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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 5/๒๕๕8
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 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. อาจารย์กฤตวิทย์ ลิ่มกุล (แทนประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์)
๘. อาจารย์อาทิตย์ หู้เต็ม (แทนประธานสาขาวิชาฟิสิกส์)
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
-ไม่มีเริ่มประชุมเวลา 10.๐๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจสอบจานวน
สมาชิกที่เข้าร่วมประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการตามวาระการ
ประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทราบ
1.๑ การอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจาปีการศึกษา 2558
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ปิ ย รั ตน์ มูล ศรี ประธานในที่ประชุม แจ้ง ให้ ที่ ประชุ มทราบเกี่ ยวกั บ
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจาปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นการอบรม
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เพื่ อ แนะแนวทางการศึ ก ษาและแจ้ ง ให้ นั ก ศึ ก ษาทราบเกี่ ย วกั บ กฎระเบี ย บต่ า ง ๆ ของมห าวิ ท ยาลั ย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นั ก ศึ ก ษา อี ก ทั้ ง เป็ น การละลายพฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษาใหม่ ก่ อ นใช้ ชี วิ ต นั ก ศึ ก ษา
ในระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการในครั้งนี้
ดังนี้ การอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจาปีการศึกษา 2558 สาหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการอบรมรุ่นที่ 3 ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ ซึ่ง
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีจานวนทั้งสิ้น 229 คน และทางงานกิจการนักศึกษาได้แจ้งบันทึกเชิญอาจารย์
ฝ่ายกิจการนักศึกษาของทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 โครงการพัฒนาทักษะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ปิ ย รั ตน์ มูล ศรี ประธานในที่ประชุม แจ้ง ให้ ที่ ประชุ มทราบเกี่ ยวกั บ
โครงการพัฒนาทักษะของนักเรียนซึ่งจะดาเนินการ 2 ช่วงเวลา คือ ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม
2558 จัดให้สาหรับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ซึ่งโอกาสนี้จะดาเนินการจัดทาข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และวันที่ 28
กรกฎาคม 2558 จั ดให้ส าหรับ โรงเรีย นวิทยานุกุลนารี สาหรับการจัดโครงการในครั้งนี้จะเน้นทักษะ
ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ทั้งด้านฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 แผนพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปี 2557
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ การ
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปี 2557 ซึ่งดาเนินการเสร็จเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
1.4 การจัดทากรอบอัตรากาลัง ปี 2559 – 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการ
จัดทากรอบอัตรากาลัง ปี 2559 – 2563 เพื่อเป็นการดาเนินการวางแผนการอัตรากาลังของคณะ และ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดหลักสูตรใหม่ของคณะ และมอบให้ทุกสาขาวิชาคิดคานวณอัตรากาลังของ
สาขาวิชาจากโหลดภาระงานของสาขาวิชาโดยอ้างอิงปีการศึกษา 2558
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ 4/๒๕๕8 วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2558 เวลา ๑3.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒
อาคาร สิรินธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕8 วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2558
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วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ สืบเนื่องวาระที่ 3 ข้อ 3.1 เรื่อง การจัดทาวารสารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Journal of Science & Technology Phetchabun Rajabhat University)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุม สืบเนื่องวาระที่ 3 ข้อ 3.1 การ
จัดทาวารสารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Journal of Science & Technology Phetchabun
Rajabhat University) กาลังดาเนินการ คาดการว่า ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 จะออกประมาณเดือนกันยายน
2558 และมอบหมายให้ ดร.ไพศาล สุธีบรรเจิด ดาเนินการจัดทาเป็นเอกสารออนไลน์ ในเว็บไซต์ของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อง่ายต่อการสืบค้น และมอบให้ทุกสาขาวิชาจัดเตรียมเอกสารการวิจัย
ของอาจารย์หรือนักศึกษาสาขาละ 1 เรื่อง เพื่อลงวารสารเผยแพร่ รูปแบบการจัดทาวารสารใช้รูปแบบ
เดียวกับการจัดทาวารสารของมหาวิทยาลัย และจะดาเนินการจัดทาวารสารปีละ 2 ฉบับ
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร ศรีสุวมาศ แจ้งต่ อที่ประชุมว่าจะไม่ทาการส่งงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
เอกสารดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 สืบเนื่องวาระที่ 5 ข้อ 5.2 เรื่อง การจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจาปี
2558
อาจารย์จิตรนันท์ ศรีเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร สืบเนื่องวาระที่ 5 ข้อ 5.2 เรื่อง การจัดงาน
