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ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 (สาขาสังคมศาสตร์และพฤตกิรรมศาสตร์) 
 

 

คร้ังที่ 3/2565 

วันอังคารท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2565  

เวลา 17.00 น. – 18.30 น. 

 

 

ณ ห้องประชุมสถาบันวิจยัและพัฒนา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และรูปแบบออนไลน์ 
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ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

(สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์) ครั้งที ่3/2565 

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 17.00 น. – 18.30 น. 

ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และรูปแบบออนไลน์ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม   

2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

 4.1 รายงานผลการรับรองโครงการวิจัยแบบพิจารณาแบบเร็ว  (Expedited)  
จำนวน 3 เรื่อง 

 1) รหัสโครงการวิจัย 65-014-2-2 เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

      ผู้วิจัยหลัก : นางสาวสุณัฐชา เชาว์ไว และนางสาวโอมริสา ลำใยผล 
 2) รหัสโครงการวิจัย 65-015-2-2 เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน

การทำงานของบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการการเเพทย์และสาธารณสุข กรณีศึกษา : 
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

       ผู้วิจัยหลัก : ร.อ.นพ. พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ และ นางสาวลาภิสรา นาวงษ์ 
 3) รหัสโครงการวิจัย 65-017-2-2 เรื ่อง พฤติกรรมการออกกำลังกายของ

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ันทา 
กรุงเทพมหานคร ในช่วงสถานการณ์โควิด-19  

       ผู้วิจัยหลัก : นางสาวจรสพร ปัสสาคำ และ นางสาวเมลานี อุระสนิท 
 

ระเบียบวาระท่ี 5     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ไม่มี) 
  
ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 
 



3 
 

ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

(สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์) ครั้งที ่3/2565 

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 17.00 น. – 18.30 น. 

ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และรูปแบบออนไลน์ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 ................................................................... ................................................................................................. 

.............................................................................................................. .................................................................... 
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........................................................................... .................................................................................... ................... 
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............................................................................................................................. ..................................................... 

............................................................................................................................................................... ................... 

............................................................................................................................. ..................................................... 

............................................................................................................................. ..................................................... 

...................................................................................................................................................... ............................ 

 มติที่ประชุม :   

 ................................................................... ................................................................................................. 

........................................................................................... ....................................................................................... 

.............................................................................. .................................................................................................... 
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............................................................................................................................. ..................................................... 

........................................................................ ....................................................................................... ................... 

............................................................................................................................. ..................................................... 

............................................................................................................................. ..................................................... 

............................................................................................................................. ..................................................... 

............................................................. ..................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ..................................................... 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  

2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565 วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 

 ที่ประชุมร่วมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

สวนสุนันทา (สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์) ครั้งที่ 2/2565 วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  

เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  และรูปแบบ

ออนไลน์ 
 

มติที่ประชุม :

 .......................................................................................... .......................................................................... 

............................................................................................................................. ..................................................... 

............................................................................. ..................................................................................................... 

..................................................................................................................... ............................................................. 

.............................................................................. .................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... ................... 

.............................................................................................................. .................................................................... 

..................................................................................................................... ............................................................. 

.............................................................................. .................................................................................................... 

...................................................................................... ......................................................................... ................... 

.............................................................................................................. .................................................................... 

..................................................................................................................... ............................................................. 

............................................................. ..................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ..................................................... 

.............................................................................................................. .................................................................... 

..................................................................................................................... ............................................................. 

.............................................................................. .................................................................................................... 

............................................................................................................................. ..................................................... 

.............................................................................. .................................................................................................... 

............................................................................................................................. ..................................................... 

......................................................................................................... ................ (รายงานการประชุมแนบท้ายวาระ) 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

(สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์) ครั้งที่ 2/2565   
วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09.30-12.00 น.  

ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และรูปแบบออนไลน์ 
 

 

ผู้มาประชุม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  แสวงดี  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์  ยอดฉิม  รองประธานกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา  จันทราสา รองประธานกรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์เสาวภา  ไพทยวัฒน์ กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  สุดเจริญ  กรรมการ 
6. อาจารย์ชลลดา    ชูวณิชานนท์ กรรมการ  
7. นางสาวพรทิพย์    เรืองปราชญ์ กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวอนุธิดา    แสงใส  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นายฉัตรไชย    ดิษฐ์เจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

10. นายพงศ์ธร     ผลพัฒนาสกุลชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

