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ผู้มาประชุม 
 ๑. รศ.ดร.บุญม ี กวินเสกสรรค์ คณบดี 
  ๒. ผศ.ดร.เธียร ธีระวรวงศ ์ รองคณบดี 
 ๓. ผศ.ดร.เกษม ตริตระการ รองคณบดี 
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 ๖. ผศ.ดร.ญาณิศา ตันติปาลกุล รองคณบดี 
 ๗. อาจารย์ ดร.เกษม คงนิรันดรสุข ผู้ช่วยคณบดี/หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์/ 
   ประธานสาขาวิชาชีววิทยา 
 ๘. อาจารย์ ดร.รัชน ู เมยดง ผู้ช่วยคณบดี/ประธานสาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 ๙. อาจารย์ ดร.รัตน์สุภา ธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยคณบดี 
 ๑๐. อาจารย์เด่นชัย พันธุ์เกตุ ผู้ช่วยคณบดี 

 ๑๑. ผศ.รัตนสุดา สุภดนัยสร หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์/ 
    ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 

 ๑๒. อาจารย์วิทวัส กมุทศรี หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๑๓. ผศ.ดร.ธนภัทร เตชาภิรมณ์ ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 ๑๔. ผศ.ดร.อาทิตยา  สามณฑา ประธานสาขาวิชาเคมี 
 ๑๕. ผศ.ดร.อมรรัตน์   ค าบุญ ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์ 
 ๑๖. ผศ.ดร.ปิยะ วงศ์ญาณิน ประธานสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
  ๑๗. ผศ.ดร.ปฏิวิทย ์ ลอยพิมาย ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   การอาหาร 
 ๑๘. อาจารย์ ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 ๑๙. ผศ.วิมล อุทานนท์   ประธานสาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัจมีเดีย 
 ๒๐. ผศ.โยธิน พลประถม ประธานสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 ๒๑. อาจารย์ ดร.มาลี ลิขิตชัยกุล ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   สิ่งแวดล้อม 
 ๒๒. ผศ.รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๒๓. ผศ.ศศิธร สกุลกิม ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๒๔. ผศ.วรุตม ์ พลอยสวยงาม ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) 
 ๒๕. อาจารย์วาทินี จันมี ประธานหลักสูตรเคมี (ค.บ.) 
 ๒๖. อาจารย์ ดร.ภาวนา กังเตีย ประธานหลักสูตรชีววิทยา (ค.บ.) 
 ๒๗. นางศศิ สุวรรณวาล กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๘. นางเพลินตา บุญถาวร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 



- ๒ - 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. ผศ.ดร.โชติชว่ง  พนโสภณกุล ติดราชการ 
 ๒. อาจารย์ ดร.อัจฉรา  แก้วน้อย ติดราชการ 
 ๓. ผศ.ณัฐวุฒ ิ รัตนาธรรมวัฒน์ ติดราชการ 
 ๔. ผศ.ดร.กาญจนา   เหลืองสุวาลัย ติดราชการ 
 ๕. ผศ.ดร.วรรณภร ศิริพละ ติดราชการ 
 ๖. ผศ.ทิพย์วรรณ หงกะเชิญ ติดราชการ 
 ๗. อาจารย์ปณิตา แจ้ดนาลาว ติดราชการ 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑. ผศ.เกศริน มีมล 
 ๒. อาจารย์นันทพร ชื่นสุพันธรัตน์ 
    

เริ่มประชุม เวลา  ๑๓.๐๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและมอบฝ่าย

กิจการนักศึกษาแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
๑.๑ ก าหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 
การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรด าเนินการระหว่างวันที่  ๑๕-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับจริงในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกนิทัศน์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ซ้อม ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ ชั้น ๑ ซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี้ 

- ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นการซ้อมย่อย ส่วนกลางตัดงบประมาณค่าตอบแทน
คณะกรรมการมาให้หน่วยงานส่วนหนึ่งแต่ไม่เพียงพอ จึงใช้เงินสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ฯ สมทบจ านวน 
๒๕,๐๐๐ บาท  

- วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นการซ้อมใหญ่ โดยจะด าเนินการซ้อมระหว่างเวลา ๘.๐๐ - ๑๐.๓๐ 
น. ซึ่งจะซ้อมได้ไม่เกิน ๓ รอบ เนื่องจากมีบัณฑิตจากคณะมนุษยศาสตร์ฯ บางส่วนขอให้คณะกรรมการที่
ฝึกซ้อมเคร่งครัดเรื่องเวลาที่บัณฑิตจะต้องเข้าห้องประชุมเพ่ือไม่ให้กระทบกับคณะดังกล่าว และขอให้
อาจารย์ช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องการลงทะเบียนเนื่องจากบัณฑิตยังไม่มาลงทะเบียนอีกจ านวน ๑๐๖ คน 

- วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ อาจารย์ที่ไปปฏิบัติหน้าที่มีรถมหาวิทยาลัยฯ ออกรอบแรกเวลา ๔.๐๐ 
น. โดยทยอยออกเป็นระยะ ๆ ซึ่งบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบแรกใน
เวลา ๑๐.๐๐ น. บัณฑิตจะรวมตัวกันเวลา ๗.๐๐ น. เข้าหอประชุมเวลา ๘.๐๐ น. โดยมีเวลาซ้อมได้จ านวน 
๑ รอบ ส าหรับตารางเวลารถออกจะได้ปิดประกาศให้ทราบบริเวณหน้าส านักงานคณะ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยไมม่ีการแก้ไข 
 มติที่ประชุม  รับทราบ  

 



- ๓ - 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ผศ.ดร.เกษม ตริตระการ มีเรื่องสืบเนื่องดังนี้ 

๓.๑ การประชุมวิชาการ International and National Conference on Media Studies 2019 
ขณะนี้ปิดรับบทความทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว โดยที่รับไว้เป็นบทความระดับชาติจ านวน ๕๑ บทความ 
ระดับนานาชาติจ านวน ๗ บทความ ในจ านวนนี้เป็นบทความจากผู้อาจารย์ภายนอกจ านวน ๑๔ บทความ ที่
เหลือเป็นบทความจากผู้อาจารย์ภายใน อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบและปรับแก้ โดยในวันที่  ๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ ชั้น ๔ ช่วงเช้าจะมีพิธีเปิดโดยท่านอธิการบดี จากนั้นฟังการ
บรรยาย รับประทานอาหารกลางวัน ส าหรับช่วงบ่ายเป็นการน าเสนอบทความทางวิชาการ ณ อาคาร ๗ ชั้น
และห้องจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ขอให้สาขาวิชาช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ทุ กท่านเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
๓.๒ Comprehensive Exam และ IT Exam โดยตรวจข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ

แจ้งผลการสอบ และจัดท าเกียรติบัตรของผู้สอบผ่านไปยังแต่ละสาขาวิชา/หลักสูตร เพ่ือแจ้งนักศึกษามารับ
เกียรติบัตรต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
๓.๓ ผศ.ดร.เธียร  ธีระวรวงศ์ เรื่อง การประชุมเสวนาวิชาการ เรื่อง กัญชาและกัญชงทางการแพทย์

โดยการประชุมดังกล่าวจัดในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคาร ๗ ซึ่งส านักวิชาการ
ราชบัณฑิตยสภาเป็นเจ้าภาพกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ขอให้สาขาวิชาช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
รศ.ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ มีเรื่องสืบเนื่องดังนี้ 
๓.๔ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะและ

คณิตศาสตร์ (STEAM Education) ที่สถาบัน 21st C Life Science Foundation ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ โดยการด าเนินงานส าเร็จลุล่วงไปโดยความเรียบร้อย และเป็นโครงการที่ดีเหมาะส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาเนื่องจากมีสื่อการสอนที่ช่วยส่งเสริมให้การเรียนวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องง่าย ขณะนี้รอการแปล
คู่มือสื่อการสอนเป็นภาษาไทยเพ่ือจะซื้อมาใช้กับค่ายวิทยาศาสตร์ต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
๓.๕ คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

จ านวน ๒๕ แห่ง ๒๖ หลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยฯ จะมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้สาขาวิชา/หลักสูตรแจ้งผู้ทีจ่บ
ปริญญาตรีและสนใจสามารถสมัครเรียน และเร่งด าเนินการเนื่องจากใช้ได้กับปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีเดียว
เท่านั้น 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๖ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ Sea Breeze Jomtien Resort 

จังหวัดชลบุรี โดยโครงการส าเร็จลุล่วงไปโดยความเรียบร้อย อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าให้เป็น
แผนยุทธศาสตร์ที่สมบูรณ์ และจะน าเข้ามาให้ที่ประชุมนี้พิจารณาก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ เชื่อมโยงไปถึงข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการและพนักงาน 
 



