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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 3/๒๕๕8
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558
ณ ห้องประชุม 1 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. อาจารย์กาญจนา ใจบุญ (แทนประธานหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์)
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เกิดมี
๙. อาจารย์ธนาวรรณ สุขเกษม
๑๐. อาจารย์วิไลพร ปองเพียร
๑๑. อาจารย์อนุพงษ์ สุขประเสริฐ
๑๒. อาจารย์เจษฎาพร ปาคาวัง
๑๓. อาจารย์ตรีชฎา อุทัยดา
(แทนประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
๑๔. อาจารย์สุภาพร วิสุงเร
๑๕. นางสาวศิรดา แสงนก
๑๖. นางรุ่งนภา สนุ่นดี
รายนามผู้ไม่สามารถมาประชุมได้
- ไม่มี เริ่มประชุมเวลา ๑0.๐๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจสอบจานวน
สมาชิกที่เข้าร่วมประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการตามวาระการ
ประชุม ดังต่อไปนี้
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วาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทราบ
1.๑ การจัดงานราชภัฏวิชาการประจาปี 2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูล ศรี ประธานในที่ประชุม แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ การจัดงาน
ราชภัฏวิชาการประจาปี 2558 ระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2558 ซึ่งการดาเนินงานดังกล่าวเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือทาให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุม แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2558 ที่ผ่านมา ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2558 ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ตามหลักฐานที่บุคลากรแนบมากับแบบ
ประเมิน และได้ประเมินผลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ คือ การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตร
สาขาวิชาและคณะ พร้อมทั้งส่งผลการประเมินของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนไปยัง
มหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สาหรับผลการประเมินของข้าราชการ สาหรับผลการประเมินของข้าราชการ
คะแนนการประเมินคณะดาเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่สามารถส่งผลการประเมินได้ เนื่องจาก
งบประมาณสาหรับการเลือนขั้นเงินเดือนข้าราชการยังไม่ส่งมา
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 การเปิดปั๊ม ปตท. และการดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ ยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุม แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเปิดปั๊ม
ปตท. และการดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปิดปั๊ม ปตท. อย่าง
เป็ น ทางการตั้งแต่วั น ที่ 21 เมษายน 2558 พร้อมทั้ งเปิดร้านกาแฟ และร้านสะดวกซื้อ เพื่อเป็ น
สวัสดิการให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งสถานที่ดังกล่าวอยู่ใกล้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาคารสิรินธร อีกทั้งร้านสะดวกซื้อทาการเปิดบริการ 24 ชั่วโมง ทาให้มีความสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของคณะเป็นอย่างมาก จึงขอให้บุคลากรทุกท่านของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมือกัน
ดูแลทรัพย์สินและป้องกันความปลอดภัยในทรัพย์สินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มติที่ประชุม รับทราบ
1.4 การทาถนนบริเวณด้านหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุม แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการทาถนน
บริเวณด้านหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งอยู่ใกล้บริเวณที่ตั้งของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาคารสิรินธร ทาให้มีความสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของคณะเป็นอย่างมาก จึงขอให้บุคลากร
ทุกท่านของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ร่วมมือกัน ดู แลทรัพย์สินและป้องกันความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มติที่ประชุม รับทราบ
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1.5 การก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหลังใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุม แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการก่อสร้าง
อาคารปฏิบัติการหลังใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัย ซึ่งขั้นตอนการ
ดาเนินงาน มีผู้ประมูลการก่อสร้างได้แล้วคือ ห้างหุ้นส่วนจากัด วี.สถาปัตย์ และได้เริ่มดาเนินการก่อสร้าง
แล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
1.6 บันทึกช่วยจาเรื่อง สารสนเทศการดาเนินการพันธกิจตามนโยบายรัฐมนตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุม แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับบันทึกช่วยจา
เรื่อง สารสนเทศการดาเนินการพันธกิจตามนโยบายรัฐมนตรี โดยบันทึกช่วยจาดังกล่าวเป็นบันทึกแจ้ง
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและการเข้าสู่ กระบวนการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดาเนินการ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏรับสนองโครงการพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ประชุมเพื่อวางแผนดาเนินการตามแนวคิดและข้อเสนอแนะของ
ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
2.1 การกาหนดทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2.2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
2.3 การปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูทุกด้าน
2.4 ความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา
2.5 การทาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นที่พึ่งของชุมชนและท้องถิ่น
2.6 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
3. การลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ของมหาวิทยาลัราชภัฏทั้ง 40 แห่งกับสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ (สนช.)
4. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (SMEs)
5. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
6. การสนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนากลุ่มมหาวิทยาลัย
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
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
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ สืบเนื่อง วาระที่ 1 ข้อ 1.2 การศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและด้าน
กิจการนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สืบเนื่อง วาระที่ 1 ข้อ 1.2 การศึกษา
ดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและด้านกิจการนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เดินทางมาศึกษาดูงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
ด้ า นงานกิ จ การนั ก ศึ ก ษา เมื่ อ วั น ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 และได้ ล งนา มในบั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ
ทางวิชาการ (MOU) นั้น จากการศึกษาดูงานดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี ความสนใจ
กิจกรรมการทาฝาย ฯ และแจ้งความประสงค์จะร่วมจัดทากิจกรรมกังกล่าว พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยายังดาเนินการจัดค่ายเยาวชน และเชิญมหาวิทยาลัยเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
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)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุม สืบเนื่องวาระที่ 5 ข้อ 5.2 การ
จัดทาวารสารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Journal of Science & Technology Phetchabun
Rajabhat University) โดยนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558
และขอให้คณะกรรมการบริหารคณะ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบบทความในการตีพิมพ์ในวารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 สืบเนื่องวาระที่ 5 ข้อ 5.3 การปิดหลักสูตร ปริญญาตรีหลักสูตรปรับปรุง 2551 และ
ปริญญาโทหลักสูตรปรับปรุง 2554
ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สืบเนื่องวาระที่ 5 ข้อ 5.3 การปิดหลักสูตร ปริญญา
ตรีหลักสูตรปรับปรุง 2551 และปริญญาโทหลักสูตรปรับปรุง 2554 โดยแจ้งว่า ทุกหลักสูตรสาขาวิชา
ดาเนิ น การปิ ดหลั กสู ตรปริ ญญาตรี ห ลั ก สู ต รปรั บปรุ ง 2551 เป็ นที่เ รียบร้อยแล้ ว ส าหรับ ปริญญาโท
หลั กสู ต รปรั บ ปรุ ง 2554 ประธานหลั กสู ตรสาขาวิช า รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร ศรีสุ ว รมาศ
จะดาเนินการสอบถามจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก่อน
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 การรับทราบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอการรับทราบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร จาก
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาเนินการขอปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร และสานักงานคณะกรรมการได้รับทราบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ
หลักสูตรสาขาวิชาเคมี ตามหนังสือเลขที่ ศธ 0506 (2)/905 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2558
ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอสรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 โดยมติที่ประชุมดังกล่าวมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้
1. ข้อ 6 แจ้งเรื่องยืนยันหลักสูตรทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ของสถาบันต่าง ๆ
2. ข้อ 7 แจ้งเรื่องแจ้งผลการเรียน ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2557 ครั้งที่ 1
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3. ข้อ 9 แจ้งเรื่องการรับรองคุณวุฒิของผู้สาเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ และการกาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ กพ.รับรอง
4. ข้อ 10 แจ้งเรื่องการรับทราบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
จานวน 4 หลักสูตร
5. ข้อ 12 พิจารณาแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
คณะครุศาสตร์ รายวิชาดาราศาสตร์ (อาจารย์สุชิน อินทร์สา)
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 รายงานผลการดาเนินงานติดตามประเมินผลตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์
อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน นาเสนอรายงานผลการดาเนินงาน
ติดตามประเมินผลตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ปีงบประมาณ 2558 ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ได้มาตรฐานวิชาชีพ
สู่มาตรฐานสากล ดาเนินการบรรลุเป้าหมาย จานวน 2 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชีวัด และกาลัง
อยู่ระหว่างการดาเนินการ 2 ตัวชี้วัด
