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รายงานการประชุม งานปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

ครัง้ท่ี 1/2562 วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 

ณ โรงเรือนเพาะเหด็ 

มหาวิทยาลัยมหดิล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

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

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

1. นางสาวกลุธิดา อิทธิพร            ต าแหนง่ นกัวิทยาศาสตร์              ประธานและเลขานกุาร 
2. นายสภุทัร ประสพศลิป์ ต าแหนง่ นกัวิทยาศาสตร์ (ช านาญการพิเศษ) 
3. นางสาวกาญจนา สรีุย์พิศาล   ต าแหนง่ นกัวิทยาศาสตร์ 
4. นางสาวพีรตา ขนุโอษฐ์   ต าแหนง่ นกัวิทยาศาสตร์     
5. นายบริุนทร์ แสงสขุ ต าแหนง่ นกัวิทยาศาสตร์ 
6. นายเอกจกัร์ จนัทร์ดอน ต าแหนง่ นกัวิทยาศาสตร์ 
7. วา่ท่ีร้อยโทสมยศ นิลเขียว ต าแหนง่ นกัวิชาการเกษตร 
8. นายเมธี วิบลูย์เขียว ต าแหนง่ นกัวิชาการเกษตร 
9. นางสาวกรรณิการ์ ภาสดา  ต าแหนง่ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 
10. นายพงษ์ ศรีทองดี             ต าแหนง่ ชา่งฝีมือสนาม 
11.  นายณภทัร เหมือนลม้าย        ต าแหนง่ พนกังานทดลองเกษตร 
12.  นายเมธา รงค์ฤทธิไกร            ต าแหนง่ พนกังานทดลองเกษตร 
13. นางสาวภนัทิลา อินทรแพทย์     ต าแหนง่ พนกังานประจ าห้องทดลอง  
14. นางสาวปิยวรรณ วรประเสริฐ    ต าแหนง่ พนกังานประจ าห้องทดลอง 

ผู้ไมเ่ข้าร่วมประชมุ 

1. นางอมัพา เอกจิตต์ ต าแหนง่ หวัหน้างานปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์เพ่ือการศกึษา ตดิภารกิจ 

2. นางสาวเจนจิรา สระทองยุ้ง ต าแหนง่ นกัวิทยาศาสตร์         - 

3. นายธีรพฒัน์ ทรัพย์พิบรูณ์ ต าแหนง่ ช่างฝีมือสนาม   ออกภาคสนาม 
 

เร่ิมประชุมเวลา 14.10 น.  
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 ประธานกลา่วเปิดประชมุ และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1.     เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1. รายงานผลการด าเนินงานด้านงบประมาณรายจา่ยของหนว่ยงาน ปีงบประมาณ 2562 ข้อมลู ณ วนัท่ี                           

8 มกราคม พ.ศ. 2562 รายงาน โดยคณุพีรตา รายละเอียด ดงันี ้

- คา่ซอ่มแซมครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ งบประมาณ 560,000 บาท 

ที่ รายชื่อ 

ยื่นขอ
งบประมาณ 

(บาท) ลด 30% 
คดิเป็นเงนิ (บาท) จาก
งบประมาณที่อนุมัติ 

ใช้ไปแล้ว 
(บาท) เหลือ (บาท) 

1 อมัพา เอกจิตต์ 372,800.00 260,960.00 112,430.97 70,694.90 41,736.07 

2 สภุทัร ประสพศิลป์ 20,000.00 14,000.00 6,031.70 13,268.00 -7,236.30 

3 สมยศ นิลเขียว  - -   

4 เมธี วิบลูย์เขียว 210,000.00 147,000.00 63,332.89   

5 กาญจนา สรีุย์พิศาล 50,165.00 35,115.50 15,129.02   

6 บริุนทร์ แสงสขุ 45,000.00 31,500.00 13,571.33   

7 เจนจิรา สระทองยุ้ง 625,090.00 437,563.00 188,517.90   

8 เอกจกัร์ จนัทร์ดอน 75,000.00 52,500.00 22,618.89   

9 กลุธิดา อิทธิพร 214,400.00 150,080.00 64,659.87   

10 กรรณิการ์ ภาสดา  - -   

11 พีรตา ขนุโอษฐ์ 244,400.00 171,080.00 73,707.42 44,619.00 29,088.42 

งบประมาณรวม 1,856,855.00  560,000.00   
 

- คา่บ ารุงรักษาครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ งบประมาณ 350,000 บาท 

