รายงานมติการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 1/2559
วันพุธที่ 27 มกราคม 2559
ณ ห้องประชุม 2 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายนามผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี คณบดี
ประธานกรรมการ
๒. ดร.เสาวภา ชูมณี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
๓. อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน
กรรมการ
๔. อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร แท่นทอง ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา
กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เกิดมี
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์
กรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาดุลย์ จงรักษ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ กรรมการ
๘. อาจารย์ธนาวรรณ สุขเกษม
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา
กรรมการ
๙. อาจารย์วิไลพร ปองเพียร
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเคมี
กรรมการ
๑๐. อาจารย์เจษฎาพร ปาคาวัง
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
กรรมการ
9. อาจารย์วิลาสินี ดีปัญญา
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กรรมการ
10. อาจารย์อนุพงษ์ สุขประเสริฐ
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
11. อาจารย์ธีรารัตน์ คงทน
(แทน) ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์
กรรมการ
12. นางสาวศิรดา แสงนก
หัวหน้าสานักงานคณบดี กรรมการและเลขานุการ
13. นางรุ่งนภา สนุ่นดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
รายนามผู้ไม่สามารถมาประชุมได้
1. อาจารย์จิตรนันท์ ศรีเจริญ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

(ติดภารกิจ)
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เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
วาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทราบ
1.๑ โครงการงานกาชาดมะขามหวาน ฯ ประจาปี 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมงานกาชาดมะขามหวาน ประจาปี 2559 ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดาเนินการออกบูธใน
วันที่ 25 – 26 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยจานวน 10,000 บาท และงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ซึ่งจัดทาเป็นโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 10,000 บาท ซึ่งทุกสาขาวิชาสามารถนาโครงการนี้สาหรับ
ตอบงานประกันคุณภาพระดับสามขาวิชาได้สาขาวิชาและขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันจัดงานนี้จนสาเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 การจัดงานราชภัฏวิชาการ ประจาปี 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการจัด
งานราชภัฏวิชาการ ประจาปี 2559 จากการหารือในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่ง
กลุ่ มเป้ าหมายในการจั ดเป็ น นั กเรี ยน นั กศึกษา หากจัดช่ว งระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ จะไม่มีผู้ เข้าร่ว ม
กิจ กรรมหรื อเข้า ชมกิ จ กรรม จึ งเลื่ อนไปจัดช่ว งปลายปี คือ เดือ นธัน วาคม 2559 ส าหรับในเดือ น
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงวันสถาปนาสถาบั นราชภัฏ แต่ยังไม่มีการกาหนด
วันที่แน่นอน
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 การดาเนินงานโครงการวิจัยของนักวิจัย และการจัดโครงการบริการวิชาการ ประจาปี
งบประมาณ 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูล ศรี ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการ
ดาเนิ นงานโครงการวิจั ยของนักวิจัย และการจัดโครงการบริการวิช าการ ประจาปีงบประมาณ 2559
สาหรับนักวิจัยควรมีการวางแผนการดาเนินงานวิจัย สาหรับนักวิจัยท่านใดที่มีผู้ช่วยนักวิจัยเป็นเจ้าหน้าที่
บุคลากร ควรวางแผนในการไปราชการเพื่อเก็บข้อมูลเพื่อไม่ให้กระทบต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บุคลากร
การดาเนิน งานโครงการบริการวิชาการ ให้หัวหน้าโครงการบริการวิช าการวางแผนการ
ดาเนิ นงาน การใช้งบประมาณ และให้ดาเนินการจัดทาโครงการก่อนการดาเนินโครงการอย่างน้อย 1
เดือน พร้อมทั้งสรุปการจัดโครงการบริการวิชาการเป็นรูปเล่มส่งสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเป็นการรายงาน
ผลการดาเนินงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
1.4 การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ฯ ประจาปี 2558
ระดับคณะ และระดับสาขาวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการจัดทา
คารับรองการปฏิบัติราชการเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ฯ ประจาปี 2558 ระดับคณะ และระดับ
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สาขาวิชา เพื่อเป็นการจัดทาข้อตกลงสัญญาร่วมกันระหว่างหลักสูตรสาขาวิชากับคณะ และระกว่างคณะกับ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการและแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
