
รายงานการประชุมกรรมการประจําคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๑ วันจันทรท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

ณ  หองประชุมไมแดง ๒ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบงึ 

ผูเขาประชุม  จาํนวน  ๙  คน 

๑. ผศ.วาที่รอยตรีปญญา คามศีักดิ ์ คณบด ี ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย ดร.เชาวฤทธิ ์ พันธทอง รองคณบด ี รองประธานกรรมการ 

๓. จาเอกสุทศัน หมื่นชํานาญ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

๔. นางสาวปาริชาต ิ โชตชิวง ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยดาราวรรณ ญาณะนนัท ผูแทนประธานสาขาวชิา กรรมการ 

๖. อาจารยวรรณรัตน เฉลมิแสนยากร ผูแทนประธานสาขาวชิา กรรมการ 

๗. อาจารยสุพัตรา จันทรศริิโพธา ผูแทนจากคณาจารยประจํา กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยวลิยัพร ไชยสทิธิ ์ ผูแทนจากคณาจารยประจํา กรรมการ 

๙. นางสาวสภุาภรณ ผูผึ้ง หัวหนาสํานักงานคณบด ี เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม   จํานวน  ๑  คน 

๑. นายณรงค                              เนตรบังอร          ผูทรงคุณวุฒ ิ                           ตดิภารกิจ 

ผูเขารวมประชุม   จาํนวน  ๒  คน 

๑. อาจารยณชิากร   ปทุมรังสรรค 

๒. อาจารยประพนธ   เลศิลอยปญญาชัย 
 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๕ น. 

ผูชวยศาสตราจารยวาที่รอยตรีปญญา คามีศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

เปนประธานกลาวเปดการประชุมกรรมการประจําคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีคร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ ในวัน

จันทรที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยมวีาระตาง ๆ ดังนี้ 
 

 

ระเบยีบวาระท่ี  ๑  เรื่องแจงใหทราบจากประธานท่ีประชุม 

๑.๑.๑  แนะนําคณะกรรมการประจําคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ประธานแนะนําผูทรงคุณวุฒิภายนอก คือ จาเอกสุทัศน หมื่นชํานาญ ปจจุบันเปน

ผูจัดการธนาคารเกษตรและสหกรณการเกษตร อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี คุณณรงค เนตรบังอร 

ผูจัดการบริษัทบริษัท สยามราชบุรีอุตสาหกรรม จํากัด ซึ่งจะยายไปอยูบริษัทใหญในกรุงเทพมหานคร                

จงึไมสะดวกมาประชุมในคร้ังนี้ เบื้องตนไดประสานวาการประชุมคร้ังตอไปจะสามารถ เขาประชุมไดหรอืไม 

หากไมสะดวกอาจตองปรับเปลี่ยนผูทรงคุณวุฒิ โดยจะทาบทาม ผูจัดการบริษัทบริษัท สยามราชบุรี

อุตสาหกรรม คนใหมมาแทน เนื่องจากอยูใกลกับมหาวิทยาลัย อีกทาน คือ คุณปาริชาติ โชติชวง 

ผูอํานวยการโรงเรียนรุจิรพัฒน ศิษยเกาสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป และเปนนักศึกษาทุนครุทายาท               

รุนแรกๆ ของมหาวทิยาลัย  

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 
 

๑.๑.๒  ผูสมัครและรายงานตัวเปนนักศกึษาใหม ปการศกึษา ๒๕๖๑ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง เปดรับสมัครนักศึกษาดวยแฟมสะสมงาน 

(Portfolio) จํานวน ๒ รอบ รอบที่ ๑ ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว แผนรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร           

และเทคโนโลย ีจํานวน ๑๔๕ คน มผีูยนืยันสทิธิ์จํานวน ๖๑ คน มารายงานตัว ๕๘ คน สาขาวชิาวทิยาการ

คอมพิวเตอรไมมีผูยืนยันสิทธิ์ และรายงานตัว รอบที่ ๒ มีผูสมัครจํานวน ๑๕๑ คน ชําระเงิน ๙๕ คน 

มหาวทิยาลัยฯ จะสัมภาษณผูสมัครเขาเปนนักศกึษาในวันอาทติยที่ ๑๑ มนีาคม ๒๕๖๑ หากจํานวนผูสมัคร

ยังไมครบตามจํานวนที่ตัง้ไว จะเปดรับตรง รอบที่ ๓ เพื่อใหนักเรียนที่จบช้ันมัธยมศกึษาปที่ ๖ แลวมาสมัคร 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 

๑.๑.๓  สรุปผลการใชจายเงนิ ปงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 

สรุปผลการใชจายเงิน ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม 

๒๕๕๙-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) งบประมาณแผนดินมีการใชจายรอยละ ๙๕.๔๕% เงินรายได ๙๙.๕๕% 

