
รายงานการประชมุ 
คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 
วันพุธที ่๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมศรีสุริยะ อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
 

------------------------------------ 
 

ผู้มาประชุม 
 ๑. รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดี 
  ๒. ผศ.ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ รองคณบดี 
 ๓. ผศ.ดร.เกษม ตริตระการ รองคณบดี 
 ๔. ผศ.ดร.ขนิษฐา หทัยสมิทธ ์ รองคณบดี 
 ๕. ผศ.จรัญ ประจันบาล รองคณบดี 
 ๖. ผศ.ดร.ญาณิศา ตันติปาลกุล รองคณบดี 
 ๗. อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ เหมทานนท์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์/ 
   ประธานสาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร 

 ๘. อาจารย์วิทวัส กมุทศรี หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๙. ผศ.ดร.ธนภัทร เตชาภิรมณ์ ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 ๑๐. ผศ.ดร.อาทิตยา  สามณฑา ประธานสาขาวิชาเคมี 
 ๑๑. อาจารย์ณัฐวุฒิ รัตนาธรรมวัฒน์ ประธานสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
 ๑๒. อาจารย์ ดร.อมรรัตน์  ค าบุญ ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์ 
 ๑๓. ผศ.ดร.ปิยะ วงศ์ญาณิน ประธานสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
  ๑๔. ผศ.ดร.กาญจนา   เหลืองสุวาลัย ประธานสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
 ๑๕. ผศ.ดร.ปฏิวิทย์ ลอยพิมาย ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   การอาหาร 
 ๑๖. ผศ.โยธิน พลประถม ประธานสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 ๑๗. อาจารย์ ดร.มาลี ลิขิตชัยกุล ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ส่ิงแวดล้อม 
 ๑๘. อาจารย์ ดร.เกษม คงนิรันดรสุข ประธานสาขาวิชาชีววิทยา 
 ๑๙. ผศ.ดร.วรรณภร ศิริพละ ประธานหลักสูตรคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 
 ๒๐. ผศ.วรุตม์ พลอยสวยงาม ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) 
 ๒๑. อาจารย์วาทินี จันม ี ประธานหลักสูตรเคมี (ค.บ.) 
 ๒๒. ผศ.ทิพย์วรรณ หงกะเชิญ ประธานหลักสูตรฟิสิกส์ (ค.บ.) 
 ๒๓. อาจารย์ ดร.ภาวนา กังเตีย ประธานหลักสูตรชีววิทยา (ค.บ.) 
 ๒๔. นางศศิ สุวรรณวาล กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๕. นางเพลินตา บุญถาวร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชมุ 
 ๑. ผศ.ดร.กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี ติดราชการ 
 ๒. ผศ.ดร.สวัสดิ์ ทองสิน ติดราชการ 
 ๓. ผศ.ดร.โชติช่วง  พนโสภณกุล ติดราชการ 
 ๔. อาจารย์ ดร.อัจฉรา  แก้วน้อย ติดราชการ 
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 ๕. ผศ.ดร.นุกูล สาระวงศ์ ติดราชการ 

 ๖. ผศ.รัตนสุดา สุภดนัยสร ติดราชการ 
 ๗. ผศ.ดร.สุริยา พันธ์โกศล ติดราชการ 
 ๘. อาจารย์ ดร.รัชนู เมยดง ติดราชการ 
 ๙. อาจารย์อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ ติดราชการ 
 ๑๐. อาจารย์ราชนิรันดร์ ดวงชัย ติดราชการ 
 ๑๑. ผศ.วิมล อุทานนท์   ติดราชการ 
 ๑๒. อาจารย์ณัฐชัย เปล่ียนวิจารณ์ ติดราชการ 
 ๑๓. อาจารย์สุรพงษ์ รามัญจิตต์ ติดราชการ 
 ๑๔. ผศ.พรชัย พรหฤทัย ติดราชการ 
 ๑๕. อาจารย์ณภพ ซ้ายสุวรรณ ติดราชการ 
 ๑๖. อาจารย์ณัฐพล บุญรักษ์ ติดราชการ 
 ๑๗. ผศ.รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์ ติดราชการ 
 ๑๘. ผศ.นพนันต์ เมืองเหนือ ติดราชการ 
 ๑๙. ผศ.ศศิธร สกุลกิม ติดราชการ 
 ๒๐. อาจารย์ปณิตา แจ้ดนาลาว ติดราชการ 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑. นางสาวณัฐชา ทัศนิยม 
 ๒. อาจารย์ณฐมน สืบซุย 
 ๓. อาจารย์อาวุธ หงษ์ศิริ 
 ๔. อาจารย์กัลยา ธนาสินธ์ 
 ๕. ผศ.จุฬาลักษณ์   จารุจุฑารัตน์ 
 ๖. อาจารย์นฏกร สิริมงคลกาล 
  

เริ่มประชุม เวลา  ๑๔.๐๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและมีเร่ืองแจ้ง

ให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
๑.๑ การประชุมวิชาการ ICMS 2019   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ร่วมกับ School of Multimedia Technology and Communication (UUM) มหาวิทยาลัยราชมงคล
กรุงเทพ และมหาวิทยาลัยธนบุรี จัดการประชุม International and National Conference on Media 
Studies วิชาการ ICMS 2019  ระหว่างวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๑ ช้ัน ๔ และอาคาร ๗ โดย
มีก าหนดการดังนี้ 

ล าดับที่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม หมายเหตุ 
๑. ๒๐ พ.ค.๖๒ ส่งบทคัดย่อ  
๒. ๒๔ พ.ค.๖๒ แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ  
๓.   ๗ มิ.ย.๖๒ ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม  
๔. ๑๗ มิ.ย.๖๒ ลงทะเบียน ระดับนานาชาติ ๖,๕๐๐ ระดับชาติ ๒,๐๐๐ 
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มติที่ประชุม  รับทราบ  
๑.๒ ประชมุเสวนาวิชาการ เรื่อง กัญชาและกัญชงทางการแพทย์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมเสวนา

วิชาการ เร่ือง กัญชาและกัญชงทางการแพทย์ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมช้ัน ๑๕ อาคาร ๗ ค่าลงทะเบียนท่านละ ๑,๐๐๐ บาท โดยจะมกีารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ทางออนไลน์ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
๑.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขออนุญาตน าคณะผู้บริหารและ

บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน ๓๐ คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานส านักงานและการบริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. โดยคณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดให้
มีการน าเสนอข้อมูลพื้นฐานและแนะน าผู้บริหารทั้งสองฝ่าย ณ ห้องประชุมศรีสุริยะ (๙๘๕) อาคาร ๙ ช้ัน ๘ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีการแก้ไขดังนี้ 
ผู้มาประชุม ล าดับที่ ๗ แก้ไขเป็น อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
ข้อ ๔.๒ แก้ไขเป็น การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 

ศิลปะและคณิตศาสตร์ (STEAM Education) ที่สถาบัน 21st C Life Science Foundation ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการลงนามค าส่ังเดินทางไปราชการ มี
ผู้ร่วมโครงการจ านวน ๒๑ คน  

มติที่ประชุม  รับทราบ  
ข้อ ๔.๕ แก้ไขเป็น ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์วิจัยกัญชา กัญชง และกระท่อมเพื่อ

การแพทย์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ อนุญาตให้หน่วยงานผลิต น าเข้า 
ส่งออก ครอบครอง หรือจ าหน่ายกัญชาเพื่อการแพทย์ โดยอธิการบดีลงนามค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานศูนย์วิจัยกัญชาและกัญชงและกระท่อมเพื่อการแพทย์เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
ข้อ ๔.๑๕ แก้ไขเป็น สรุปผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความ

วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ” คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๗ 
มีนาคม ๒๕๖๒ ซ่ึงได้รายงานผลการด าเนินงานและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ปรากฏว่าทุกหัวข้อการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดโดยเฉพาะในส่วนของวิทยากร 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ือง 
 รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ มีเร่ืองสืบเนื่องดังนี้ 