ที่ รายชื่อ 

ยื่นขอ
งบประมาณ 

(บาท) ลด 30% 

คดิเป็นเงนิ (บาท) 
จากงบประมาณที่

อนุมัติ 
ใช้ไปแล้ว 

(บาท) เหลือ (บาท) 

1 อมัพา เอกจิตต์ 152,000.00 106,400.00 70,794.58   

2 สภุทัร ประสพศิลป์ 170,000.00 119,000.00 79,178.14 14,873.00 64,305.14 

3 สมยศ นิลเขียว - - -   

4 เมธี วิบลูย์เขียว 29,800.00 20,860.00 13,879.46   

5 กาญจนา สรีุย์พิศาล 40,000.00 28,000.00 18,630.15   
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6 บริุนทร์ แสงสขุ 20,000.00 14,000.00 9,315.08   

7 เจนจิรา สระทองยุ้ง - - -   

8 เอกจกัร์ จนัทร์ดอน 30,000.00 21,000.00 13,972.61 1,979.50 11,993.11 

9 กลุธิดา อิทธิพร 223,000.00 156,100.00 103,863.10   

10 กรรณิการ์ ภาสดา - - -   

11 พีรตา ขนุโอษฐ์ 86,670.00 60,669.00 40,366.88   

 งบประมาณรวม 751,470.00     

 
1.2 ประธานขอให้คณุกรรณิการ์น าเสนอรายละเอียดการบริหารห้องปฏิบตักิารในความรับผิดชอบดแูลระหว่าง

คณุอมัพาและคณุกรรณิการ์ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้ 

- ห้องปฏิบตักิาร L-112 อาคารปฏิบตักิาร  ผู้ รับผิดชอบ คณุกรรณิการ์ 

- ห้องปฏิบตักิาร L-305 อาคารปฏิบตักิาร    ผู้ รับผิดชอบ คณุอมัพา 

- ห้องปฏิบตักิาร Food pro อาคารเรียนรวม ผู้ รับผิดชอบ คณุอมัพา 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 
 

1.3 คณุพีรตาน าเสนอขัน้ตอนการให้บริการนกัวิจยัของหนว่ยงานฯ โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงันี  ้

- ให้นกัวิจยัติดตอ่คณุพีรตาและกรอกข้อมลูลงในแบบฟอร์มข้อมลูส าหรับนกัวิจยัในกรณีท่ีไมท่ราบข้อมลู

เร่ืองการหกัคา่ธรรมเนียมการพฒันาการวิจยัเข้าวิทยาเขตฯ 

- ผู้ให้บริการสามารถให้บริการแก่นกัวิจยัท่ีเอกสารแบบฟอร์มการยืม คืน มีการลงนามแล้วจากคณุพีรตา 

(ผู้ประสานงาน) และหวัหน้างาน 

- เม่ือคณุพีรตาตรวจสอบข้อมลูนกัวิจยัท่ีได้รับการแจ้งจากงานวิจยัสร้างสรรค์นวตักรรมและบริการ

วิชาการ หากมีคา่ใช้จา่ยจะประสานกบันกัวิจยัโดยตรง 

มตทิี่ประชุม รับทราบและมีข้อเสนอแนะดงันี ้ขอให้คณุพีรตาประชาสมัพนัธ์ขัน้ตอนการด าเนินงานถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้องใน

ทกุช่องทางประชาสมัพนัธ์ เช่น เวียนเมล์ ท าบนัทึกข้อความ น าเข้าท่ีประชมุในเวทีท่ีเก่ียวข้อง และขอให้

แจ้งรายช่ือนกัวิจยัผา่นขัน้ตอนแล้วในไลน์กลุม่ SOU 360° เพ่ือให้ทราบขา่วสารโดยทัว่กนั ส าหรับนกัวิจยั