ปงบประมาณ ๒๕๖๑ เร่ิมใชงบประมาณวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ขอมูล  

ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ภาพรวมพบวาการเบิกจายยังไมเปนไปตามไตรมาส อัตราการเบิกจาย             

แตละไตรมาสควรเปน ๓๐:๒๒:๒๑:๒๗ เพื่อใหบรรลุตามแผนการดําเนนิงาน  

ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 

๑.๑.๔  จํานวนผูสําเร็จการศกึษา  

สรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร           

และเทคโนโลย ีมผีูสําเร็จการศึกษาภาคปกต ิและภาคพเิศษ จํานวน ๔๓๒ คน ปการศกึษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

จํานวน ๔๔๙ คน กําหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรใหแกผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๘-

๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

ซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ ๖-๘ มนีาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมรัตนพฤกษ มหาวทิยาลัยราชภัฏ

หมูบานจอมบึง สวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ จะรับพระราชทานปริญญาบัตร                

ในเดอืนสงิหาคม ๒๕๖๑    

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

๑.๑.๕  การประเมนิการผลติครูเพื่อรับรองมาตรฐานจากคุรุสภา 

คณะกรรมการจากคุรุสภาไดมาตรวจประเมินคุณภาพนักศึกษาสายครู เพื่อรับรอง

มาตรฐานกระบวนการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู สวนผลการตรวจประเมินยังไมออกมาเปนที่ชัดเจน            

โดยมีขอเสนอแนะและทวงติงจากคุรุสภาหลายเรื่อง เชน ทําไมรับนักศึกษาเกินเปาหมาย อาจารยประจํา

หลักสูตรตองมีวุฒิครูเปนผูรับผิดชอบหลักสูตรการนิเทศนักศึกษา อาจารยที่ไมไดจบสายครู ไมสามารถ

ออกนิเทศไดเพียงลําพัง เพราะไมสามารถนิเทศการจัดการเรียนรู (วิธีการสอน) ของนักศึกษาฝกสอนได 

สามารถนิเทศไดเฉพาะเนื้อหาสาระของวิชาใหบวกอาจารยที่มีวุฒิครูไปดวย อัตราสวนการออกนิเทศ

นักศึกษา ๑ คน ตออาจารยนิเทศ ๒ คน อาจารยคนที่ ๑ นิเทศเนื้อหา อาจารยคนที่ ๒ นิเทศการจัดการ

เรียนรู สวนอาจารยที่มวีุฒกิารศกึษาตรงตามศาสตรสามารถออกนเิทศไดลําพัง  

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 

 

 

 

 



๓ 
 

๑.๑.๖  การปรับปรุงหลักสูตร 

สกอ.กําหนดใหหลักสูตรเมื่อพัฒนาขึ้นและใชไประยะหนึ่งตองมีการพิจารณาทบทวน

ประเมิน และปรับปรุงแกไขเปนระยะใหเหมาะสม ทันสมัยอยูเสมอ อยางนอยทุกๆ ๕ ป คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรคณิตศาสตร วิทยาศาสตรทั่วไป และคอมพิวเตอรศึกษา              

ป ๒๕๕๘ สาขาวิชาชีววิทยา ปรับปรุงป ๒๕๖๐ สวนสาขาวิชาฟสิกส กําลังปรับปรุง ป ๒๕๖๑ อยูระหวาง

นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรฯ วันนี้ในวาระพิจารณา เพื่อเสนอตอสภาวิชาการ 

และสภามหาวทิยาลัย หลักสูตรที่ใกลจะครบ ๕ ป ตองเร่ิมปรับปรุงหลักสูตรลวงหนาไมนอยกวา ๑ ป เพื่อให 

สกอ.อนุมัตหิลักสูตรทันตามกรอบเวลาที่กําหนด จงึจะเปดรับสมัครนักศกึษาได  
 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

๑.๑.๗  การสรรหาอธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบงึ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 

๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ กระบวนการเพื่อใหไดมาซึ่งอธิการบดีทานใหม มีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา

อธกิารบด ีโดยใหแตละคณะเสนอรายช่ือผูสมควรดํารงตําแหนงไดไมเกิน ๒ ชื่อ โดยผานมตทิี่ประชุมอาจารย                  

และบุคลากรของคณะเปนเกณฑ ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และอาจารยพิเศษ 

สามารถเสนอรายช่ือไดเปนรายบุคคลแตตองมีผูรับรองไมนอยกวาสิบคน เสนอรายชื่อไดตั้งแตวันที่ ๑๙ 

กุมภาพันธ –วันที่ ๑๖ มนีาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ 
 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

