
รายงานการประชุมคณะทํางานปฏิบตัิการลดใชพ้ลังงาน 
ครั้งท่ี 4/2556 ณ ห้องประชุม เพชรรัตน 

วันท่ี  23 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. 
---------------------------------- 

รายชื่อผู้มาประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน์    รองคณบดีฝ่ายบริหาร    รองประธาน 
2.  รองศาสตราจารย์วิไล        เลิศธรรมเทวี    หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์     คณะทํางาน 
3.  รองศาสตราจารย์ศิริวรรณ์       สันทัด  หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะทํางาน 
4.  รองศาสตราจารย์จันทนา รณฤทธิวิชัย หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลรากฐาน   คณะทํางาน 
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา หัวหนา้ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์   คณะทํางาน 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพา     ต่อสกุลแก้ว หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์  คณะทํางาน  
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ รัตนธัญญา หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร ์  คณะทํางาน 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติรัตน์   วัฒนไพลิน หัวหน้าภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะทํางาน 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา วรรณสถิตย์ แทน รักษาการหัวหน้างานคลังและพัสดุ  คณะทํางาน 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก  คชไกร  ประธานสภาอาจารย์    คณะทํางาน 
11.  นางจรินทิพย์  อุดมพันธุรัก   หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา    คณะทํางาน 
12.  นางสาวยุพิน  ยังสวัสด์ิ  แทน หัวหน้างานห้องสมุด    คณะทํางาน 
13.  นางนภัสสร  ลาภณรงค์ชัย หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพและบรหิารความเสี่ยง  คณะทํางาน 
14.  นายพัฒนะ  ผ่องศรี  หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ   คณะทํางาน 
15.  นางสมร   รอดดอน       คณะทํางานและเลขานุการ 
16.  นายชัยวุฒิ   คําแมน       คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
17.  นางสาวพรชนก  เวสา       คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์ฟองคํา         ติลกสกุลชัย   คณบดี         ประธาน (ติดราชการ) 
2.  นางอริยา   ธัญญพืช  เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์   คณะทํางาน 
3.  นางกอบกุล   เลาหิตกุล  หัวหน้างานบริการการศึกษา    คณะทํางาน  
4.  นางสาวศรีสดุา  คล้ายคล่องจิตร หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย   คณะทํางาน 
5.  นางสาวรุ่งนภา  อัครกุลชาติ หัวหน้างานบริการวิชาการ    คณะทํางาน 
6.  นางสาววริษา  หาเรือนธรรม หัวหน้างานนโยบาย แผนและงบประมาณ  คณะทํางาน 
7.  นางณัฐวรีย์     วรคุณพิเศษ หัวหน้างานบริหารจัดการ    คณะทํางาน 
8.  นายนันทวุธ     คชนันทน์       คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
9.  นายสิริชัย   เสือส่อสิทธ์ิ      คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
10.  นายโกวิทย์    ยอดแก้ว       คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 
1.  นางสาวสุวัฒนา  อภิมนต์บุตร 
2.  นางสาวอัมพร  วนเศรษฐ 
3.  นางสาวณัฐริกา  ฝางแก้ว  นักประชาสัมพันธ์   
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เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. 
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามวาระการประชุม ดังน้ี 

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  1.1  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายการงดใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทโฟมและลดใชพ้ลาสติกในร้านค้า
และโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2556 

   ประธานฯ แจ้งว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดส่งประกาศ เรื่อง นโยบายการงดใช้บรรจุภัณฑ์ประเภท

โฟมและลดใช้พลาสติกในร้านค้าและโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2556 ให้ถือปฏิบัติโดยท่ัวกันต้ังแต่ วันที่ 3 

มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป ซึ่งทางคณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในเรื่องการงดใช้บรรจุภัณฑ์

