
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 
วันศุกร์ที ่๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมศรีสุริยะ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
 

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

ผู้มาประชุม 
 ๑. รศ.ดร.บุญม ี กวินเสกสรรค์ คณบดี 
  ๒. ผศ.ดร.เธียร ธีระวรวงศ ์ รองคณบดี 
 ๓. ผศ.ดร.เกษม ตริตระการ รองคณบดี 
 ๔. ผศ.ดร.ขนิษฐา หทัยสมิทธ์ รองคณบดี 
 ๕. ผศ.จรัญ ประจันบาล รองคณบดี 
 ๖. ผศ.ดร.ญาณิศา ตันติปาลกุล รองคณบดี 
 ๗. อาจารย์ ดร.เกษม คงนิรันดรสุข ผู้ช่วยคณบดี/หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์/ 
   ประธานสาขาวิชาชีววิทยา 
 ๘. อาจารย์ ดร.รัตน์สุภา ธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยคณบดี 
 ๙. อาจารย์เด่นชัย พันธุ์เกตุ ผู้ช่วยคณบดี 

 ๑๐. อาจารย์วิทวัส กมุทศรี หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๑๑. อาจารย์สุดา ชูถิ่น หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 ๑๒. ผศ.ดร.ธนภัทร เตชาภิรมณ์ ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 ๑๓. ผศ.ดร.อาทิตยา  สามณฑา ประธานสาขาวิชาเคมี 
 ๑๔. ผศ.ณัฐวุฒ ิ รัตนาธรรมวัฒน์ ประธานสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรรม 
 ๑๕. ผศ.ดร.อมรรัตน์   ค าบุญ ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์ 
 ๑๖. ผศ.ดร.ปิยะ วงศ์ญาณิน ประธานสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
 ๑๗. ผศ.ดร.กาญจนา   เหลืองสุวาลัย ประธานสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
 ๑๘. ผศ.ดร.ปฏิวิทย ์ ลอยพิมาย ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   การอาหาร 
 ๑๙. อาจารย์ ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 ๒๐. ผศ.วิมล อุทานนท์   ประธานสาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัจมีเดีย 
 ๒๑. ผศ.โยธิน พลประถม ประธานสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 ๒๒. อาจารย์ ดร.มาลี ลิขิตชัยกุล ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   สิ่งแวดล้อม 
 ๒๓. ผศ.ดร.วรรณภร ศิริพละ ประธานหลักสูตรคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 
 ๒๔. ผศ.วรุตม ์ พลอยสวยงาม ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) 
 ๒๕. ผศ.ทิพย์วรรณ หงกะเชิญ ประธานหลักสูตรฟิสิกส์ (ค.บ.) 
 ๒๖. นางศศิ สุวรรณวาล กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๗. นางเพลินตา บุญถาวร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. อาจารย์ ดร.รัชนู เมยดง ติดราชการ 
 ๒. ผศ.ณัฏฐ์ธมน  หีบจันทร์กรี ติดราชการ 
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 ๓. ผศ.รัตนสุดา สุภดนัยสร ติดราชการ 
 ๔. ผศ.ดร.โชติชว่ง  พนโสภณกุล ติดราชการ 
 ๕. อาจารย์ ดร.อัจฉรา  แก้วน้อย ติดราชการ 
 ๖. ผศ.รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์ ติดราชการ 
 ๗. ผศ.ศศิธร สกุลกิม ติดราชการ 
 ๘. อาจารย์วาทินี จันมี ติดราชการ 
 ๙. อาจารย์ ดร.ภาวนา กังเตีย ติดราชการ 
 ๑๐. อาจารย์ปณิตา แจ้ดนาลาว ติดราชการ 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑. อาจารย์ธีรวิทย์ อัศวศิลปกุล 
 ๒. อาจารย์สุชาดา มานอก 
 ๓. อาจารย์ ดร.พรธิภา ไกรเทพ 
 ๔. อาจารย์จาริวัฒน์ ศิริอินทร์ 
 ๕. อาจารย์พรทิพย์ เหลียวตระกูล 
 

เริ่มประชุม เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุม

ทราบดังนี้ 
๑.๑ การสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
การสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน ๑ ราย ได้แก่ 