ท่ีด าเนินงานวิจยัแล้วขอให้น าเข้าระบบนีด้้วย 

1.4 ประธาน ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูจากการประชมุหวัหน้างานตามโครงสร้างใหม ่ครัง้ท่ี 1/2562 วนัท่ี 8 มกราคม 

พ.ศ. 2562 ซึง่แจ้งการปรับโครงสร้างการบริหารงานในวิทยาเขตกาญจนบรีุใหม ่ดงันี ้ 
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มตทิี่ประชุม รับทราบ 

1.5 จากการปรับโครงสร้างการบริหารงานใหมแ่ละปรับเปล่ียนช่ือหน่วยงาน จงึต้องก าหนดช่ือหน่วยงานเป็น

ภาษาองักฤษและก าหนดช่ือยอ่ ส าหรับการด าเนินงานด้านเอกสารในระบบ MU-SIS พร้อมระบช่ืุอ

ผู้ รับผิดชอบของหนว่ยงานตามโครงสร้าง ซึง่มีก าหนดให้สง่ภายในวนัศกุร์ท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2562 

มตทิี่ประชุม รับทราบและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้ 

- มอบหมายให้คุณกรรณิการ์และคุณภันทลิาเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการด้านเอกสารในระบบ MU-

SIS  

- ช่ือหน่วยงานภาษาอังกฤษและอักษรย่อ อาจารย์อ านาจ เจรีรัตน์ เคยก าหนดไว้แล้ว ซึ่งมีอักษร

ย่อเหมือนช่ือหน่วยงานเดิม จึงเสนอให้ใช้ช่ือที่อาจารย์อ านาจ ได้ก าหนดไว้ โดยคุณพีรตาจะเป็น

ผู้ประสานงานขอข้อมูลต่อไป 

1.6 ประธานแจ้งให้ทราบวา่ ท่ีประชมุหวัหน้างานตามโครงสร้างใหม ่ครัง้ท่ี 1/2562 ให้เสนอรายช่ือผู้ด ารงต าแหนง่

รักษาการหวัหน้างาน กรณีหวัหน้างานไมอ่ยู ่ซึง่จะหาแนวทางการคดัสรรบคุลากรในหนว่ยงานตอ่ไป 

มตทิี่ประชุม รับทราบและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้ คุณบุรินทร์เสนอให้น ารายนามบุคลากรในหน่วยงานท่ีได้จัด

เรียงล าดับไว้แล้วมาพจิารณาต าแหน่งรักษาการหัวหน้างาน 

1.7 ประธานแจ้งให้ทราบวา่ ท่ีประชมุหวัหน้างานตามโครงสร้างใหม ่ ครัง้ท่ี 1/2562 ให้พิจารณาผู้ เข้าร่วมอบรม

โครงการพฒันานกับริหารระดบัต้น มหาวิทยาลยัมหิดล รุ่นท่ี 22 ซึง่จะหาแนวทางการคดัสรรบคุลากรใน

หนว่ยงานตอ่ไป 

 

มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

กลุ่มสาขาวิชาสหวิทยาการ งานสนบัสนุนกลุ่มสาขาวิชา งานบริหารและทรัพยากรบุคคล 

งานการศึกษาและกิจกรรมนกัศึกษา 

งานปฏิบติัการวิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

งานวิจยั นวตักรรมและบริการวิชาการ 

งานวิเทศสมัพนัธ์และส่ือสารองคก์ร 

งานแผนและพฒันาคุณภาพ 

งานคลงัและพสัดุ 

งานเทคโนโลยีดิจิตลั 

งานกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม 

งานหอพกัและศูนยพ์ฒันา

ฝึกอบรม
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มตทิี่ประชุม รับทราบและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้ คุณบุรินทร์เสนอให้น ารายนามบุคลกรในหน่วยงานท่ีได้จัด

เรียงล าดับไว้แล้วมาพจิารณาผู้ท่ีเหมาะสมให้เข้าร่วมโครงพัฒนานักบริหารระดับต้น 
 

วาระที่ 2.  รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชมุครัง้ท่ี 8/2561 วนัท่ี 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ได้ผ่านการตรวจทานจากคณุกาญจนา                  

