รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 8/2558
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 13.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม 2 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายนามผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี คณบดี
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์จิตรนันท์ ศรีเจริญ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
๓. อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน
กรรมการ
๔. อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาตราจารย์อาดุลย์ จงรักษ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ กรรมการ
๖. อาจารย์ธนาวรรณ สุขเกษม
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา
กรรมการ
๗. อาจารย์วิไลพร ปองเพียร
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเคมี
กรรมการ
๘. อาจารย์เจษฎาพร ปาคาวัง
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
กรรมการ
๙. อาจารย์อนุพงษ์ สุขประเสริฐ
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
๑๐. อาจารย์วิลาสินี ดีปัญญา
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กรรมการ
๑๑. อาจารย์สุภาพร วิสุงเร
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์
กรรมการ
๑๒. นางสาวศิรดา แสงนก
หัวหน้าสานักงานคณบดี กรรมการและเลขานุการ
๑๓. นางรุ่งนภา สนุ่นดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
รายนามผู้ไม่สามารถมาประชุมได้
1. ดร.เสาวภา ชูมณี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เกิดมี
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
- ไม่มี -

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประชุมสภาวิชาการ
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ ลากิจ
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เริ่มประชุมเวลา 13.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทราบ
1.๑ การเลือกตั้งประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ปิย รัตน์ มูล ศรี ประธานในที่ป ระชุม แจ้ ง ให้ ที่ป ระชุมทราบ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา แทนรองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร
ศรี สุ ว รมาศ ที่ ล าออก ผลการเลื อ กตั้ ง ประธานหลั ก สู ต รสาขาวิ ช า วิ ท ยาศาสตร์ ศึ ก ษา คื อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร แท่นทอง
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบและขอแสดงความยิ น ดั บ กั บ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ศศิ ธ ร
แท่นทอง
1.2 งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี 2558
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ปิย รัตน์ มูล ศรี ประธานในที่ป ระชุม แจ้ งให้ ที่ป ระชุมทราบ
เกี่ยวกับงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี 2558 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราภัฏ เพชรบูรณ์ เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 และมหาวิทยาลัย กาหนดการซ้อมรับปริญญา
ระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2558 สาหรับรายละเอียดการเตรียมงานเพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิต
นาเข้าวาระที่ 5 เสนอเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 เส้นทางการเข้าออกมหาวิทยาลัย
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ปิย รัตน์ มูล ศรี ประธานในที่ป ระชุม แจ้ งให้ ที่ป ระชุมทราบ
เกี่ยวกับเส้นทางการคมนาคมในมหาวิทยาลั ย จากการที่มหาวิทยาลัยดาเนินการสร้างทางจราจรภายใน
มหาวิทยาลัย นั้น ผู้รับเหมาแจ้งว่า สามารถใช้ประตู 1 เป็นทางเข้าได้แล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศให้ใช้
เส้นทางประตู 1 เป็นทางเข้า และใช้ประตู 2 เป็นทางออก
สาหรับเส้นทางที่ใช้ชั่วคราว (เส้นทางบริเวณป่าด้านข้างอาคารสิรินธร) จะดาเนินการปิด
ทางจราจร ให้มาใช้เส้นทางหลักที่มหาวิทยาลัยประกาศเท่านั้น และทางเดินเท้าระหว่างอาคาร 4 มายัง
อาคารสิ ริ น ธร ห้ า มการขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ ผ่ า น จึ ง ขอความร่ ว มมื อ ให้ คณะกรรมการบริ ห ารคณะ
ประชาสัมพันธ์ไปยังสาขาวิชาทราบโดยทั่วกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
1.4 การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ปิย รัตน์ มูล ศรี ประธานในที่ป ระชุม แจ้ งให้ ที่ป ระชุมทราบ
เกี่ยวกับการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการต่ออธิการบดี ของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อประกอบการ
