
                                                                                                                                                                                   

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวชิาการ 

สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  วนัพุธที� ๘  มกราคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 ณ หองประชุมบุณฑริก อาคารบรรณราชครินทร สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

ผู้เข้าประชุม  

๑. ผศ.เผด็จ                                   ก๋าคาํ         ประธานกรรมการ 

๒. อาจารยดุ์ษฎี   เทิดบารมี     กรรมการ 

๓. อาจารยว์รรณรุจ  มณีอินทร์ กรรมการ 

๔. อาจารยจ์กัฤษณ์  พนาลี กรรมการ 

๕. อาจารยว์ชุิณี สารสุวรรณ กรรมการ คณะวทิยาการจดัการ 

๖. อาจารยเ์พียรธิดา  เสรีสุทธิกุลชยั กรรมการ คณะวทิยาการจดัการ 

๗. อาจารยม์นชนก จุลสิกขี กรรมการ คณะวทิยาการจดัการ 

๘. อาจารยป์รียาภรณ์ สืบสวสัดิ�  กรรมการ คณะวทิยาการจดัการ 

๙. อาจารยภ์ทัรนนัท ์ ไวทยะสิทน กรรมการ คณะวทิยาการจดัการ 

๑๐. อาจารยพ์ิทกัษพ์งษ ์ คมพุตชา กรรมการ คณะวทิยาการจดัการ 

๑๑. นางอชัรี ภกัดีสุวรรณ์ กรรมการ คณะวทิยาการจดัการ 

๑๒. อาจารยพ์ชมน             เกิดสุวรรณ กรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

๑๓. อาจารยสุ์ธาทิพย ์           หอมสุวรรณ กรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๑๔. อาจารยส์ลิลดา อุปรมยั กรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๑๕. อาจารยอุ์ษณิษา พลศิลปะ กรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๑๖. อาจารยพ์รเพญ็ ตั�งเตรียมจิตมั�น กรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๑๗. อาจารยช์ลีกาญจน์ จนัทจาํรัสรัตน์ กรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๑๘. อาจารยส์ไบทิพย ์ คีมทอง กรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๑๙. อาจารยส์รายทุธ คาน กรรมการ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

๒๐. อาจารยพ์ิชญาภา อตัตโนรักษ ์ กรรมการ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

๒๑. อาจารยสุ์ภสร อยูว่รรณกุล กรรมการ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

๒๒. อาจารยร์าชนิรันดร์ ดวงชยั กรรมการ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี



       
    

เริ�มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

วาระการประชุม 

วาระที� ๑     แจ้งเพื�อทราบ 

   ประธานมีเรื่องแจงใหทราบ ดังนี ้

 ๑. ความรวมมือในการออกสํารวจชุมชนที่ไดตั้งเปาหมายไว ณโรงเรียนวัดบางหญาแพรก ต.วัดบาง

หญาแพรก อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร เปนโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

ซึ่งทางมหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหทางสํานักวิทยบริการฯเปนเจาภาพหลักในครั้งนี้ทางสํานักวิทยบริการฯจึง

ไดเรียนเชิญ คณะกรรมการบริการวิชาการแตละคณะเขารวมประชุมในครั้งนี ้       

 

 

          
  

 

๒๓. อาจารยปั์ญญา สาํราญหนัต ์ กรรมการ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

๒๔. อาจารยณ์ัฐพล บุญรักษ ์ กรรมการ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

๒๕. อาจารยนิ์ธิศ ปุณธนกรภทัร์ กรรมการ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

๒๖. อาจารยพ์ิเชฐ มีมะแม กรรมการ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

๒๗. อาจารยว์งศท์อง เขียนทอง กรรมการ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

๒๘. อาจารยจุ์ฬาลกัษณ์ จารุจุฑารัตน์ กรรมการ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