อาจารย์สุดา ชูถิ่น จึงน าเสนอรายชื่อให้อธิการบดีพิจารณาแต่งตั้งเป็นหัวหน้าภาควิชา โดยไม่ต้องจัดให้มีการ
หยั่งเสียง ตามข้อ ๕ วรรค ๒ ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และอ านาจหน้าที่ของหัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ประธานการประชุมได้แนะน าหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์คนใหม่
ต่อที่ประชุม 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
๑.๒ การจัดท าระบบการขาดเรียนของนักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนโยบายจะจัดท ารายงานการขาดเรียนของนักศึกษาพร้อมผลการ

เรียน กล่าวคือขอให้อาจารย์จัดท าและส่งรายงานดังกล่าวมายังคณะทุกครั้งที่เข้าสอนเพ่ือส่งให้ผู้ปกครอง
รับทราบ ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลงานในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
๑.๓ จ านวนนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ-

เจ้าพระยา 
จ านวนนักศึกษาแรกเข้าของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ ซึ่งมี

แนวโน้มลดลง โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 
๑) สาขาวิชา/หลักสูตรที่มีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน เชิญอาจารย์ในสาขา/หลักสูตรประชุม

หารือร่วมกันว่าจะประชาสัมพันธ์หลักสูตร สร้างเครือข่าย หรือปรับปรุงหลักสูตร 
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๒) สาขาวิชา/หลักสูตรที่จะใช้หลักสูตรเดิม ขอให้หาแนวทางโดยจัดท าเป็นแผนการด าเนินงานเพ่ือ

เพ่ิมจ านวนนักศึกษา โดยอาจใช้วิธีประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างเครือข่าย ฯลฯ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
๑.๔. แบบฟอร์มน าเสนอหลักสูตร 
การปรับปรุงหลักสูตร ขอให้สาขาวิชา/หลักสูตรที่จะปรับปรุงหลักสูตรกรอกแบบฟอร์มน าเสนอ

หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดพ้ืนฐานที่จ าเป็น ส่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม 
๒๕๖๒ เพ่ือน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
๑.๕ การรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะจัดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒ ระดับคณะและระดับหลักสูตร ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ โดยให้
สาขาวิชารายงานผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด กล่าวคือแจ้งผลการด าเนินงานของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการที่จะด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยน าเสนอในรูป Power 
Point ใช้เวลาหลักสูตรละ ๕ นาที ส าหรับการส่งไฟล์เอกสารขอให้สรุปรายละเอียดและผลการด าเนิน
โครงการ ๆ ละ ๔-๕ บรรทัด พร้อมภาพ ไฟล์ต้นฉบับของภาพ และค าบรรยายใต้ภาพ ส่งมายังคณะภายใน
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพ่ือจัดท าเล่มรายงานประจ าปี 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
๑.๖ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
ประธานการประชุมขอให้แต่ละสาขาวิชา/หลักสูตรที่เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

เรียบร้อยแล้วแจ้งผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการให้ที่ประชุมทราบ 
ผศ.ดร.ญาณิศา ตันติปาลกุล ขอความร่วมมือทุกสาขาวิชา/หลักสูตร ด าเนินการดังนี้ 
๑) ส่งผลคะแนน ณ วันตรวจประเมินให้คณะ หากอยู่ระหว่างการปรับแก้ขอให้ส่งผลคะแนนให้คณะ

ภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. 
๒) ส่งแฟ้มรายละเอียดการเบิกค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง&เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ตรวจประเมิน ภายใน ๓ วัน หลังจากวันที่เข้ารับการตรวจประเมิน 
ผศ.ดร.วรรณภร ศิริพละ แจ้งปัญหาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพเรื่องภาวะการมีงานท าและความพึง

พอใจของผู้ใช้บัณฑิต กล่าวคือข้อมูลจากรายงานเป็นอย่างหนึ่ง แต่ข้อมูลจากการคิดค านวณเป็นอีกอย่างหนึ่ง 
เนื่องจากขณะทีใ่ห้ข้อมูลนั้นบัณฑิตอยู่ระหว่างการหางานท า เมื่อมีงานท าระบบไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ 

ผศ.ดร.ญาณิศา ตันติปาลกุล ชี้แจงสาเหตุของปัญหาและแจ้งที่ประชุมว่ามหาวิทยาลัยฯ จะได้หา
แนวทางในการแก้ไขต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
ผศ.จรัญ ประจันบาล มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
๑.๗ การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ระดับมหาวิทยาลัย จัดระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๘ สิงหาคม 

