รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 6/๒๕๕8
วันพุธที่ 9 กันยายน 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. ผู้ช่วยศาตราจารย์อาดุลย์ จงรักษ์
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เกิดมี
๘. อาจารย์ธนาวรรณ สุขเกษม
๙. อาจารย์วิไลพร ปองเพียร
๑๐. อาจารย์เจษฎาพร ปาคาวัง
๑๑. อาจารย์วิลาสินี ดีปัญญา
๑๒. อาจารย์สุภาพร วิสุงเร
๑๓. นางสาวศิรดา แสงนก
๑๔. นางรุ่งนภา สนุ่นดี
รายนามผู้ไม่สามารถมาประชุมได้
1. อาจารย์อนุพงษ์ สุขประเสริฐ
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์ดวงจันทร์ สีหาราช
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เริ่มประชุมเวลา 10.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทราบ
1.๑ การประกันคุณภาพภายในระดับสาขาวิชาและระดับคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุม แจ้งเรื่องการประกันคุณภาพ
ภายในระดับสาขาวิชาและระดับคณะ การประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชาดาเนินการเมื่อวันที่ 26 –
27 สิงหาคม 2558 สาหรับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ จะดาเนินการในวันที่ 23 กันยายน
2558 ทั้งนี้มีการประชุมผู้ดาเนินการจัดเก็บตัวชี้วัดแล้ว เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี 2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุม แจ้งเรื่องงานพระราชทาน
ปริญญาบัตรประจาปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 21
ตุลาคม 2558 ฝึกซ้อมระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2558
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 งานบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูล ศรี ประธานในที่ประชุม แจ้งเรื่องบริห ารจัดการ
หลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา เพื่อให้ทุกสาขาวิชาดาเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของสานักงานการอุดมศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ
1.4 การจัดงานเกษียณอายุราชการสาหรับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปี
2558
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ปิย รั ตน์ มูล ศรี ประธานในที่ป ระชุม แจ้ งให้ ที่ป ระชุมทราบ
เกี่ยวกับการจัดงานเกษียณอายุราชการสาหรับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปี 2558
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ 2 ท่านด้วยกัน คือ อาจารย์สนธยา พึ่งศิริ
อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาเคมี และอาจารย์เทพบัญชา เสลาหอม อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชา
ฟิสิกส์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกาหนดจัดงานมุฑิตาจิต แด่อ าจารย์ทั้ง 2 ท่าน ในวันที่ 9
กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ณ โรงแรมโฮมแลนด์ จึงขอเชิญคณาจารย์ทุกท่าน
เข้าร่วมแสดงมุฑิตาจิตร่วมกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
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1.5 แนวทางในการจัดโหลดภาระงานสอนของอาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ปิย รัตน์ มูล ศรี ประธานในที่ป ระชุม แจ้ งให้ ที่ป ระชุมทราบ
เกี่ยวกับแนวทางในการจัดโหลดภาระงานสอนของอาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการจัด
โหลดภาระงานสอนให้จัดตามภาระงานที่กาหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย และจัดให้แก่ อาจารย์ประจา
หลักสูตรก่อน จึงจัดให้อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสาขาวิชา
มติที่ประชุม รับทราบ
1.6 งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2559
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ปิย รัตน์ มูล ศรี ประธานในที่ป ระชุม แจ้ งให้ ที่ป ระชุมทราบ
เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับการจัดสรรงบประมาณสาหรับงานวิจัยสาหรับสร้างองค์ความรู้ จานวน 5,911,700 บาท (ห้าล้าน
เก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้ วน) และงบประมาณสาหรับงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