11. นางสาวจุไรรัตน์    ต๊อดแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้มาประชุมในรูปแบบออนไลน์ 
1. ศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ   ชินะตระกูล กรรมการ  
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ  แฉล้มวงษ ์ กรรมการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม  
       - 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
       - 
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เริ่มประชุม : 09.30 น. 
ประธานที่ประชุม : รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  แสวงดี 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวทางการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 5 โดยมี รองศาสตราจารย์เสาวภา ไพทยวัฒน์ และ 

อาจารย์ชลลดา ชูวณิชานนท์ เป็นตัวแทนจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์ เข้าร่วมอบรม 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม   

2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2565 
ที่ประชุมร่วมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

สวนสุนันทา (สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ) ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2565  

เวลา 17.00 - 18.30 น. ประชุมรูปแบบออนไลน์  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม   
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
 4.1 รายงานผลการรับรองโครงการวิจัยแบบพิจารณาแบบเร็ว (Expedited) จำนวน 7 เรื่อง 

  1) รหัสโครงการวิจัย 64-088-2-2 เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการสรางสรรคงานวิจัยของนักศึกษา
ครู โดยใชรูปแบบการเรียนเชิงผลิตภาพรวมกับกระบวนการพัฒนาสติปญญาของบลูม (Development of Pre-
Service Teachers’ Ability in Creating Research Works through Productivity-Based Learning with 
Bloom’s Taxonomy) 
 ผู้วิจัยหลัก : ผศ.ดร. สุทธิพงศ บุญผดุง 
 มติที่ประชุม : รับทราบ 
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 2) รหัสโครงการวิจัย 64-089-2-2 เรื่อง การจัดการความเครียดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ 
โคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ของนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา       
(Stress Management in the Situation of Coronavirus 2019 (COVID-19) Pandemic of Students from 
the College of Allied Health Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University) 
 ผู้วิจัยหลัก : ดร.ทิพย์วารินทร์ เบ็ญจนิรัตน์ และนางสาวนัฐนันท์ สมจิตร 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
 

 3) รหัสโครงการวิจัย 65-001-2-2 เรื ่อง แนวทางการผลิตภาพยนตร์เพื่อบำบัดโรคซึมเศร้าในระยะ
เริ ่มต้นที ่มาจากปัญหาครอบครัว  (Film production guidelines for early depression caused by family 
problems) 

ผู้วิจัยหลัก : นายนิติธร อุ้นพิพัฒน์ และผศ.ดร. ประกายกาวิล ศรีจินดา 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
 

 4) รหัสโครงการวิจัย 65-003-2-2 เรื่อง คุณภาพชีวิตของนักศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษา : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  (Quality of Life of 
Students in the 2019 Coronavirus Epidemic Situation: Case Study College of Alied Health Science 
Susan Sunandha Rajabhat University) 

ผู้วิจัยหลัก : นางสาวจตุพร อุ่นประเสริฐสุข และนางสาวนุชธิญ แสงโสดา 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
 

 5) รหัสโครงการวิจัย 65-004-2-2 เรื่อง ผลของโปรแกรมการรับรู้โรคโควิด-19 ต่อพฤติกรรมการป้องกัน
โรคโควิด-19 นักเร ียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร  (Outcome of Perception Program on 
Behaviors of Prevention Coronaviruses (COVID-19) In the secondary school students in Bangkok) 

ผู้วิจัยหลัก : รศ.ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์ ณัฐธัญญา ประสิทธิศาสตร์และนาย จักรกฤช ปิจดี 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

 6) รหัสโครงการวิจัย 65-005-2-2 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 
ของนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  (Demand that Pure accepts the 
challenge of COVID-19 of the College of Allied Health Sciences) 

ผู้วิจัยหลัก : นางสาวสุณัฐชา เชาว์ไว และ นางสาววชิราภรณ์ กมลวรรณสิทธิ์ 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
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 7) รหัสโครงการวิจ ัย 65-013-2-2 เรื ่อง การส่งเสริมสมรรถนะการสร้างนวัตกรรมการเร ียนรู้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยใช้ร ูปแบบการเร ียนรู ้แบบไฮบริดกับการโค้ชแบบเพื ่อนช่วยเพื ่อน  (The 
Enhancement of Students' Competency for Creating English Learning Innovation by Using a Hybrid 
Learning Model with Peer Coaching) 

ผู้วิจัยหลัก : อาจารย์ ดร.ธีราภรณ์ พลายเล็ก 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

 4.2 แจ้งมติประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2565 เรื่องการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการขอเข้าร่วมพิจารณาในระบบการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ต่อโครงการวิจัยของ
สถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนา 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และระบบ
ออนไลน์ Google Meet ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณา ระเบียบวาระที่ 6.9 เรื่อง การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการขอเข้าร่วมพิจารณาในระบบการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ต่อโครงการวิจัยของสถาบัน
ดนตรีกัลยานิวัฒนา ซึ่งนำเสนอโดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา) 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) นั้น  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการขอเข้าร่วมพิจารณาในระบบการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ต่อโครงการวิจัยของสถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนา ตามเสนอ และให้พิจารณามอบผูเกี่ยวของ รับทราบมติสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการตอไป  

ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการจึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 พิจารณาแนวทางการดำเนินงานร่วมพิจารณาในระบบการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ต่อโครงการวิจัยของสถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนา 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และระบบ
ออนไลน์ Google Meet ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณา ระเบียบวาระที่ 6.9 เรื่อง การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการขอเข้าร่วมพิจารณาในระบบการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ต่อโครงการวิจัยของสถาบัน
ดนตรีกัลยานิวัฒนา โดยมติสภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบการขอเข้าร่วมพิจารณาในระบบการพิจารณาด้าน
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ต่อโครงการวิจัยของสถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนา ตามเสนอ และได้มีการพิจารณามอบผู
เกี่ยวของดำเนินการ และท่ีประชุมรับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการตอไป 
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ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา) ได้มอบหมายให้ฝ่าย
เลขานุการนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงานร่วมพิจารณาในระบบการพิจารณา
ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ต่อโครงการวิจัยของสถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนา 

ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการจึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 มติที่ประชุม : รับทราบ โดยมีประเด็นในการพิจารณาดังนี้ 
  1. ฝ่ายเลขานุการได้ประสานงานเรื่อง กรอบการพิจารณา จำนวนบทความ และมีอาจารย์ที่จะ
เข้าร่วมพิจารณาหรือไม่ โดยสามารถส่งอาจารย์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมพิจารณาบทความได้ และมีจำนวน
บทความ 5 บทความที่จะขอเข้าพิจารณา 
  2. พิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาบทความ และค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุม ทางสถาบันวจิัย
และพัฒนา จะเป็นผู้พิจารณาเอง 
  3. เลข COA ให้ระบุด้วยว่าการพิจารณาบทความอยู่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาและสถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนา 
  4. ให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งข้อกำหนดในการเข้าร่วมประชุม ให้เข้าร่วมประชุมได้ในฐานะผู้
สังเกตการณ์และลงนามในใบรักษาความลับ 
  5. บทความให้ส่งมาพิจารณาพร้อมกัน และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการนำเข้าประชุมในวาระ
เดียวกัน 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ไม่มี) 
  
นัดหมายการประชุมครั้งที่ 3/2565 วันอังคารที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น. 
 
เลิกประชุมเวลา 18.30 น. 
        
 
        (นางสาวอนุธิดา  แสงใส) 
              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
        บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
              (นางสาวพรทิพย์  เรืองปราชญ์) 
                  กรรมการและเลขานุการ 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 4.1 รายงานผลการรับรองโครงการวิจัยแบบพิจารณาแบบเร็ว (Expedited) จำนวน 3 เรื่อง 

 เนื ่องจากมีผู ้วิจัยส่งโครงการวิจัยเพื ่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขา

สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์) มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายเลขานุการได้จำแนกโครงการวิจัยที่เข้าข่าย

การพิจารณาแบบเร็ว (Expedited) จำนวน 3 เรื่อง ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาและส่ง

ข้อเสนอแนะแก่นักวิจัยเพื่อปรับแก้ โดยนักวิจัยได้จัดส่งโครงการวิจัยที่ผ่านการปรับแก้กลับคืนมา ทั้งนี้ฝ่าย

เลขานุการตรวจสอบเห็นโครงการวิจัยได้ดำเนินการปรับแก้ตามคำแนะนำของคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว 

ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการจึงขอนำเสนอโครงการวิจัยเพ่ือแจ้งผลการผ่านการรับรองจากคณะกรรมการฯ ต่อที่

ประชุมเพ่ือทราบ ดังนี้ 

1) รหัสโครงการวิจัย 65-014-2-2 เรื ่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบัณฑิต

สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Factors 

Affecting Performance Effectiveness of Graduates in Medical Secretarial and Public Health Program 

College of Allied Health Sciences) 

 ผู้วิจัยหลัก : นางสาวสุณัฐชา เชาว์ไว และนางสาวโอมริสา ลำใยผล 
 

วันที่รับเรื่อง 15 มกราคม 2565 

วันที่ส่งคณะกรรมการพิจารณา 16 มกราคม 2565 

วันที่ส่งแก้ไข 16 กุมภาพันธ์ 2565 

วันที่รับการแก้ไขกลับมา 17 กุมภาพันธ์ 2565 

วันที่รับรอง 3 มีนาคม 2565 

 
มติที่ประชุม:  
................................................................... ................................................................................................. 