พิจารณาการเลื่ อนขั้น เงินเดือนในแต่ละรอบการประเมิน สาหรับกาหนดส่ งเอกสารคารับรองการปฏิ บัติ
ราชการ ให้ ส่ ง ภายในวั น ที่ 5 ตุ ล าคม 2558 ที่ ง านวิ ช าการ (คุ ณ สุ กั ญ ญา ทั บ ทอง) นั้ น คณะ
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะได้ดาเนิ นการรวบรวมส่ งส านักส่ งเสริมวิช าการและงานทะเบียนเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
1.5 การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน รอบที่ 2/2558
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ปิย รัตน์ มูล ศรี ประธานในที่ป ระชุม แจ้ งให้ ที่ป ระชุมทราบ
เกี่ยวกับการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบที่ 2/2558 ซึ่งคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ต้องจัดทา
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ส่งแบบประเมินตนเองที่คณะตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2558 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว และคณะได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสาหรับตรวจแบบประเมิน โดยคณะกรรมการ
ตรวจประเมินประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสานักงานคณบดี และประธานหลักสูตรสาขาวิชา
และจะเริ่มตรวจประเมินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ 7/๒๕๕8 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง
ประชุม ๒ อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/๒๕๕8 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน
2558 โดยมีการแก้ไข ดังนี้
1. รายนามผู้เข้าร่วมประชุม ให้ใส่ตาแหน่งของผู้เข้าร่วมประชุม ต่อท้ายชื่อ
2. เพิ่มเติมมติทปี่ ระชุม วาระที่ 5 ข้อ 5.1 จากเดิม 3 ข้อ เป็น 4 ข้อ คือ
ข้อ 4 งบประมาณ กศ.ปช. ของหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จานวน 46,730 บาท (สี่หมื่น
หกพัน เจ็ ด ร้ อ ยสามสิ บ บาทถ้ ว น) มอบ อาจารย์ สุ ภ าพร วิสุ ง เร ประธานหลั กสู ตรสาขาวิ ช า จั ดสรร
งบประมาณให้รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนภาค กศ.ปช.
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ สื บเนื่ องการประชุมครั้ งที่ 6 วาระที่ 5 ข้อ 5.9 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุมสืบเนื่องการประชุมครั้งที่ 6
วาระที่ 5 ข้อ 5.9 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จากที่ดาเนินการ
มาแล้วนั้น ขณะนี้ได้เข้าในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ (7 ตุลาคม 2558) และจะนาเข้าสู่การประชุม
สภาวิชาการในวันที่ 9 ตุลาคม 2558
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 สืบเนื่องการประชุมครั้งที่ 7 วาระที่ 5 ข้อ 5.1 การจัดสรรงบประมาณ ประจาปี
2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับแก้ตามค่า SCH)
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุมสืบเนื่องการประชุมครั้งที่ 7
วาระที่ 5 ข้อ 5.1 การจัดสรรงบประมาณ ประจาปี 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับแก้
ตามค่า SCH) จากการประชุมทาให้การจัดสรรงบประมาณลงตัวแล้ว และคาดว่าจะดาเนินการใช้งบประมาณ
ได้ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 การลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุม นาเสนอในที่ประชุมเกี่ยวกับ
การลาต่าง ๆ จากการประชุมของมหาวิทยาลัย
การลากิจ ลาป่วย จะนามาพิจารณาในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบการประเมิน
นั้น ๆ
การลาพักผ่อน มีนโยบายจากมหาวิทยาลัยไม่ให้ลาพักผ่อนช่วงเปิดภาคการศึกษา ให้ลา
พักผ่อนได้ในช่วงปิดภาคการศึกษา แต่หากมีความจาเป็นที่ต้องลาพักผ่อนจริง ๆ ให้แนบหลักฐานในการไปทา
ธุระนั้น ๆ ด้วย และห้ามลาติดต่อกับวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเว้นมีเหตุจาเป็ น
ให้ทาบันทึกแจ้งอธิการบดีแนบกับใบลาพักผ่อน
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุม นาเสนอโครงการบริการ
วิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สืบเนื่องจากการมอบหมายให้ ดร.เสาวภา ชูมณี เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 นั้น มติที่ประชุมเกี่ยวกับโครงการบริการ
วิชาการที่สถาบันวิจัยและพัฒนารวบรวมและนาเข้าที่ประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
มุ่งเน้นให้การจัดโครงการบริการวิชาการเป็นการเน้นสร้างศูนย์การเรียนรู้ ไม่ให้มุ่งเน้นเรื่องการจัดการอบรม
และมอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาทบทวนโครงการบริการวิชาการที่แต่ละคณะส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา
จากการประชุมของสถาบันวิจัยและพัฒนา วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมาก
สถาบันวิจัยและพัฒนามอบให้ทุกคณะ ทบทวนโครงการบริการวิชาการและจัดทาโครงการส่งใหม่อีกครั้ง
โดยไม่ระบุว่า แต่ละคณะจะจัดทาโครงการบริการวิชาการกี่โครงการ
นอกจากการมุ่ ง เน้ น ให้ จั ด ท าโครงการบริ ก ารวิ ช าการโดยการสร้า งศู นย์ ก ารเรี ย นรู้ แ ล้ ว
มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายให้หลักสูตรสาขาวิ ชาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ โดยในการจัดทา
โครงการบริการวิชาการให้คณะเป็นผู้รับผิดชอบ แนวทางในการจัดทาโครงการคือให้คณะจัดทาโครงการ
บริการวิชาการเป็นโครงการใหญ่ และมีโครงการย่อยอยู่ในโครงการใหญ่นั้น ๆ และเน้นการบูรณาการร่วมกัน
ของแต่ละสาขาวิชาในคณะ
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แนวทางการจัดสรรงบประมาณ จากการประชุมร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มีดังนี้
1. จัดสรรงบประมาณเพื่อการสร้างแหล่งการเรียนรู้คณะละ 1 แหล่งเรียนรู้ งบประมาณ
โครงการละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รวม 5 คณะ เท่ากับ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้า
หมื่นบาทถ้วน)
2. โครงการสารวจความต้องการในการรับบริการวิชาการของชุมชน โครงการละ 10,000
บาท (หนึ่ ง หมื่ น บาทถ้ ว น) ทั้ ง หมด 5 คณะ กั บ 1 สถาบั น คื อ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา รวมเป็ น
60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
3. โครงการแบบจัดเก็บรายได้ จัดสรรให้คณะละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
ทั้งนี้ โครงการจัดเก็บรายได้ส่วนของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 40,000 บาท
(สี่ ห มื่นบาทถ้วน) จะรวมอยู่ กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะฉะนั้น คณะวิทยาศา สตร์และ
เทคโนโลยีได้รับการจัดสรรงบประมาณ โครงการแบบจัดเก็บรายได้ ทั้งสิ้น 60,000 บาท (หกหมื่นบาท
ถ้วน)
สาหรับงบประมาณที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการจัดสรรในการดาเนินโครงการ
บริ ก ารวิ ช าการทั้ ง สิ้ น จ านวน 252,000 บาท (สองแสนห้ า หมื่ น สองพั น บาทถ้ ว น) และจั ด สรร
งบประมาณ ดังนี้
1. โครงการที่คณะ รับผิดชอบ คือ
1.1 การสร้างแหล่งการเรียนรู้คณะละ 1 แหล่งเรียนรู้ งบประมาณ 30,000
บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) แหล่งเรียนรู้พลังงาน
1.2 โครงการสารวจความต้องการในการรับบริการวิชาการของชุมชน งบประมาณ
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
1.3 โครงการแบบจัดเก็บรายได้ งบประมาณ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
2. โครงการบริการวิชาการทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับมอบหมายให้จัดใน
4 ประเด็น คือ
2.1 โครงการเกี่ ย วกั บ การประหยั ด พลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ ม งบประมาณ
25,000 บาท
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คลินิกสิ่งแวดล้อม
2.2 การพั ฒ นาความรู้แ ละบริ การด้ านวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่ อชุ มชน
งบประมาณ 100,000 บาท
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- สาขาวิชาชีววิทยา
- สาขาวิชาเคมี
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
2.3 การเตรียมความพร้อม ICT สู่ชุมชน งบประมาณ 50,000 บาท
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.4 การส่งเสริมสุขภาวะและสาธารณสุขสู่ชุมชน งบประมาณ 27,000 บาท
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
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สาหรับ โครงการบริ การวิช าการของสาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิช าคณิตศาสตร์ อยู่ใน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งคณะครุศาสตร์
ได้รับมอบหมายให้ดูแล งบประมาณที่ใช้ สาขาวิชาละ 25,000 บาท รวมเป็น 50,000 บาท
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์อาดุลย์ จงรักษ์ ประธานหลั กสูตรสาขาวิช าคณิตศาสตร์ เสนอให้
ทุกสาขาวิช ามีส่ ว นร่ ว มในการจั ดโครงการบริการวิช าการโดยไม่ต้องคานึงถึงงบประมาณ โดย ให้ทาเป็น
กิจกรรมย่อย แต่ให้จัดเป็นแบบร่วมมือกันของสาขาวิชาต่าง ๆ
กาหนดส่งโครงการบริการวิชาการ ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2558
มติ ที่ประชุม เห็ นชอบ มอบอาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง รองคณบดีฝ่ ายวิจัยและ
วางแผน รวบรวมส่งสถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป
5.2 รายงานผลการประกันคุณภาพระดับสาขาวิชาและระดับคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุม นาเสนอรายงานผลการ
ประกันคุณภาพระดับสาขาวิชาและระดับคณะ ประจาปี 2557
