รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันพุธที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศรีสุริยะ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
-----------------------------------ผู้มาประชุม
๑. รศ.ดร.บุญมี
๒. ผศ.ดร.เธียร
๓. ผศ.ดร.เกษม
๔. ผศ.จรัญ
๕. อาจารย์ณัฏฐกิตติ์

กวินเสกสรรค์
ธีระวรวงศ์
ตริตระการ
ประจันบาล
เหมทานนท์

คณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์/ประธานสาขา
วิชาผู้ประกอบการอาหาร
๖. ผศ.ดร.นุกูล
สาระวงศ์
ประธานสาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิต
และโลจิสติกส์
๗. อาจารย์รัตนสุดา สุภดนัยสร
หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์/ประธานสาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
๘. อาจารย์วิทวัส
กมุทศรี
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๙. อาจารย์ ดร.ธนภัทร เตชาภิรมณ์
ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์
๑๐. ผศ.ดร.อาทิตยา สามณฑา
ประธานสาขาวิชาเคมี
๑๑. อาจารย์ณัฐวุฒิ รัตนาธรรมวัฒน์ ประธานสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
๑๒. อาจารย์ ดร.รัชนู เมยดง
ประธานสาขาวิชาจุลชีววิทยา
๑๓. อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ คาบุญ
ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์
๑๔. อาจารย์ ดร.ปิยะ วงศ์ญาณิน
ประธานสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
๑๕. ผศ.ดร.กาญจนา เหลืองสุวาลัย
ประธานสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
๑๖. ผศ.ดร.ปฏิวิทย์ ลอยพิมาย
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
๑๗. อาจารย์อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์
ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
๑๘. อาจารย์ราชนิรันดร์ ดวงชัย
ประธานสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
๑๙. ผศ.โยธิน
พลประถม
ประธานสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
๒๐. อาจารย์สุรพงษ์ รามัญจิตต์
ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
๒๑. อาจารย์พรชัย พรหฤทัย
ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและออกแบบ
แม่พิมพ์
๒๒. อาจารย์ณภพ ซ้ายสุวรรณ
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
๒๓. อาจารย์ ดร.มาลี ลิขิตชัยกุล
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม
๒๔. ผศ.รัตนา
ลีรุ่งนาวารัตน์
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๕. ผศ.นพนันต์
เมืองเหนือ
ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
๒๖. อาจารย์ ดร.เกษม คงนิรันดรสุข
ประธานสาขาวิชาชีววิทยา
๒๗. ผศ.ดร.วรรณภร ศิริพละ
ประธานหลักสูตรคณิตศาสตร์ (ค.บ.)

๒๘. ผศ.วรุตม์
พลอยสวยงาม
๒๙. อาจารย์วาทินี จันมี
๓๐. อาจารย์ทิพย์วรรณ หงกะเชิญ
๓๑. อาจารย์ ดร.ภาวนากังเตีย
๓๒. นางศศิ
สุวรรณวาล
๓๓. นางเพลินตา
บุญถาวร
ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผศ.ดร.ขนิษฐา
๒. ผศ.ดร.กิตติรัตน์
๓. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์
๔. ผศ.ดร.โชติชว่ ง
๕. อาจารย์ ดร.อัจฉรา
๖. ผศ.ดร.สุริยา
๗. ผศ.วิมล
๘. อาจารย์ณัฐชัย
๙. อาจารย์ณัฐพล
๑๐. ผศ.ศศิธร
๑๑. อาจารย์ปณิตา

หทัยสมิทธ์
ฐานสุวรรณศรี
ทองสิน
พนโสภณกุล
แก้วน้อย
พันธ์โกศล
อุทานนท์
เปลี่ยนวิจารณ์
บุญรักษ์
สกุลกิม
แจ้ดนาลาว

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์ณฐมน
๒. อาจารย์เอก
๓. อาจารย์จารุกิตติ์