- ๔ - 
มหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ โดยจะบรรจุแผนยุทธศาสตร์เข้าไป
จ านวน ๑ ตัวชี้วัด ทั้งนี้จะได้น ามาให้อาจารย์ทั้งคณะช่วยกันตรวจสอบก่อน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๗ ผศ.ดร.ญาณิศา ตันติปาลกุล เรื่อง ก าหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหาร

จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพ่ือการเผยแพร่” โดยโครงการส าเร็จ
ลุล่วงไปโดยความเรียบร้อย สรุปผลประเมินความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับมาก 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ มีเรื่องเสนอเพ่ือทราบดังนี้ 
๔.๑ รายงานสรุปรายการที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
๔.๒ สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทย

แลนด์ ๔.๐ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการ
ดังกล่าวในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องเรียนรู้สารสนเทศ (Active Learning) อาคาร ๔ ชั้น ๑ ห้อง 
๔๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๔.๓ ยอดเงินคงเหลือจากการขอซื้อ/จ้าง/ขอเบิก (งบประมาณแผ่นดิน)/(งบบ ารุงการศึกษา)/(บ.กศ.

คงคลัง)  
มติที่ประชุม  รับทราบ และให้ทุกสาขาวิชา/หลักสูตรเร่งด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป

ตามแผน โดยเฉพาะสาขาวิชา/หลักสูตรที่ยังมียอดการเบิกจ่ายน้อย ขอให้ใช้งบแผ่นดินก่อน  โดยเฉพาะค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และขอให้เร่งด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๔.๔ รายงานผลการเข้าร่วมประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา หลักสูตรฟิสิกส์ (ค.บ.) น า
อาจารย์และนักศึกษา จ านวน ๓ คน เข้าร่วมประกวดโครงงานวิจัยดังกล่าว ณ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจ านวน ๕,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๔.๕ การตรวจเยี่ยมหลักสูตรความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ประชุม

คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ แจ้ง
ว่าคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดตรวจเยี่ยม
หลักสูตรความเป็นเลิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่  ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยขอให้ ๓ หลักสูตร
ความเป็นเลิศ ได้แก่ เทคนิคการแพทย์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย กรอก
เอกสารส่งกลับไปยังมหาวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ผศ.ดร.เกษม ตริตระการ แจ้งที่ประชุมเพ่ิมเติมว่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหลักสูตรความ
เป็นเลิศที่ผ่านตัวชี้วัด ๓ ใน ๔ จ านวน ๓ หลักสูตร เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้มีประกาศฉบับใหม่ 
เรื่อง ตัวชี้วัดหลักสูตรความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยก าหนดตัวชี้วัด เช่น คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ ๓.๒๐  
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ขึ้นไป มีจ านวนนักศึกษาไม่น้อยกว่า ๗๐% ของแผนการรับ ฯลฯ ส าหรับหลักสูตรที่คณะวิทยาศาสตร์ส่งไป
แต่ยังไม่ผ่านตัวชี้วัดให้อยู่ในหลักสูตรที่ก าลังจะเป็นเลิศโดยมีกระบวนการในการพัฒนา 

ผศ.ดร.ปิยะ  วงศ์ญาณิน หารือและขออนุมัติเบิกค่าอาหารกลางวันส าหรับคณะกรรมการที่มาตรวจ
เยี่ยมกรณีรับการตรวจเยี่ยมช่วงเช้า 

ผศ.วิมล  อุทานนท์ หารือและขออนุมัติเบิกค่าอาหารกลางวันส าหรับคณะกรรมการที่มาตรวจเยี่ยม
กรณีรับการตรวจเยี่ยมช่วงเช้า 

มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการที่ประชุมส่งประกาศมหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าวให้ทุกสาขาวิชา/หลักสูตร ทราบเพ่ือเตรียมความพร้อม  และอนุมัติให้ใช้เงินสวัสดิการคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ เป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับคณะกรรมการที่มาตรวจเยี่ยมหลักสูตรความเป็นเลิศกรณีรับ
การตรวจเยี่ยมช่วงเช้าและทางส่วนกลางไม่ได้จัดงบประมาณรองรับ 