๒๕๖๒ ระดับคณะจะจัดขึ้นวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งในวันดังกล่าวผู้บริหารจะไปตรวจเยี่ยมการท างาน
ของสต๊าฟรุ่นพี่ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยแบ่งสายการตรวจเยี่ยมเป็น ๖ ภาควิชา ซ่ึงรุ่นน้องมี 
 



- ๔ - 
กิจกรรมบังคับ ได้แก่ บูมคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร้องเพลงคณะวิทยาศาสตร์ฯ จ านวน ๒ เพลง ร้องเพลงบ้านเจ้า
พ่อ และเลือกร้องเพลงของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑ เพลง  

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีการแก้ไขดังนี้ 
ข้อ ๓.๓ เป็น ส านักวิทยาศาสตร์ราชบัณฑิตยสภาเป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ข้อ ๔.๔ เป็น หลักสูตรฟิสิกส์ (ค.บ.) น าอาจารย์ จ านวน ๓ คน และนักศึกษา จ านวน ๓ คน เข้าร่วม

ประกวดโครงงานวิจัยดังกล่าว  
 มติที่ประชุม  รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ ผศ.ดร.ปิยะ วงศ์ญาณิน เรื่อง การตรวจเยี่ยมหลักสูตรความเป็นเลิศ คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฯ เปลี่ยนแปลงก าหนดตรวจเยี่ยมหลักสูตรความ
เป็นเลิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 ๓.๒ รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ เรื่อง Comprehensive Exam และ IT Exam โดยสาขาวิชา/
หลักสูตรใดประสงค์จะให้คณะออกหนังสือรับรองให้นักศึกษาที่สอบผ่านขอให้ส่งรายชื่อนักศึกษาและชื่อ
หลักสูตรให้ฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ โดยด่วน 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
นางศศิ สุวรรณวาล มีเรื่องสืบเนื่องดังนี้ 
๓.๓ การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีได้แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีท่านใหม่ ได้แก่ ผศ.ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี ติดราชการจึงไม่สามารถเข้า
ประชุมในครั้งนี้ได ้ 

๓.๓ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์เลือกประธานสาขาวิชาแทนคนเดิมที่จะเกษียณอายุราชการ
เรียบร้อยแล้ว และเริ่มปฏิบัติหน้าที่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการจัดท าค าสั่งดังกล่าว 

๓.๔ การท างานของระบบไฟอัตโนมัติในห้องน้ าอาคาร ๙ โดยผู้บริหารคณะชุดเดิมขอให้สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ท าการติดตั้งไว้  แต่ตั้งเวลาไว้น้อยเกินไป ไฟฟ้าจึงดับเร็ว ขณะนี้คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ ได้ประสานให้สาขาวิชาดังกล่าวเพ่ิมระยะเวลาเซนเซอร์ขึ้นอีกเป็นเวลา ๑ นาที เรียบร้อยแล้ว  

๓.๕ การท างานของพนักงานท าความสะอาด โดยคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้เชิญหัวหน้าพนักงานท า
ความสะอาดมาหารือและขอให้ปรับปรุงการท างานของพนักงานท าความสะอาดเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ มีเรื่องเสนอเพ่ือทราบดังนี้ 
๔.๑ รายงานการส าเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตร

นานาชาติ) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.พจมาน ผู้มีสัตย์ ได้ส าเร็จการศึกษาระดับ 
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ปริญญาเอก รายละเอียดหลักสูตรตามที่กล่าวข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เห็นควรให้อาจารย์ท าเรื่องแจ้ง
มหาวิทยาลัยฯ ขอปรับคุณวุฒิและเงินเดือนต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๔.๒ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม บริษัท กอฟ ทู 

โกลบอล จ ากัด รับจัดท าข่าวและสกู๊ปข่าวด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือเผยแพร่ทางสื่อ
ทุกช่องทางโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สาขาวิชา/หลักสูตรใดสนใจสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่แจ้งไว้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๔.๓ สรุปผลการเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิชาการ โครงการความร่วมมือการประชุมวิชาการระดับ

ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารน านักศึกษาไปร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในโครงการดังกล่าวและได้รับรางวัล 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๔.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน

บทความทางวิชาการหรือสื่อประกอบการสอนที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสอน รอบที่ ๒ (๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๒) ก าหนดให้ผู้รับการประเมินเขียนบทความทางวิชาการหรือสื่อการสอน น าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้นักศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไปเข้ามาศึกษา มีค่าคะแนน ๑๐ คะแนน โดยอาจารย์แต่ละ
ท่านเขียนบทความและน าส่งตามแบบฟอร์ม ซึ่งต้องผ่านผู้ประเมิน ได้แก่ หัวหน้าภาควิชา ประธานสาขาวิชา 
และอาจารย์ประจ าสาขาวิชา ให้ประเมินตามหลักเกณฑ์ในประกาศ และประธานสาขาวิชารวบรวมบทความ
ใส่แผ่นซีดีส่งฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพ่ือด าเนินการ
ต่อไป 

ผศ.ดร.เกษม ตริตระการ กล่าวเสริมว่าสามารถจัดท าสื่อการสอนในลักษณะคลิปวิดีโอก็ได้ กล่าวคือ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การท าคลิปวิดีโอการสอนออนไลน์  ในวันอังคาร
ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หลักสูตร ๑ วัน ณ ห้อง ๙๐๑๐ อาคาร ๙ ชั้น ๑๐ วิทยากรบรรยายคืออาจารย์ธีร
เสฏฐ์ ศิรธนานนท์ เป็นการใช้โปรแกรมซูม ซึ่งในวันอบรมให้จัดเตรียมเพาเวอร์พอยท์เนื้อหาที่จะสอน ความ
ยาวประมาณ ๑๐-๑๕ นาที เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หรือแท็ปเลต หรือสมาร์ทโฟนที่เปิดเพาเวอร์พอยท์ได้ 
ขอให้สาขาวิชาช่วยประชาสัมพันธ์อาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการตามวันเวลาดังกล่าว  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๔.๕ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติไอซีทีศิลปากรวิชาการ ประจ าปี ๒๐๑๙ วันที่ ๖ กรกฎาคม 

๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร และอีกหลายสถาบัน จัดประชุม
วิชาการระดับชาติไอซีทีศิลปากรวิชาการ ประจ าปี ๒๐๑๙ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมี
สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดียเป็นผู้ประสานงานในการน าอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมน าเสนอ
ผลงานวิจัย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๔.๖ การท าเรื่องขอคงอัตราอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ  ด้วยปีงบประมาณมี ๒๕๖๒ มีอาจารย์

เกษียณอายุราชการหลายท่าน สาขาวิชาใดที่มีอาจารย์เกษียณและยังไม่ได้ท าเรื่องขอคงอัตราทดแทนผู้
เกษียณขอให้เร่งด าเนินการ ส่วนสาขาวิชาที่ด าเนินการแล้วจะได้อัตราคืนโดยถูกบรรจุในช่วง ๓ เดือนสุดท้าย
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ โดย ๙ เดือนแรกรัฐบาลไม่ให้งบประมาณ ดังนั้นอย่างน้อยเป็นเวลา ๖ เดือนต้องจ้าง 
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ด้วยเงินมหาวิทยาลัย โดยประมาณเดือนตุลาคมให้มหาวิทยาลัยฯ ท าประกาศรับสมัคร  และหลายสาขาวิชา
ท าเรื่องจ้างอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการต่อรายปี คณะวิทยาศาสตร์ฯ ไม่สามารถอนุมัติได้ เนื่องจาก
จ านวนนักศึกษาลดลง ต้องประหยัดเพราะงบประมาณที่ได้รับก็ลดลง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ผศ.จรัญ ประจันบาล มีเรื่องเสนอเพ่ือทราบดังนี้ 
๔.๗ โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคาร ๙ ชั้น ๑๐ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จะจัดโครงการดังกล่าวให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ เพ่ือให้นักศึกษาดังกล่าวสามารถท างานวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์และเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษได้ ขอให้สาขาวิชา/หลักสูตรส่งรายชื่อนักศึกษา จ านวน 
สาขาวิชา/หลักสูตรละ ๕ คน พร้อมอาจารย์ผู้ประสานงานมาที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ  เพ่ือ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จะได้ด าเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๔.๘ โครงการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๖-๒๕ สิงหาคม 