ประเภทโฟมและลดใช้พลาสติกที่ศูนย์อาหาร โดยจะมีการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ติดด้านหลังร้านค้า ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 1.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการพลังงาน ม.มหิดล ครั้งที่ 6-3 (2556)  
   ประธานฯ นําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 6-3 

(2556) ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดการพลังงาน (ชุดใหญ่) ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณบดีจากคณะต่างๆ รวมถึงคณบดี

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมเป็นกรรมการในชุดน้ีด้วย ทั้งน้ีได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นตัวแทนในการเข้าร่วม

ประชุม โดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับนโยบายด้านการจัดการพลังงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้งยังมีการนําเสนอ

แนวทางการจัดการพลังงานของในแต่ละส่วนงาน ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์และสามารถนํามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

ของคณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงาน คณะพยาบาลศาสตร์ให้เกิดผลสําเร็จ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 1.3  เกียรติบตัร Best Practice ด้านการประหยัดพลงังานไฟฟา้ และการประหยัดน้ําประปา คณะกรรมการจัด
การพลงังาน มหาวิทยาลัยมหิดล  

  ประธานฯ แจ้งว่า ในการประชุมคณะกรรมการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 6-3 (2556) ที่ผ่าน

มา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตร Best Practice 2 รางวัล คือ 1) ด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้า , 2) การประหยัด

นํ้าประปา จากจํานวน 4 รางวัล (ไฟฟ้า, นํ้าประปา, เช้ือเพลิง และกระดาษ) ซึ่งได้ทําการติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 1.4 แจ้งผลการประกวดคาํขวัญ และคลิปประหยัดพลงังาน  
 ประธานฯ แจ้งว่า ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดให้มีการประกวด คําขวัญการอนุรักษ์พลังงาน และคลิป

การอนุรักษ์พลังงานของบุคลากรและนักศึกษา ได้มีการตัดสินผู้ชนะการประกวดเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียด ดังน้ี 
ผู้ชนะการประกวด คําขวัญการอนุรักษ์พลังงาน 
- การอนุรักษ์พลังงานน้ํา คาํขวัญที่ได้รับรางวัลคือ  “ใช้น้ําอย่างรู้คิด  เพื่อชีวิตทีรู่้คณุค่า”   
ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ นางสาวณิชา  สําราญบํารุง  นักศึกษาช้ันปีที่ 4 
- การอนุรักษ์พลังงานไฟฟา้  คําขวัญที่ได้รับรางวัลคือ  “ถอดปลั๊กปิดไฟช่วยไทย ช่วยโลก”  
ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ นางสาวหทัย ปัญญาสขุ  นักศึกษาช้ันปีที่ 4    
- การอนุรักษ์พลังงานน้ํามัน  คําขวัญที่ได้รับรางวัลคือ “ประหยัดน้ํามันช่วยชาติ ฉลาดคิด ฉลาดใช้ 
ช่วยกันชาวไทย ช่วยมองไกลเร่ืองใกล้ตัว” ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ นางสาวปัญชนิต  ทองอําไพ  ช้ันปีที่ 3    
- การอนุรักษ์พลังงานกระดาษ  คําขวัญที่ได้รับรางวัลคือ  “ร่วมใจใช้กระดาษทั้งหน้าหลัง ร่วมพลัง
อนุรักษ์โลกของเรา” ผู้ได้รบัรางวัล ได้แก่ นางสาวสิริกร ไม้นนทร ีช้ันปีที่ 2   
ผู้ชนะการประกวด คลิปการอนุรักษ์พลังงาน 
ประเภทนักศึกษา 
- รางวัลชนะเลิศ คือ “ทีมหวังเอ 53”   
- รางวัลรองชนะเลิศ คือ “ทีม NS Save The Earth”  
ประเภทบุคลากร 
- รางวัลรองชนะเลิศ คือ “ทีม NS รักษ์พลังงาน” 
- รางวัลชมเชย  คือ “ทีม Research  team make it easy”  
ทั้งน้ี ประธานฯ ได้นําเสนอ คลิปวีดิโอ ของผู้ชนะการประกวดคลิปการอนุรักษ์พลังงานประเภทนักศึกษา 

