุกท่านปฏิบัติตามระเบียบ
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ 3/๒๕๕8 วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒
อาคาร สิรินธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๕8 วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ สืบเนื่องวาระที่ 3 ข้อ 3.2 การจัดทาวารสารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Journal of Science & Technology Phetchabun Rajabhat University)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุมสืบเนื่องวาระที่ 3 ข้อ 3.2 การ
จัดทาวารสารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Journal of Science & Technology Phetchabun
Rajabhat University) โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการจัดทาวารสารไม่ต้องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย จึง
สามารถด าเนิ น การได้ เ ลย โดยการด าเนิ น การต้ อ งเขี ย นโครงการรองรั บ และแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม เสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบบทความในการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ที่คณะโดยไม่จากัด
เวลา
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 สืบเนื่องวาระที่ 3 ข้อ 3.3 เรื่อง การปิดหลักสูตร ปริญญาตรีหลักสูตรปรับปรุง 2551
และปริญญาโทหลักสูตรปรับปรุง 2554
ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สืบเนื่องวาระที่ 3 ข้อ 3.3 เรื่อง การปิดหลักสูตร
ปริญญาตรีหลักสูตรปรับปรุง 2551 และปริญญาโทหลักสูตรปรับปรุง 2554 จากการประชุมครั้งที่
3/2558 ที่ประชุมแจ้งให้ทุกสาขาวิชาดาเนินการเสนอปิดหลักสูตรปรับปรุง ปี 2551 นั้น มหาวิทยาลัย
ได้ทาการยกเลิกการดาเนินการปิดหลักสูตรดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 สืบเนื่องวาระที่ 5 ข้อ 5.3 เรื่อง กาหนดการศึกษาดูงานของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจาปี 2558
อาจารย์จิตรนันท์ ศรีเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหารสืบเนื่องวาระที่ 5 ข้อ 5.3 เรื่อง กาหนด
การศึกษาดูงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปี 2558 ระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน
2558 โดยการศึกษาดู งานครั้งนี้ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านหลักสูตรและงานด้านประกันคุณภาพของทั้ง 2 สถาบัน ศึกษาดูงาน
แหล่งเรียนรู้ชุมชน บ้านปัถวี
การเดิน ทางศึกษาดูงานครั้งนี้ เกิดข้อขัดข้องเกี่ยวกับรถบัสมหาวิทยาลัยเสี ยก่อนการเดินทางกลั บ
และเกิดยางระเบิดในระหว่างการเดินทางกลับ แต่บุคลากรทุกท่านไม่ได้รับอันตรายแต่ประการใด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุม มอบ อาจารย์จิตรนัน ท์ ศรีเจริญ รอง
คณบดีฝ่ายบริหาร ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจในการศึกษาดู งานครั้งนี้และจัดทารูปเล่ม
สรุปผลการดาเนินงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 29 มิถุนายน 2558
ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอสรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่
4/2558 วันที่ 29 มิถุนายน 2558 โดยการประชุมดังกล่าวมีเรื่องที่เกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ดังนี้

ข้อ 3 เรื่อง ยืนยันหลักสูตรทางด้านสาธารสุขศาสตร์ของสถาบันต่าง ๆ โดยสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนได้ทาหนังสือยืนยันหลักสูตรทางด้านสาธารณสุขไปยังสภาสาธารณสุขชุมชนแล้ว จานวน 3
หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2547)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2551)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555)
สาหรับอาจารย์ประจาหลักสุตรที่จะสามารถประจาหลักสูตรทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ต้องมีวุฒิ
ปริญญาตรีตรงตามสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขศาสตร์
ข้อ 4 เรื่อง การแจ้งชื่อหลักสูตรเพื่อเตรียมการจัดทาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทั้ง 5 คณะ
สาหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ หลักสูตรคอมพิวเตอร์
ข้อ 12 เรื่ อง พิจารณาแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษารายวิชาเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อชีวิต
(อาจารย์ ดร. ไพศาล สุธีบรรเจิด) ที่ประชุมไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา เนื่องจากเกิด
จากความเข้าใจผิดของประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับเกณฑ์ การประเมินผล ตาม
ข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2557 และมอบหมายให้ ตัว แทนคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชี้แจ้งให้ ประธานหลั กสู ตร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้เข้าใจในเรื่องการวัดผลประเมินผลต่อไป
ข้อ 13 เรื่อง พิจารณาแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา รายวิชากายวิภาคและสรีรวิทยา 2 และ
รายวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (อาจารย์สุภาพร วิสุงเร) ที่ประชุมอนุญาตให้มีการแก้ไขผลการเรียน
ข้ อ 14 เรื่ อ ง การแก้ ไ ขผลการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา รายวิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ยา (อาจารย์ ป อแก้ ว
พรมเพชร) ที่ประชุมอนุญาตให้มีการแก้ไขผลการเรียน
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2/2557
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุมนาเสนอผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2/2557 ให้ ที่ประชุมพิจารณา ผลการประเมิน
ดังกล่าวเกิดจากการประเมินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีนักศึกษาทาแบบประเมินทั้งสิ้น 646 คน จาก
นักศึกษาทั้งหมด 895 คน คิดเป็นร้อยละ 72.18 และคะแนนจากการประเมินต้องผ่าน 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 ในทุกข้อคาถาม กลุ่มคาถามแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ผลการประเมินรวมทั้ง 2 กลุ่มคาถาม
เท่ากับ 3.64 และสามารถแบ่งออกแต่ละกลุ่มคาถามได้ดังนี้
1. ข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพในมหาวิทยาลัย คะแนนการประเมินในกลุ่มนี้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคะแนนในภาพรวมเท่ากับ 3.62 จากคะแนนเต็ม 5 โดยคะแนนแต่
ละข้อคาถามผ่าน 3.51 ยกเว้น ข้อ 1.7 ความสะดวกและรวดเร็วจุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อ
การสืบค้น
อาจารย์อนุพงษ์ สุขประเสริฐ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า หากอาคารเรียนไหนมี
ปัญหา เรื่อง จุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต สามารถแจ้งไปยังสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อดาเนินการแก้ไข