๓.๑ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะและ
คณิตศาสตร์ (STEAM Education) ที่สถาบัน 21st C Life Science Foundation ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
ใต้ โดยอธิการบดีลงนามค าส่ังเดินทางไปราชการ จัดเตรียมเอกสารการเดินทางเรียบร้อยแล้ว มีผู้ร่วม
โครงการจ านวน ๒๐ คน  

มติที่ประชุม  รับทราบ  
๓.๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ โดยคณะวิทยาศาสตร์ฯ 

ได้ส่งผลการประเมินดังกล่าวไปยังมหาวิทยาลัยฯ และผ่านการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรอง
เรียบร้อยแล้วทุกประเภทบุคลากร คาดว่าจะตกเบิกเงินเดือนใหม่ส้ินเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ นี้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
๓.๓ Comprehensive Exam โดยมีหลายสาขาวิชาท าการสอบเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการ

ตรวจข้อสอบ ขอให้แต่ละสาขาวิชา/หลักสูตรทยอยส่งรายช่ือนักศึกษาที่สอบผ่านมายังคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
เพื่อออกหนังสือรับรอง 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
๓.๔ คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

จ านวน ๒๕ แห่ง ๒๖ หลักสูตร โดยให้สาขาวิชา/หลักสูตรแจ้งผู้ที่จบปริญญาตรีและสนใจสามารถสมัครเรียน 
เมื่อเรียนจบแล้วสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพได้ โดยประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๕ วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา โดยเวบ็ไซต์วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ซ่ึงเปิดใช้เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถเข้าเว็บไซต์
ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ฯ  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๖ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ Sea Breeze Jomtien Resort 

จังหวัดชลบุรี โดยเดิมจัดโครงการระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ แต่ใกล้กับวันฝึกซ้อมบัณฑิตใน
งานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรคือระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ จึงเปล่ียนมาจัดเล่ือนก าหนด
โครงการเป็นระหว่างวันที่ ๓-๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ขณะนี้มีผู้แจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประมาณ 
๑๔๐ คน ซ่ึงยังสามารถรับได้อีกประมาณ ๒๐-๓๐ คน ท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมโปรดแจ้ง
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ฯ โดยด่วน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ผศ.ดร.เกษม ตริตระการ มีเร่ืองสืบเนื่องดังนี้ 
๓.๗ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เร่ือง การให้ทุนนักศึกษาผู้บ าเพ็ญ

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยอธิการบดีได้ลงนามประกาศ
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสมัครได้ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ใช้ในการสมัครรอบที่ ๔ และรอบที่ ๕ และนักศึกษา ๑ คน ชวนรุ่นน้องมาสมัครได้ไม่เกิน ๑๐ คน 

มติที่ประชุม  รับทราบ และขอให้สาขาวิชา/หลักสูตรแจ้งนักศึกษาทราบ 
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๓.๘ IT Exam โดยตรวจข้อสอบภาคทฤษฎีแล้วเสร็จ ส่วนภาคปฏิบัติอยู่ระหว่างด าเนินการ ซ่ึงจะได้
เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จและประกาศผลการสอบ และนักศึกษาทีส่อบผ่านจะได้รับหนังสือรับรอง หากสอบ
ไม่ผ่านให้มาลงช่ือขอสอบซ่อมต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
๓.๙ ผศ.จรัญ ประจันบาล เร่ือง รายงานสรุปผลคะแนนวัดความสามารถภาษาอังกฤษ ระยะที่ ๑ 

ระดับสาขาวิชา โดยยังได้ข้อมูลไม่ครบ อยู่ระหว่างการรวบรวมซ่ึงจะได้ติดตามและสรุปให้ทราบต่อไป ส าหรับ
การอบรมที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมอบรมค่อนข้างน้อย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ มีเร่ืองเสนอเพื่อทราบดังนี้ 
๔.๑ ยอดเงินคงเหลือจากการขอซ้ือ/จ้าง/ขอเบิก (งบประมาณแผ่นดิน)/(งบบ ารุงการศึกษา)/(บ.กศ.