และประเภทบุคลากร ให้คณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงานได้เห็นถึงความสามารถของนักศึกษา และบุคลากร          
คณะพยาบาลศาสตร์ และจะประสานงานกับมหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิปการอนุรักษ์พลังงานของ
นักศึกษาที่ชนะเลิศ (ทีมหวังเอ 53) ต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 

   

 1.5 การจัดทําบอร์ดประชาสมัพันธ์ รณรงค์การประหยัดพลังงาน 

  ประธานฯ แจ้งว่า ตามท่ีคณะกรรมการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีนโยบายให้ทุกคณะของ

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์ รณรงค์การประหยัดพลังงาน โดยกําหนดให้มีการติดประกาศมาตรการ

ประหยัดพลังงานของคณะ และประกาศมาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดทํา 

บอร์ดฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตําแหน่งที่ต้ังบอร์ดประชาสัมพันธ์ฯ อยู่ข้างห้องสมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ บริเวณ

ด้านหน้าลานอเนกประสงค์  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 1.6 การติดต้ัง Phase protection  

  ประธานฯ แจ้งว่า สืบเน่ืองจาก มาตรการรองรับสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินเหตุไฟฟ้าดับ วันที่ 5 - 14 

เมษายน 2556 คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการติดต้ัง Phase protection (อุปกรณ์ป้องกันไฟตก ไฟเกิน) ซึ่งการทํางานของ

เครื่อง Phase protection มีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าในระบบทําให้คัตเอาท์ของเครื่องเบรกเกอร์

(Breaker) ดีดขึ้นเพ่ือเป็นการตัดระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า ทําให้เกิดไฟฟ้าดับ ซึ่งได้มีดําเนินการแก้ไขในเบ้ืองต้นแล้ว 

เน่ืองจาก เครื่อง Air Circuit Breaker ภายในตู้ MDB เสื่อมสภาพ ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ ทั้งน้ีงานคลังและพัสดุ และงาน

บริหารจัดการ กําลังดําเนินการจัดซื้ออยู่ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 1.7 สรปุการใช้พลงังานและกระดาษคณะพยาบาลศาสตร์ 
  ประธานฯ ได้นําเสนอสรุปการใช้พลังงานและกระดาษ คณะพยาบาลศาสตร์ ในรูปแบบกราฟ โดยมี
สาระสําคัญ ดังน้ี 
  เมื่อเปรียบเทียบอัตราการใช้ไฟฟ้า ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วิทยาเขตบางกอกน้อย) ระหว่างปี 2556 กับ   
ปี 2554 และปี 2556 กับ ปี 2555 พบว่าในปี 2556 คณะพยาบาลศาสตร์ (วิทยาเขตบางกอกน้อย) มีการใช้ไฟฟ้าลดลง 
เน่ืองจาก มีการเริ่มใช้มาตรการประหยัดพลังงาน 
  นางสาวสุวัฒนา   อภิมนต์บุตร ได้ชี้แจงถึงสาเหตุท่ีทําให้อัตราการใช้ ไฟฟ้า และน้ําประปาของหอพักฯ สูงขึ้น 
เน่ืองจาก ในช่วง เดือนกุมภาพันธ์ 2556 มีนักศึกษาจากประเทศบังคลาเทศ จํานวน 20 คน มาพัก ที่หอพักฯ และใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้าในห้องโถงส่วนกลาง (ซึ่งไม่มีมิเตอร์ติดต้ังอยู่) 
  ประธานฯ แจ้งว่า ในช่วง เดือนพฤษภาคม 2556 อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร (วิทยาเขต
ศาลายา) จะมีค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น เน่ืองจาก การเตรียมความพร้อมของทุกระบบ สําหรับใช้งาน ในวันงานเปิด
อาคารฯ โดยเฉพาะระบบปรับอากาศ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