สั ป ดาห์ วั น วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ ป ระจ าปี 2558 โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้ าหมื่นบาทถ้วน) โดย
นาเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 สืบเนื่องวาระที่ 5 ข้อ 5.5 เรื่อง การรับรองผลการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรสาขาวิชา
ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สืบเนื่องวาระที่ 5 ข้อ 5.5 เรื่อง การรับรองผลการ
ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรสาขาวิชา ทางคณะได้ดาเนินการส่งเรื่องไปยังสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน พร้อมทั้งนาเข้าประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 สืบเนื่องวาระที่ 5. ข้อ 5.7 เรื่อง รายงานผลการสารวจปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์
อาจารย์จิตรนันท์ ศรีเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร สืบเนื่องวาระที่ 5. ข้อ 5.7 เรื่อง รายงานผล
การสารวจปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ได้ดาเนินการดังนี้
1. การซ่ อมระบบใหญ่ๆ จะด าเนินการเสนอมหาวิ ทยาลั ยเพื่ อดาเนินการซ่อมในปี งบประมาณ
2559 โดยได้แจ้งเรื่องการขอซ่อมแซมไปยังมหาวิทยาลัยแล้ว
2. สาหรับการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย จะดาเนินการซ่อมแซมในส่วนที่จาเป็นก่อน
3. การดาเนินการในส่วนที่เร่งด่วนให้เสนอมายังคณะ เพื่อดาเนินการแจ้งมหาวิทยาลัยซ่อมแซม
ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
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วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร
ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร 5
หลักสูตรสาขาวิชา คือ
1. หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์
1.1 ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง
1.2 รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์
2. หลักสูตรสาขาวิชาเคมี
2.1 รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย พุทธวงษ์
2.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด โชชัย
3. หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3.1 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ปิยวรรณ ศุวิทิตพัฒนา
3.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร กงบังเกิด
4. หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4.1 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี
4.2 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อรอนงค์ ผิวนิล
5. หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
5.1 ดร.ลือชา ลดาชาติ
5.2 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จีระวรรณ เกษสิงห์
5.3 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.น้าฝน คูเจริญไพศาล
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2558
ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอสรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้ง
ที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 โดยมีวาระที่เกี่ยวข้องกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดังนี้
1. ข้อ 1 เรื่องการเตรียมการจัดทาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จานวน 5 หลักสูตร
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรคอมพิวเตอร์)
2. ข้อ 3 เรื่อง แจ้งเรื่องผลการดาเนินการปรับระบบให้สามารถดาเนินการปรับปรุงผลการเรียน
เพื่อให้อาจารย์สุภาพร วิสุงเร ประเมินผลการเรียนนักศึกษาอีกครั้ง
3. ข้อ 6 เรื่อง กาหนดการโครงกรมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ เพชรบูรณ์ เพื่อประชุมหารือระหว่างมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
เพชรบูร ณ์กับสถานศึกษา และหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องในการแนะแนวการศึกษาต่อและรับสมัครนักศึกษา
ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
4. ข้อ 7 เรื่อง แจ้งสรุปผลการประเมินระบบกลไกการรับเข้านักศึกษา ปี 2557
5. ข้อ 24 เรื่อง พิจารณาการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ใช้บุคลากร
ร่วมกัน 3 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
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6. ข้อ 25 เรื่อง รายงานผลการสารวจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาจาก
ผู้ใช้บัณฑิต จากข้อมูล ผู้สาเร็ จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีผู้สาเร็จการศึกษาจานวน 158 คน ตอบแบบสารวจ จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 21.52
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เสนอให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ โครงการ
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยจะจัดขึ้นใน
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ซึ่งตรงกับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจาปี 2558
และกองพัฒนานักศึกษาแจ้งให้แต่ละคณะสารวจพื้นที่สาหรับการปลุกป่าในโครงการดังกล่าว ซึ่งมอบหมายให้
คุณสุนิต สร้อยทอง สารวจพื้นที่บริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัยสาหรับการปลูกป่า และกล้าไม้ที่นามาปลูกป่า
ในโครงการได้รับความอนุเคราะห์จากกรมป่าไม้และศูนย์เพาะชากล้าไม้ ตาบลวังชมพู
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจาปี 2558
อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เสนอให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับโครงการ
สืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจาปี 2558 จะดาเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 29 กรกฎาคม
2558 ณ วัดสนามบิ น อาเภอเมือง จั งหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะมนุษย์ศาสตร์และสั งคมศาสตร์เป็น
เจ้าภาพร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา และมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของทุกคณะเข้าร่วมกิจกรรม และงานกิจการ
นักศึกษาได้ทาบันทึกเชิญอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาของทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 โครงการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์
อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เสนอให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ โครงการ
เปิดบ้านวิทยาศาสตร์ โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จะดาเนินโครงการในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม
2558 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการประชุมผู้ปกครอง
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2558 ทุกหลักสูตรสาขาวิชา โดยกิจกรรมหลัก ๆ ของโครงการ
นี้ จะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ กิจกรรมช่วงเช้า เป็นการประชุมผู้ปกครอง และกิจกรรมช่วงบ่าย เป็นการ
ประชุมนักศึก ษาชั้นปีที่ 1 ตามกาหนดการที่แนบมานี้ และขอให้ประธานหลักสูตรสาขาวิชาทุกหลักสูตร
เตรียมข้อมูลเพื่อนาเสนอต่อผู้ปกครอง ทั้งนี้ของเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันและ
เวลาดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 โครงการ 12 สิงหามหาราชินี : วันแม่แห่งชาติ ประจาปีการศึกษา 2558
อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เสนอให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ โครงการ
12 สิ ง หามหาราชิ นี : วั น แม่ แ ห่ ง ชาติ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2558 โดยกิ จ กรรมดั ง กล่ า วจั ด ขึ้ น ในวั น ที่
7 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุม ประกายเพชร โดยสานักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะ
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วิทยาการจัดการ และในกิจกรรมนี้มีการมอบรางวัลให้แก่แม่ดีเด่น ซึ่งปีนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เสนอแม่ดีเด่น คือ แม่ของนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 2 ท่าน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 ตารางกิจกรรมนักศึกษา ประจาปี 2558
อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เสนอให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับตาราง
กิจกรรมนักศึกษา ประจาปี 2558 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะดาเนินการตลอดปีการศึกษา 2558 โดยตาราง
กิจกรรมนักศึกษาจัดทาขึ้นโดยหน่ว ยกิจกรรมนักศึกษา สังกัดกองพัฒ นานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ โดยใช้งบประมาณกิจกรรมนักศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558 สาหรับคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมลอยกระทง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ระเบียบการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และ
ประชุมเชียร์ ประจาปี 2558
อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เสนอให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ระเบียบการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจาปี
2558 โดยร่างประกาศดังกล่าวได้จัดทาขึ้นตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.9 ประกาศสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และ
ประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เสนอให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับประกาศ
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง การจั ด กิ จ กรรมต้ อ นรั บ น้ อ งใหม่ แ ละประชุ ม เชี ย ร์ ใ น
สถาบันอุดมศึกษา โดยประกาศดังกล่าว สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดทาขึ้นเพื่อเป็นการสร้าง
ความเข้าใจกับนักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ให้เข้าใจวัตถุประสงค์ นโยบายและ
มาตรการ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมการต้ อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ ตลอดจนสามารถร่วม
ตรวจสอบ กิจกรรมได้
มติที่ประชุม รับทราบ
4.10 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจาปี 2558
อาจารย์ ศ รั ญญา ตรี ท ศ รองคณบดี ฝ่ า ยกิ จการนัก ศึ ก ษา เสนอให้ ที่ ป ระชุม ทราบเกี่ ยวกั บ พิ ธี
พระราชทานปริญญาบัตรประจาปี 2558 โดยจะซ้อมรับปริญญาระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2558
รับจริงวันที่ 21 ตุลาคม 2558 สาหรับกาหนดการและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งเป็นเอกสาร
ต่อสาขาวิชา
มติที่ประชุม รับทราบ

~7~

4.11 โครงการรับขวัญน้องใหม่ ด้วยหัวใจอินทนิล ประจาปีการศึกษา 2558
อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เสนอให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับโครงการ
รับขวัญน้องใหม่ ด้วยหัวใจอินทนิล ประจาปีการศึกษา 2558 กาหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม
2558 โดยจะมีกิจกรรมการสักการะพ่อขุนผาเมืองเวลา 06.00 น. และรวมตัวกันบริเวณลานอนุสาวรีย์
พ่อขุนผาเมืองเวลา 07.00 น. เพื่อเดินเท้าไปไหว้พระพุทธมหาธรรมราชา ณ บริเวณสวนเพชรบุระ และ
ขอเชิญคณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.12 กิจกรรมตรวจสารเสพติดนักศึกษาใหม่
อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เสนอให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกิจกรรม
ตรวจสารเสพติดนักศึกษาใหม่ จะมีการสุ่มตรวจสารเสพติของนักศึกษาใหม่ จานวน 2 รอบด้วยกัน คือ
ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 และการสุ่มตรวจสารเสพติดของนักศึกษากลุ่มสุ่มเสี่ยงของแต่ละคณะ ซึง่
ยังไม่มีการกาหนดวัน เนื่องจากจะเป็นการตรวจโดยไม่ให้นักศึกษารู้ตัวก่อน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.13 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานหลักสูตร
ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดี ฝ่ ายวิช าการ นาเสนอสรุปผลการประเมินความพึ งพอใจในการ
บริหารงานหลักสูตร ของหลักสูตรสาขาวิชาทั้ง 10 หลักสูตรสาขาวิชาเพื่อนาส่งมหาวิทยาลัย ต่อไป และผล
การดาเนินงาน มีหลักสูตรสาขาวิชาที่ดาเนินการแล้วจานวน 8 หลักสูตรสาขาวิชา คือ
1. หลักสูตรสาขาวิชาวิทาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2. หลักสูตรสาขาวิชาเคมี
3. หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา
4. หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
6. หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
7. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
หลักสูตรที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จมี 2 หลักสูตรสาขาวิชา คือ
1. หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ (ดาเนินการแล้วและมอบให้ฝ่ายวิชาการสรุป)
2. หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ให้หลักสูตรสาขาวิชาที่ดาเนินการยังไม่แล้วเสร็จ รีบดาเนินการให้แล้วเสร็ จ พร้อมส่งเอกสารมายัง
คณะ และมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการรวบรวมและดาเนินการจัดส่งมหาวิทยาลัยต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การขอปรับเปลี่ยนมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมดวิชาเฉพาะและ Curriculum Mapping
ของหลักสูตรปรับปรุง 2555 หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา
อาจารย์ธ นาวรรณ สุ ขเกษม ประธานหลั กสู ตรสาขาวิช าชีว วิทยา นาเสนอการขอปรับเปลี่ ยน
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมดวิชาเฉพาะและ Curriculum Mapping ของหลักสูตรปรับปรุง 2555
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หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาร่วมกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการดาเนินการแข้ไข
ในส่วนของรายวิชาของชีววิทยา
๕.2 ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
(MOU) ระหว่ า งโรงเรี ย นกาญจนาภิ เ ษกวิ ท ยาลั ย เพชรบู ร ณ์ และคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
โดยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ได้ดาเนินการจัดทาร่างบันทึกข้อตกลงมาเพื่อให้เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อลงความเห็นต่อร่างดังกล่าว
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการประสานโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
เพชรบูรณ์ เพื่อแก้ไขข้อความที่ไม่ถูกต้องก่อนดาเนินการลงนามในข้อตกลงทางวิชาการดังกล่าว
5.3 รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับสาขา 10 หลักสูตรสาขาวิชา
ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ระดับสาขา 10 หลักสูตรสาขาวิชา ตามที่สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งให้ทุกสาขาวิชา
ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 นั้น
ทุกหลักสูตรสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนาผลผลการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เพื่อให้คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ มอบรองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ ด าเนิ น การแจ้ ง ส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการ
และงานทะเบียน ต่อไป
5.4 การขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรใหม่
อาจารย์ พิณทิ พย์ แก้ว แกมทอง รองคณะบดีฝ่ ายวิ จัย และวางและประธานหลั กสู ตรสาขาวิช า
วิทยาศาสตร์สิ่ งแวดล้ อม น าเสนอการขออนุญาตพัฒ นาหลั ก สู ตรใหม่ หลั กสู ตรสาขาวิศวกรรมบัณฑิ ต
สาขาวิช าวิ ศวกรรมสิ่ ง แวดล้ อม ซึ่งผ่ านการพิจารณาเห็ นชอบในที่ป ระชุมคณะกรรมการวิช าการเป็น ที่
เรียบร้อย จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาการใช้งบประมาณในการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว โดยขออนุญาต
ใช้งบประมาณของคณะ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ใช้งบประมาณของคณะในการดาเนินการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว และ
มอบอาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรตามขั้นตอนและกลไกการพัฒนาหลักสูตร
5.5 การบันทึกผลการลงเวลามาราชการของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ด้วยระบบ
PMIS
อาจารย์จิตรนันท์ ศรีเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นาเสนอแนวทางการบันทึกผลการลงเวลามา
ราชการของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ด้วยระบบ PMIS ต่อที่ประชุม ตามมติคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 9/2558 ข้อ 9 เรื่องการบันทึกข้อมู ลการขาด ลา มาสาย
ของบุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งให้แต่ละหน่วยงานสามารถดาเนินการเองได้ เพื่อลดความซ้าซ้อน และลด
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ขั้นตอนการทางานให้สั้นและรวดเร็ว แสดงผลเป็นปัจจุบัน และสรุปผลได้ทันที โดยดาเนินการในระบบ
PMIS ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวต้องดาเนินการทุกวัน จึงขอมติจากที่ประชุม ดังนี้
1. ให้คณาจารย์ และบุคลากร ที่ไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้น ๆ แจ้งผู้รับผิดชอบ คือคุณรุ่งนภา
สนุ่นดี หรือคุณฐะปะนีย์ บุญตั้ง
2. ในกรณี ที่ ค ณาจารย์ ห รื อ บุ ค ลากรที่ ไ ปราชการกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ให้ น าค าสั่ ง ไปราชการให้
ผู้รับผิดชอบเพื่อจะได้ลงในระบบ PMIS ต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ
5.6 การเสนอรายชื่อบุคคลต้นแบบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ ยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมคัดเลือกบุคคล
ต้นแบบเพื่อทาการเสนอชื่อ เพื่อรับการคัดเลือกจากคณะให้เป็นบุคคลต้นแบบเข้ารับรางวัล ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร โดยเสนอชื่อมายังคณะ (คุณสุนิต สร้อยทอง) ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ก่อนเวลา
12.00 น. เพื่อคณะจะส่งรายชื่อไปยังกองพัฒนานักศึกษาดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ
5.8 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา
อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ระหว่างวันที่ 24 – 31 สิงหาคม 2558 ซึ่งคณะได้
ดาเนินการประสานคณะกรรมการการประเมินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชาในวันที่ 26 –
27 สิงหาคม 2558 จึงให้ทุกสาขาวิชาส่ง SAR ของสาขาวิชาภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ที่งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา จานวน 3 เล่ม
ทั้งนี้ อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง ขอหารือกับคณะกรรมการบริหารคณะ เกี่ยวกับงบประมาณ
ที่ใช้ในการประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา เนื่องจากคณะไม่ได้กันงบประมาณไว้ จึงของบประมาณจากทุก
สาขาวิชา สาขาวิชาละ 2,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพในครั้งนี้
อาจารย์วิลาสินี ดีปัญญา ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แจ้ง
ต่อที่ประชุมว่า งบประมาณของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารไม่เพียงพอ จึ งไม่สามารถ
สมทบได้ จึงขอหารือว่าในส่วนของหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารขออนุญาตใช้
งบประมาณของคณะแทน
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ทุกสาขาวิชาสมทบงบประมาณ สาขาวิชาละ 2,000 บาท ยกเว้น
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ให้ใช้งบประมาณของคณะแทน
5.9 การวิพากษ์หลักสูตรภายในทั้งหลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่
ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
หลั ก สู ต รและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รปี 2559 ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ มี
วัตถุประสงค์เพื่อ ดาเนินการวิพากษ์หลักสูตรภายใน
มีหลักสูตรปรับปรุงทั้งหมด 10 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสุตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จานวน 9
หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรสาขาวิชาเคมี
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2. หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์
3. หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา
4. หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
6. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
8. หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
9. หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จานวน 1 หลักสูตร คือหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
และหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทุกหลักสูตรสาขาวิชาได้ดาเนินการร่าง มคอ. 2 และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดังนั้น จึงขอ
ความเห็นจากคณะกรรมการ ว่าจะดาเนินการส่ง มคอ.2 ไปยังสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อจัดส่งเอกสารให้ผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป หรือไม่ต้องส่งเอกสารต่อสานักส่งเสริมวิชาการ และ
ดาเนินการจัดทาโครงการเพื่อวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยใช้งบประมาณของหลักสูตร
สาขาวิชา
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ทางคณะดาเนินการส่งร่างหลักสูตร มคอ. 2 และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ต่อมหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินการต่อไป และหากหลักสูตรสาขาวิชาจะดาเนินการวิ พากษ์หลักสูตร
สามารถดาเนินการได้ตามเสนอ
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มีปิดประชุมเวลา 13.25 น.
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บันทึกการประชุม

(นางสาวศิรดา แสงนก)
ตรวจทานการบันทึก
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