จ านวน 671,640 บาท (หกแสนเจ็ ด หมื่ น หนึ่ ง พั น หกร้ อ ยสี่ สิ บ บาทถ้ ว น) จากการที่ ค ณาจารย์ เ สนอ
โครงการวิจัยต่อมหาวิทยาลัย มีบางโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติ และบางโครงการอาจจะมีการปรับลด
งบประมาณ ซึ่งคณะจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ 5/๒๕๕8 วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา ๑0.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
๒ อาคาร สิรินธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/๒๕๕8 วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558
เวลา ๑0.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร สิรินธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มีวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานการส่ง – รับ มคอ.3 มคอ. 4
ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอในที่ประชุมเกี่ยวกับรายงานการส่ง – รับ
มคอ.3 มคอ. 4 ภาคการศึกษาที่ 1/2558 โดยทุกหลักสูตรสาขาวิชาส่งครบทุกรายวิชา และส่งภายใน
กาหนดที่มหาวิทยาลัยกาหนด
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.2 การรับรองคุณวุฒิ
ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอในที่ประชุมเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิ
จากที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้
เสนอหนังสือแจ้งไปยังสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เพื่อให้รับรองคุณวุฒิ แล้วนั้น
สานั กงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้รับรองคุณวุฒิ ว่าอาจจะได้รับการบรรจุ
เข้ารับราชการเป็นช้าราชการพลเรือนสามัญในตาแหน่งที่ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คุณวุฒิ
ดังกล่าวเป็นคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง และสามารถได้รับเงินเดือนตามที่กาหนดได้
และหลั ก สู ต รของคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ทุ ก หลั ก สู ต รได้ รั บ การรั บ รองจาก
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 การจัดส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมออกแนะแนวการศึกษา ประจาปี 2559
ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ ายวิช าการ เสนอในที่ประชุมเกี่ยวกับ การจัดส่ งรายชื่อ
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมออกแนะแนวการศึกษา ประจาปี 2559 โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของแต่ละคณะ คือ นักวิชาการศึกษาได้ทาหน้าที่ออกแนะแนวการศึกษา และ
ต้ อ งผ่ า นการอบรมก่ อ นออกแนะแนวการศึ ก ษา ซึ่ ง คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ไ ด้ ด าเนิ น การส่ ง
นักวิชาการศึกษาเข้าร่วมแนะแนวกับทางมหาวิทยาลัย 2 คน คือ นางสาวสุกัญญา ทับทอง และนางสาว
แสงจันทร์ สอนสว่าง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2558
ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ ายวิชาการ เสนอในที่ประชุมเกี่ยวกับ สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2558 ซึ่งการประชุมดังกล่ าวมีว าระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้
1. ข้อที่ 1 การเตรียมการจัดทาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรคอมพิวเตอร์
2. ข้อที่ 2 แจ้งเรื่องจานวนนักศึกษาใหม่ภาคปกติและภาค กศ.ปช. สาหรับนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจานวนทั้งสิ้น 247 คน แบ่งเป็นภาคปกติ 219 คน และภาค กศ.ปช.
28 คน
3. ข้อที่ 10 การส่งผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2558 ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีดาเนินการส่งครบทุกวิชาเพียงคณะเดียว
4. ข้อที่ 17 การขอเบิกเงินค่าภาระงานสอนเกินในภาคการศึกษาที่ 2/2557 ให้
ดาเนินการตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าสอนเกิน
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.5 การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ประจาปี 2558
อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งกาหนดการการจัดการแข่งขัน
กีฬาระหว่างคณะ ประจาปี 2558 “สีสันแห่งสายสัมพันธ์ ลูกพ่อขุนผาเมืองเกมส์” ระหว่างวันที่ 5 – 9
ตุลาคม 2558 ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดในวันที่ 5 ตุลาคม 2558 และร่วมพิธีปิดใน
วันที่ 9 ตุลาคม 2558
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การจัดสรรงบประมาณ ประจาปี 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ปิ ยรั ตน์ มู ล ศรี ประธานในที่ ประชุ ม เสนอให้ ที่ ประชุ มร่ ว ม
พิจารณาการจัดสรรงบประมาณ ประจาปี 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้รับการจัดสรรงบประมาณจานวน 5,711,300 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพั น
สามร้อยบาทถ้วน) แยกเป็นประเภทงบประมาณ ดังนี้
1. งบประมาณแผ่นดิน จานวน 3,008,800 บาท (สามล้านแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
2. งบประมาณบารุงการศึกษา (บกศ.) จานวน 1,712,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสน
หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
3. งบประมาณ กศ.ปช. จานวน 80,500 บาท (แปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
4. งบมหาบัณฑิต จานวน 910,000 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ในการจัดสรรงบประมาณใช้ค่า SCH เป็นหลัก และแบ่งการจัดสรรออกเป็นงบประมาณ
รายวิชาเอกร้อยละ 93 และงบประมาณวิชา GE ร้อยละ 7 และยอดงบประมาณที่ได้หักเข้าคณะร้อยละ
20 จัดสรรลงสาขาวิชา ร้อยละ 80 เพราะฉะนั้นยอดงบประมาณที่จัดสรรภายในคณะจึงเป็นดังนี้
1. งบประมาณแผ่นดินแบ่งตามวิชาเอกร้อยละ 93 เท่ากับ 2,798,184 บาท จัดสรรเข้า
คณะร้ อ ยละ 20 เท่ า กั บ 559,636.80 บาท จั ด สรรลงสาขาวิ ช าร้ อ ยละ 80 เท่ า กั บ
2,238,547.20 บาท
2. งบประมาณแผ่นดินแบ่งตามวิชา GE ร้อยละ 7 เท่ากับ 210,616 บาท จัดสรรเข้า
คณะร้อยละ 20 เท่ากับ 42,123.20 บาท จัดสรรลงสาขาวิชาร้อยละ 80 เท่ากับ 168,492.80 บาท
3. งบประมาณบารุงการศึกษา (บกศ.) แบ่งตามวิชาเอกร้อยละ 93 เท่ากับ 1,592,160
บาท จั ด สรรเข้ าคณะร้ อยละ 20 เท่ า กั บ 318,432 บาท จั ดสรรลงสาขาวิ ช าร้อ ยละ 80 เท่ า กั บ
1,273,728 บาท
4. งบประมาณบารุงการศึกษา (บกศ.) แบ่งตามวิชา GE ร้อยละ 7 เท่ากับ 119,840
บาท จัดสรรเข้าคณะร้อยละ 20 เท่ากับ 23,968 บาท จัดสรรลงสาขาวิชาร้อยละ 80 เท่ากับ 95,872
บาท
5. งบประมาณ กศ.ปช. แบ่งตามวิชาเอกร้อยละ 93 เท่ากับ 74}865 บาท จัดสรร
เข้าคณะร้อยละ 20 เท่ากับ 14,973 บาท จัดสรรลงสาขาวิชาร้อยละ 80 เท่ากับ 59,892 บาท
6. งบประมาณ กศ.ปช. แบ่งตามวิชา GE ร้อยละ 7 เท่ากับ 5,635 บาท จัดสรรเข้า
คณะร้อยละ 20 เท่ากับ 1,127 บาท จัดสรรลงสาขาวิชาร้อยละ 80 เท่ากับ 4,508 บาท
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7. งบมหาบัณฑิต จัดสรรเข้าคณะร้อยละ 10 เท่ากับ 91,000 บาท จัดสรรลง
สาขาวิชาร้อยละ 90 เท่ากับ 819,000 บาท
คณะกรรมการบริ ห ารคณะแย้ ง ในที่ ป ระชุ ม เกี่ ย วกั บ งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ ว่ า ลดลงกว่ า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เยอะมาก รวมทุกสาขา ประมาณ 500,000 บาท
มติที่ประชุม เห็นชอบ การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน บกศ. และกศ.ปช. ร้อยละ 20
และงบมหาบัณฑิต ร้อยละ 10 เข้าคณะเพื่อการบริหารจัดการคณะ มอบ
1. ดร.เสาวภา ชูมณี ประสานกับ สสว.เกี่ยวกับการคิดค่า SCH เพื่อนามาคานวณ
งบประมาณ
2. คุณศิรดา แสงนก หัวหน้าสานักงานคณบดี ประสานกองนโยบายและแผน
(คุณใกล้รุ่ง) เกี่ยวกับการคานวณงบประมาณ
5.2 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจาปีงบประมาณ 2559
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ปิ ยรั ตน์ มู ล ศรี ประธานในที่ ประชุ ม เสนอให้ ที่ ประชุ มร่ ว ม
พิจ ารณาแผนงานบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม ประจ าปี ง บประมาณ 2559 โดยคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีได้จัดทาแผนบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบประมาณจานวน 644,750
บาท (หกแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จานวนโครงการทั้งสิ้น 20 โครงการ ดังนี้