 รายงานการประชุมคณะทํางานปฏิบัติการลดใชพ้ลังงาน ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 18 เมษายน 2556 
  ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมคณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ครั้งที่ 3/2556  
วันที่ 18 เมษายน 2556 โดยมีการแก้ไข ดังน้ี 

- หน้าที่ 5 วาระที่ 3.1 ข้อดี ข้อที่ 6 แก้ไขคําศัพท์ภาษาอังกฤษ “sprit type” แก้ไขเป็น “split type” 
- หน้าที่ 5 วาระที่ 3.1 ข้อเสีย ข้อที่ 3 แก้ไขข้อความ “ขณะน้ีใช้นํ้าชนิดน้ีแล้ว” แก้ไขเป็น “ขณะนี้ใช้นํ้ายา
ชนิดน้ีแล้ว” 
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- หน้าที่ 5 วาระที่ 3.3 บรรทัดที่ 3 แก้ไขข้อความ “อยู่ระหว่างการหาข้อมูล” แก้ไขเป็น “อยู่ระหว่างการ
หาข้อมูล” 
- หน้าที่ 6 วาระที่ 3.5 บรรทัดที่ 5 แก้ไขข้อความ “ถังขยะสําหรับทิ้งวัตถุอันตราย” แก้ไขเป็น “ถังขยะ    
สีแดงสําหรับทิ้งวัตถุอันตราย” 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 
 3.1 ความก้าวหน้าในการจัดซ้ือ เครื่องปรับอากาศที่มีอายุเกิน 10 ป ี

ประธานฯ สืบเน่ือง เรื่องความก้าวหน้าในการจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศที่มีอายุเกิน 10 ปี แทนนายนันทวุธ 
สืบเน่ืองจากจากการประชุมระหว่าง คณะกรรมการ TOR งานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศใหม่ กับ บริษัทฯ ผู้รับเหมา ซึ่ง  
บริษัทฯ ผู้รับเหมาได้ขอข้อมูลความสูงระหว่างฝ้ากับคานของคณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือใช้สําหรับการออกแบบระบบ กําหนด 
spec และจัดทําราคากลาง ซึ่ง นายนันทวุธได้ดําเนินการจัดส่งข้อมูลให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ประธานฯ จึงขอให้ฝ่ายอาคาร
ติดต่อสอบถามถึงความคืบหน้าของงานจากบริษัทฯ ผู้รับเหมา เพ่ือจะได้ดําเนินการตามกระบวนการ ต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.2 การจัดทํา Website และการรณรงค์การลดใช้พลังงาน 
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบเน่ืองเรื่องการจัดทําเวบไซต์ (NS GREEN) ถึงความคืบหน้า ว่าได้มีการ

อัพเดท ผลการประกวดคําขวัญการอนุรักษ์พลังงาน และคลิปการอนุรักษ์พลังงาน และกราฟสรุปการใช้พลังงานของคณะ
พยาบาลศาสตร์ ทั้งน้ีจะได้นําผลงานของผู้ชนะการประกวดคลิปการอนุรักษ์พลังงานมาอัพเดททางเวบไซต์ (NS GREEN) ซึ่ง
ได้ให้ทีมหวังเอ 53 ไปทําการเพ่ิมเติมช่ือ คณะพยาบาลศาสตร์ ในรายช่ือของผู้จัดทํา (ปรากฏให้เห็นหลังจบคลิปวีดิโอ)  
  นางสาวณัฐริกา   ฝางแก้ว  แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงช่องทางท่ีสามารถประสานงานเพ่ือประชาสัมพันธ์ 
ผลงานของผู้ชนะการประกวดคลิปการอนุรักษ์พลังงาน คณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่ เวบไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดล, เวบไซต์
กองกายภาพ และ รายการ MU Channel  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.3 ความก้าวหน้าการดําเนินการติดต้ังมิเตอร์ตามชั้นและตามภาควิชา 