ผศ.ดร.ญาณิศา ตันติปาลกุล มีเรื่องเสนอเพ่ือทราบดังนี้ 
๔.๖ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระหว่างวันที่ ๘ กรกฎาคม – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยหนังสือเชิญประธาน
คณะกรรมการตรวจประเมินที่เป็นบุคคลภายนอกส่วนกลางแจ้งว่าจะได้ประมาณสัปดาห์หน้าและเมื่อได้รับ
มาฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ จะได้แจ้งสาขาวิชา/หลักสูตรทราบต่อไป ทั้งนี้คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ ขอให้สาขาวิชา/หลักสูตรท าค่าคะแนนให้สูงเพราะมีผลต่อคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
งานเนื่องจากเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของข้อตกลงในการประเมินฯ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๔.๗ สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพ่ือการเผยแพร่” โดยโครงการส าเร็จลุล่วงไปโดยความเรียบร้อย สรุปผลประเมิน
ความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ผศ.ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ มีเรื่องเสนอเพ่ือทราบดังนี้ 
๔.๘ ค าสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การปฏิบัติราชการของ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยระยะเริ่มแรกตามบทเฉพาะกาล 
๔.๙ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา

เงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔.๑๐ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

กรมบัญชีกลาง เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม 
๔.๑๑ หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการ

ค านวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
๔.๑๒ นางศศิ  สุวรรณวาล เรื่อง การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ด้วยอาจารย์ณัฏฐกิตติ์ เหมทานนท์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และอาจารย์วิชชุมา  
เตชะสิริวิชัย ผู้ช่วยคณบดี ได้ย้ายไปสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขณะนี้อยู่
ระหว่างการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และทาบทามผู้ช่วยคณบดี ท่านใหม่ จากนั้นจึง
แตง่ตั้งคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่โดยยกเลิกฉบับเดิม 
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มติที่ประชุม  รับทราบ และสาขาวิชา/หลักสูตรใดประสงค์จะเปลี่ยนประธานสาขาวิชา/หลักสูตร 
ขอให้ประชุมหารือกันและแจ้งมายังคณะภายในช่วงกระบวนการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์
ประยุกตน์ี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประเภทงบ บ.กศ. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะขอโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประเภทงบ บ.กศ.  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๕๙,๗๒๐ บาท เนื่องจากเงินงวด ๒ มีไม่
เพียงพอในการซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้จัดการเรียนการสอน  ดังมีรายการต่อไปนี้ 
 จาก  หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย จ านวนเงิน  ๒๔,๐๐๐ บาท 
 จาก  หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ  จ านวนเงิน  ๑๐,๗๒๐ บาท 
 จาก  หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย จ านวนเงิน  ๒๕,๐๐๐ บาท 
 เป็น  หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ ์ จ านวนเงิน  ๕๙,๗๒๐ บาท 

มติที่ประชุม  อนุมัติ เนื่องจากไม่กระทบต่อเป้าหมายการด าเนินงานตามแผนงานเดิมที่ก าหนดไว้ 
และมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอที่จะสามารถท ารายการโอนได้ 

๕.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประเภทงบ บ.กศ. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มีความประสงค์จะขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประเภทงบ บ.กศ.  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากค่าตอบแทน เป็น ค่าตอบแทน จ านวน ๙๑,๐๐๐ บาท เนื่องจากตัด
เงินในหมวดค่าตอบแทนผิดหมวด ท าให้เงินในหมวดค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิไม่ครบตามจ านวนเดือนที่ตั้งไว้  
ดังมีรายการต่อไปนี้ 
 จาก  หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน จ านวนเงิน  ๙๑,๐๐๐ บาท 
 จาก  หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน จ านวนเงิน  ๙๑,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม  อนุมัติ เนื่องจากไม่กระทบต่อเป้าหมายการด าเนินงานตามแผนงานเดิมที่ก าหนดไว้ 
และมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอที่จะสามารถท ารายการโอนได้ 

๕.๓ ขออนุมัติโอน/เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ประเภทงบ บ.กศ. ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ 

สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย  มีความประสงค์จะขอโอน/เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่าย ประเภทงบ บ.กศ.  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในส่วนของชื่อครุภัณฑ์ ดังนี้ 
จาก  ชุดเมนบอร์ดและการ์ดจอ  เป็น  เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ ไม่รวมจอภาพ
จ านวนเงิน  ๒๗๒,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม  อนุมัติ เนื่องจากไม่กระทบต่อเป้าหมายการด าเนินงานตามแผนงานเดิมที่ก าหนดไว้ 
และมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอที่จะสามารถท ารายการโอนได้ 

