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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและมีเรื่องแจ้ง

ให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
๑.๑ การจัดท าร่างประกาศเกี่ยวกับการเขียนบทความทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างการจัดท าร่างประกาศดังกล่าว เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ คิดเป็น ๑๐ คะแนน โดยให้อาจารย์เขียนบทความทางวิชาการ ผ่านการตรวจสอบของ



คณะกรรมการก่อนจึงจะสามารถน าขึ้นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้ นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ฯ ยังได้เสนอ
ให้เพ่ิมเติมในส่วนของการจัดท าคลิปการสอนด้วย 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้น าแบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ของข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสอนเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะซึ่งได้รับค าแนะน าที่เป็นประโยชน์หลาย
เรื่อง ส่วนผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานดังกล่าวของรอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เสร็จแล้ว และคาด
ว่าจะส่งมหาวิทยาลัยได้ในวันนี้  ส าหรับรอบที่ ๒ จะใช้เกณฑ์ตามที่ตกลงกันไว้ และปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ใช้
เกณฑ์ตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการร่างดังกล่าวข้างต้น 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมีการแก้ไขข้อ ๓.๗ เป็น โดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ 
สามารถดาวน์โหลดได้ในไลน์กลุ่มคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานศูนย์วิจัยกัญชาและกัญชงและกระท่อมเพ่ือการแพทย์จะได้น าเสนออธิการบดีพิจารณาลงนาม
ต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ มีเรื่องสืบเนื่องดังนี้ 

๓.๑ Comprehensive Exam โดยถึงก าหนดเวลาที่จะต้องจัดสอบแล้ว ขอให้สาขาวิชา/หลักสูตรที่
ยังไม่ได้ส่งหัวข้อที่จะทดสอบขอให้เร่งด าเนินการส่งได้ที่ฝ่ายวิชาการเพ่ือรวบรวมด าเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
๓.๒ การสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวคือ

อาจารย์ ดร.เกษม คงนิรันดรสุข สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๓ การถอนรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการควบคุมคุณภาพและกระบวนการผลิต 
ตามทีท่ี่ประชุมเห็นชอบให้นายศุภกฤต สายเสาร์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือโลจิสติกส์อุตสาหกรรมถอนรายวิชา ๔๒๑๙๓๑๙ คอมพิวเตอร์เพื่อการควบคุมคุณภาพและกระบวนการ  
เนื่องจากมีผลการเรียนระดับ E โดยคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้ส่งเรื่องให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรียบร้อย และนักศึกษาถอนรายวิชาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ มีเรื่องเสนอเพ่ือทราบดังนี้ 
๔.๑ ยอดเงินคงเหลือจากการขอซื้อ/จ้าง/ขอเบิก (งบประมาณแผ่นดิน)/(งบบ ารุงการศึกษา)/(บ.กศ.

คงคลัง) โดยรายงานสรุปยอดเงินคงเหลือจากการขอซื้อ/จ้าง/เบิก (แผ่นดิน)/(งบบ ารุงการศึกษา)/(บ.กศ.คง
คลัง)  

มติที่ประชุม  รับทราบ และให้ทุกสาขาวิชา/หลักสูตรเร่งด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามแผน โดยเฉพาะสาขาวิชา/หลักสูตรที่ยังไม่มียอดการเบิกจ่ายเลย ขอให้ใช้งบแผ่นดินก่อน โดยเบิกจ่ายให้
แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 



๔.๒ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะและ
คณิตศาสตร์ (STEAM Education) ที่สถาบัน 21st C Life Science Foundation ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ โดยได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วอยู่การลงนามค าสั่งเดินทางไปราชการ มีผู้ร่วมโครงการ
จ านวน ๒๑ คน  

มติที่ประชุม  รับทราบ ขอให้สาขาวิชา/หลักสูตรที่ส่งผู้เข้าร่วมโครงการขอให้ด าเนินการโอน
งบประมาณมาที่ส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ ประมาณกลางเดือนเมษายน ๒๕๖๒ 