๑.๑.๘  งานคนืสูเหยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง กําหนดจัดงานคืนสูเหยา วันวานถึงวันนี้ ๖๔ ป 

“หมูบานจอมบงึ” ในวันที่ ๒-๓ มนีาคม ๒๕๖๑ วันศุกรที่ ๒ มนีาคม ๒๕๖๑ เปนการเสวนา หัวขอ ศษิยเกา

กับการพัฒนามหาวทิยาลัย และวันเสารที่ ๓ มนีาคม ๒๕๖๑ จะมพีธิมีทุติาจติ อาจารยเกษยีณอายุ จํานวน 

๑๐๙ ทาน จากศิษยเกาและศิษยปจจุบัน ณ หอประชุมรัตนพฤกษ ในชวงเย็นจะเปนงานเลี้ยงสังสรรค                 

ณ สนามฟุตบอล ไดประสานประธานแตละสาขาเพื่อนําบัตรจําหนายใหแกศิษยเกาและศิษยปจจุบัน             

ตามความสมัครใจ หากจําหนายไมหมดสามารถเคลียรบัตรคืนไดทุกวันศุกรที่ฝายเลขานุการฯ (คุณสิริพร 

นันยา) ที่สํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบยีน               
 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 

 

ระเบยีบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 

ประธานใหที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมอาจารยและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลย ีคร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ ๑ มถุินายน ๒๕๖๐  

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมอาจารยและบุคลากร คณะวทิยาศาสตร 

และเทคโนโลย ีคร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ ๑ มถุินายน ๒๕๖๐ โดยใหใสสาเหตุของผูไมเขาประชุม 
 

 

 

 

 



๔ 
 
ระเบยีบวาระท่ี ๓  เรื่องสบืเนื่อง 

๓.๑ ผลประเมนิคุณภาพการศกึษา ระดับคณะ ปการศกึษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 

สรุปผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ เปรียบเทียบปการศึกษา 

๒๕๕๗-๒๕๕๙ คะแนนเฉลี่ยอยูในระดับด ีองคประกอบที่ตองปรับปรุงเรงดวนคือ องคประกอบที่ ๖ ระดับ

ความสําเร็จการดําเนินโครงการสํานักงานสีเขียว (Green office) ของหนวยงานองคประกอบที่ ๑ อาจารย

ประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการมีนอย และองคประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ แกสังคม ไมมีแผน

บริการวชิาการ ซึ่งขณะนี้ไดดําเนนิการเสร็จแลว สวนผลคะแนนเฉลี่ยภาพรวมระดับหลักสูตรเปรียบเทยีบป

การศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๙ พบวาผลประเมินอยูในระดับดี มีอัตราการเพิ่ม/ลด ๐.๓๑ คะแนน มี ๒ 

สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ไดผลคะแนนระดับดี ๒ ป

ตอเนื่อง สามารถขอขึ้นทะเบยีน TQR เพื่อขอขึ้นทะเบยีนจาก สกอ. เพื่อรับรองหลักสูตร             
  

 

 

ระเบยีบวาระท่ี ๔  เรื่องพจิารณา 

๔.๑  รางแผนกลยุทธพัฒนาคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีระยะ ๔ ป  

 อาจารย ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา                  

และกิจการพิเศษ นําเสนอวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดทําโครงการปรับแผนยุทธศาสตร 

ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ในระหวางวันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารศูนยวิทยาศาสตร                    

และวิทยาศาสตรประยุกต เพื่อใหอาจารยและบุคลากรรวมกันจัดทําแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร                

และเทคโนโลยี ระยะ ๔ ป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) โดยอางอิงจากแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย                        

มาประกอบการวิเคราะหเพื่อกําหนดเปาหมายการพัฒนาคณะ ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร จึงเสนอ

คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนา               

คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีระยะ ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) (รายละเอยีดตามเอกสารประชุม)  

 

ผูชวยศาสตราจารยวาที่รอยตรีปญญา คามีศักดิ์ เพิ่มเติมวา จากการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษา คณะกรรมการผูตรวจประเมินใหขอเสนอแนะวาแผนทุกแผนตองผาน คณะกรรมการ

บรหิารมหาวทิยาลัยพจิารณา คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีจึงไดดําเนนิการตามขัน้ตอนที่ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกเสนอแนะ  

 

คุณปาริชาติ โชติชวง สอบถามวาในหนา ๑๑ เรื่อง ปจจัยภายนอกที่ เปนอุปสรรค             

ดานการวิจัย บอกวาสัญญาณอินเทอรเน็ตครอบคลุมไมทั่วถึงในพื้นที่มหาวิทยาลัย แตมหาวิทยาลัยเปน

