
 

                 บันทึกข้อความ  
ส่วนราชการ     คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  โทร ๕๐๐๕ 
 

ที่  ปช. ๐๔๔/๒๕๖๔                               วันที่   ๔  สงิหาคม  ๒๕๖๔ 

 

เรื่อง     ขอเชิญประชุม   
 

เรียน     คณาจารย์ และบคุลากร  คณะวิทยาศาสตร์  
 

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  กำหนดประชุมคณาจารย์  และ 
บุคลากร คณะวิทยาศาสตร ์ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ด้วยโปรแกรม Zoom ในวันพุธที่  ๑๑  สิงหาคม  
๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ น.  (กำหนดการดังแนบ) 
  

ในการนี้  คณะวิทยาศาสตร์  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ตาม วัน เวลา  ดังกล่าว 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ    
 

                                                                    
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  สวัสดิ์นะที) 

          คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
 
 
 
 
 

                 ห้องประชุม Zoom 

                                                                                                                                
                                                  https://zoom.us/j/95669861584      
                                                                                                                                                                                                                                      

 
 
 
 



 

กำหนดการ 
ประชุมคณาจารย์และบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 คณะวทิยาศาสตร์ 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom  
วันพุธที่ 11 สงิหาคม 2564  
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

ณ นอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
 

เวลา กิจกรรม 
13:00 – 13:30 น.   อาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าหอ้งประชุม Zoom 

ที่ลิงค์ :  https://zoom.us/j/95669861584  

 
13:30 – 16.00 น.   1. เปิดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดยคณบดี  

2. นโยบาย แนวทางการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ในสถานการณ ์
    โควิด-19  
- การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานคณะวิทยาศาสตร์  
- แนวทางในการปฏิบัติงานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ และการกำกับ   
  ดูแลการปฏิบัติงาน  
- แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ/งาน รอบ 2/2564  
  (1 เมษายน – 30 กันยายน 2564)   
- เกณฑ์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ  
- การให้บริการข้อมูลข่าวสาร และทุนการศึกษา  
- อื่น ๆ  

16:00 – 16:30 น ตอบข้อซักถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zoom.us/j/95669861584


           
            คำสัง่คณะวิทยาศาสตร์  

            ที ่    ๐๗๗/๒๕๖๔  
   เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมคณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร ์

   ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  
 

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ กำหนดประชุมคณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำ
ภาคเรียนที ่ ๑/๒๕๖๔ ด้วยโปรแกรม Zoom ในวันพุธที ่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ น.  
เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ  
อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัต ิมหาว ิทยาล ัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
คณะวิทยาศาสตร์  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมคณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ 
ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ดังต่อไปน้ี 
 

๑.   คณะกรรมการอำนวยการ 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ  สวัสดิ์นะที          ประธานกรรมการ 

 ๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณา  วิโรจน์แดนไทย   กรรมการ   
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารยย์ุทธนา  เรียนสร้อย   กรรมการ 
 ๔. นางสาวสายสุณ ี   ประดับนาค    กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที่  ให้คำปรึกษา แนะนำในการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 

๒.  คณะกรรมการดำเนินงาน 
     ๑. นางสาวสายสุณ ี   ประดับนาค            ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวสิริทิพ    วะศินรัตน ์  กรรมการ 
 ๓. นายพัทธดนย์    สุขพันธุ์    กรรมการ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุรชัย  วงค์จันเสือ  กรรมการ 

๕. นายชัยศิริ    สนิทพลกลาง  กรรมการ 
๖. นายปรีชา    เทียมปัญญา  กรรมการ 
๗. นางสาวเล็กฤทัย   ขันทองชัย  กรรมการ 
๘. นางสาวศิริวิมล   สายเวช    กรรมการ 

 ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงจุฑา  สุวรรณประเสริฐ  กรรมการ 
 ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตฤณกร  เกตุกุลพันธ ์  กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวสายชล   ทองคำ   กรรมการ   
 ๑๒. นางสาวปนัดดา   สุขสุวรรณ   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ดำเนินงานประชุมคณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ 
 



