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สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 1/๒๕๕8
วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 เวลา ๑0.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม 2 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
1.๑ การจัดกิจกรรมปีใหม่ 2558 ของคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูล ศรี ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมปีใหม่ 2558 ของคณะ ฯ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2557 และ วันที่ 9 มกราคม 2558
การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ขอขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากรทุกท่านของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ร่วมกันจัดกิจกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ ตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 การจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการประจาปีงบประมาณ 2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมโครงการบริการวิชาการประจาปีงบประมาณ 2558 จากการประชุมคณะกรรมการโครงการบริการ
วิชาการประจาปี งบประมาณ 2558 มีมติให้การจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการทุกโครงการมีการ
ทดสอบความรู้ก่อนกาจัดกิจกรรมและทดสอบความรู้หลังการจัดกิจกรรม พร้อมกันนี้ ต้องมีการจัดทาแบบ
ประเมินโครงการ
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 งานราชภัฏวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ การจัด
กิจกรรมงานราชภัฏวิช าการ กาหนดจัดงานวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ในงานนี้มีการจัดการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการนาเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา เปิดรับ
บทความถึงวันที่ 15 มกราคม 2558
มติที่ประชุม รับทราบ
1.4 งานกาชาดมะขามหวาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัด
งานกาชาดมะขามหวาน ประจาปี 2558 ระหว่างวันที่ 23 – 31 มกราคม 2558 การจัดกิจกรรมของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในงานดังกล่าวในวันที่ 24 มกราคม 2558 งบประมาณ 10,000 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
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1.5 การปรับปรุงแผนพัฒนาหลักสูตรและแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงแผนพัฒนาหลักสูตรและแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ
มติที่ประชุม รับทราบ
1.6 ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การกาหนดอัตราค่าขอใช้บริการหอประชุม
ห้องประชุม ห้องเรียน สนามกีฬา ยานพาหนะ และอุปกรณ์อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับประกาศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การกาหนดอัตราค่าขอใช้บริการหอประชุม ห้องประชุม
ห้องเรียน สนามกีฬา ยานพาหนะ และอุปกรณ์อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
มติที่ประชุม รับทราบ
1.7 การดาเนินการน้าดื่มตราช่ออินทนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการ
ดาเนินการน้าดื่มตราช่ออินทนิน ซึ่งการดาเนินการช่วงแรกจะใช้เวลาในการดาเนินงานวันเสาร์ – อาทิตย์ และ
ได้รายงานมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการดาเนินงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
1.8 การใช้อาคารนอกเวลาราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการใช้
อาคารนอกเวลาราชการในการปฏิบัติงานหลัง 18.00 น. ให้ทาบันทึกแจ้งมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับทราบ
1.9 กาหนดการเข้าตรวจเยี่ยมของอธิการบดี วันพุธที่ 14 มกราคม 2558
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ปิ ย รั ต น์ มู ล ศรี ประธานในที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบเกี่ ย วกั บ
กาหนดการเข้าตรวจเยี่ยมของอธิการบดี วันพุธที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 08.30 น. ทั้งนี้ ขอให้
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่บุคลากรทุกท่านเข้าร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันและเวลา
ดังกล่าว ณ ห้องประชม 1 อาคารสิรินธร
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 สรุปค่าใช้จ่ายการดาเนินโครงการค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทายาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ รุ่นที่ 5 ค่ายที่ 5 ระว่างวันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2557
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อาจารย์จิตรนันท์ ศรีเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รายงานสรุปค่าใช้จ่ายการดาเนินโครงการค่าย
ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทายาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รุ่นที่ 5 ค่ายที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่
9 – 12 ตุลาคม 2557