มติที่ประชุม รับทราบ
1.5 การจัดทามาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ การจัดทา
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 สืบเนื่องจาก ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.อ.) เรื่ อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558 ลงวั น ที่ 20 สิ ง หาคม 2558 และข้ อ บั ง คั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู ร ณ์ ว่ า ด้ ว ย มาตรฐานภาระงานทางวิ ช าการ ของผู้ ดารงต าแหน่ ง อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558 และผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและนาเสนอเข้ากรรมการกลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และข้อบังคับนี้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2559 เป็นต้นไป โดยมีสาระสาคัญ คือ
ให้ผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ มีกรอบภาระงาน โดยคิดภาระงานสอนเป็นหน้าที่หลักที่ทุก
คนต้องปฏิบัติให้ครบตามเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนดไว้ในแต่ละภาคการศึกษาและต้องมีภาระงานด้านอื่นครบทุก
ภาระงานตามเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนดไว้ในแต่ละภาคการศึกษาและต้องมีภาระงานอื่นครบทุกภาระงานตาม
เกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนดไว้ รวมกันแล้วไม่นอ้ ยกว่าสัปดาห์ละ 35 ชั่วโมง ดังนี้
1. ภาระงานสอน
2. ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น
3. ภาระงานบริการวิชาการ
4. ภาระงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. ภาระงานอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
จากการประชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ยครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพุธ ที่ 20
มกราคม 2559 กาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการมีภาระงาน
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ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้มีภ าระงานตาม
เกณฑ์ขั้นต่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ดังนี้
1. ภาระงานสอน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
2. ภาระงานด้านงานวิจัย 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
3. ภาระงานบริการวิชาการไม่ต่ากว่า 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่ไม่เกิน 5 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ โดยหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการคิดภาระงานเท่ากัน
4. ภาระงานอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่ไม่เกิน 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
สาหรับรองอธิการบดี คณบดี ให้มีภาระงานสอน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ผู้ช่วยอธิการบดี
และรองคณบดีให้มีภาระงาน 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ให้ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ จนครบ 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เกิดมี ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเสนอในที่ประชุมให้ผู้บริหาร
นาเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหรือเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
เกี่ยวกับการทบทวนภาระงานสอนของประธานหลักสูตรสาขาวิชา เนื่องจากประธานหลักสูตรสาขาวิชา เป็น
การทางานด้านการบริหาร ต้องทางานด้านการบริหารด้วย การสอน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ถือว่าหนักเกินไป
ที่ประชุมมอบ ดร.เสวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการนาข้อหารือจากที่ประชุม เข้าหารือ
ในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ 9/๒๕๕9 วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.๐๐ น. ณ ห้องประชุม 2
อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/๒๕๕9 วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558
โดยให้แก้ไขข้อความที่พิมพ์ผิด
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ สืบ เนื่ องวาระที่ 1 ข้อ 1.4
เรื่อง การจัดทาวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (Journal of Science & Technology Phetchabun Rajabhat
University)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุมสืบเนื่องวาระที่ 1 ข้อ 1.4
เรื่อง การจัดทาวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (Journal of Science
& Technology Phetchabun Rajabhat University) โดยการจัดทาวารสารได้ดาเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกาลังดาเนินการให้ผู้ประสงค์จะนาบทความทางวิทยาศาสตร์ลงตีพิมพ์
ในวารสารส่งมายังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับแรกจะตีพิมพ์ เดือนมิถุนายน 2559