คณุพีรตา คณุสภุทัร คณุเมธี คณุสมยศ คณุกรรณิการ์และคณุบริุนทร์  

มตทิี่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 

วาระที่ 3. เร่ืองสืบเน่ือง 

- 

วาระที่ 4. เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 

      4.1 คณุกรรณิการ์ เสนอแผนปฏิบตังิานโครงการอบรมความปลอดภยัในห้องปฏิบตักิาร ครัง้ท่ี 7 ให้ท่ีประชมุ
พิจารณา มีรายละเอียด ดงันี ้ 

 - โครงการอบรมความปลอดภยัในการใช้ห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2 
 

ก าหนดการ โครงการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร์ ครัง้ที่ 7 
(ส าหรับนักศึกษาชัน้ปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ และวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ) 

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. 

ณ อาคารปฏิบัตกิารวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล วทิยาเขตกาญจนบุรี  
 

เวลา รายการ สถานที่ 
13.00-13.15 น.   ลงทะเบียน  L-316 
13.15-13.30 น. พิธีเปิด  

ถ่ายภาพร่วมกนั 
13.30-16.00 น. ฐานที่ 1 - ข้อปฏิบตัิเพื่อความปลอดภยัในห้องปฏิบตัิการ   

           - ข้อปฏิบตัิเมื่อเกิดเหตฉุกุเฉิน   

วิทยากร : คณุอมัพา  เอกจิตต์         ต าแหนง่ นกัวิทยาศาสตร์ 

             คณุเจนจิรา  สระทองยุ้ง    ต าแหนง่ นกัวิทยาศาสตร์   
             คณุภนัทิลา อินทรแพทย์    ต าแหนง่ พนกังานประจ าห้องทดลอง 

L-316 

ฐานที่ 2 - อปุกรณ์ปอ้งกนัอนัตรายสว่นบคุคล 

           - ความปลอดภยัในการใช้อปุกรณ์ไฟฟา้ และกมัมนัตรังสี 
วิทยากร : คณุกาญจนา  สรีุย์พิศาล           ต าแหนง่ นกัวิทยาศาสตร์ 

             คณุเอกจกัร์  จนัทร์ดอน    ต าแหนง่ นกัวิทยาศาสตร์ 

L-101 
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เวลา รายการ สถานที่ 

 ฐานที่ 3 – เอกสารก ากบัข้อมลูความปลอดภยัของสารเคมี  

           - การทิง้ของเสยีอนัตราย 
วิทยากร : คณุพีรตา  ขนุโอษฐ์ ต าแหนง่ นกัวิทยาศาสตร์ 

             คณุปิยะวรรณ วรประเสริฐ   ต าแหนง่ พนกังานประจ าห้องทดลอง 

L-314 

ฐานที่ 4 – ความปลอดภยัในการใช้เคร่ืองแก้วและอปุกรณ์ปฏิบตักิาร 

           - ความปลอดภยัทางชีวภาพ 
วิทยากร : คณุเมธี  วิบลูย์เขียว        ต าแหนง่ นกัวิชาการเกษตร 

             คณุกลุธิดา  อิทธิพร        ต าแหนง่ นกัวิทยาศาสตร์ 

             คณุบริุนทร์ แสงสขุ         ต าแหนง่ นกัวิทยาศาสตร์ 

L-201 

ฐานที่ 5 – การใช้อปุกรณ์ฉกุเฉินภายในอาคาร   

วิทยากร : อาจารย์กีรติ  ศรีประไหม ต าแหนง่ อาจารย์สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์ 
             คณุสภุทัร ประสพศิลป์    ต าแหนง่ นกัวิทยาศาสตร์ ช านาญการพิเศษ   
             คณุวา่ที่ร้อยโทสมยศ นลิเขียว ต าแหนง่ นกัวิชาการเกษตร   

L-112, หน้าตกึ Lab 

16.00-16.15 น.  ท าแบบทดสอบ และ แบบประเมนิ L-316 
16.15-16.30 น.  สง่แบบทดสอบ แบบประเมิน และปา้ยห้อยคอ แลกรับอาหารวา่ง  

 

ช่วงเวลาการเข้าฐานของแต่ละกลุ่ม 

 

พี่เลีย้งประจ ากลุ่ม กลุ่มสี/เวลา 13.30-13.55 น. 14.00-14.25 น. 14.30-14.55 น. 15.00-15.25 น. 15.30-15.55 น. 

