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สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 3/๒๕๕8
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558
ณ ห้องประชุม 1 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------วาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทราบ
1.๑ การจัดงานราชภัฏวิชาการประจาปี 2558
มติที่ประชุม รับทราบ และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือทาให้การจัดงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
1.2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2558
มติที่ประชุม รับทราบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
รอบที่ 1/2558 และส่งผลการประเมิน ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน ไปยัง
มหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สาหรับผลการประเมินของข้าราชการ คะแนนการประเมินคณะดาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว แต่ยั งไม่ส ามารถส่งผลการประเมินได้ เนื่องจากงบประมาณสาหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการยังไม่ส่งมา
1.3 การเปิดปั๊ม ปตท. และการดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มติที่ประชุม รับทราบ การเปิดปั๊ม ปตท. อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2558
และให้บุคลากรทุกท่านของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมือกันดูแลทรัพย์สินของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
1.4 การทาถนนบริเวณด้านหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มติ ที่ป ระชุม รั บ ทราบ การทาถนนบริเวณด้านหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้
บุคลากรทุกท่านช่วยกันดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สิน
1.5 การก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหลังใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุม แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการก่อสร้าง
อาคารปฏิบัติการหลังใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัย ซึ่งขั้นตอนการ
ดาเนินงาน มี
มติที่ประชุม รับทราบ ผู้ที่ชนะการประมูลและดาเนินการก่อสร้างอาคาร คือ หจก. วี.สถาปัตย์
1.6 บันทึกช่วยจาเรื่อง สารสนเทศการดาเนินการพันธกิจตามนโยบายรัฐมนตรี
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ 2/๒๕๕8 วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา ๑3.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร
สิรินธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/๒๕๕8 วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา
๑3.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ สืบเนื่อง วาระที่ 1 ข้อ 1.2 การศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและด้าน
กิจการนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สนใจกิจกรรมการทาฝาย ฯ
พร้อมกันนี้ ยังดาเนินการจัดค่ายเยาวชน และเชิญมหาวิทยาลัยเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
3.2 สื บ เนื่ อ งวาระที่ 5 ข้ อ 5.2 การจั ด ท าวารสารของคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
(Journal of Science & Technology Phetchabun Rajabhat University)
มติที่ประชุม รับทราบ โดยนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม
2558 และขอให้คณะกรรมการบริหารคณะเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบบทความในการตีพิมพ์ใน
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.3 สืบเนื่องวาระที่ 5 ข้อ 5.3 การปิดหลักสูตร ปริญญาตรีหลักสูตรปรับปรุง 2551 และ
ปริญญาโทหลักสูตรปรับปรุง 2554
มติที่ประชุม รับทราบ ทุกหลักสูตรสาขาวิชาดาเนินการปิดหลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตรปรับปรุง
2551 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สาหรับปริญญาโทหลักสูตรปรับปรุง 2554 ประธานหลักสูตรสาขาวิชา รอง
ศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร ศรีสุวรมาศ จะดาเนินการสอบถามจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ก่อน
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 การรับทราบการปรับปรุงแก้ไขหลักสู ตร จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
มติที่ประชุม รับทราบ การรับทราบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และหลักสูตร
สาขาวิชาเคมี ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4.2 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2558 โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 รายงานผลการดาเนินงานติดตามประเมินผลตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวางแผน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 ระบบภาวการณ์มีงานทาของบัณฑิต โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน
มติที่ประชุม รับทราบ ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลังจบ
การศึกษา 1 ปี เท่ากับร้อยละ 100
4.5 คณะกรรกมารกากับดูแลและการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 กาหนดการพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจาปี 2558
มติที่ประชุม รับทราบ กาหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ คือ วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 ภาคแรก
4.7 กาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาปี 2557 โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน
มติที่ประชุม รับทราบ ตรวจประเมินระดับหลักสูตรสาขาวิชา ระหว่างวันที่ 24 – 31 สิงหาคม
2558 ตรวจประเมินระดับคณะ ระหว่างวันที่ 21 – 25 กันยายน 2558
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4.8 การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสาหรับสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง “TQF and The
Development of Professional Standards Framework” โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
มติที่ประชุม รับทราบ สาระสาคัญของการประชุมว่าด้วยเรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การปรับเปลี่ยนตาแหน่งงานสายสนับสนุน ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนภายในของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยประธานหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้นางสาวแสงจันทร์ สอนสว่าง ปฏิบัติงานธุรการของหลักสูตรสาขาวิชา
ชีววิทยา และปฏิบัติงานนักวิชาการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้นางสาวสมเพียร
ฟักทอง ปฏิบัติงานการเตรียม LAB ของสาขาวิชาชีววิทยา และปฏิบัติงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ และให้
นักวิชาการศึกษาอีก 2 คน ที่สังกัดสาขาวิชา คือ นางลักษณ์คณา กิจจรัส และนายสันธยา นันทพรหม
ปฏิบัติเช่นเดียวกับ นางสาวแสงจันทร์ สอนสว่าง
5.2 การเสนอรายวิชาที่ทาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ โดยประธานหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์
มติที่ประชุม อนุมัติตามหลักการ
1.3 กาหนดการศึกษาดูงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปี 2558
มติที่ประชุม เห็นชอบ ศึกษาดูงานที่จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2558
สาหรับกาหนดการจะแจ้งในการประชุมครั้งต่อไป
1.4 กาหนดการจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2558
มติที่ประชุม เห็นชอบ กาหนดการจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 20 – 21
สิงหาคม 2558
5.5 แผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มติที่ประชุม เห็นชอบ
1. มอบสาขาวิชาสารวจความสอดคล้องการศึกษาต่อของบุคลากรกับการพัฒนาหลักสูตร
2. หลักสูตรใหม่ ปี 2558 มอบหมายผู้รับผิดชอบดาเนินการ ดังนี้
2.1 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน มอบ หลักสูตรสาขาวิชา
สิ่งแวดล้อม
2.2 หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดีย มอบหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2.3 หลักสูตร วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอบหลักสูตรสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์
2.4 หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังงาน มอบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2.5 หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรร่วมกับคณะครุศาสตร์) มอบคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.6 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและประเมินโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงด้านต่าง ๆ โดย
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
มติที่ประชุม เห็นชอบ ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 2 ยกเลิกข้อย่อยที่ 4 เรื่อง บัณฑิต
ไม่เข้ามากรอกข้อมูลภาวะการมีงานทา ฯ ออกเนื่องจาก บัณฑิตเข้ามากรอกข้อมูลครบร้อยละ 100
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5.7 การขยายเวลาส่งเล่มผลงาน โครงการ “ปฏิบัติการเขียนผลงานทางวิชาการ” โดยรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้มีการขยายเวลาถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี ปิดประชุมเวลา 13.25 น.

(นางสาวศิรดา แสงนก)
หัวหน้าสานักงานคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สรุปมติที่ประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