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรสาขาวิชา โดยคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรสาขาวิชา เมื่อวันที่ 26 – 27
สิ ง หาคม 2558 และในการตรวจประเมิ น คุณ ภาพภายในระดั บ หลั ก สู ต รสาขาวิ ช า ผลการประเมิ น
เป็นดังนี้
1. หลักสูตรสาขาวิชาเคมี คะแนนการประเมินเท่ากับ 2.29 ผ่าน
2. หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา คะแนนการประเมินเท่ากับ 2.30 ผ่าน
3. หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ คะแนนการประเมินเท่ากับ 1.81 ผ่าน
4. หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คะแนนการประเมิน
เท่ากับ 2.04 ผ่าน
5. หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คะแนนการประเมินเท่ากับ 2.31 ผ่าน
6. หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คะแนนการประเมินเท่ากับ 1.92
(นับเป็น 0) ไม่ผ่าน เนื่องจากอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาไม่ครบ
7. หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คะแนนการประเมินเท่ากับ 2.24 ผ่าน
8. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คะแนนการประเมิน เท่ากับ 1.48 ผ่าน
9. หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คะแนนการประเมินเท่ากับ 1.37 ผ่าน
10. หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คะแนนการประเมินเท่ากับ 2.40 ผ่าน
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร เท่ากับ 18.24 คะแนนที่ได้ 1.82
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ เมื่อวันที่ 23 – 24 กันยายน 2558
ผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ เท่ากับ 3.21 โดยแยกตามองค์ประกอบ เป็นดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 1.95
องค์ประกอบที่ 2 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 5.00
องค์ประกอบที่ 3 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 4.00
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องค์ประกอบที่ 4 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 3.00
องค์ประกอบที่ 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 4.00
มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้ผู้รับผิดชอบทุกตัวชี้วัดนาผลการประเมินเพื่อพัฒนาสาหรับ
การประเมินรอบต่อไป
5.3 กาหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี 2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุม นาเสนอกาหนดการซ้อมรับ
พระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กาหนดการซ้อมรับ
พระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2558 โดยการซ้อมกลุ่มย่อย ระหว่างวันที่
17 – 18 ตุลาคม 2558 และกาหนดการซ้อมใหญ่ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2558 โดยมหาวิทยาลัยออก
คาสั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถดาวน์โหลดคาสั่งได้ที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย สาหรับรายละเอียด
ต่าง ๆ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาจะแจ้งให้ทราบตามลาดับต่อไป
อาจารย์สรัญญา ตรีทศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาแจ้งว่าทางมหาวิทยาลัยยังไม่มีการ
เชิญประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกซ้อมนักศึกษา สาหรับในส่วนของคณะต้องเตรียมการทาซุ้ม
เพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิต ซึ่งจะจัดทาซุ้มบริเวณหน้าอาคารสิรินธร ตั้งแต่บริเวณป้ายหน้าคณะเข้ามาถึง
บริเวณลานกิจกรรม สาหรับรูปแบบการจัดฝ่ายกิจการนักศึกษาขอสารวจพื้นที่อีกครั้งหนึ่งก่อนจะวางแผนลง
มือจัดซุ้ม สาหรับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดซุ้มแสดงความ
ยินดีบริเวณหน้าอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
สถานที่ทาการฝึกซ้อมกลุ่มย่อยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือห้องประชุมอาคาร
ปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยมอบหมายให้อาจารย์อนุพงษ์ สุขประเสริฐ เป็นผู้กาหนดจุด
สาหรับการซ้อมเดิน
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบ อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับกาหนดการฝึกซ้อม และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ และขอให้คณาจารย์ทุก
ท่านร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตในวันที่ 19 ตุลาคม 2558
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

(นางรุ่งนภา สนุ่นดี)
บันทึกการประชุม
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(นางสาวศิรดา แสงนก)
ตรวจทานการบันทึก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี)
ตรวจรับรอง