ณภทัร สีขาว ฐานท่ี 1 ฐานท่ี 2 ฐานท่ี 3 ฐานท่ี 4 ฐานท่ี 5 

เมธา สีชมพ ู ฐานท่ี 2 ฐานท่ี 3 ฐานท่ี 4 ฐานท่ี 5 ฐานท่ี 1 

พงษ์ สีเหลอืง ฐานท่ี 3 ฐานท่ี 4 ฐานท่ี 5 ฐานท่ี 1 ฐานท่ี 2 

ธีรพฒัน์ สีฟ้า ฐานท่ี 4 ฐานท่ี 5 ฐานท่ี 1 ฐานท่ี 2 ฐานท่ี 3 

บุรินทร์ สีแดงส้ม ฐานท่ี 5 ฐานท่ี 1 ฐานท่ี 2 ฐานท่ี 3 ฐานท่ี 4 

 

 

 

- โครงการอบรมความปลอดภยัในการใช้ห้องปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 
 

ก าหนดการ โครงการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร์ ครัง้ที่ 7 
(ส าหรับนักศึกษาชัน้ปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ) 

 

วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.30 น. 
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ณ อาคารปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล วิทยาเขตกาญจนบุรี  

 
เวลา รายการ สถานที่ 

13.00-13.15 น.   ลงทะเบียน  L-316 
13.15-13.30 น. พิธีเปิด  

ถ่ายภาพร่วมกนั 
13.30-16.00 น. ฐานที่ 1 ระเบียบข้อปฏิบตัใินการใช้บริการงานปฏิบตักิาร

วิทยาศาสตร์เพ่ือการศกึษา 

วิทยากร : คณุพีรตา   ขนุโอษฐ์ 
             คณุกลุธิดา  อิทธิพร 
             คณุเอกจกัร์  จนัทร์ดอน 

L-316 

ฐานที่ 2 ซ้อมแผนภาวะฉกุเฉิน 

วิทยากร : คณุเจนจิรา  สระท้องยุ้ง 

             คณุเมธี  วิบลูย์เขียว 

             คณุอมัพา  เอกจิตต์ 

 

ฐานที่ 3 ระบบการจดัการของเสียอนัตราย  

วิทยากร : คณุกาญจนา  สรีุย์พิศาล 
             คณุบริุนทร์  แสงสขุ 
             คณุปิยะวรรณ วรประเสริฐ        

L-101 

ฐานที่ 4 ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 

วิทยากร : คณุน้องนชุ  สมมาตร 
             คณุสภุทัร  ประสพศลิป์ 
             คณุวา่ท่ีร้อยโทสมยศ นิลเขียว 

L-314 

16.00-16.15 น.  ท าแบบทดสอบ และ แบบประเมิน L-316 
16.15-16.30 น.  สง่แบบทดสอบ แบบประเมิน และปา้ยห้อยคอ แลกรับอาหารวา่ง  

 

 

มตทิี่ประชุม เหน็ด้วย โดยคุณกาญจนาเสนอแนะให้ตรวจสอบวันท่ีเหมาะสมในการจัดกิจกรรมกับงาน

การศึกษา คุณบุรินทร์เสนอแนะให้เพิ่มเตมิหัวข้อบรรยาย เร่ืองขัน้ตอนการขอใช้เคร่ืองมือ

ของงานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการในโครงการอบรมส าหรับนักศึกษาชัน้ปีที่ 3 โดยที่
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ประชุมมีความเหน็ว่าเหมาะสมและเหน็ควรให้บรรยายร่วมกับฐานท่ี 1 เร่ือง ระเบียบข้อ

ปฏิบัตใินการใช้บริการงานปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

 

วาระที่ 5. เร่ืองอ่ืน ๆ 

5.1 คณุสภุทัร แจ้งในท่ีประชมุวา่อาจารย์สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจดัการภยัพิบตัิต้องการใช้เคร่ืองมือ 

ตา่ง ๆ ดงันี ้สถานีตรวจวดัอากาศ บารอมิเตอร์ เข็มทิศ เคร่ืองระบพุิกดับนพืน้โลก ซึง่จะน ามาใช้ในรายวิชา