สืบซุย
อุทานนท์
ดิษสระ

-๒ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
ประธานหลักสูตรเคมี (ค.บ.)
ประธานหลักสูตรฟิสิกส์ (ค.บ.)
ประธานหลักสูตรชีววิทยา (ค.บ.)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและมีเรื่องแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบดังนี้
๑.๑ การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อคณะกรรมการประจาคณะ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ กาหนดให้ มีการรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อ
คณะกรรมการประจาคณะในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ โดยเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และในปี
ต่อไปคือปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จะดาเนินการอะไร ในภาพรวมของคณะได้มอบรองคณบดีรวบรวมข้อมูล
และในส่วนของสาขาวิชา/หลักสูตร ต้องดาเนินการด้วยเช่นกัน ขอให้สาขาวิชา/หลักสูตรเตรีย มข้อมูลเป็น
เพาเวอร์พอยท์ไว้ ซึ่งฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ฯ จะจัดทาแบบฟอร์มไว้ให้ และจะดาเนินการเช่นนี้เป็น
ประจาทุกปี เพื่อวางแผนการทางานให้ได้ผลดี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมีการแก้ไขดังนี้

-

๓-

ระเบียบวาระที่ ๑ ข้อ ๑.๕ การสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๒ เป็น มหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งคู่มือคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์มายังคณะวิทยาศาสตร์ฯ แจ้ง
ต่อให้คณะกรรมการฯ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในวันดังกล่าวเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เป็น รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
โดยมีการแก้ไขระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ ข้อ ๕.๗ เป็น ข้อ ๔.๗
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ผศ.ดร.วรรณภร ศิ ริ พ ละ เรื่อง Comprehensive Exam และ Technology Examination
โดยฝ่ายวิชาการออกแบบข้อสอบเรียบร้อยแล้ว จะได้กาหนดวันสอบและแจ้งให้ทราบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ ขอให้แต่ละสาขาวิชา/หลักสูตรเตรียมการว่าจะทดสอบเรื่องใดบ้าง ส่งข้อมูล
มายั งฝ่ ายวิช าการ คณะวิท ยาศาสตร์ฯ ภายในเดือ นมกราคม ๒๕๖๒ นี้ และสาขาวิช า/หลั กสู ตรใดท า
แบบฟอร์มสูญหายขอให้แจ้งฝ่ายวิชาการเพื่อจัดส่งให้ใหม่
ผศ.ดร.ญาณิศา ตันติปาลกุล มีเรื่องสืบเนื่องดังนี้
๓.๒ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ โดยเปลี่ยนวันจัด
ประชุมเป็นวันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๒ และขอเน้นย้าว่าเป็นกิจกรรมที่ทุกคนในคณะวิทยาศาสตร์ฯ ต้องมีส่วน
ร่วม
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๓ กิจกรรมงานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาฯ ประจาปี ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่
๑๓-๑๕, ๑๗-๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ โดยระหว่างการจัดงานมีจานวนผู้ประเมินการจัดกิจกรรมค่อนข้างน้อย
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จึงขอความร่วมมือสาขาวิชา/หลักสูตรประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และนักศึกษาช่วย
ประเมินเพิ่มเติม (ตามเอกสารที่แจก)
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๔ ผศ.ดร.เกษม ตริตระการ เรื่อง การดาเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร ค.บ.๕ปี โดยปรับปรุงจาก ๕ปี
เป็น ๔ปี ซึ่งต้องดาเนิน การให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีการวิพากษ์ระดับหลักสูตร
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่ง มคอ.๒ ต้องแล้วเสร็จก่อนหน้านั้น สาหรับหลักสูตรศึกษาทั่วไป
วิชาชีพครูคาดว่าจะวิพากษ์แล้วเสร็จวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จะนาเสนอในการประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่ง มคอ.๒ ต้องแล้วเสร็จก่อนหน้านั้น จากนั้นนาเสนอในที่ประชุม
คณบดีในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และนาเสนอในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
ขณะนี้ มี จ านวน ๒ หลั ก สู ต ร ผ่ านที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ได้ แ ก่ หลั ก สู ต ร
เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการกระจายสินค้า และหลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์
มติที่ประชุม รับทราบ และหลักสูตรศึกษาทั่วไปวิชาชีพครูต้องจัดทา มคอ.๒ ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิมีเวลาศึกษาก่อนการประชุม
๓.๕ ผศ.จรัญ ประจันบาล เรื่อง การแข่งขันกีฬาภายใน “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสัมพันธ์” โดย
ขณะนี้อยู่ระหว่างการแข่งขัน ซึ่งเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ เรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้า
ร่วมพิธีเปิด-ปิดในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ สาหรับกาหนดการพิธีเปิดและรายละเอียดอื่น ๆ มีอยู่ในสูจิบัตร
(การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง Sci & Tech Games 2018) ซึ่งได้ส่งทางไลน์กลุ่มประธานสาขาวิชา/
หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ในช่วงเย็นวันนี้จะมีการแข่งขัน E-sport PUBG ที่ห้องประชุมอาคาร ๙ ชั้น ๑๐