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 สืบเนื่อง วาระที่ 4 ข้อ 4.7 เรื่อง แผนการรับนักศึกษา ภาคปกติ ปริญญาตรี ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการสืบเนื่อง วาระที่ 4 ข้อ 4.7 เรื่อง แผนการ
รับนักศึกษา ภาคปกติ ปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยแจ้งให้ทราบว่าจานวน
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นักศึกษาที่มาสมัครกับจานวนนักศึกษาที่มารายงานตัวมีความแตกต่างกัน โดยจานวนคนที่มีสมัครเข้าศึกษา
ต่อมีจานวนมาก แต่มารายงานตัวน้อย สาหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจานวนผู้มารายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่รอบโครงการเด็กดีมีที่เรียน จนถึงรอบสิทธิพิเศษ ดังนี้
1. หลักสูตรสาขาวิชาเคมี
มีผู้มารายงานตัว จานวน 9 คน
2. หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์
มีผู้มารายงานตัว จานวน 2 คน
3. หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา
มีผู้มารายงานตัว จานวน 9 คน
4. หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์
มีผู้มารายงานตัว จานวน 8 คน
5. หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
มีผู้มารายงานตัว จานวน 19 คน
6. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีผู้มารายงานตัว จานวน 2 คน
7. หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มีผู้มารายงานตัว จานวน 3 คน
8. หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีผู้มารายงานตัว จานวน 6 คน
9. หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มีผู้มารายงานตัว จานวน 4 คน
รวมมีนักศึกษามารายงานตัวทั้งสิ้น 62 คน (ข้อมูลจากสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ณ วันที่ 20 มกราคม 2559)
จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีนักศึกษามารายงานตัวน้อย มีเพียง
หลั กสู ตรสาขาวิช าสาธารณสุ ขศาสตร์ที่ส ามารถเปิดการเรียนการอนได้ เพราะมีนักศึกษาเกิน 10 คน
จึงขอให้ทุกสาขาวิชาดาเนินการเพื่อหาช่องทางในการรับนักศึกษาเพิ่ม
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 สื บ เนื่ อ งวาระที่ 5 ข้ อ 5.3 การขอต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ ของผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.พณณา ตั้งวรรณวิทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาดุลย์ จงรักษ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สืบเนื่องวาระ
ที่ 5 ข้อ 5.3 การขอตาแหน่งทางวิชาการ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พณณา ตั้งวรรณวิทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุม แจ้งให้ทราบว่าการดาเนินการ
ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 3/2558 วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม
2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกาลังเข้าสู่การดาเนินการขั้นต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 จากการประชุมสัมมนา เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558 ในวันที่ 15 มกราคม 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสาระสาคัญ
ตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558
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3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
ข้อ 1 – 3 มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป สาหรับหลักสูตรที่อยู่
ระหว่างการดาเนินการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยอนุโลมให้ใช้เกณฑ์ พ.ศ. 2548 โดยระยะเวลาในการ
พิจารณาของมหาวิทยาลัย ไม่เกิน 180 วัน (14 พ.ค. 58 - 11 พ.ค. 59)
ทุกสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาเนินการส่งเอกสารให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบ และผู้ ทรงคุณวุฒิส่ งกลับ มายังสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จานวน 3 หลักสูตร
สาขาวิชา ดังนี้
1. หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ มีแก้ไข
2. หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์
3. หลักสูตรขาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
และทุกหลักสูตรสาขาวิชาพร้อมจะดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ พ.ศ. 2548
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 จานวนนักศึกษาที่มารายงานตัว ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มติที่ประชุม ยกไปวาระที่ 3.2
4.3 สรุปรายการครุภัณฑ์ เพื่อเสนอของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน เสนอให้ที่ประชุมทราบ
เกี่ยวกับการสรุปรายการครุภัณฑ์ เพื่อเสนอของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย
จานวนครุภัณฑ์ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอมหาวิทยาลัย จานวน 31 รายการ ได้รั บการอนุมัติ
