รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 2/๒๕๕8
วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องประชุม 2 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายนามผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี
๒. อาจารย์จิตรนันท์ ศรีเจริญ
๓. ดร.เสาวภา ชูมณี
๔. อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง
๕. รองศาสตราจารย์ ดร. เบญจพร ศรีสุวรมาศ
๖. อาจารย์กาญจนา ใจบุญ (แทนประธานหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์)
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เกิดมี
๘. อาจารย์ธนาวรรณ สุขเกษม
๙. อาจารย์วิไลพร ปองเพียร
๑๐. อาจารย์อนุพงษ์ สุขประเสริฐ
๑๑. อาจารย์เจษฎาพร ปาคาวัง
๑๒. อาจารย์วิลาสินี ดีปัญญา
๑๓. อาจารย์สุภาพร วิสุงเร
๑๔. นางสาวศิรดา แสงนก
๑๕. นางรุ่งนภา สนุ่นดี
รายนามผู้ไม่สามารถมาประชุมได้
1. อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ (ติดประชุมกับกองพัฒนานักศึกษา)
เริ่มประชุมเวลา ๑3.๐๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจสอบจานวน
สมาชิกที่เข้าร่วมประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการตามวาระการ
ประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทราบ
1.1 ขอแสดงความยินดี กับประธานหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ ผลการ
เลือกตั้งประธานหลั กสูตรสาขาวิช าสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ที่ได้รับการเลื อกตั้งและแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ง

ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คือ อาจารย์สุภาพร วิสุงเร พร้อมทั้ง ขอแสดงความยินดีกั บอาจารย์
สุภาพร วิสุงเร
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 การศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและด้านกิจการนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการศึกษา
ดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและด้านกิจการนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป โดยการศึกษาดูงานดังกล่าว เป็นการศึกษาดู
งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและด้านกิจการนักศึกษา จึงขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านร่วมต้อนรับคณะ
ศึกษาดูงานในวัน และเวลาดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 ความคืบหน้าเกี่ยวกับการสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์หลังใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับความ
คืบหน้าเกี่ยวกับการสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์หลังใหม่ (ด้านหลัง) ซึ่งได้ดาเนินการเปิดซองประมูล
ไปแล้ว 1 ครั้งแต่ไม่มีผู้ประมูลผ่าน และได้มีการปรับแบบของอาคารเพื่อให้มีความเหมาะสม พร้อมทั้งมีการ
เปิดซองประมูลครั้งใหม่ และถ้ามีผู้ประมูลได้คาดว่าจะมีการเซ็นสัญญาภายในเดือนมีนาคม 2558
มติที่ประชุม รับทราบ
1.4 การปรับเปลี่ยนกรอบงานบริหารของมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการ
ปรับเปลี่ยนกรอบงานบริหารของมหาวิทยาลัย สืบเนื่องจากอธิการบดีได้บริหารงานมาเป็นเวลาเกือบครบ 2
ปี จึงมีการปรับเปลี่ยนกรอบงานบริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. งานด้านการบริหาร
2. งานด้านนโยบายและแผน
3. งานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
4. งานด้านวิชาการและงานวิจัย
5. งานกิจการนักศึกษา
6. งานกิจการสภามหาวิทยาลัย
โดยแต่ละงานได้มอบหมายให้รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ พร้อมทั้งแจงรายละเอียดและ
ขอบเขตของแต่ละงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
มติที่ประชุม รับทราบ
1.5 การทาข้อตกลงทางวิชาการระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการทา
ข้อตกลงทางวิชาการระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก จากการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ให้หน่วยงานที่จะทา MOU กับ
หน่วยงานภายนอกต้องแจ้งมหาวิทยาลัยทราบ ก่อนดาเนินการ
มติที่ประชุม รับทราบ
1.6 การกาหนดตัวผู้เสนอโครงการและผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการ
กาหนดตัวผู้เสนอโครงการและผู้รับผิดชอบโครงการ โดยโครงการที่จัดขึ้นทั่วไปในสาขาวิชาต่าง ๆ ผู้เสนอ
โครงการและรับผิดชอบโครงการ ต้องเป็นอาจารย์ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยเท่านั้น สาหรับ
โครงการของนักศึกษา ให้นักศึกษาเป็นผู้เสนอโครงการและอาจารย์ประจาหลักสูตร (ข้าราชการหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัย) เป็นรับผิดชอบโครงการ คณบดี เป็นผู้เห็นชอบโครงการ รองอธิการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดูแล
โครงการ และอธิการบดีเป็นผู้อนุมัติโครงการ
มติที่ประชุม รับทราบ
1.7 การออกหนังสือราชการเชิญวิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการออก
หนังสือราชการเชิญวิทยากร หากวิทยากรสังกัดหน่วยงาน ให้ทาหนังสือราชการถึงหัวหน้าหน่วยงาน หรือ
ผู้บังคับบัญชาของบุคคลนั้น ๆ กรณีเป็นบุคลทั่วไปให้ทาหนังสือราชการถึงบุคคลได้เลย
มติที่ประชุม รับทราบ
1.8 การเดินทางไปราชการของบุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการ
เดินทางไปราชการของบุคลากร ในกรณีนารถส่วนตัวไปราชการและเบิกค่าใช้จ่ายจากทางราชการต้องมีคน
โดยสารไปด้วยรวม 3 คน ขึ้นไป
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/๒๕๕8 วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 เวลา ๑0.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร
สิรินธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 เวลา
๑0.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการแก้ไข ดังนี้
1. วาระที่ 5 ข้อ 5.3 แก้ไขคาว่า “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
2. วาระที่ 5 ข้อ 5.7 ให้เพิ่มประโยค “ในปีการศึกษานี้”
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ สืบเนื่องว่าระที่ 5 ข้อ 5.3 เรื่องการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการสืบเนื่องว่าระที่ 5 ข้อ 5.3 เรื่องการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยนาเข้าการประชุมคณะกรรมการ
วิช าการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่ อวัน ที่ 20 กุ มภาพั นธ์ 2558 โดยในที่ประชุมมีม ติเห็ น ชอบกั บการ