- ๔มติที่ประชุม รับทราบ และขอให้ฝ่ายกิจการนักศึกษารายงานผลการแข่งขันในภาพรวมทั้งหมดและ
แต่ละวันทางไลน์กลุ่มอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ
รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ มีเรื่องสืบเนื่องดังนี้
๓.๖ การสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ โดยประกาศให้ผู้สนใจมาสมัครด้วยตนเองหรือเสนอ
ชื่อผู้อื่นแล้วจานวน ๒ ครั้ง แต่ยังไม่ได้ผู้สมควรดารงตาแหน่ง
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบคุณศศิ สุวรรณวาล จัดทาประกาศดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง
๓.๗ การโอนย้ายสังกัดคณาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชนโอนมา
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายแผนงานและงบประมาณได้ติดตามการใช้งบประมาณ
สามารถใช้ได้เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๘ สารวจความต้องการในการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนในสาขาวิชา โดยฝ่ายวิชาการได้
รวบรวมแบบฟอร์มการสารวจความต้องการดังกล่าวได้ประมาณ ๕-๖ สาขาวิชา/หลักสูตรและส่ง
มหาวิทยาลัยฯ เรียบรัอยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๙ ผศ.ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ เรื่อง การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิชาการ เทคโนโลยี งานวิจัย
และนวัตกรรม สู่ความยั่งยืน ภายใต้กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ โดยคณะวิทยาศาสตร์ฯ จะจัดโครงการดังกล่าวระยะที่ ๒ การ
เขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งจากการสารวจมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประมาณ ๒๐-๓๐ คน อยู่
ระหว่างเตรียมการและหาวิทยากร สาหรับวันเวลาสถานที่จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๑๐ นางศศิ สุวรรณวาล เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย โดย
อาจารย์ ๓ ท่าน ที่ต้องการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานได้นัดหมายและพูดคุยกับผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของปีงบประมาณก่อนเรียบร้อย ทางคณะส่งผลการประเมิน และทางมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดประชุมพิจารณา
แล้วเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ และจะตกเบิกเงินเดือนเมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
มติที่ประชุม รับทราบ
ผศ.ขนิษฐา หทัยสมิทธ์ มีเรื่องสืบเนื่องดังนี้
๓.๑๑ คู่มือการจัดซื้อ-จัดจ้าง/คู่มือการโอนงบประมาณแผ่นดิน งบ บ.กศ. และระเบียบการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน ใช้สอยต่าง ๆ ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยต่อไปนี้การโอน
งบประมาณต้องจัดทาบันทึกตามแบบฟอร์มผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะและ
พิมพ์ใบสรุปยอดคงเหลือจากการขอซือ้ /จ้าง/ขอเบิก แนบมาด้วย ซึ่งแบบฟอร์มดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงซึ่ง
จะได้นาขึ้นแขวนบนเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ต่อไป
๓.๑๒ การเขียนโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
โดยสาขาวิชา/หลักสูตรยังใช้แบบฟอร์มของเดิม ซึ่งจะได้นาของใหม่ขึ้นแขวนบนเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ฯ
ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ

-

๕-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ มีเรื่องเสนอเพื่อทราบดังนี้
๔.๑ ยอดเงินคงเหลือจากการขอซื้อ/จ้าง/ขอเบิก (งบประมาณแผ่นดิน)/(งบบารุงการศึกษา)/(บ.กศ.
คงคลัง) โดยรายงานสรุปยอดเงินคงเหลือจากการขอซื้อ/จ้าง/เบิก (แผ่นดิน)/(งบบารุงการศึกษา)/(บ.กศ.คง
คลัง)
มติที่ประชุม รับทราบ และให้ทุกสาขาวิชา/หลักสูตรเร่งดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามแผน โดยเฉพาะสาขาวิชา/หลักสูตรที่ยังไม่มียอดการเบิกจ่ายเลย และขอให้ใช้งบแผ่นดินก่อน
๔.๒ สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สาหรับห้องเรียนพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓ สรุ ป การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการฝึ ก ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนทวีธาภิเษก เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๔ สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อยกระดับการจัด การศึกษาสู่ยุคไทย
แลนด์ ๔.๐ เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๕๔๔ อาคาร ๕ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๕ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ STEAM 21st C Science Foundation และทัศนศึกษาประเทศ
เกาหลีใต้ คณะวิทยาศาสตร์ฯ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวระหว่างวันที่ ๑๒-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
โดยมี ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ เป็ น แม่ งาน ใช้ งบพั ฒ นาบุ ค ลากรของสาขาวิช า/หลั ก สู ต ร ดั งรายละเอี ย ดตาม
กาหนดการซึ่งจะเพิ่มการทัศนศึกษาและการศึกษาดูงาน สาหรับค่าใช้จ่ายบุคลากรภายในคนละประมาณ
๔๘,๐๐๐ บาท บุคลากรภายนอกคนละประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม รับทราบ โดยหากสาขาวิชา/หลักสูตรใดมีงบพัฒนาบุคลากรและสนใจขอให้ส่งรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการมาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ อาจารย์ปณิตา แจ้ดนาลาว หรือส่งตรงมาที่คณบดี เนื่องจากต้อง
ส่งรายชื่อไปให้ทางประเทศเกาหลีใต้จัดทาหนังสือเชิญส่งมาก่อนจึงจะสามารถจัดทาโครงการได้
๔.๖ คณะวิทยาศาสตร์ฯ จะทา MOA โดยเข้าร่วมโครงการกับกลุ่ม ASEAN STUDENT SUMMER
CAMP PROGRAM ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ที่เมืองโฮจิมินห์
ประเทศเวียดนาม ลงนามโดยอธิการบดี ภายหลังการลงนาม MOA ดังกล่าวในครั้งแรกจะส่งนักศึกษาไปร่วม
เข้าแคมป์ ณ ประเทศลาว โดยใช้งบประมาณของสาขาวิชา/หลักสูตร
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๗ การเดินทางไปราชการของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ โดยมีคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ
จานวน ๕ คน เดินทางไปราชการโดยไม่ได้ขออนุญาตสาขาวิชาและคณะ จึงขอให้แจ้งอาจารย์ในสาขาวิชา
ของท่านหากมีกรณีดังกล่าวขอให้ดาเนินการให้ถูกต้องเพราะอาจมีผลกระทบต่อการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
มติที่ประชุม รับทราบ