-๒- 
 

๓. วิทยากร 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ  สวัสดิ์นะที     
๒. นางสาวสายสุณ ี   ประดับนาค                      

 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารยว์รรณา  วิโรจน์แดนไทย    
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารยย์ุทธนา  เรียนสร้อย   
หน้าที่   วิทยากรบรรยาย 
    

๔. พิธีกร     
     ๑.  นายธีระศักดิ ์   ขอพลอยกลาง 
 ๒.  นางสาวสุชานันท์   ทองมาก  
หน้าที่  ดำเนินรายการตลอดกิจกรรม 
                                                                

๕. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน (ออนไลน์)    
 ๑. นางสาวปนัดดา    สุขสุวรรณ   ประธานกรรมการ 

๒. นางโศภิต     ทองคำ    กรรมการ  
๓. นางภัทราวรรณ    ธัญธนาพงศ์   กรรมการ  

  ๔. นางสาวประภาพันธ์    สาคร    กรรมการ  
๕. นางสาวสุพรรณา    พราวแดง   กรรมการ  
๖. นางสาวศศิพิมพ์   อ่อนรักษ์   กรรมการ  
๗. นายสมชาย     รัตนพรชีวากุล   กรรมการ  
๘. นางสาวภัสพร    วรรณูปถัมภ์   กรรมการ  
๙. นางสาวอรทัย    พลหงษ ์   กรรมการ  
๑๐. นายอาทิตย ์   ศรีประไพ   กรรมการ 
๑๑. นางรำพึง     จุงใจ    กรรมการ  
๑๒. นางมลฤดี     โตษณีย ์   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ รับลงทะเบียน คณาจารย์ และบุคลากร ผ่านระบบออนไลน์  
 

๖. คณะกรรมการฝ่ายโสตทศันูปกรณ์  
 ๑. นายพัทธดนย ์   สุขพันธุ ์     ประธานกรรมการ 
 ๒. นางกัลญา    ชมกลิ่น   กรรมการ 
 ๓. นายวิรัช    ฉัตรประเสริฐ  กรรมการ 
 ๔. นายสมชาย    ทองคำ   กรรมการ 

๕. นายอภิชาติ     ถาวรณา   กรรมการ 
๖. นายอทิพันธ ์    ศรีโพธ์ิ   กรรมการและเลขานุการ   

หน้าที่  ๑. ดูแลการจัดเตรียมเครื่องแม่ข่ายสำหรับการออนไลน์  
๒. ดูแลการใช้งาน และแก้ไขปัญหาตลอดการจัดกิจกรรม 

๓. เก็บภาพกิจกรรม 
 
 



 

-๓- 
 

 

๙. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผล 
 ๑. นางสาวสิริทิพ   วะศินรัตน ์  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาววรรณิษา   วงค์รอด   กรรมการ  

๓. นางสาววาสนา   บุญหมื่น   กรรมการ 
๔. นางสาวธันชนก   รัตนะคุณ   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ประเมนิผลความสำเร็จของโครงการ และ ประเมนิผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม  
 

          สั่ง  ณ  วันที่  ๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

                                                                  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ  สวัสดิ์นะที) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์  

ที่    ๐๗๘/๒๕๖๔ 
เรื่อง   แต่งตั้งผู้เข้าร่วมประชุมคณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ 

                  
 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ กำหนดประชุมคณาจารย์ และบุคลากร ประจำภาคเรียนที ่ ๑/๒๕๖๔  

ด้วยโปรแกรม Zoom ในวันพุธที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ น. เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  คณะวิทยาศาสตร์  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมคณาจารย์ และบุคลากร 
คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้ 
 

๑.  คณะกรรมการอำนวยการ 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ  สวัสดิ์นะที          ประธานกรรมการ 

 ๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณา  วิโรจน์แดนไทย   กรรมการ   
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา  เรียนสร้อย   กรรมการ 
 ๔. นางสาวสายสณุี   ประดับนาค    กรรมการและเลขานุการ     
หน้าที่  ให้คำปรึกษา แนะนำในการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 

๒.  ผู้เข้าร่วมประชุมคณาจารย์ บุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์  
สาขาวิชาเคมี    
๑. นางสาวเพลินพิศ ยะสินธ ์ ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงจุฑา สุวรรณประเสริฐ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรนุช สระแก้ว ๔. นางสาวสุภาพรรณ สัจวรรณ 
๕. นางพัตราพร ภูวดลไพศาล  ๖. นายปรีชา เทียมปัญญา 
สาขาวิชาชีววิทยา       
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพล ศรประเสริฐ ๒.  นางสาวสุกานดา ไชยยง  
๓. นายพัทธดนย์ สุขพันธุ์ ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพล กสิภาร์ 
๕. นางสาวปาริฉัตร ลักษณะวิมล ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์วท.บ.   
๑. นายธีระศักดิ์ ขอพลอยกลาง ๒. นางสาวใจราช พรหมรักษ์ 
๓. นายชวลิต ตุงคบุรี   
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ค.บ.   
๑. นายนราธิป อิสรานุสรณ์ ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย วงค์จันเสือ 
๓. นางสาวสุภาภรณ์ สดวกดี ๔. นางสิรินพร หาจัตุรัส 
๕. นางสาวดวงรัตน์ จิตต์เจริญ   

 
 
 
 
 



-๒- 
 

สาขาวิชาฟิสิกส์       
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไตรทศ งามปิติพันธ์ ๒. นายพัฒนชัย จันทร 
๓. นางสาวกฤติยา                      ศรีบุญเพ็ง ๔. นายนิมิตร กิมประพันธ์ 
๕. นายกรวีร์ ว่องวิกย์การ ๖. นายภาณุวัฒน์ ซิมะลาวงศ์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป    
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตฤณกร เกตุกุลพันธ ์ ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธิ์ พวงนาค 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ เทิดบารม ี ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา เจียมวรนันท์กุล 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐา อ่อนศิริ   
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์       
๑. นางสาวเล็กฤทัย ขันทองชัย ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพรรณ ธัญญาวินิชกุล 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณา วิโรจน์แดนไทย ๔. นายณัฐพล ธนเชวงสกุล 
๕. นายตรีพล สักกะวนิช   
สาขาวิชาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง 
๑. นางสาวสิริทิพ วะศินรัตน์ ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ บัวรา 
๓. นางสาวสายสุณี ประดับนาค ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตานันท์ สิทธิสาร 
๕. นางสาวสุชานันท์ ทองมาก ๖. นางสาวศานิต ดวงสวัสดิ์ 
สาขาวิชาการประกอบอาหารและการจัดการงานครัว 
๑. นางสาวสุชาดา ทองอ้น ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญธิศร สิริทรัพย์เจริญ 
๓. นางสาวสายชล ทองคำ ๔. นางสาวชาริสา แสงทองอร่าม 
๕. นางสาวนภาพันธ์ โชคอำนวยพร   
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 
๑. นายวรเมธ ประจงใจ ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา เรียนสร้อย 
๓. นายธงทอง ทรงสุภาพ ๔. นางพชร ชินสีห ์
๕. นายมานพ ภู่สุวรรณ์ ๖. นายธนากร ไข่มุสิก 
๘. ว่าที่ร้อยตรีธเนษฐ์พงษ์ สุขวงศ์ ๙. นายทรงทรรศน์ จินาพงศ์ 
สาขาวิชามัลติมีเดียและอีสปอร์ต  
๑. นายไพโรจน์ สมุทรักษ ์ ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สวัสดิ์นะที 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภรางค์ เรืองวานิช 
๕. นายชลิต กังวาราวุฒิ   
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล                                      
๑. นางสาวกอบทอง ลาดคุ้ม ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรรศน์ พลเดช 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีอุดร แซ่อึ้ง ๔. นางสาวปภาดา นาวากาญจน์ 
๕. นางสาวภัสสราภรณ์    สมบูรณ์ศักดิ์ ๖. รองศาสตราจารย์สมชาย ปราการเจริญ 
สาขาวิชาวิศวกรรมการการผลิตและการจัดการพลังงาน  
๑. นายพิศิษฐ์ แซ่ตั่น ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก เทียนบูชา 
๓. นางสาวคนึงนิต                   ปทุมมาเกษร          ๔. นางสาววันชลี เพ็งพงศา 
๕. นายสามารถ   นอร์มา   