จานวน 28 รายการ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 การเร่งรัดการใช้งบประมาณตามไตรมาส 1- 2 (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559)
อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน เสนอให้ที่ประชุมทราบ
เกี่ยวกับการเร่งรัดการใช้งบประมาณตามไตรมาส 1- 2 (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) โดยภาพรวม
การใช้งบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้แล้วประมาณร้อยละ 4 จากงบประมาณทั้งหมด
สามารถแยกได้ดังนี้
1. งบประมาณแผ่นดิน ใช้ไปร้อยละ 6.02 คงเหลือ ร้อยละ 93.98
2. งบประมาณบารุงการศึกษา ใช้ไปร้อยละ 0.74 คงเหลือ ร้อยละ 99.26
3. งบประมาณ กศ.ปช. ใช้ไปร้อยละ 7.86 คงเหลือ ร้อยละ 92.14
4. งบประมาณมหาบัณฑิต ใช้ไปร้อยละ 21.98 คงเหลือ ร้อยละ 78.02
จึงขอให้ทุกสาขาวิชาเร่งรัดการใช้งบประมาณให้ตรงตามแผนที่วางไว้
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.5 รายงานการติดตามผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน เสนอให้ที่ประชุมทราบ
เกี่ยวกับรายงานตามติดตามผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2559 โดยการใช้
งบประมาณที่สอดคล้องกับโครงการและประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะที่ตั้งไว้ตามแผน ดังนี้
ประเด็น ยุ ทธศาสตร์ ที่ 1 การผลิ ตบัณฑิตให้ มีคุณภาพได้ ตามมาตรฐานวิช าชีพสู่ ส ากล
จานวน 6 กลยุทธ์ ดาเนินการแล้ว 2 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1.2 ข้อ 1.2.2 เป้าประสงค์ 3.51
ดาเนินการได้ 3.63 กลยุทธ์ที่ 1.3 ข้อ 1.3.2 เป้าประสงค์ ร้อยละ 90 ดาเนินการได้ ร้อยละ 100
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้โดยบูรณาการศาสตร์
สากลเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น จานวน 4 กลยุทธ์ ดาเนินการแล้ว 1 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 2.3 ข้อ
2.3.2 เป้าประสงค์ร้อยละ 16 ดาเนินการได้ร้อยละ 20.80
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และบริการ
วิชาการ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ทางวิชาชีพครู จานวน 4 กลยุทธ์ กาลัง
ดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือศิลปะ
สร้างสรรค์ จานวน 5 กลยุทธ์ กาลังดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล จานวน 6 กลยุทธ์
ดาเนินการแล้ว 1 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 5.2 ข้อ 5.2.1 ค่าเป้าหมาย 4 ครั้ง ดาเนินการแล้ว 1 ครั้ง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ จานวน 3 กลยุทธ์ ดาเนินการ
แล้ว 1 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 6.2 ข้อ 5.2.1 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 15 ดาเนินการได้ร้อยละ 18.46
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและความเป็น
สากล จานวน 3 กลยุทธ์ กาลังดาเนินการ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การขอความอนุเคราะห์เป็นมหาวิทยาลัยต้นสังกัดของ นางสาวอรุณรัศมี แสงศิลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุม เสนอการขอความอนุเคราะห์
เป็นมหาวิทยาลัยต้นสังกัดของ นางสาวอรุณรัศมี แสงศิลา ต่อที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา จากที่
นางสาวอรุณรัศมี สาเร็จการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จากมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยได้รับทุนจากแหล่งทุนวิจัยที่ไม่ผูกพัน ได้ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยต้นสังกัด ซึ่งเมื่อศึกษาข้อมูลของนางสาวอรุณรัศมีแล้ว วุฒิการศึกษาตรงกับ
2 หลักสูตรสาขาวิชา คือ หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และหลั กสูตรสาขาวิชา
ชีววิทยา
อาจารย์วิลาสินี ดีปัญญา ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางหลักสูตรสาขาวิชาไม่จาเป็นต้องรับอาจารย์เพิ่ม เนื่องจากอัตราที่มีอยู่ครบแล้ว
อาจารย์ ธ นาวรรณ สุ ขเกษม ประธานหลั กสู ตรสาขาวิช าชีว วิทยา แจ้งในที่ประชุมว่า
หลักสูตรสาขาวิชาไม่มีความจาเป็นต้องรับอาจารย์เพิ่มเช่นกัน
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ปิ ย รั ต น์ มู ล ศรี ประธานในที่ ป ระชุ ม จึ ง เสนอในที่ ป ระชุ ม ให้
นางสาวอรุณรัศมี ดาเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการสอบเข้าเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
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พนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย และให้เก็บข้อมูลของนางสาวอรุณรัศมี ไว้ที่หลักสูตรสาขาวิชา
ชีววิทยา และหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
5.2 (ร่าง) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ตามแนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอ(ร่าง) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒ นาและปรั บ ปรุ งหลั กสู ตร ตามแนวทางการบริห ารเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับอุด มศึกษา พ.ศ.