อตุนุิยมวิทยา ซึง่เป็นวิชาบรรยายแตต้่องการจดัปฏิบตักิาร 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 

5.2 คณุสภุทัรขอความอนเุคราะห์ย้ายครุภณัฑ์ของสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจดัการภยัพิบตัจิากห้อง L-

111 ไปไว้ท่ีโรงเรือนตดัหิน 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 

5.3 คณุสภุทัรแจ้งวา่ ถงัดบัเพลิงท่ีไมมี่ก๊าซบรรจอุยู ่จะน าไปเตมิก๊าซเพ่ือน ามาใช้ประกอบการเรียนวิชาปฏิบตัิการ

ของสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจดัการภยัพิบตัแิละเม่ือเสร็จสิน้การเรียนการสอนแล้วจะน าไปเติมเพ่ือ

ส ารองไว้ใช้งาน 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 

5.4 คณุสภุทัรได้รับทนุวิจยั โดยจะด าเนินการวิเคราะห์ธาตไุนโตรเจน ไขมนั เถ้า เส้นใย โดยจะได้รับเงินจากการ

วิเคราะห์ประมาณ 20,000 บาท เป็นทนุจากหนว่ยงาน WWF หวัข้อการศกึษาพืชอาหารของกระทิง ซึง่เคยเป็น

หวัข้อท่ีได้เคยท าในงานวิจยัระดบัปริญญาโทของคณุสภุทัรเอง หากทา่นใดสนใจท่ีจะเรียนรู้สามารถติดตอ่

โดยตรงได้ท่ีคณุสภุทัร โดยคณุสภุทัรเองจะผลกัดนัให้งานปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์เพ่ือการศกึษาเป็นหนว่ยงาน

ต้นแบบท่ีหารายได้ให้วิทยาเขตกาญจนบรีุให้ได้ 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 

5.5 คณุสภุทัรแจ้งวา่หากทา่นใดต้องการข้อมลู MSDS ของสารเคมี เพ่ือประกอบการจดัท าห้องปฏิบตักิาร

มาตรฐานตามระบบ ESPReL สามารถติดตอ่ขอรับได้ท่ีคณุสภุทัร เพราะได้จดัท าข้อมลูไว้แล้ว เม่ือครัง้ท่ีได้

จดัท าข้อมลูของห้องปฏิบตักิาร L-306  

มตทิี่ประชุม รับทราบ 
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5.6 คณุสภุทัรแจ้งวา่ หากห้องปฏิบตักิารใดต้องการให้คณุพงษ์ ดแูลระบบไฟฟ้าของห้องปฏิบตักิารสามารถติดตอ่

คณุพงษ์ได้ 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 

5.7 คณุสภุทัรจะไปดงูานด้านการใช้งานเคร่ือง Bomb Calimeter  หากท่านใดสนใจ ขอให้ตดิตอ่ท่ีคณุสภุทัร 

 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 

 

ปิดประชมุเวลา 16.15 น.  

 

 

              (นางสาวกลุธิดา อิทธิพร) 

                     นกัวิทยาศาสตร์ 

               ผู้จดรายงานการประชมุ 

                          (นางอมัพา เอกจิตต์) 

รักษาการหวัหน้างานปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์เพ่ือการศกึษา  

ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 
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รายช่ือผู้ตรวจแก้ไขรายงานการประชุม 

1. พีรตา แก้ไขด้วย อักษรสีแดงขีดฆ่า และเพิ่มเตมิอักษรสีน า้เงนิ 

2. บุรินทร์ เพิ่ม อ่าน+แก้ไข 25/1/2562 

3. สมยศ อ่าน25/1/62 

4. สุภัทร อ่านและแก้ไข 28 ม.ค. 2562 09:55น. 

5. เมธีตรวจสอบแล้ว 29 ม.ค. 62 10.53 น. (ไม่มีแก้ไข) 

6. กาญจนา ตรวจสอบและแก้ไขตัวอักษรสีชมพู 29 ม.ค. 2562 

7. เอกจักร์ ตรวจสอบและแก้ไขตัวอักษรสีน า้เงนิ 30 ม.ค. 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