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒ นาและเผยแพร่องค์ความรู้โ ดยบูรณาการศาสตร์ส ากลเข้ากับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ระหว่างการดาเนินการ ทั้ง 4 ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อยู่ระหว่างการดาเนินการ ทั้ง 3 ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและสืบสานภูมปัญญาสร้างสรรค์
อยู่ระหว่างการดาเนินการ ทั้ง 3 ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารคุณภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ทั้ง 5 ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน อยู่ระหว่างการดาเนินการ ทั้ง 3 ตัวชี้วัด
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 ระบบภาวการณ์มีงานทาของบัณฑิต
อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน นาเสนอระบบภาวการณ์มีงานทา
ของบัณฑิต โดยมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการเปิดระบบการตอบแบบสอบถามภาวการณ์มีงานทาของผู้สาเร็จ
การศึกษาประจาปีการศึกษา 2556 ซึ่งทาการเปิดระบบถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2557 และร้อยละของ
บัณฑิตที่มีงานทาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลังจบการศึกษา 1 ปี เท่ากับร้อยละ 100
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 คณะกรรมการกากับดูแลและการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา
อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นาเสนอคณะกรรกมารกากับดูแลและการ
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการกากับดูแล
นักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการดาเนินการจิตอาสา
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.6 กาหนดการพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจาปี 2558
อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นาเสนอกาหนดการพระราชทานปริญญา
บัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจาปี 2558 กาหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี 2558
ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ภาคเหนื อ ระหว่ า งวั น ที่ 19 – 22 ตุ ล าคม 2558 ส าหรั บ บั ณ ฑิ ต ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คือ วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558
มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 กาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาปี 2557
อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน นาเสนอกาหนดการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประจาปี 2557 ดังนี้ ตรวจประเมินระดับหลักสูตรสาขาวิชา ระหว่างวันที่ 24 – 31
สิงหาคม 2558 ตรวจประเมินระดับคณะ ระหว่างวันที่ 21 – 25 กันยายน 2558
มติที่ประชุม รับทราบ
4.8 การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสาหรับสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง “TQF and The
Development of Professional Standards Framework”
ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ ายวิช าการ นาเสนอการเข้าร่ ว มประชุม เชิงปฏิบัติ การส าหรั บ
สถาบันอุดมศึกษา เรื่อง “TQF and The Development of Professional Standards Framework”
จากการประชุม เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สาระสาคัญของการอบรม มีดังนี้
1. การนาเสนอเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
2. Profession standards Framework ของไทยเพื่อช่วยให้การดาเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ประสบความสาเร็จ
3. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การปรับเปลี่ยนตาแหน่งงานสายสนับสนุน ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนภายในของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ธนาวรรณ สุขเกษม ประธานหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา นาเสนอการปรับเปลี่ยนตาแหน่ง
งานสายสนับสนุน ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ที่ประชุม
ร่ว มกัน พิจ ารณา ตามที่มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพชรบูรณ์ ได้ดาเนินการปรับโครงสร้างการปฏิบัติงานของ
พนั กงานมหาวิทยาลั ย สายสนั บ สนุ น เพื่อให้ คนทางานตรงกับตาแหน่งที่ครองอยู่ ส่ งผลกระทบต่อการ
จัดระบบการทางานของหลักสูตรสาขาวิชาชีว วิทยา นั้น หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา จึงขอให้ ที่ประชุม
พิจารณาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนางสาวแสงจันทร์ สอนสว่าง ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุม จึงหาแนวทางให้นางสาวแสงจันทร์
สอนสว่าง ปฏิบั ติงานธุร การของหลักสู ตรสาขาวิช าชีว วิทยา และปฏิบัติงานนักวิช าการศึกษาของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้นางสาวสมเพียร ฟักทอง ปฏิบัติงานการเตรียม LAB ของสาขาวิชา