 
 
 



-๓- 
 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรัตน์        กิ่งแสง ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวินทร์           ไชยสิทธิพร 
๓. นายนิยม สุทธหลวง ๔. นายชัยศิริ                      สนิทพลกลาง 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ                         มุกดาสนิท      
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย   
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร กาซาสบิ   ๒. นายวีระพงค์ รุกขพันธ์  
๓. นายทรงศักดิ์ วิชุมา ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ ชมชื่น 
๕. นางสาวนีนนารา ธนินสิทธางกูร ๖. นางสิตา ทองเฟี้อง 
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
๑. นายอมร วัฒนกุลจรัส ๒. นางชญานี อ่ำประชา 
๓. นายแดน อุตรพงษ ์ ๔. นางสาวศิริวิมล สายเวช 
๕. นายชลัช โกตระกูล ๖. นางสาวธนัญญา อ่อนศรี 
๗. นางสาวจรรยาวรรณ จรรยาธรรม   
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง     
๑. รองศาสตราจารย์จรัล รัตนโชตินันท์ ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิชาติ เจนจิระปัญญา 
๓. นายกฤช คำณูนธรรม ๔. นายวีรเดช ธนพลังกร 
๕. นางสาวกมลรัตน์ งามเจริญ   
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและหุ่นยนต์   
๑. นายสงกรานต์ สุขเกษม ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมนึก ธัญญาวินิชกุล 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย จิตต์ประสงค์ ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ หาจัตุรัส 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น   
สำนักงานคณบด ี    
๑. นางมลฤดี                            โตษณีย ์ ๒. นางภัทราวรรณ ธัญธนาพงศ์ 
๓. นางโศภิต ทองคำ ๔. นางสาวปนัดดา สุขสุวรรณ 
๕. นางสาวอรทัย พลหงษ์ ๖. นายสมชาย รัตนพรชีวากุล 
๗. นางสาวศศิพิมพ์                  อ่อนรักษ ์ ๘. นางสาวประภาพันธ์ สาคร 
๙. นางสาวธันชนก รัตนะคุณ ๑๐. นายอทิพันธ ์ ศรีโพธิ ์
๑๑. นางสาวภัสพร วรรณูปถัมภ์ ๑๒. นางสาววรรณิษา วงค์รอด 
๑๓. นางกัลญา ชมกลิ่น ๑๔. นางสาววาสนา บุญหมื่น 
๑๕. นายสมชาย ทองคำ ๑๖. นายวิรัช ฉัตรประเสริฐ 
๑๗. นายอาทิตย ์ ศรีประไพ ๑๘. นายอภิชาติ ถาวรณา 
๑๙. นางสาวสุพรรณา พราวแดง ๒๐. นางรำพึง จุงใจ 
๒๑. นายสมบัติ                   แก้วกำเหนิด ๒๒. นางสาวดาริกา ตาดวง 
๒๓. นางอนงค์ โตตุ้ม   

 

หน้าที่  เข้าร่วมประชุมคณาจารย์ และบุคลากร ประจำภาคการศกึษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

                           สั่ง  ณ  วันที่  ๔  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                                 
          (ผูช้่วยศาสตราจารย์อำนาจ  สวัสดิ์นะที) 

          คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 



 


