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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. ผศ.ดร.กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 ๘. ผศ.ดร.โชติชว่ง  พนโสภณกุล หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 
 ๙. อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ เหมทานนท์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์/ประธานสาขา 

       วิชาผู้ประกอบการอาหาร 
 ๑๐. ผศ.ดร.นุกูล สาระวงศ์ ประธานสาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิต 
   และโลจิสติกส์ 
 ๑๑. อาจารย์รัตนสุดา สุภดนัยสร หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์/ประธานสาขาวิชา 
   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 
 ๑๒. ผศ.ดร.สุริยา พันธ์โกศล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๓. อาจารย์วิทวัส กมุทศรี หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๑๔. อาจารย์ ดร.ธนภัทร เตชาภิรมณ์ ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 ๑๕. ผศ.ดร.อาทิตยา  สามณฑา ประธานสาขาวิชาเคมี 
 ๑๖. อาจารย์ณัฐวุฒิ รัตนาธรรมวัฒน์ ประธานสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
 ๑๗. อาจารย์ ดร.รัชน ู เมยดง ประธานสาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 ๑๘. อาจารย์ ดร.อมรรัตน์  ค าบุญ ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์ 
 ๑๙. อาจารย์ ดร.ปิยะ วงศ์ญาณิน ประธานสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
  ๒๐. ผศ.ดร.กาญจนา   เหลืองสุวาลัย ประธานสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
 ๒๑. ผศ.ดร.ปฏิวิทย ์ ลอยพิมาย ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   การอาหาร 
 ๒๒. อาจารย์อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 ๒๓. ผศ.โยธิน พลประถม ประธานสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 ๒๔. อาจารย์ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   เพ่ือโลจิสติกส์อุตสาหกรรม 
 ๒๕. อาจารย์พรชัย พรหฤทัย ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและออกแบบ 
   แม่พิมพ์ 
 ๒๖. อาจารย์ ดร.มาลี ลิขิตชัยกุล ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   สิ่งแวดล้อม 
 ๒๗. ผศ.นพนันต์ เมืองเหนือ ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
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 ๒๘. ผศ.ศศิธร สกุลกิม ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๒๙. ผศ.ดร.วรรณภร ศิริพละ ประธานหลักสูตรคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 
 ๓๐. อาจารย์วาทินี จันมี ประธานหลักสูตรเคมี (ค.บ.) 
 ๓๑. อาจารย์ทิพย์วรรณ หงกะเชิญ ประธานหลักสูตรฟิสิกส์ (ค.บ.) 
 ๓๒. อาจารย์ปณิตา แจ้ดนาลาว ประธานสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร 
   และซัพพลายเชน 
 ๓๓. อาจารย์ ดร.เกษม คงนิรันดรสุข ประธานสาขาวิชาชีววิทยา 
 ๓๔. นางศศิ สุวรรณวาล กรรมการและเลขานุการ 
 ๓๕. นางเพลินตา บุญถาวร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
  ๑. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน ติดราชการ 
 ๒. อาจารย์ ดร.อัจฉรา  แก้วน้อย ติดราชการ 
 ๓. อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ เหมทานนท์ ติดราชการ 
 ๔. อาจารย์ราชนิรันดร์  ดวงชัย ติดราชการ 
 ๕. ผศ.วิมล อุทานนท์   ติดราชการ 
 ๖. อาจารย์สุรพงษ์ รามัญจิตต์ ติดราชการ 
 ๗. อาจารย์ณภพ ซ้ายสุวรรณ ติดราชการ 
 ๘. อาจารย์ณัฐพล บุญรักษ์ ติดราชการ 
 ๙. ผศ.รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์ ติดราชการ 
 ๑๐. ผศ.วรุตม ์ พลอยสวยงาม ติดราชการ 
 ๑๑. อาจารย์ ดร.ภาวนา กังเตีย ติดราชการ 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. อาจารย์ศุภรัตน์ ดวนใหญ่ 
 ๒. อาจารย์จาริวัฒน์  ศิริอินทร์ 
 ๓. อาจารย์พีระพงษ์ ยืนยงชัยวัฒน ์
 ๔. นางสาวสุพัตรา ศรีจันทร์ 
  

เริ่มประชุม เวลา  ๑๔.๐๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและมีเรื่องแจ้ง

ให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
๑.๑ การท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 
สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ท าข้อตกลงความร่วมมือทาง

วิชาการ (MOU) กับโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือร่วมมือในการพัฒนางานด้านวิชาการและด าเนินกิจกรรมด้านอ่ืน ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นควรร่วมกัน 
หากสาขาวิชาอ่ืน ๆ จะมีการท าข้อตกลงดังกล่าวสามารถน าไปปรับใช้ได้โดยขอแบบฟอร์มได้ที่ฝ่ายวิชาการ 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีการแก้ไขดังนี้ 
ผู้มาประชุม โดยเพ่ิม ผศ.ดร.ญาณิศา ตันติปาลกุล และ ผศ.ดร.ขนิษฐา หทัยสมิทธ์ รวมจ านวนผู้มา