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

มติที่ประชุม  รับทราบ และให้ทุกสาขาวิชา/หลักสูตรเร่งด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามแผน โดยเฉพาะสาขาวิชา/หลักสูตรที่ยังไม่มียอดการเบิกจ่ายเลย ขอให้ใช้งบแผ่นดินก่อน โดยเฉพาะค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้างขอให้เร่งด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๓ 

๔.๒ การประชุมวิชาการระดับชาติ  ไอซีทีศิลปากรวิชาการ คร้ังที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประชุมวิชาการดังกล่าวในวันที่ ๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมช้ัน ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดย
มีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมเป็นเครือข่ายเจ้าภาพ 
เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่าย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๔.๓ สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทย

แลนด์ ๔.๐ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการ
ดังกล่าวระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๔.๔ ผศ.ดร.ญาณิศา ตันติปาลกุล เร่ือง ก าหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหาร

จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อการเผยแพร่” ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ ก าหนดจัดโครงการดังกล่าวในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา 
๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมช้ัน ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ สาขาวิชา/
หลักสูตรใดสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการขอให้ส่งตัวแทนโดยกรอกแบบฟอร์มส่งที่คุณธัญญารัตน์ จีนหลี คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ส าหรับช่วงเวลารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ๒๐ มิถุนายน – ๑๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๒  ระดับคณะ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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๔.๕ ผศ.ดร.ขนิษฐา หทัยสมิทธ์ เร่ือง แจ้งรายละเอียดงบบ ารุงการศึกษา งวดที่ ๒ โดยสาขาวิชา/
หลักสูตรสามารถหยอดกรอกเงินในระบบ ERP ได้หลังจากวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ขณะนี้ฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ฯ จะด าเนินการขออนุมัติค่าจ้างอาจารย์และเจ้าหน้าที่ไปพลางก่อน ขอให้
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด าเนินการควบคู่กันไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ไม่ม ี
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ 
 ๖.๑ ผศ.ดร.วรรณภร ศิริพละ เร่ือง การด าเนินการเกี่ยวกับคูปองครู โดยมหาวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่าง
จัดท าประกาศให้มีการด าเนินการ เห็นควรให้มีการติดตามเพราะแต่เดิมศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นผู้ประสานงาน 

มติที่ประชุม  รับทราบ มอบคุณปทุมพร แซ่เตีย เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์วิทยาศาสตร์ประสานติดตาม
ข้อมูล 
 ๖.๒ ผศ.ดร.เกษม ตริตระการ เร่ือง การเปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาแกนคณะ กล่าวคือ
ในภาคเรียนที่ ๑ จะเปิดให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาฟิสิกส์ ๑ เคมี ๑ ชีววิทยา ๑ แต่นักศึกษามาขอให้เปิด
รายวิชาฟิสิกส์ ๒ เคมี ๒ ชีววิทยา๒ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับภาคเรียน ปัญหาคือไม่มีห้องปฏิบัติการและไม่สามารถ
หาอาจารย์มาสอนได้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ โดยมีแนวทางปฏิบัติคือเปิดให้ลงทะเบียนเรียนให้สอดคล้องกับภาคเรียน 
กล่าวคือภาคเรียนที่ ๑ เปิดให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาฟิสิกส์ ๑ เคมี ๑ ชีววิทยา ๑  ภาคเรียนที่ ๒ เปิดให้
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาฟิสิกส์ ๒ เคมี ๒ ชีววิทยา ๒ ยกเว้นนักศึกษาที่จะต้องจบในภาคเรียนนั้นจริง ๆ ให้
ขอเป็นราย ๆ ไป โดยไม่มีการส ารวจ   

๖.๓ รายงานการประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ คร้ังที่ ๗/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 ๖.๔ รายงานการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ 
มีนาคม ๒๕๖๒  

มติที่ประชุม  รับทราบ  
๖.๕ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คร้ังที่ ๕/๒๕๖๒ ใน

วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีสุริยะ (๙๘๕) ช้ัน ๘ อาคารเฉลิมพระ-
เกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุม  เวลา ๑๖.๓๐ น. 

 
ศศิ สุวรรณวาล              ผู้จดบันทึกการประชุม 
ขนิษฐา หทัยสมิทธ์     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