2. ข้อมูลสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพในคณะและสาขาวิชามีคะแนนในภาพรวมเท่ากับ
3.68 จากคะแนนเต็ม 5 โดยคะแนนแต่ละข้อคาถามผ่าน 3.51
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบเครื อข่ า ยอิน เตอร์เ น็ ต บริ เ วณที่ ไ ม่ มีสั ญ ญาณ
อินเตอร์เน็ต
5.2 การจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจาปี 2558
อาจารย์ จิ ต รนั น ท์ ศรี เจริ ญ รองคณบดี ฝ่ า ยบริห าร เสนอเรื่ อ งก าหนดการจั ด งานสั ป ดาห์ วั น
วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ ป ระจ าปี 2558 เข้ า หารื อ ในที่ ป ระชุ ม และแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ได้ รั บ การ
ประสานงานจากกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เ กี่ ย วกั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณการจั ด งาน
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจาปี 2558
แนวทางในการจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจาปี 2558 มี 2 แนวทาง คือ
1. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กาหนดจัดงาน 3 วัน
คือ วันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2558
2. หากไม่รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กาหนดจัดงาน 2
วัน คือ วันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2558
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารประสานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณและการจัดกิจกรรม
5.3 ข้อเสนอแนะจากการประเมินผู้บริหารประจาปี 2557
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุมนาเสนอข้อเสนอแนะจากการประเมิน
ผู้บริหารประจาปี 2557 จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผู้บริหาร โดยข้อเสนอแนะมีทั้งจุดเด่น
และจุดที่ควรพัฒนา
มติที่ประชุม เห็นชอบ นาข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
5.4 การติดตามผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน นาเสนอการติดตามผลการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินไว้ ดังนี้
1. สาขาวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ดาเนินการทั้งหมด 6 ข้อ
2. สาขาวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาโท ดาเนินการทั้งหมด 12 ข้อ
และให้ทุกสาขาวิชานาผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษารายงานต่อที่ประชุมทุกครั้ง
มติที่ประชุม เห็นชอบ
5.5 การรับรองผลการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรสาขาวิชา
ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรสาขาวิชา
เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผลการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรสาขาวิชา
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการดาเนินการรวบรวมจัดส่งสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ตามลาดับ

5.6 การจัดทาแผนการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ประจาปีงบประมาณ 2559
อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน นาเสนอการจัดทาแผนการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ประจาปีงบประมาณ 2559 โดยแผนดังกล่าวนามาจากผลสารวจความ
ต้องการของชุมชน โดยให้ทุกสาขาวิชาส่งการจัดทาแผนการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ประจาปี
งบประมาณ 2559 ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2558 และมอบรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน
อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง รวบรวมเอกสาร
มติที่ประชุม เห็นชอบ
5.7 รายงานผลการสารวจปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
อาจารย์จิตรนันท์ ศรีเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รายงานผลการสารวจปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับการประเมินความเสียหายและประเมินราคาค่าซ่อมแซมจากงานพัฒนา
กายภาพและสิ่งแวดล้อม ของมหาวิทยาลัย
โดยมีแนวทางในการซ่อมแซม 2 แนวทาง คือ
1. ขอใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย
2. ใช้งบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่อมแซมในส่วนที่มีความจาเป็นก่อน
มติที่ประชุม เห็นชอบ
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี ปิดประชุมเวลา 16.10 น.
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