1. การพัฒนาองค์กรครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 4 โครงการ
2. การพัฒ นาหลั กสู ตรการศึกษาและการส่ งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
การบูรณาการ จานวน 1 โครงการ
3. การประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม จานวน 4 โครงการ
4. การพัฒนาความรู้และการบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ชุมชน จานวน 3 โครงการ
5. การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม
จานวน 2 โครงการ
6. การเตรียมความพร้อม ICT สู่ชุมชน จานวน 1 โครงการ
7. การพัฒนาองค์กรและชุมชนด้านการให้บริการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน จานวน 1 โครงการ
8. การส่งเสริมสุขภาวะและสาธารณสุขชุมชน จานวน 3 โครงการ
9. การส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ โ ครงการอั นเนื่ อ งมาจากพระราชด าริ
จานวน 1 โครงการ
จากงบประมาณที่ได้มีการตัดลดงบประมาณลงร้อยละ 25 ตามความเหมาะสมและความ
จาเป็นของโครงการที่เสนอต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ ให้ ผู้ เ สนอโครงการจั ด ท าโครงการเพื่ อ น าเสนอใหม่ โ ดยลด
งบประมาณลงร้ อ ยละ 25 ส่ ง ภายในวั น ที่ 16 กั น ยายน 2558 เพื่ อ คณะจะได้ ดาเนิ น การจั ด ส่ ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 25 กันยายน 2558
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5.3 สรุปผลการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจาปี 2558
อาจารย์จิ ตรนั นท์ ศรีเจริญ รองคณบดีฝ่ ายบริห าร รายงานผลการดาเนินงานสั ปดาห์
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจาปี 2558 โดยการจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์นี้ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 150,000 บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ดาเนินงานระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมประกาย
เพชร อาคารสิรินธร อาคาร 4 และอาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ โดยแบบประเมินใช้แบบประเมินของสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการ
ประเมินการจัดงาน เป็นดังนี้
1. ผู้เข้าชมงาน / เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 2,151 คน ตอบแบบสอบถาม 454 คน
2. ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15
ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมงาน มีดังนี้
1. อยากให้มีอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
2. อยากให้จัดบูธที่มีความหลากหลายขึ้น
3. ควรมีกิจกรรมมากกว่านี้ และมีการตั้งบูธมากกว่านี้
4. อยากให้มีการแจกของรางวัลเยอะๆ
5. อยากให้มีการประกวดร้องเพลง
6. อยากให้มีการประกวดขยะรีไซเคิลที่แปลกใหม่ ทันสมัยขึ้น
7. ให้มีกิจกรรมที่สนุกกว่านี้ เช่น เกมส์ต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
8. อยากให้มีกิจกรรมที่แปลกขึ้น
9. ที่จัดแคบไป
10. ขอหอประชุมใหม่
11. ร้อน
12. อยากให้มีเกมส์เข้าร่วมเยอะ ๆ
13. สถานที่น่าจะใหญ่กว่านี้
14. ควรมีกิจกรรมที่ให้แง่คิดมากกว่านี้
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบอาจารย์จิตรนันท์ ศรีเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
นาข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลจัดกิจกรรมปีต่อไป
5.4 รายงานผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557
อาจารย์ จิ ต รนั น ท์ ศรี เ จริ ญ รองคณบดี ฝ่ า ยบริ ห ารรายงานผลการด าเนิ น งานบริ ห าร
ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 ตามแผนบริหาความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปี
การศึกษา 2557 ซึง่ ดาเนินการบริหารความเสีย่ งตามปัจจัยเสีย่ งต่าง ๆ
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบอาจารย์จิตรนันท์ ศรีเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ดาเนินการนาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของปี 2558 ดังนี้