ศูนยกลางในการกระจายสัญญาณอนิเทอรเน็ตจากยูนเิน็ต (UniNet) ใหโรงเรียนตางๆ จงึขัดแยงกัน 

 

ผูชวยศาสตราจารยวิลัยพร ไชยสิทธิ์  ช้ีแจงวา สัญญาณอินเทอรเน็ตใชได แตไม

ครอบคลุมทุกจุด หากผูใชอยูไกลบริเวณปลอยสัญญาณ จะไมสามารถใชได ปนี้ไดรับงบประมาณติดตั้ง 

สายเคเบิ้ลทุกอาคาร เพื่อใหสัญญาณอินเทอรเน็ตครอบคลุม เหลืออุปกรณอีกตัวคือตัวปลอยสัญญาณ 

Access Point ซึ่งจะไดปลายป ๒๕๖๑ 

คุณปาริชาติ โชติชวง เสนอแนะใหตรวจสอบคําถูกคําผิด และการใชภาษา ใหถูกตอง                 

และหนา ๑๕ เรื่องอัตลักษณ “ใฝดี ใฝรู สูงาน” ดานการสูงาน ควรเพิ่ม “การมีจิตอาสา” เนื่องจาก              

รัชการที่ ๑๐ เนนเรื่องจติอาสาเปนหลัก  

 



๕ 
 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระยะ ๕ 

ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) โดยใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ และนําเสนอตอ

คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย (ก.บ.) ตอไป  

 

 

๔.๒ รางหลักสูตรฟสกิส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑  

  สาขาวิชาฟสิกส ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกระบวนการจัดทํา

หลักสูตรไดผานขั้นตอนการยกรางหลักสูตร และวิพากษหลักสูตรแลว ลําดับตอไปจะนําเขาที่ประชุม           

สภาวชิาการ จงึนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาเห็นชอบกอน ประธานจึงมอบให อาจารย

ประพนธ เลิศลอยปญญาชัย ประธานสาขาวิชาฟสกิส เปนผูนําเสนอรางหลักสูตรฟสิกส หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๑ และใหที่ประชุมพจิารณาใหขอเสนอแนะ 

 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบรางหลักสูตรฟสิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี

ขอเสนอแนะดังนี้ 

- อาจารยสุพัตรา จันทรศริิโพธา ใหตรวจสอบ หนา ๑๔ หากเปนวชิาปฏบิัตคิวรเปน ๓(๓-๐-๖)  

- อาจารยวรรณรัตน เฉลิมแสนยากร เสนอแนะในหนา ๑๓ วิชา GE จะไมบังคับเรียนดานภาษา          

ใหตรวจสอบอกีคร้ัง และตรวจสอบคําถูกคําผดิ ใหถูกตอง    

   

๔.๓  แผนพัฒนาจากผลการประเมนิคุณภาพการศกึษา ปการศกึษา ๒๕๕๙ 

คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีไดรวบรวมขอเสนอแนะจากคณะกรรมการผูตรวจประเมนิ

คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ จัดทําเปนแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจําป

การศกึษา ๒๕๖๐ เพื่อปรับปรุงผลการดําเนนิงานจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป

การศึกษา ๒๕๕๙ จึงเสนอคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พิจารณาใหความ

เห็นชอบ  
 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 

๒๕๕๙ 

๔.๔  การปรับเปลีย่นรหัส รายชื่อวชิา และคาํอธิบายรายวชิา 

 สาขาวชิาวทิยาศาสตรทั่วไป ไดปรับเปลี่ยนรหัส รายช่ือวชิา และคําอธบิายรายวิชา ประธาน

จึงมอบให  อาจารยณิ ชากร ปทุมรังสรรค ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่ วไป เปนผูนํ าเสนอ                     

การปรับเปลี่ยนรหัส รายช่ือวิชา และคําอธิบายรายวิชา ใหที่ประชุมพิจารณาใหขอเสนอแนะ จึงเสนอ

คณะกรรมการประจําคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีพจิารณาใหความเห็นชอบ  
 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบการปรับเปลี่ยนรหัส รายชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา โดยให

ตรวจสอบตัวเลขในชองหนวยกิตรายวชิาใหถูกตอง เนื่องจากสลับที่ไปมา  
 

 

ระเบยีบวาระท่ี ๕  เรื่องอื่น ๆ 

- ไมม ี - 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 
 
ปดประชุม   เวลา  ๑๑.๑๕  น. 

                                  นางสาวสุภาภรณ  ผูผึ้ง             ผูบันทกึและพมิพรายงานการประชุม 

    นางสาวกรรณกิาร คณะนาม      ผูตรวจรายงานการประชุม 

 ผศ.วาที่รอยตรีปญญา คามศีักดิ์  ผูตรวจทานรายงานการประชุม 