-๖–
ผศ.จรัญ ประจันบาล มีเรื่องเสนอเพื่อทราบดังนี้
๔.๘ ก าหนดการแข่ ง ขั น กี ฬ าสานสั ม พั น ธ์ พี่ น้ อ ง Sci&Tech Games 2018 วั น ที่ ๒๗ มกราคม
๒๕๖๒ ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีรูปแบบ
การแข่งขันให้จบในแต่ละวัน ซึ่งในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ จะมีพิธีเปิด-ปิด การแข่งขัน และมอบรางวัล
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๙ การกรอกแบบฟอร์มของกรมการจัดหางาน ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้แจก
แบบฟอร์มดังกล่าวซึ่งมีจานวน ๒ หน้า ให้สาขาวิชา/หลักสูตรนาไปให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ กรอกด้วยลายมือ
แล้วส่งกลับมายังคณะ สาขาวิชา/หลักสูตรใดยังไม่ส่งขอความร่วมมือเร่งดาเนินการด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๑๐ การประชาสั ม พั น ธ์ห ลั ก สู ตร คณะวิ ท ยาศาสตร์ฯ จะลงพื้ น ที่ เพื่ อเปิ ด บู ธ ประชาสั ม พั น ธ์
หลักสูตร ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใส ๑ อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
สาขาวิชา/หลักสูตรใดไม่ได้เดินทางไปสามารถฝากแผ่นพับได้
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๑๑ ผศ.ดร.เกษม ตริ ตระการ เรื่อ ง การรับ สมั ครบุ ค คลเข้ าศึก ษาระดับ อุด มศึ ก ษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ (TCAS62) รอบที่ ๒ การรับแบบโควตา (การรับ แบบโควตาเขตพื้ นที่ ) ส านั กส่ งเสริม
วิชาการฯ ส่งแบบฟอร์มการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาดังกล่าวมาให้คณะวิทยาศาสตร์ฯ ช่วย
ประชาสัมพันธ์
มติที่ประชุม รับทราบ และขอให้สาขาที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนาแบบฟอร์มดังกล่าวให้
นักเรียนที่สนใจกรอกแผนที่ ๑ และนาส่งฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ฯ รวบรวมส่งมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเข้า
ระบบ ส่วนแผ่นที่ ๒ ให้นักเรียนเก็บไว้เพื่อกดยืนยันตามขั้นตอน
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ผลการประชุมนักศึกษาตกค้าง (ชั้นปี ๕-๘) จานวน ๑๓๒ คน จาก ๑๓ สาขาวิชา
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดประชุมนักศึกษาตกค้างดังกล่าว โดยให้นักศึกษาแจ้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่ทาให้ยังไม่สามารถจบการศึกษาได้ และความต้องการที่จะขอรับการช่วยเหลือจาก
คณะลงในแบบฟอร์ม ซึ่งส่วนใหญ่ปัญหาของนักศึกษาคือค้างส่งรูปเล่มบัณฑิตนิพนธ์จากการวิจัยและการ
ฝึกงาน การไม่มีเงินชาระค่าเทอม ค้างผลการเรียนที่เป็น E หรือ I ในรายวิชาเอกและรายวิชาแกนคณะ และ
ค้างกิจกรรม
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ และขอความร่ ว มมื อ สาขาวิ ช า/หลั ก สู ต รหาวิธี ก ารแก้ ไขปั ญ หาให้ กั บ
นักศึกษาเท่าที่จะสามารถดาเนินการได้ หากต้องการความช่วยเหลือจากคณะขอให้แจ้งมายังคณะได้ และ
หากต้องการพบนักศึกษาขอให้ประสานงานกับฝ่ายกิจการนักศึกษาในเรื่องเบอร์โทรศัพท์
๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานศูนย์วิจัยกัญชา กัญชง และกระท่อมเพื่อการแพทย์
ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ผ่านร่างกฎหมายที่อนุญาตให้หน่วยงานผลิต นาเข้า ส่งออก
ครอบครอง หรือจาหน่ายกัญชาเพื่อการแพทย์ได้นั้น คณะวิทยาศาสตร์ฯ จึงมีแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์วิจัย
กัญชาและกัญชงเพื่อการแพทย์ โดยให้อยู่ภายใต้ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อจะใช้ประโยชน์จากพืชดังกล่าวในการ
วิจัยรักษาด้านการแพทย์ หรือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์

-

๗-

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมอบฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ฯ หาตัวบทกฎหมายดังกล่าวมาศึกษา
ก่อนนาร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เสนออธิการบดีพิจารณาลงนาม
๕.๓ ขออนุมัติใช้งบประมาณ (บ.กศ.) เพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.๕ปี) มีความประสงค์จะขออนุมัติใช้งบประมาณ (บ.กศ.) เพิ่มเติม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
รหัสงบ : ๒๑๑๐๑-๖๑-๐๔๐๐๒-๐๘-๐๑
กิจกรรมย่อย : โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐
ลาดับ
๑.
๒.