  นายชัยวุฒิ สืบเน่ืองเรื่องความก้าวหน้าการดําเนินการติดต้ังมิเตอร์ แจ้งว่า ได้รับข้อมูลจากหอพักฯ เรื่อง
จํานวนเครื่องมิเตอร์ที่ต้องการติดต้ังเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน การไฟฟ้าได้ทําการตรวจสอบจํานวนและจัดทําเอกสารเสนอราคาส่ง
มาแล้ว ทางงานบริหารจัดการได้ส่งเรื่องเพ่ือให้งานคลังและพัสดุดําเนินการตามข้ันตอนการจัดซื้อ ต่อไป  สําหรับ
ความก้าวหน้าการดําเนินการติดต้ังมิเตอร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วิทยาเขตบางกอกน้อย) น้ัน ทางการไฟฟ้าแจ้งว่ากําลัง
ดําเนินการอยู่ซึ่ง วิศวกรผู้รับผิดชอบงานติดภารกิจที่ต้องไปสัมมาที่ต่างจังหวัด ทั้งน้ีทางงานบริหารจัดการจะติดต่อสอบถาม
ถึงความคืบหน้าการดําเนินการติดต้ังมิเตอร์จากการไฟฟ้า ต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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 3.4 ความก้าวหน้าในการจัดโครงการคัดแยกขยะ 
  เน่ืองจาก นางสมร ติดภาระงาน เตรียมการงานจัดเลี้ยง ไม่สามารถสืบเน่ืองเรื่องความก้าวหน้าในการจัด
โครงการคัดแยกขยะได้ ประธานฯ แจ้งว่า ให้นําข้อมูลเรื่องความก้าวหน้าในการจัดโครงการคัดแยกขยะมาแจ้งคณะทํางานฯ
ในการประชุมฯ ครั้งต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อปรกึษาหารือ 
 

4.1 แนวทางการประหยัดพลังงาน จากหน่วยงานและภาควิชา 

 ประธานฯ ได้สอบถามถึงความก้าวหน้าและความร่วมมือภายในหน่วยงานและภาควิชาในการปฏิบัติตาม
แนวทางการประหยัดพลังงาน ทั้งน้ีได้นําเสนอภาพถ่าย ที่งานบริหารจัดการได้ทําการสํารวจและไปถ่ายภาพถังขยะของแต่ 
ละช้ัน ภาพถ่ายของช้ัน 9 ได้รับความสนใจเน่ืองจาก บนถังขยะมีตะกร้าสําหรับพ่ึงกล่องนมที่ล้างทําความสะอาดแล้ว  

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ แจ้งว่า ทางภาควิชาฯ ได้มีการเก็บรวบรวมกล่องนมที่ใช้แล้ว  
โดยได้จัดทําป้ายแสดงขั้นตอนการเก็บรักษากล่องนม (ใช้แล้ว) อย่างถูกต้อง พร้อมจัดหากรรไกร (ใช้สําหรับตัดกล่องนม) 
และตะกร้า (ใช้สําหรับวางกล่องนมเพื่อพ่ึงให้แห้ง) ทั้งน้ี ประธานฯ ได้เสนอความคิดเห็นว่า ควรมีการจัดทําคลิปวีดิโอแสดง
ถึงขั้นตอนการเก็บรักษากล่องนม (ใช้แล้ว) หรือ อาจรวบรวมภาพถ่ายที่เก่ียวข้องและจัดพิมพ์ข้อความที่เหมาะสม เพ่ือ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลากรทุกคนภายในคณะพยาบาลศาสตร์ได้รับทราบและมีส่วนร่วมด้วย เน่ืองจากเป็นโครงการ
ที่ดี สามารถนําไปเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบถึงแนวทางการประหยัด ของคณะพยาบาลศาสตร์ ต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
เลิกประชุม เวลา 11.00 น.  
   
 
 
        นางสาวพรชนก   เวสา         
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
         นางสมร   รอดดอน  
     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