ประชุม ๓๕ คน 
ผู้ไม่มาประชุม โดยตัด ผศ.ดร.ขนิษฐา หทัยสมิทธ์ รวมมีผู้ไม่มาประชุมจ านวน ๑๐ คน 
ระเบียบวาระท่ี ๒ ตัดข้อความ “ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ ข้อ ๕.๗ เป็นข้อ ๔.๗” ออก 

เนื่องจากเป็นข้อความที่เกินมา 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ ผศ.ดร.เกษม ตริตระการ เรื่อง Technology Examination โดยแจ้งก าหนดการสอบว่าจะ
ด าเนินการสอบระหว่างวันที่ ๒๕–๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ แบ่งการสอบเป็น ๑๕ รอบ ๆ ละ ๕๐ คน และจะได้
ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ฯ บันทึกแจ้งสาขาวิชา/หลักสูตรส่ง URL เพ่ือแจ้งนักศึกษาให้เข้า
ไปจองท่ีนั่งสอบภายในสัปดาห์หน้า 
 นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จัดให้สอบในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ เนื่องจากติดฝีก
ประสบการณ์วิชาชีพในช่วงเวลาดังกล่าว 
 นักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ ค.บ.๕ปี ขอเข้าร่วมสอบด้วยจ านวน ๖๒ คน 

ส าหรับ Comprehensive Exam ให้สาขาวิชาส่งแบบทดสอบมาที่คณะและก าหนดวันเวลาที่จะ
สอบได้เองตามความเหมาะสม 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
๓.๒ ผศ.ดร.ญาณิศา ตันติปาลกุล เรื่อง การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนกลยุทธ์ของคณะ

วิทยาศาสตร์ฯ โดยด าเนินการระหว่างวันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยขอเน้นย้ าว่าเป็นกิจกรรมที่ทุกคนใน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ต้องมีส่วนร่วม ท่านใดติดราชการขอให้แจ้งล่วงหน้าพร้อมแนบค าสั่ง และท่านวิทยากร
ขอความร่วมมือเตรียมข้อมูลจ านวน ๑๒ รายการ ตามเอกสารที่แนบ โดยเฉพาะข้อมูลตามรายการที่ ๙-๑๒ 
ขอในรูปแบบเอกสาร ๑ ฉบับ ส่งที่ฝ่ายประกันคุณภาพฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ และรูปแบบไฟล์ word และ 
pdf เข้า plan.sci2018@gmail.com ภายในวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ มีเรื่องสืบเนื่องดังนี้ 
๓.๓ การสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ โดยมีอาจารย์ ดร.เกษม คงนิรันดรสุข มาสมัคร จึง

น าเสนอรายชื่อให้อธิการบดีพิจารณาแต่งตั้งเป็นหัวหน้าภาควิชา โดยไม่ต้องจัดให้มีการหยั่งเสียง ตามข้อ ๕ 
วรรค ๒ ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา 
และอ านาจหน้าที่ของหัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
๓.๔ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ STEAM 21st C Science Foundation และทัศนศึกษาประเทศ

เกาหลีใต้ โดยมีสาขาวิชา/หลักสูตรที่สนใจและส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการมาเรียบรัอยแล้วจ านวน ๑๘ คน 
โดยโครงการก าหนดผู้เข้าร่วม ๒๐ คน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

mailto:plan.sci2018@gmail.com%20ภายใน
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๓.๕ การท า MOA โดยเข้าร่วมโครงการกับกลุ่ม ASEAN STUDENT SUMMER CAMP PROGRAM  
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มีก าหนดการจะท า MOA ดังกล่าวในวันที่  ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ 

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ที่เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยอธิการบดีเดินทางไปลงนาม 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จะท า MOU กับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ที่เมืองเว้ ประเทศเวียดนามด้วยโดย

ร่าง MOU เสร็จเรียบร้อยอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ผศ.ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ มีเรื่องสืบเนื่องดังนี้ 
๓.๖ การจัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ กิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดย
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จะจัดโครงการดังกล่าวในวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๙ ชั้น ๑๐ ห้อง ๙๑๐๑ 
หลักสูตร ๑ วัน ซึ่งรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจ านวน ๕๐ คน วิทยากรคือ ผศ.ดร.รนนท์ รุ่งนภาเวทย์ อยู่
ระหว่างเตรียมเอกสาร และจะได้ประชาสัมพันธ์ในหลาย ๆ ช่องทางเนื่องจากรับอาจารย์จากคณะอื่นด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๗ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์วิจัยกัญชา กัญชง และกระท่อมเพื่อการแพทย์ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ผ่านร่างกฎหมายที่อนุญาตให้หน่วยงานผลิต น าเข้า ส่งออก 