๕.๔ ขออนุมัติจ้างปรับปรุงห้องน้ าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
(อาคาร ๙)  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขออนุมัติจ้างปรับปรุงห้องน้ าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ (อาคาร ๙) ทุกชั้นของอาคาร เนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลานานกว่า ๑๐ ปี มีสภาพช ารุด
ทรุดโทรม ควรปรับปรุงให้เป็นห้องน้ าที่ทันสมัยทั้งระบบ-  
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มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยให้ขอตั้งงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือด าเนินการ โดย

ให้มหาวิทยาลัยฯ รื้อแบบเดิมที่เป็นอยู่ สภาพเดิมคือมีกลิ่น พื้นห้องน้ ามีน้ าซึมขึ้นมา ก๊อกช ารุด ด้านล่างเปิด
โล่ง โดยออกแบบให้เป็น SMART BATHROOM เปลี่ยนสุขภัณฑ์เป็นแบบที่ทันสมัย เช่น ชักโครก ก๊อกน้ า 
ฝักบัว อ่างล้างหน้า  ปิดกั้นแยกแต่ละห้องให้มิดชิด และขอให้แต่ละสาขาวิชาส ารวจพร้อมแจ้งผลมายัง
หัวหน้าส านักงานเพ่ือด าเนินการเลยในคราวเดียวกัน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
 รศ.ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ มีเรื่องอ่ืน ๆ แจ้งที่ประชุมดังนี้ 

๖.๑ รายงานการประชุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ 
 ๖.๒ รายงานการประชุมสาขาวิชาเคมี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒, ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
และเม่ือวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 ๖.๓ รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
 ๖.๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (ค.บ.๕ปี) ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน 
๒๕๖๒  

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 ๖.๕ ผศ.ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ เรื่อง การท างานของระบบไฟอัตโนมัติในห้องน้ าอาคาร ๙ โดยระบบไฟ
อัตโนมัติในห้องน้ าอาคาร ๙ แต่ละชั้นดีในการประหยัดไฟฟ้า แต่มีการตั้งเวลาไว้น้อยเกินไป  

๖.๖ ผศ.ศศิธร สกุลกิม เรื่อง การท างานของพนักงานท าความสะอาด โดยพนักงานท าความสะอาด
ประจ าอาคาร ๙ ท างานไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ไม่ท าความสะอาดกระจก การระดมขัดพ้ืนในวันหยุดไม่ค่อย
ด าเนินการ ทั้ง ๆ ที่ใกล้จะเปิดภาคเรียนแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ มอบหัวหน้าส านักงานประสานกองอาคารสถานที่หรือผู้เกี่ยวข้องในการตั้ง
เวลาเพ่ิม ในข้อ ๖.๕  และมอบหัวหน้าส านักงานประสานคุณเพลินตา บุญถาวร เพื่อประสานผู้รับจ้าง ในข้อ 
๖.๖ 
 ผศ.ดร.เกษม ตริตระการ มีเรื่องอ่ืน ๆ แจ้งที่ประชุมดังนี้ 

๖.๗ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รอบที่ ๕ (ครั้งที่ 
๒) ระบบ TCAS โดยมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการเอง ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๒ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ ไม่มีการส ารวจแต่ตรวจสอบจากสาขาวิชา/
หลักสูตรที่มีจ านวนนักศึกษายังไม่ครบตาม มคอ. ส าหรับสาขาวิชา/หลักสูตรที่ประสงค์จะรับนักศึกษาเกิน
จาก มคอ.ขอให้แจ้งเป็นรายสาขาวิชา/หลักสูตรไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
๖.๘ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ กรณีผลงานทางวิชาการระดับชาติจะต้องอยู่ในฐานข้อมูล TCI1 หรือ TCI2 เท่านั้น และเอกสาร
ที่สามารถใช้ขอต าแหน่งทางวิชาการระดับปกติได้จะต้องอยู่ในฐานข้อมูลต่อไปนี้เท่านั้น ซึ่งรายละเอียดจะได้
แจ้งให้ทราบในไลน์กลุ่มอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
 



- ๘ - 
 
เลิกประชุม  เวลา ๑๖.๐๐ น. 
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