2548 ต่อที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษา พ.ศ. 2548 เพื่อให้ ห ลั กสู ต รได้ใช้เกณฑ์เดิมในการพัฒ นาหลั กสู ตรในปีการศึกษา
2560
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบ ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดาเนินการแก้ไขโครงการ
กาหนดวันจัดโครงการ พร้อมทั้งดาเนินการเสนอโครงการตามลาดับ
5.3 กาหนดการและแจ้งประเด็นการจัดการความรู้ (KM)
อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน นาเสนอกาหนดการและ
แจ้งประเด็นการจัดการความรู้ (KM) ต่อที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับหัวข้อประเด็น
การจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา 2558
มติที่ประชุม เห็นชอบ ประเด็นการจัดการความรู้ 2 หัวข้อ คือ
1. การจัดทาเอกสารตาราด้านการเรียนการสอน
2. การบริหารจัดการโครงการวิจัยอย่างมีคุณภาพ
และมอบ อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
วางแผน ดาเนินการตามขั้นตอน
5.4 (ร่าง) ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2558
อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน นาเสนอ (ร่าง) ประกาศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปีการศึกษา 2558
โดยดาเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัย 3 ขั้นตอน คือ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบอาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน
ดาเนิน การประสานงานประกันคุณภาพการศึกษา และแก้ไขประกาศ ฯ ให้เหมาะสม และนาเสนอตาม
ขั้นตอนต่อไป
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5.5 (ร่าง) ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2558
อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน นาเสนอ (ร่าง) ประกาศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ. 2558
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบอาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน
ดาเนินการประสานงานประกันคุณภาพการศึกษา และแก้ไขประกาศ ฯ ให้เหมาะสม และนาเสนอตาม
ขั้นตอนต่อไป
5.6 แบบสรุปผลการติดตามการดาเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะ ปีการศึกษา 2558
อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน นาเสนอ แบบสรุปผล
การติดตามการดาเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2558
ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2558 อยู่ในระหว่าการดาเนินการ
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบ อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน
ดาเนินการเร่งรัดการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผน
5.7 แบบสรุปผลการติดตามการดาเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สาขาวิชา ปีการศึกษา 2558
อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน นาเสนอ แบบสรุปผล
การติ ด ตามการด าเนิ น งานตามเกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ หลั ก สู ต รสาขาวิ ช า
ปีการศึกษา 2558 ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2558 ทุกหลักสูตรสาขาวิชา
ดาเนินการครบทุกข้อ
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบ อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน
ดาเนินการเร่งรัดการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผน
วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการสนับสนุนเครื่องฉายภาพ 3 มิติ จานวน 4 เครื่อง
จากมหาวิทยาลัย
ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับ
การสนับสนุนเครื่องฉายภาพ 3 มิติ จานวน 4 เครื่อง จากมหาวิทยาลัย แจ้งต่อที่ประชุมและหารือ
ต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการมอบเครื่องฉายภาพ 3 มิติ จานวน 4 เครื่อง ที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
ที่ประชุมมีมติ มอบหมาย ดังนี้
1. สานักงานคณบดี จานวน 1 เครื่อง
2. หลักสูตรสาขาวิทยาการวิชาคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครือ่ ง
3. หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จานวน 1 เครื่อง
4. หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา จานวน 1 เครื่อง
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา
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มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบนางสาวศิรดา แสงนก หัวหน้าสานักงานคณบดี ประสานงานกับ
นักวิชาการพัสดุคณะ เพื่อดาเนินการต่อไป
6.2 การดูแลและซ่อมคอมพิวเตอร์ของคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร แท่นทอง ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
หารือต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดูแลและซ่อมคอมพิวเตอร์ของคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ปิ ย รั ต น์ มู ล ศรี ประธานในที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า
หากคณาจารย์ในคณะประสงค์จะซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แจ้งความประสงค์ไปที่สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะที่สานักมีหน่วยงานที่ดูแลโดยตรง
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ปิดประชุมเวลา 16.10 น.
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