๔.๓ คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
จ านวน ๒๕ แห่ง ๒๖ หลักสูตร โดยให้สาขาวิชา/หลักสูตรแจ้งนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเรียน เมื่อเรียน
จบแล้วสอบเพ่ือรับใบประกอบวิชาชีพ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๔.๔ สภาเทคนิคการแพทย์ แจ้งผลการพิจารณาการขอรับรองสถาบัน ของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิค
การแพทย์) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยสภาเทคนิคการแพทย์รับรองหลักสูตรเป็นเวลา ๑ ปี 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๔.๕ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์วิจัยกัญชา กัญชง และกระท่อมเพ่ือการแพทย์ สภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ผ่านร่างกฎหมายที่อนุญาตให้หน่วยงานผลิต น าเข้า ส่งออก ครอบครอง หรือ
จ าหน่ายกัญชาเพ่ือการแพทย์ โดยอธิการบดีลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์วิจัยกัญชาและ
กัญชงและกระท่อมเพ่ือการแพทย์เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
๔.๖ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ข้อตกลงในการเข้าร่วมโครงการกับกลุ่ม ASEAN STUDENT SUMMER 

CAMP PROGRAM  2017-2021 (MOA) ดังกล่าวเมื่อวันที่  ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์ที่เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ซึ่งกิจกรรมต่อไปคณะวิทยาศาสตร์ฯ จะส่งนักศึกษาเดินทาง
ไปร่วม SUMMER CAMP ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  

มติที่ประชุม  รับทราบ  
๔.๗ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สาขาวิชาจุล
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงเรียนอ้อม
น้อยโสภณชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมมือในการพัฒนางานด้าน
วิชาการและด าเนินกิจกรรมด้านอ่ืน ๆ ตามที่ท้ังสองฝ่ายเห็นควรร่วมกัน  

มติที่ประชุม  รบัทราบ 
๔.๘ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับ โรงเรียนกระทุ่มแบน วิเสษสมุท
คุณ สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ท าข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) กับโรงเรียนกระทุ่มแบน วิเสษสมุทคุณ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ร่วมมือในการพัฒนางานด้านวิชาการและด าเนินกิจกรรมด้านอ่ืน ๆ ตามที่ท้ังสองฝ่ายเห็นควรร่วมกัน  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๔.๙ รายงานผลการรับสมัคร รอบ ๒ การรับแบบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จากการวิเคราะห์

รายงานผลดังกล่าวพบว่าจ านวนนักเรียนที่มาสมัครเรียนค่อนข้างน้อย มหาวิทยาลัยฯ จึงคิดกลยุทธ์ตาม



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การให้ทุนนักศึกษาผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กล่าวคือให้รุ่นพี่ชวนรุ่นน้องมาสมัครเรียน 

มติที่ประชุม  รับทราบ และขอให้สาขาวิชา/หลักสูตรแจ้งนักศึกษาทราบ 
๔.๑๐ สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยด าเนินการเมื่อวันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ยังไม่แล้วเสร็จและคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโครงการจะเดินทางไปด าเนินการต่อท่ีจังหวัดชลบุรี 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
๔.๑๑ รูปแบบการจัดท า สมอ.๐๘ โดยขอให้สาขาวิชา/หลักสูตรด าเนินการตามแบบฟอร์มที่

ก าหนดให ้
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
ผศ.ดร.ขนิษฐา หทัยสมิทธ์ มีเรื่องเสนอเพ่ือทราบดังนี้   
 ๔.๑๒ สรุปการโอนงบประมาณค่าประกันสังคมส่วนของลูกจ้างเข้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เงินงบประมาณงวด ๑  
มติที่ประชุม  รับทราบ และตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๒ สาขาวิชา/หลักสูตรที่จ้างอาจารย์/เจ้าหน้าที่ด้วยเงิน

สาขาวิชา/หลักสูตร ต้องกันเงินงบประมาณไว้ส าหรับส่งส านักงานประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง  เนื่องจากคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 

๔.๑๓ รายงานสรุปรายการที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
มติที่ประชุม  รับทราบ  และหากสาขาวิชา/หลักสูตรมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหมวด

งบประมาณให้ด าเนินการตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ซึ่งจะได้น าเข้าพิจารณาในที่ประชุมเฉพาะงบบ ารุง
การศึกษา 
 ๔.๑๔ ผศ.จรัญ ประจันบาล เรื่อง รายงานสรุปผลคะแนนวัดความสามารถภาษาอังกฤษ ระยะที่ ๑ 
ระดับสาขาวิชา โดยเป็นข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์ของแต่ละสาขาวิชา/หลักสูตร ซึ่งมีการอบรมตั้งแต่เดือน
ธันวาคม ๒๕๖๑ – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  