๒๕๖๒ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ก าหนดจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าปี ๒๕๖๒ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทอง 
ธานี โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่ วมจัดกิจกรรม มี
รถรับ-ส่งตลอดงาน ซึ่งแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ 

๑) จัดนิทรรศการ ”เผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากงานวิจัยสู่สังคม” มีรูปแบบเป็นเทศกาลวัน
วิทยาศาสตร์ ที่มีขนาดบูธ ๙ ตารางเมตร = กว้าง ๓ เมตร x ลึก ๓ เมตร โดยมีฝ่ายวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบ น า
โบชัวร์ไปแจกผู้เยี่ยมชมบูธเพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตร ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ฯ จะได้จัดนักศึกษาและ
เจ้าหน้าที่อย่างละ ๒ คน และอาจารย์จ านวน ๑ คนประจ าบูธ ให้สลับสับเปลี่ยนกันในแต่ละวัน 

ผศ.ดร.ปฏิวิทย์ ลอยพิมาย ขอให้แก้ไขโบชัวร์ในหน้าที่ ๒ เป็น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
๒) น านักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ไปศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วยนักศึกษา จ านวน ๑๓๒ คน จากตัวแทนสาขาวิชาละ ๖ คน  อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และสโมสรนักศึกษา จ านวน ๑๘ คน  ออกเดินทางเวลา ๗.๐๐ น. 

๓) ส่งรายชื่อนักศึกษาช่วยงานประจ าบูธ จ านวน ๕๐ คน  อบรมวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ และ
ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑๖-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐- ๑๙.๐๐ น. (ค่าตอบแทนวันละ ๓๕๐ 
บาท พร้อมอาหารกลางวัน)  

มติที่ประชุม  รับทราบ ขอความร่วมมือสาขาวิชา/หลักสูตร ด าเนินการดังนี้ 
๑. ส่งรายชื่ออาจารย์ประจ าบูธ ตามข้อ ๑) วันละ ๑ คน พร้อมระบุวันที่จะปฏิบัติงาน 
๒. ส่งรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ จ านวนสาขาวิชา/หลักสูตรละ ๖ คน และอาจารย์ที่จะไปดูแล

นักศึกษา จ านวน ๑ คน (ตามแบบฟอร์ม) ตามข้อ ๒) 
๓. ส่งรายชื่อนักศึกษาช่วยงานประจ าบูธ (รายละเอียดตามตารางลงเวลาการท างาน) ซึ่งแต่ละคนจะ

ได้วันในการปฏิบัติงานไม่เท่ากัน และช่วยประชาสัมพันธ์นักศึกษาต้องการมีรายได ้
๔.๙ สรุปผลการด าเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมทางการเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิต

นักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ได้ด าเนินโครงการดังกล่าวระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น ๓ 
กิจกรรมดังนี้ 

๑) ฟังการบรรยาย หัวข้อ “เรียนวิทยาศาสตร์อย่างไรให้ประสบความส าเร็จ และมีคุณลักษณะเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน 

๒) กิจกรรมปรับพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
๓) ศึกษาดูงานและเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี

สารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 
สรุปผลการประเมินโครงการด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก การจัดโครงการประสบ

ความส าเร็จเป็นอย่างดี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ผศ.ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ มีเรื่องเสนอเพ่ือทราบดังนี้ 
๔.๑๐ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปักธงเป็นหนึ่งผู้น าเรื่องกัญญา ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี รายงานผลการจัดประชุมเสวนาวิชาการ เรื่อง กัญชาและกัญชงทางการแพทย์เมื่อวันที่ ๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคาร ๗ ซึ่งช่วงเช้าเป็นการเสวนา ช่วงบ่ายมีการลงนามข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ- 
เจ้าพระยา กับวิสาหกิจชุมชนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยส านักประชาสัมพันธ์ฯ ได้ประสานเชิญนักข่าวมา 
หนังสือพิมพ์หลายฉบับน าไปลงข่าว การจัดโครงการประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี 

รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ กล่าวเสริมว่ามหาวิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยกัญญา กัญชง และ
กระท่อมเพ่ือการแพทย์ และมีคณะกรรมการด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว เป็นหน่วยงานอิสระซึ่งท างานประสาน
กับศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ มีสถานที่ท าการอยู่ที่อาคาร ๙ ชั้น ๒ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอลงนามค าสั่งแต่งตั้ง
หัวหน้าและรองหัวหน้าศูนย์ฯ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๔.๑๑ Thai Journal Citation Index Centre ประกาศศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เรื่อง 

การประเมินด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
ไทย (TCI) ได้ประเมินและจัดกลุ่มคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล TCI เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการพัฒนางานวิจัย
ผ่านวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญคือการด าเนินงานวารสารที่ถูกต้องตามจริยธรรม/
จรรยาบรรณ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๔.๑๒ สรุปผลการด าเนินงาน โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเพ่ิอส่งของบประมาณแผ่นดิน (วช.) 

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๙ ชั้น ๘ ห้อง ๙๘๕ หลักสูตร ๑ วัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 
๕๐ คน เพ่ือให้ผู้ขอทุนวิจัยทราบแนวทางการด าเนินงานและข้อเสนอแนะจากวิทยากรเนื่องจากมีการเปลี่ยน
กระทรวงที่สังกัด ขอให้ผู้ที่สนใจจะขอทุนวิจัยส่งโครงการโดยจัดท าส าเนาจ านวน ๕ ชุด พร้อมซีดีข้อมูลส่งที่
ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คุณดวงใจ ภัทรศรีธนวงศ์) ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. ส าหรับการจัดโครงการประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
อยู่ในระดับมากที่สุด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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๔.๑๓ หนังสือส านักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมใน

ประเด็นส าคัญของประเทศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วช.ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับ 
การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นส าคัญของประเทศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) 
ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ผศ.ดร.เกษม ตริตระการ มีเรื่องเสนอเพ่ือทราบดังนี้ 
๔.๑๔ การจัดโครงการ The 3rd International Conference on Media Studies 2019 วันที่ ๔ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
มห า วิ ท ย าลั ย ร า ชภั ฏ บ้ า น สม เ ด็ จ เ จ้ า พ ร ะ ย า  แล ะ  School of Multimedia Technology and 
Communication (UUM)  University Utara Malaysia จั ด พิ ธี เ ปิ ด โ คร งก าร  The 3rd International 
Conference on Media Studies 2019 ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ- 
เจ้าพระยา โดยการจัดโครงการประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี อยู่ระหว่างจัดท าเล่มโพซิสดิ้ง หากแล้วเสร็จจะ
ได้ส่งเป็นซีดีให้ผู้วิจัยและส่งไฟล์ขึ้นเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งผู้วิจัยสามารถน าไปใช้เป็นคะแนน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการได้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ผศ.ดร.ขนิษฐา หทัยสมิทธ์ มีเรื่องเสนอเพ่ือทราบดังนี้ 
๔.๑๕ รายงานสรุปยอดเงินคงเหลือจากการขอซื้อ/จ้าง/เบิก (แผ่นดิน)/(งบบ ารุงการศึกษา)/(บ.กศ.

คงคลัง)  
มติที่ประชุม  รับทราบ และให้ทุกสาขาวิชา/หลักสูตรเร่งด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป

ตามแผน โดยเฉพาะสาขาวิชา/หลักสูตรที่ยังมียอดการเบิกจ่ายน้อย ขอให้ใช้งบแผ่นดินก่อน  
จากการประชุมเครือข่ายนักวางแผนตามที่สาขาวิชา/หลักสูตรส่งรายละเอียดเพ่ือจัดท างบประมาณ

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในส่วนของงบประมาณแผ่นดินที่ประชุมไม่อนุญาตให้แยกเป็นโครงการตามสาขาวิชา/
หลักสูตรเหมือนปีก่อน ๆ ที่ผ่านมา ให้น างบประมาณรายจ่ายเข้ามาอยู่ในโครงการเดียวร่มใหญ่ของคณะ 
สาขาวิชา/หลักสูตรเพียงแต่ทราบจ านวนงบประมาณที่มี แต่จะมองไม่เห็นรหัสงบประมาณของคณะ ต่อไปนี้
การจัดซื้อจัดจ้างจึงไม่คล่องตัวเหมือนที่ผ่านมา โดยคณะต้องด าเนินการให้เป็นส่วนใหญ่ ส าหรับงบบ ารุง
การศึกษา และงบ บ.กศ.คงคลัง ส่วนกลางเจาะจงชื่อโครงการ เพ่ือความคล่องตัวทางคณะขอปรับแก้เอง เมื่อ
เรียบร้อยแล้วจะส่งเอกสารกลับคืนให้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
นางวรารักษ์ ศิริคุณาสกุลวงศ์ แจ้งที่ประชุมเก่ียวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ ว่าจะจัดท าแบบฟอร์มให้สาขาวิชา/หลักสูตรกรอก เกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างและ 
ในการจัดท าข้อมูลหลักผู้ขาย และขอความร่วมมือส่งโครงการล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๐ วัน เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วในการท างาน 