............................................................................................................................. ..................................................... 

............................................................................................................................. ..................................................... 

........................................................................... .................................................................................... ................... 

.............................................................................................................. .................................................................... 

.............................................................................................................. .................................................................... 
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2) รหัสโครงการวิจัย 65-015-2-2 เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทำงานของบัณฑิต 

สาขาวิชาเลขานุการการเเพทย์และสาธารณสุข กรณีศึกษา : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ         

ส วนส ุ น ั นท า  (Factors Influencing Graduate Job Satisfaction Department of Medical and Public 

Health Secretary In The College of Allied Health Sciences Suan Sunandha Rajabhat University) 

 ผู้วิจัยหลัก : ร.อ.นพ. พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ และ นางสาวลาภิสรา นาวงษ์ 
 

วันที่รับเรื่อง 15 มกราคม 2565 

วันที่ส่งคณะกรรมการพิจารณา 16 มกราคม 2565 

วันที่ส่งแก้ไข 16 กุมภาพันธ์ 2565 

วันที่รับการแก้ไขกลับมา 17 กุมภาพันธ์ 2565 

วันที่รับรอง 3 มีนาคม 2565 

 
มติที่ประชุม:  
................................................................... ................................................................................................. 

............................................................................................................................. ..................................................... 

............................................................................. .................................................................................. ................... 

............................................................................................................................. ..................................................... 

.............................................................................................................. .................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ..................................................... 

............................................................................................................................. ..................................................... 

........................................................................................................................................................ .......................... 

........................................................................................................ .......................................................................... 

............................................................................................................................. ..................................................... 

............................................................................................................................... ................................................... 

............................................................................... ................................................................................ ................... 

.................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ..................................................... 

............................................................................................................................................................... ................... 

............................................................................................................................. ..................................................... 

............................................................................................................................. .....................................................  
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3) รหัสโครงการวิจัย 65-017-2-2 เรื่อง พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การ

กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 (The study 

exercise behaviors of student sport science and health suan sunandha rajabhat university in COVID 

19 Situation.) 

 ผู้วิจัยหลัก : นางสาวจรสพร ปัสสาคำ และ นางสาวเมลานี อุระสนิท 
 

วันที่รับเรื่อง 31 มกราคม 2565 

วันที่ส่งคณะกรรมการพิจารณา 1 กุมภาพันธ์ 2565 

วันที่ส่งแก้ไข 16 กุมภาพันธ์ 2565 

วันที่รับการแก้ไขกลับมา 17 กุมภาพันธ์ 2565 

วันที่รับรอง 3 มีนาคม 2565 

 
มติที่ประชุม:  
................................................................... ................................................................................................. 

........................................................................................... .................................................................... ................... 

............................................................................................................................. ..................................................... 

............................................................................................................................. ..................................................... 

.................................................................. ................................................................................................................ 

.............................................................................. .................................................................................................... 

............................................................................................................................. ..................................................... 

............................................................................................................................................................... ................... 

...................................................................................................................... ............................................................ 

............................................................................................................................. ..................................................... 

............................................................................................................................................. ..................................... 

............................................................................................. .................................................................. ................... 

............................................................................................................................. ..................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................... ........................................................................................... ................... 

............................................................................................................................. ..................................................... 

............................................................................................................................. ..................................................... 

............................................................................................................................. ..................................................... 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

 มติที่ประชุม:  
................................................................... ................................................................................................. 

........................................................................................... .................................................................... ................... 

............................................................................................................................. ..................................................... 

............................................................................................................................. ..................................................... 

.............................................................................................................. .................................................................... 

............................................................................. ..................................................................................................... 

............................................................................................................................. ..................................................... 

............................................................................................................................. ..................................................... 

............................................................................................................................................................... ................... 

............................................................................................................................. ..................................................... 

............................................................................................................................. ..................................................... 

........................................................................................................................................................ .......................... 

........................................................................................................ .......................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................... ................................................... 

............................................................................................................................. ..................................................... 

............................................................................. .................................................................................. ................... 

............................................................................................................................. ..................................................... 

............................................................................. .................................................................................. ................... 

............................................................................................................................. ..................................................... 

............................................................................................................................. ..................................................... 

............................................................................................................................................................... ................... 

............................................................................................................................. ..................................................... 

............................................................................................................................. ..................................................... 

นัดหมายการประชุมครั้งที่ 4/2565 วัน...........ที.่........ เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา ...................... น. 

เลิกประชุมเวลา…………..น. 