ครอบครอง หรือจ าหน่ายกัญชาเพ่ือการแพทย์โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ เป็นพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ สามารถดาวน์โหลดได้ในกไลน์กลุ่มคณะ
กรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์วิจัยกัญชาและกัญชงเพ่ือ
การแพทยจ์ะได้น าเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามต่อไป 

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 และขอให้ใช้งบแผ่นดินก่อน 

๔.๒ รายงานผลการแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์เครือข่าย Cisco ICT Competition RMUTP 
(BUS) ๒๐๑๘ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือโลจิสติกส์อุตสาหกรรมส่งนักศึกษาจ านวน ๖ คน 
นักศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จ านวน ๑ ทีม (๒ คน) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๔.๓ การจัดกิจกรรม “พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ส าหรับเยาวชนและการจัดกิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์” สาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวให้กับโรงเรียนบ้านบางปิ้ง จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อ
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๔ ผศ.จรัญ ประจันบาล เรือ่ง รายงานโครงการกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งที่ ๗ (Love Science Games) โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ- 
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บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภทกีฬา ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ จ านวน ๒ รางวัล ได้แก่ วอลเล่ย์บอลหญิง และกีฬาพ้ืนบ้าน (กินวิบากหมูกระทะ)  

ส าหรับกีฬาการแข่งขันกีฬาภายใน “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสัมพันธ์” โดยมีผู้เข้าร่วมการ
แข่งขันจ านวน ๑๒ ทีม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จุลชีววิทยา 
ได้รับรางวัลชนะเลิศจ านวน ๔ ชนิดกีฬาเท่ากัน ส่วนผลการแข่งขันกีฬาชนิดอ่ืน ๆ เป็นไปตามเอกสารแนบ 
และในปีหน้าจะได้ปรับปรุงรูปแบบการจัดการแข่งขันให้ดียิ่งขึ้น 

มติที่ประชุม  รับทราบ มอบฝ่ายกิจการนักศึกษาสรุปเรื่องแจ้งมหาวิทยาลัยฯ ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ การถอนรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการควบคุมคุณภาพและกระบวนการผลิต 

ตามที่สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือโลจิสติกส์อุตสาหกรรม มีความประสงค์จะขอถอนรายวิชา 
๔๒๑๙๓๑๙ คอมพิวเตอร์เพ่ือการควบคุมคุณภาพและกระบวนการ ของภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ให้กับนาย
ศุภกฤต สายเสาร์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ เนื่องจากมีผลการเรียนระดับ E ซึ่งขณะนี้เกินก าหนดเวลาการถอน
รายวิชาแล้ว จึงขอความเห็นต่อที่ประชุมว่าจะเห็นชอบให้นักศึกษาถอนรายวิชาหรือไม่ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบฝ่ายวิชาการประสานแจ้งมหาวิทยาลัยฯ ทราบด าเนินการ 
๕.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประเภทงบประมาณแผ่นดินประจ าปี ๒๕๖๒ 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มีความประสงค์จะขอโอน/เปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณ

รายจ่ายประเภทงบประมาณแผ่นดินประจ าปี ๒๕๖๒ โครงการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่นวัตกรรม 
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานอ่ืน ๆ  หมวดค่าตอบแทนเป็นค่าวัสดุ จ านวนเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท และ
จากค่าใช้สอยเป็นค่าวัสดุ จ านวน ๒๑,๐๐๐ บาท เพ่ือใช้ในการซ่อมครุภัณฑ์ 

มติที่ประชุม  อนุมัต ิและมอบฝ่ายแผนงานและงบประมาณด าเนินการต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๖.๑ การขอตั้งงบประมาณในการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์หรือเครื่องมืออุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ มีนโยบายในการขอตั้งงบประมาณเพ่ือการดังกล่าวโดยคิดเป็นค่าซ่อมบ ารุงประมาณ ๒๐%
ของราคาครุภัณฑ์โดยขอให้สาขาวิชา/หลักสูตรส ารวจครุภัณฑ์ที่ต้องการจะซ่อมบ ารุงส่งมาที่คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 

มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบฝ่ายแผนงานและงบประมาณรวบรวมข้อมูลเพื่อด าเนินการต่อไป 
๖.๒ รายงานการประชุมหลักสูตรคณิตศาสตร์ (ค.บ.๕ปี) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 

๒๕๖๑ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
๖.๓ รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
๖.๔ รายงานการประชุมสาขาวิชาเคมี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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๖.๕ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ใน

วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีสุริยะ (๙๘๕) ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
เลิกประชุม  เวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
                                                                 ศศิ สุวรรณวาล              ผู้จดบันทึกการประชุม 
                  ขนิษฐา หทัยสมิทธ์     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