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 หลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษาและการคัดกรองผู้กู้ยืม ประจาปีการศึกษา 2558
อาจารย์ ศ รั ญ ญา ตรี ท ศ รองคณบดี ฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษา น าเสนอหลั ก เกณฑ์ ก ารคั ด กรอง
สถานศึกษาและการคัดกรองผู้กู้ยืม ประจาปีการศึกษา 2558 ตามเอกสารของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การคัดเลือกหนังสือเพื่อจัดซื้อเข้าหอสมุดกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุม เสนอเรื่องการคัดเลือกหนังสือเพื่อ
จัดซื้อเข้าหอสมุดกลาง โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับงบประมาณในการซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด
กลาง จานวน 21,513 บาท มีรายละเอียด ดังนี้
1. ให้จัดสรรงบประมาณให้สาขาละ 2,100 บาท เพื่อเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด
ตามรายการที่เลือกไว้ โดยให้งานเลขาคัดแยกรายการหนังสือตามสาขาวิชา
2. ให้ส่งรายการหนังสือภายในวันที่ 14 มกราคม 2558 ที่คุณรุ่งนภา สนุ่นดี เพื่อ
ดาเนินการสรุปส่งหอสมุดกลางในวันที่ 15 มกราคม 2558 ต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ
5.2 การขอเข้าฝึกประสบการวิชาชีพของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
มติที่ประชุม ถอนวาระการประชุม เนื่องจากผู้ที่ขอเข้ารับการฝึกประสบการวิชาชีพไม่มาติดต่อ
5.3 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ผู้ช่วยศาตราจารย์อาดุล จงรักษ์ เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลั กสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ จากผู้ช่วยศาตราจารย์วินัย ปาริจฉัตต์ เป็นอาจารย์กฤตวิทย์ ลิ่มกุล
5.4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทา มคอ. 5 และ
มคอ. 7 เชื่อมโยงการประกันคุณภาพการศึกษา
ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการนาเสนอรายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทา มคอ. 5 และ มคอ. 7 เชื่อมโยงการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นในวันที่
23 ธันวาคม 2557 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 63 คน และมีผู้ตอบแบบสอบถาม 18 คน โดยระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41
มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้นาข้อเสนอแนะที่ได้มาใช้ในการอบรมครั้งต่อไป
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5.5 แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ พิณทิพย์ แก้วแกมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัย และวางแผน นาเสนอแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นใน
วันที่ 24 ธันวาคม 2557
มติที่ประชุม เห็นชอบ
5.6 ร่างตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐานและเป้าหมาย การประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจาปี
การศึกษา 2557
อาจารย์ พิณทิพย์ แก้ว แกมทอง รองคณบดีฝ่ ายวิจัยและวางแผน นาเสนอร่างตัว บ่งชี้ เกณฑ์
มาตรฐานและเป้าหมาย การประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษา 2557 และผู้รับผิดชอบตัว
บ่งชี้ ให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ
5.7 โครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน นาเสนอโครงการประเมินคุณภาพ
ผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามเอกสารของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา จากการพิจารณาของที่ประชุมมีมติไม่สมัครเข้าร่วมโครงการ
มติที่ประชุม เห็นชอบ
5.9 กาหนดการจัดดาเนินโครงการค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทายาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ รุ่นที่ 5 ค่ายที่ 6
อาจารย์จิตรนันท์ ศรีเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นาเสนอกาหนดการจัดดาเนินโครงการค่าย
ส่ งเสริ มและพั ฒ นาอั จ ฉริ ย ภาพทางด้า นวิ ทายาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ รุ่น ที่ 5 ค่า ยที่ 6 ให้ ที่ ประชุ ม
พิจารณา โดยค่ายที่ 6 เป็นการนาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
มติที่ประชุม เห็นชอบให้จัดค่ายที่ 6 ในช่วงงานราชภัฏวิชาการ โดยกาหนดวันสาเสนอโครงงานใน
วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 ใช้ห้องประชุมของสานักเทคโนโลยีสารนเทศในการนาเสนอโครงงาน ฯ
5.10 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2558
อาจารย์ พิ ณ ทิ พ ย์ แก้ ว แกมทอง รองคณบดี ฝ่ า ยวิ จั ย และวางแผน รายงานผลการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2558 ต่อที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ และเร่งรัดให้ใช้งบประมาณให้ตรงตามแผนการใช้งบประมาณที่ตั้งไว้
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
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(นางสาวศิรดา แสงนก)
หัวหน้าสานักงานคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สรุปมติที่ประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตรวจรับรอง