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1. ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ให้นามาพิจารณาในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป
และหาวิธีขจัดความเสี่ยงให้หมด
2. ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาเพื่อให้ผู้เรียนสนใจมากขึ้น สาขาวิชาควรใช้กล
ยุทธ์เชิงรุก เช่น การจัดโครงการบริการวิชาการที่มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายของสาขาวิชา เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิด
ความสนใจในสาขาวิชา
๕.5 รายงานผลโครงการปฏิบัติการเขียนผลงานทางวิชาการ
ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รายงานผลโครงการปฏิบัติการเขียนผลงานทาง
วิชาการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 26 ท่าน ผลการดาเนินโครงการ
มีการส่งตารา/เอกสารประกอบการสอน ร้อยละ 89.28 ยังค้างส่ง ตารา 3 เรื่อง คือ
1. เอกสารประกอบการสอน ฟิสิกส์ 2 ทาบันทึกแจ้งขอส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ในวันที่
4 ตุลาคม 2558
2. ตาราประกอบการเรียนการสอน รายวิชาเทคนิคทางชีววิทยา
3. ตาราประกอบการเรียนการสอน รายวิชาชีววิทยาโมเลกุล เรื่อง การสกัด DNA จาก
พืชและการประยุกต์ใช้จีโนมด้วยเทคนิคไบโออินฟอร์เมติก
สาหรับอาจารย์ที่มีรายชื่อลาดับที่ 27 - 37 กาหนดส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่
30 กันยายน 2558 หากไม่ส่งตามกาหนดถือว่าสละสิทธิ์และเปิดโอกาสให้อาจารย์ท่านอื่นดาเนินการแทน
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบ ดร.เสาวภา ชูมณี ติดตามให้ผู้ที่ยังไม่ส่งเอกสารให้ส่งภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2558
5.6 การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ดร.เสาวภา ชู ม ณี รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ น าเสนอการพั ฒ นาหลั ก สู ต รครุ ศ าสตร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตร ก่อนนาเสนอคณะกรรมการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบ ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการดาเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไป
5.7 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาเคมี
อาจารย์ วิไลพร ปองเพีย ร ประธานหลั กสู ตรสาขาวิช าเคมี นาเสนอการเปลี่ ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาเคมี จากอาจารย์สนธยา พึ่งศิริ ซึ่ง จะเกษียณอายุราชการ วันที่ 30
กันยายน 2558 เป็นอาจารย์ ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลังสูตรสาขาวิชาเคมี มอบอาจารย์
วิไลพร ปองเพียร ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเคมี ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
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5.8 การขออัตราทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ หลักสูตรสาขาวิชาเคมี
อาจารย์วิไลพร ปองเพียร ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเคมี นาเสนอการขออัตราทดแทน
อัตราเกษีย ณ เนื่ องจาก อาจารย์ สนธยา พึ่งศิริ อาจารย์สังกัดหลั กสูตรสาขาวิชาเคมี จะเกษียณอายุ
ราชการในวันที่ 30 กันยายน 2558 เพื่อให้การดาเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรสาขาวิชาเคมี
มีความต่อเนื่อง และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออัตราทดแทนอัตราดังกล่าว
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบอาจารย์วิไลพร ปองเพียร ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเคมี
ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
5.9 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ สุ ภ าพร วิสุ งเร ประธานหลั กสู ตรสาขาวิช าสาธารณสุ ขศาสตร์ นาเสนอการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เนื่องจาก อาจารย์สุรีย์รัตน์ มีผล และ
อาจารย์ อติเทพ ศรี ล าพล ลาออกจากการเป็นอาจารย์ประจาพิเศษ จึงทาให้ อาจารย์ประจาหลั กสู ตร
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ว่างลง ดังนั้น หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจาหลักสูตร ดังนี้