๒๙. อาจารยก์าญจนา ขาวผอ่งศรี กรรมการ คณะครุศาสตร์ 

๓๐. อาจารยญ์าณิกา สกุลกลจกัร กรรมการ คณะครุศาสตร์ 

๓๑. อาจารยพ์รรษา ตระกูลบางคลา้ กรรมการ คณะครุศาสตร์ 

๓๒. อาจารยว์รุตม ์ พลอยงาม กรรมการ คณะครุศาสตร์ 

๓๓. นายสุพล แซ่อึ�ง กรรมการ คณะครุศาสตร์ 

๓๔. นายภูชิต พิมพิทกัษ ์ กรรมการ 

๓๕. นายดิษพงษ ์ วงศย์ะรา กรรมการ 

๓๖. นางสาวกญัญา จนัสะบาน กรรมการ 

๓๗. อาจารยดุ์ษฎี เทิดบารมี กรรมการและเลขานุการ  

๓๘. นางศิริรัตน์  นํ�าจนัทร์ ผูช่้วยกรรมการและเลขานุการ  



วาระที� ๒   รับรองรายงานการประชุม 

                    ประธานไดส้อบถามคณะกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมถึง“โครงการจัดการสารสนเทศและความรูเพื่อการ

พัฒนาชุมชนและทองถิ่น”ที่จะไปบริการทีโ่รงเรียนวัดบางหญาแพรก ต.วัดบางหญาแพรก อ.เมืองจ.สมุทรสาคร

ในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับบริบทความตองการของชุมชนอยางเขมแข็งโดยเขาถึงชุมชนเมื่อวันที่ ๕-๖ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๘ โดยแตละคณะไดจัดกิจกรรมดังนี้ 

  - คณะวิทยาศาสตรไดดําเนินการใหความรูแกผูเขารวมโครงการ มีทั้งสิ้น ๔ฐานกิจกรรมหลัก ดังนี้ 

   ๑) ฐานขอมูลกิจกรรมหัตถกรรมจากหนัง  โดย สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

๒) ฐานกิจกรรมการดูแลเครื่องใชไฟฟาเบื้องตน   โดย สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

    ๓) ฐานกิจกรรมความรูเรื่องบรรจุภัณฑ    โดย สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

  ๔) ฐานกิจกรรมทําลูกประคบแพทยแผนไทย  โดย สาขาวิชาการแพทยแผนไทย 

  - คณะวิทยาการจัดการไดดําเนินการใหความรูแกผูเขารวมโครงการ มีทั้งสิ้น ๑ฐานกิจกรรม ไดแก  

     ฐานบริการมัคคุเทศกนอย โดยสาขาวิชาการทองเที่ยว 

  - คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดดําเนินการใหความรูแกผูเขารวมโครงการ มีทั้งสิ้น ๒ฐาน

กิจกรรม ดังนี ้

      ๑) ฐานกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษดวยเพลงและการสะกดชื่อประเทศสมาชิกอาเซียน 

โดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

      ๒) ฐานการเรียนรูเรื่องการมัดยอมผาดวยเทคนิคสียอมเย็น โดย สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป    

  - คณะครุศาสตรไดดําเนินการใหความรูแกผูเขารวมโครงการ มีทั้งสิ้น ๒ฐานกิจกรรม ดังนี้ 

      ๑) ฐานกิจกรรมการเลานิทาน 

      ๒) การทําเม่ียงปลาทูและน้ําโยเกิรตปน โดยทั้ง ๒ ฐานกิจกรรมไดรับความรวมมือจากคณาจารยและ

นิสิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

          ส่วนสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศไดม้อบหนงัสือใหก้บัโรงเรียนวดับางหญา้แพรก เพื�อ

ไวใ้หบ้ริการในการสนบัสนุนการเรียนการสอน   
  

วาระที� ๓   สืบเนื�อง 

 สืบเนื�องจากการประชุม 

          ไม่มี       
     

วาระที� ๔   เสนอเพื�อทราบ 

  เสนอเพื�อทราบ 
           ไม่มี   

 

 



 

วาระที� ๕   เพื�อพจิารณา  

 เพื�อพิจารณา 

   ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                          

วาระที� ๖     อื�น ๆ 

   ไม่มี 
        

เลกิประชุมเวลา     เวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

 

 
 

                นางศิริรัตน์  นํ�าจนัทร์  /บนัทึกรายงานการประชุม 

                                     อาจารยดุ์ษฎี เทิดบารมี /ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 