หมวดเงิน
งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง
งบดาเนินงาน : ค่าวัสดุ

รายการ
ปรับปรุงห้องสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
วัสดุคอมพิวเตอร์

จานวนงบประมาณ
ที่ขอเพิ่มเติม (บาท)
๑๒๘,๖๐๐.๔๐,๐๐๐.-

ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
รหัสงบ : ๒๑๑๐๑-๖๑-๐๔๐๐๒-๐๘-๐๑
กิจกรรมย่อย : โครงการด้านการพัฒนาอาจารย์
จานวนงบประมาณ
ที่ขอเพิ่มเติม (บาท)
๑. งบดาเนินงาน : ค่าใช้สอย ค่าพัฒนาอาจารย์
๒๐,๐๐๐.รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น ๑๘๘,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
มติที่ประชุม อนุมัติ
๕.๔ ขออนุมัติ (โอน/เปลี่ยนแปลงรายการ) งบประมาณรายจ่าย ประเภทงบ (บ.กศ.คงคลัง)
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จาก โครงการปรับปรุงตกแต่งห้อง หมวดรายจ่าย งบลงทุน จานวนเงิน
๑๕๗,๒๘๐ บาท เป็น โครงการปรับปรุงตกแต่งห้อง หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย จานวนเงิน ๑๕๗,๒๘๐
บาท
หลักสูตรคณิตศาสตร์ (ค.บ.๕ปี) มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประเภทงบ (บ.กศ.คงคลัง) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้
จาก งบลงทุน : โครงการปรับปรุงตกแต่งห้องขนาด๘.๑๐X๑๐.๖๐เมตร จานวนเงิน ๑๕๗,๒๘๐ บาท
เป็น ค่าใช้สอย : โครงการ ปรับปรุงตกแต่งห้องขนาด๘.๑๐X๑๐.๖๐เมตร จานวนเงิน ๑๕๗,๒๘๐ บาท
มติที่ประชุม อนุมัติ
๕.๕ ขอแก้ไขแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๒
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มีความประสงค์จะขอแก้ไขแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ
รายจ่ายประเภทงบลงทุนประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ค่าครุภัณฑ์ เรื่องซื้อเครื่องวัดความดัน พร้อมชุดหูฟัง
จานวน ๑๐ เครื่อง ราคาต่อหน่วย ๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) เป็น
ค่าครุภัณฑ์ เรื่องซื้อเครื่องวัดความดัน พร้อมชุดหูฟัง จานวน ๕ เครื่อง ราคาต่อหน่วย ๖,๐๐๐ บาท รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากได้รับอนุมัติเงินในงวดที่ ๑ ไม่เพียงพอ
มติที่ประชุม อนุมัติ
ลาดับ

หมวดเงิน

รายการ

-๘๕.๖ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประเภทงบ บ.กศ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จาก
หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ จานวนเงิน ๔๔,๐๐๐ บาท เป็น หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย จานวนเงิน ๔๔,๐๐๐
บาท
สาขาวิชาจุลชีววิทยา มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณรายจ่ายประเภทงบ
บ.กศ.ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้
จาก วัสดุ : โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษา
จานวนเงิน
๔๔,๔๐๐ บาท
สู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐
เป็น ค่าใช้สอย : โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษา จานวนเงิน
๔๔,๐๐๐ บาท
สู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐
มติที่ประชุม อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ รายงานการประชุ ม สาขาวิ ช าเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม ครั้ งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่ อ วั น ที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๑
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๒ รายงานการประชุมสาขาวิชาเคมี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๓ รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๔ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ใน
วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีสุริยะ (๙๘๕) ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.
ศศิ สุวรรณวาล
ขนิษฐา หทัยสมิทธ์

ผู้จดบันทึกการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