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรคณิตศาสตร์ และจะดาเนินการนาเข้าที่ประชุมที่สภาวิชาการ โดยจะ
นาเข้าพร้อมกันทุกสาขาวิชา
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 สืบเนื่อง วาระที่ 5 ข้อ 5.9 เรื่อง กาหนดการจัดโครงการค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รุ่นที่ 5 ค่ายที่ 6
อาจารย์จิตรนันท์ ศรีเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร สืบเนื่อง วาระที่ 5 ข้อ 5.9 เรื่อง
กาหนดการจัดโครงการค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รุ่นที่ 5
ค่ายที่ 6 มีการเลื่อนจัดโครงการ จากระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นระหว่างวันที่ 8 –
9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสีทอง และสีชมพู เนื่องจากระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมติดภารกิจในการสอบเข้าเรียนในชั้น ม. 4 ในการจัดโครงการครั้งนี้อยู่ภายใต้การ
ดูแลของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ที่เข้าร่วมในการสังเกตการณ์ และทดสอบนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ฯ
ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558
ในการจัดโครงการครั้งนี้ เป็ นการนาเสนอโครงงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ พร้อมกันนี้
ขอขอบคุณทุกฝ่ายทีเ่ กี่ยวข้องที่ทาให้โครงการสาเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้
ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ให้ที่ประชุมทราบ โดยประกาศดังกล่าวมีระบบ
กลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ ระดับสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
และแจ้งให้ทุกสาขาวิชา
ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ ฯ เพื่อคณะจะดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคสนามของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคสนามของ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ให้ที่ประชุมรับทราบเพื่อให้ดาเนินการตามรายละเอียด มคอ. 2 ของแต่ละ
สาขาวิชา โดยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใช้เวลา 15 สัปดาห์ แต่การฝึกแบบสหกิจศึกษาใช้เวลาในการ
ฝึกประสบการณ์ 16 สัปดาห์
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 แบบสรุปผลการดาเนินงานกิจกรรมการเรียนการสอน (มคอ.3/มคอ.4/มคอ.5)
ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอแบบสรุปผลการดาเนินงานกิจกรรมการเรียน
การสอน (มคอ.3/มคอ.4/มคอ.5) ของภาคการศึกษาที่ 1/2557 ผลการดาเนินงาน (ตามเอกสารแนบ)
โดยแบบฟอร์มที่ใช้ ใช้สาหรับตอบประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ

4.4 คารับรองการปฏิบัติการเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจาปี
2557
อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน นาเสนอคารับรองการปฏิบัติการ
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจาปี 2557 ต่อที่ประชุม โดยคารับรองนี้
จัดทาขึ้นระหว่าคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับประธานหลักสูตรสาขาวิชา
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 สรุปรายงานผลการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2558
อาจารย์ พิณทิพย์ แก้วแกมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน นาเสนอสรุปรายงานผลการ
ติดตามประเมินผลตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2558 ต่อที่
ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของแต่ละตัวชี้วัด
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557
อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน นาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557 ต่อที่ประชุม โดยแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดทาขึ้นจากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี 2556
มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 จานวนผู้สมัครเข้าศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. เสาวภา ชู ม ณี รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ แจ้ ง จ านวน ผู้ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาของ
คณะวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภาคปกติแ ละ กศ.ปช. ปีการศึกษา 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2558) ต่อที่ประชุม ดังนี้
ภาค ปกติ
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
จานวน
9
คน
2. สาขาวิชาเคมี
จานวน
9
คน
3. สาขาวิชาชีววิทยา
จานวน
19 คน
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน
1
คน
5. สาขาวิชาฟิสิกส์
จานวน
3
คน
6. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
จานวน
8
คน
7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จานวน
9
คน
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
จานวน
7
คน
9. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
จานวน
61 คน
ภาค กศ.ปช.
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2. สาขาวิชาเคมี
3. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

จานวน
จานวน
จานวน

3
1
3

คน
คน
คน

4. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
จานวน
จะทาการปิดรับสมัคร วันที่ 30 มีนาคม 2558

16

คน

มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ร่าง ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุม นาเสนอร่าง ข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กับคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งร่างข้อตกลงดังกล่าว คณะ
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เป็ น ผู้ ร่ า งขึ้ น และส่ ง ให้ ค ณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมตรวจสอบความถูกต้อง
มติที่ประชุม เห็นชอบ
5.2 การจัดทาวารสารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Journal of Science &
Technology Phetchabun Rajabhat University)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุม นาเสนอการจัดทาวารสารของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Journal of Science & Technology Phetchabun Rajabhat
University) ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยการกาหนดมาตรฐานดังกล่าวจัดทาขึ้น เพื่อให้วารสารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เพชรบูรณ์ เป็นวารสารที่ได้ มาตรฐาน และเป็นแบบแผนส าหรั บ
คณาจารย์ และนักศึกษาในการนาเสนอผลงานการวิจัย ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ
5.3 การปิดหลักสูตร ปริญญาตรีหลักสูตรปรับปรุง 2551 และปริญญาโทหลักสูตรปรับปรุง
2554
ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอการปิดหลักสูตร ปริญญาตรีหลักสูตรปรับปรุง
2551 และปริญญาโทหลักสูตรปรับปรุง 2554 ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา เนื่องจากหลักสูตร ปี 2551
ทุกหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่มิได้เปิดการเรียนการสอน จึงจาเป็นต้องดาเนินการปิดหลักสูตรตามขั้นตอนการ
ปิดหลักสูตร หากไม่ดาเนินการปิดหลักสูตร ในการประกันคุณภาพการศึกษาต้องดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหลักสูตรนั้นด้วย
ที่ประชุมเห็น ชอบการปิดหลักสูตร และให้ทุกหลักสูตรยื่นการปิดหลักสู ตรของสาขาวิชาต่อคณะ
เพื่อให้คณะรวบรวมและดาเนินการเพื่อการปิดหลักสูตร พร้อมกันทุกหลักสูตร และส่งคาร้องขอปิดหลักสูตร
มายังคณะภายในวันที่ 20 มีนาคม 2558
มติที่ประชุม เห็นชอบ
5.4 การปิดหลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตรปรับปรุง 2551 สาขาวิชาเคมี โดยประธานหลักสูตร
สาขาวิชาเคมี
อาจารย์วิไลพร ปองเพียร ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเคมี นาเสนอการปิดหลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง 2551 สาขาวิชาเคมี โดยประธานหลักสูตรสาขาวิชาเคมี เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

และเป็นตัวอย่างให้ทุกสาขาวิชาดาเนินการปิดหลักสูตร ปรับปรุง 2551 ต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ
5.5 ร่าง คาสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อาจารย์จิตรนันท์ ศรีเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นาเสนอร่าง คาสั่งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ที่ประชุมพิจารณา เพื่อดาเนินการบริหารความเสี่ยงของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ
5.6 การพิจารณา หัวข้อ KM
อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน เสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุม
เสนอหัวข้อการจัดจัดทา KM คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ประชุมมีมติเสนอหัวข้อ KM ดังต่อไปนี้
1. ด้านการเรียนการสอน ในประเด็น การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Social Media เพื่อ
เสริ มสร้ างทักษะการเรี ย นรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ กลุ่ มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษา คณาจารย์
บุคลากร
2. ด้านการวิจัย ในประเด็น เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร
มติที่ประชุม เห็นชอบ
วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

(นางรุ่งนภา สนุ่นดี)
บันทึกการประชุม

(นางสาวศิรดา แสงนก)
ตรวจทานการบันทึก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี)
ตรวจรับรอง