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

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีความประสงค์จะขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประเภทงบ บ.กศ.  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๒๕,๕๑๐ บาท เพ่ือสนับสนุนโครงการของสาขาวิชา  ดังมีรายการ
ต่อไปนี้ 
 จาก  หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ  จ านวนเงิน  ๒๕,๕๑๐ บาท 
 เป็น  หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน จ านวนเงิน  ๒๕,๕๑๐ บาท 

มติที่ประชุม  อนุมัติ เนื่องจากไม่กระทบต่อเป้าหมายการด าเนินงานตามแผนงานเดิมที่ก าหนดไว้ 
และมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอที่จะสามารถท ารายการโอนได้ 

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

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๒๒,๐๐๐ บาท เพ่ือสนับสนุนโครงการของสาขาวิชา ดังมีรายการ
ต่อไปนี้ 
 จาก  หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ  จ านวนเงิน  ๒๒,๐๐๐ บาท 
 จาก  หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย จ านวนเงิน  ๒๒,๐๐๐ 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 จ านวน ๑๓๖,๐๐๐ บาท เพ่ือจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อนักศึกษาในการสนับสนุนการเรียนการสอน ดังมีรายการต่อไปนี้ 
 จาก  หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ  จ านวนเงิน  ๑๓๖,๐๐๐ บาท 
 จาก  หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ จ านวนเงิน  ๑๓๖,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม  อนุมัติ เนื่องจากไม่กระทบต่อเป้าหมายการด าเนินงานตามแผนงานเดิมที่ก าหนดไว้ 
และมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอที่จะสามารถท ารายการโอนได้ 

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

หลักสูตรคณิตศาสตร์ (ค.บ.๕ปี) มีความประสงค์จะขอโอน/เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย 
ประเภทงบ บ.กศ.  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจัดเตรียมวัสดุส าหรับ
การจัดการเรียนการสอนส าหรับปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังมีรายการต่อไปนี้ 
 จาก  หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน จ านวนเงิน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 จาก  หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ  จ านวนเงิน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม  อนุมัติ เนื่องจากไม่กระทบต่อเป้าหมายการด าเนินงานตามแผนงานเดิมที่ก าหนดไว้ 
และมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอที่จะสามารถท ารายการโอนได้ 

 
 



- ๑๐ - 
๕.๕ ขออนุมัติโอน/เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ประเภทงบ บ.กศ. ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๒ 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีความประสงค์จะขอโอน/เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ

รายจ่าย ประเภทงบ บ.กศ.  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๑๖,๐๐๐ บาท เนื่องจากงบประมาณ
ในโครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน
ดังมีรายการต่อไปนี้ 
 จาก  หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน จ านวนเงิน  ๑๖,๐๐๐ บาท 
 จาก  หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน จ านวนเงิน  ๑๖,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม  อนุมัติ เนื่องจากไม่กระทบต่อเป้าหมายการด าเนินงานตามแผนงานเดิมที่ก าหนดไว้ 
และมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอที่จะสามารถท ารายการโอนได้ 
 
 

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

๖.๑ รายงานการประชุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 
 ๖.๒ รายงานการประชุมสาขาวิชาเคมี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน 
๒๕๖๒ และ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตามล าดับ 
  มติที่ประชุม  รับทราบ  
  
 
เลิกประชุม  เวลา ๑๒.๐๐ น. 

 
ศศิ สุวรรณวาล              ผูจ้ดบันทึกการประชุม 

                                 ผศ.ดร.ขนิษฐา หทัยสมิทธ์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