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ชีววิทยา และปฏิบัติงานของศูนย์ วิทยาศาสตร์ และให้นักวิชาการศึกษาอีก 2 คน ที่สังกัดสาขาวิชา คือ
นางลักษณ์คณา กิจจรัส และนายสันธยา นันทพรหม ปฏิบัติเช่นเดียวกับ นางสาวแสงจันทร์ สอนสว่าง
มติที่ประชุม เห็นชอบ
5.2 การเสนอรายวิชาที่ทาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ สุ พ จน์ เกิ ด มี ประธานหลั ก สู ต รสาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ น าเสนอการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ของหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 และนาเสนอ
รายวิชาที่ทาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้แนบมาด้วย
มติที่ประชุม อนุมัติตามหลักการ
5.3 กาหนดการศึกษาดูงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปี 2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุม นาเสนอกาหนดการศึกษาดูงานของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปี 2558 ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม ร่ ว มกั น พิ จ ารณาก าหนดการศึ ก ษาดู ง านที่ จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ระหว่ า งวั น ที่ 10 – 12
มิถุนายน 2558 สาหรับกาหนดการจะแจ้งในการประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ
5.4 กาหนดการจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรั ตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุม นาเสนอกาหนดการจัดงานสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2558
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณากาหนดการจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 20 –
21 สิงหาคม 2558
มติที่ประชุม เห็นชอบ
5.5 แผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ปิ ยรั ตน์ มูล ศรี ประธานในที่ประชุมนาเสนอแผนพัฒ นาบุคลากรและ
แผนพัฒนาหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมอบหมายผู้รับผิดชอบ ดังนี้
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
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2.4 หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังงาน มอบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2.5 หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรร่วมกับคณะครุศาสตร์) มอบคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มติที่ประชุม เห็นชอบ
5.6 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและประเมินโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงด้านต่าง ๆ
อาจารย์จิตรนันท์ ศรีเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นาเสนอผลการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและประเมิน
โอกาสและผลกระทบของปั จ จั ย เสี่ ย งด้า นต่ าง ๆ จากการประชุม คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย งของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดังเอกสารแนบ)
จากการพิจารณาของที่ป ระชุมลงความเห็นว่า ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 2 ยกเลิ ก
ข้อย่อยที่ 4 เรื่อง บัณฑิตไม่เข้ามากรอกข้อมูลภาวะการมีงานทา ฯ ออกเนื่องจาก บัณฑิตเข้ามากรอก
ข้อมูลครบร้อยละ 100
มติที่ประชุม เห็นชอบ
5.7 การขยายเวลาส่งเล่มผลงาน โครงการ “ปฏิบัติการเขียนผลงานทางวิชาการ”
ดร.เสาวภา ชู ม ณี รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการน าเสนอการขยายเวลาส่ ง เล่ ม ผลงาน โครงการ
“ปฏิบัติการเขียนผลงานทางวิชาการ” ตามที่ รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร ศรีสุวรมาศ ทาบันทึก
ข้อความถึงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อขอขยายเวลาการส่งเล่มผลงานตามโครงการ “ปฏิบัติการ
เขียนผลงานทางวิชาการ” จากวันที่ 31 มีนาคม 2558 เป็นวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 นั้น
จากการพิจารณาของที่ประชุม ลงความเห็นว่าให้มีการขยายเวลาถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558
สาหรับผู้ที่ยังจัดทาเล่มผลงานยังไม่เสร็ จ และหากไม่ส่งตามกาหนดดังกล่าวจะพิจารณาของอาจารย์ท่านอื่น
แทน
มติที่ประชุม เห็นชอบ
5.8 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์
อาจารย์สุภาพร วิสุงเร ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จากอาจารย์สุรีย์รัตน์ มีผล
ที่ลาออกจากการเป็นอาจารย์ประจาพิเศษ เป็นอาจารย์ ดร.กัญญารัตน์ เดือนหงาย
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จาก
อาจารย์ สุ รี ย์ รั ต น์ มี ผ ล เป็ น อาจารย์ ดร.กั ญ ญารั ต น์ เดื อ นหงาย และมอบรองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ
ดร.เสาวภา ชูมณี ดาเนินการต่อไป
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วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี ปิดประชุมเวลา 13.25 น.
(นางรุ่งนภา สนุ่นดี)
บันทึกการประชุม

(นางสาวศิรดา แสงนก)
ตรวจทานการบันทึก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี)
ตรวจรับรอง