ขอเปลี่ยนแปลงจากอาจารย์สุรีย์รัตน์ มีผล เป็นอาจารย์กมล อยู่สุข และขอเปลี่ยนแปลง
จากอาจารย์อติเทพ ศรีลาพล เป็นอาจารย์ธีรารัตน์ คงทน
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
มอบอาจารย์สุภาพร วิสุงเร ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
5.10 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ สุ พ จน์ เกิ ด มี ประธานหลั ก สู ต รสาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ น าเสนอการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาเคมี จากอาจารย์ เทพบัญชา เสลาหอม ซึ่งจะเกษียณอายุ
ราชการ วันที่ 30 กันยายน 2558 เป็นอาจารย์ศานิตย์ สุวรรณวงศ์
มติ ที่ประชุม เห็ น ชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสู ตรสาขาวิช าฟิสิกส์ มอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เกิดมี ประธานหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
5.11 การขออัตราทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เกิดมี ประธานหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ นาเสนอการขออัตรา
ทดแทนอัตราเกษียณ เนื่องจาก อาจารย์เทพบัญชา เสลาหอม อาจารย์สังกัดหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์
จะเกษี ย ณอายุ ร าชการในวั น ที่ 30 กั น ยายน 2558 เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การจั ด การเรี ย นการสอน
ของหลั กสูตรสาขาวิช าฟิสิ กส์มีความต่อเนื่ อง และเป็นไปด้ว ยความเรียบร้อย จึงขออัตราทดแทนอัตรา
ดังกล่าว
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เกิดมี ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
ฟิสิกส์ ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
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5.12 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรสาขาวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุม นาเสนอสรุปผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรสาขาวิชา โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรสาขาวิชา เมื่อวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2558 และในการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสู ตรสาขาวิช า คณะกรรมการประเมินได้เสนอจุดที่ควรพัฒ นาของแต่ล ะสาขา
(ตามเอกสารแนบ) เพื่อพัฒนาสาหรับเตรียมรับการประเมินรอบต่อไป โดยผลการประเมิน เป็นดังนี้
1. หลักสูตรสาขาวิชาเคมี คะแนนการประเมินเท่ากับ 2.29
ผ่าน
2. หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา คะแนนการประเมินเท่ากับ 2.30 ผ่าน
3. หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ คะแนนการประเมินเท่ากับ 1.81 ผ่าน
4. หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คะแนนการประเมินเท่ากับ
2.04 ผ่าน
5. หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คะแนนการประเมินเท่ากับ 2.31 ผ่าน
6. หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คะแนนการประเมินเท่ากับ 0 ไม่ผ่าน
7. หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คะแนนการประเมินเท่ากับ 2.24 ผ่าน
8. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คะแนนการประเมินเท่ากับ 1.48 ผ่าน
9. หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คะแนนการประเมินเท่ากับ 1.37 ผ่าน
10. หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คะแนนการประเมินเท่ากับ 2.40 ผ่าน
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร เท่ากับ 18.24 คะแนนที่ได้ 1.82
สาหรับการประเมินภายในระดับคณะ จะมีการดาเนินการในวันที่ 23 กันยายน 2558
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบทุกสาขาวิชา นาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
ปรับปรุงการประเมินคุณภาพระดับสาขาวิชาในปีต่อไป
วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
-ไม่ม-ี
ปิดประชุมเวลา 17.00 น.

(นางรุ่งนภา สนุ่นดี)
บันทึกการประชุม
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(นางสาวศิรดา แสงนก)
ตรวจทานการบันทึก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี)
ตรวจรับรอง