มติที่ประชุม  รับทราบ และขอให้สาขาวิชา/หลักสูตรส่งข้อมูลที่สมบูรณ์ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ตาม
แบบฟอร์มซึ่งจะได้ส่งแบบฟอร์มดังกล่าวให้อีกครั้งหนึ่งทางไลน์ โดยข้อมูลส าคัญที่ต้องการทราบคือภายหลัง
การอบรมนักศึกษาได้คะแนนระดับ A2 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละเท่าไร 

ผศ.ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ มีเรื่องเสนอเพื่อทราบดังน้ี 

๔.๑๕ สรุปผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ” คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการดังกล่าวเมื่อวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้รายงานผล
การด าเนินงานและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ปรากฏว่าทุกหัวข้อการประเมินอยู่ในระดับพึง
พอใจมากท่ีสุดโดยเฉพาะในส่วนของตัววิทยากร 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๑๖ วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ -
เจ้าพระยา ฝ่ายวิจัยขอประชาสัมพันธ์เว้บไซต์วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ซึ่งเปิดใช้เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถเข้า
เว็บไซต์ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ฯ และวารสารดังกล่าวจะถูกประเมินคุณภาพ ท่านใดสนใจสามารถ
ศึกษาด้วยตนเองเบื่องต้นได้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๔.๑๗ ผศ.ดร.เกษม ตริตระการ เรื่อง สรุปจ านวนนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบ IT Exam วันที่ ๒๕-๒๙ มีนาคม 

๒๕๖๒ โดยอยู่ระหว่างการตรวจข้อสอบ หากนักศึกษาสอบผ่านคณะวิทยาศาสตร์ฯ จะได้ออกใบรับรองให้ต่อไป 



มติที่ประชุม  รับทราบ และขอให้สาขาวิชา/หลักสูตรแจ้งจ านวนนักศึกษาช้ันปีที่ ๔ ให้ฝ่ายวิชาการทราบเพื่อ
ปรับตัวเลขให้ถูกต้อง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๕.๑ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการพัสดุ ประเภทงบบ ารุงการศึกษา (ค่าครุภัณฑ์) ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๒ 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายการพัสดุ เนื่องจาก

ใบเสนอราคาไม่ตรงกับรายละเอียดที่ตั้งไว้จึงขอแก้ไขรายการจาก ล าโพงลากจ านวน ๑ เครื่อง  เป็นชุด
ล าโพงล้อลากเคลื่อนที่  จ านวน ๑ ชุด ในหมวดรายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์ จ านวนเงิน ๔,๕๐๐ บาท  

มติที่ประชุม  อนุมัติ เพ่ือให้ไม่กระทบต่อเป้าหมายการด าเนินงานตามแผนงานเดิมที่ก าหนดไว้ และ
มีงบประมาณคงเหลือเพียงพอที่จะสามารถท ารายการโอนได้ และมอบฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ด าเนินการต่อไป 

๕.๒ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ Sea Breeze Jomtien 
Resort จังหวัดชลบุรี วันที่ ๑๑ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล เรื่อง “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ระยะท่ี ๒ ตามวันที่และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยที่ประชุมได้แจ้งก าหนดการ
พอสังเขป และเนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณจึงสามารถรับผู้เข้าร่วมโครงการได้จ านวน ๑๘๐ ท่าน  
หากคณาจารย์ท่านใดสนใจจะเข้าร่วมโครงการโปรดลงชื่อตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ณ บริเวณหน้าส านักงาน
คณะตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๖.๑ รายงานการประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑, ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑, ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ 
ตุลาคม ๒๕๖๑, ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑, ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๖๑ 
 ๖.๒ รายงานการประชุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 ๖.๓ รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
๖.๔ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ใน

วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีสุริยะ (๙๘๕) ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระ-
เกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
เลิกประชุม  เวลา ๑๖.๓๐ น. 

ศศิ สุวรรณวาล              ผูจ้ดบันทึกการประชุม 
ขนิษฐา หทัยสมิทธ์     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


