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รายงานการประชุม งานปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

ครัง้ท่ี 3/2562 วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชุม L-206 มหาวิทยาลัยมหดิล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

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

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

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

ผู้ไมเ่ข้าร่วมประชมุ 

- 
 

เร่ิมประชุมเวลา 14.09 น.  

 ประธานกลา่วเปิดประชมุ และด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 1.     เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1. ประธานแจ้งข้อมูลจากผลการส ารวจการรับรู้และความพึงพอใจของนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 ซึ่ง

รวบรวมโดยงานแผนและพัฒนาคุณภาพ ส าหรับข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพ่ือ

การศกึษา คือการส ารวจและขอข้อเสนอแนะด้านห้องปฏิบตักิารทางวิทยาศาสตร์มีข้อมลู ดงันี ้ 

- ห้องแลป หรืออุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อนักศึกษา ห้องแลปบางห้องมีแต่ท าไมไม่เปิดให้ใช้ หรือแบ่งห้อง

แลปให้เพียงพอตอ่ภาควิชาเรียน แตล่ะสาขาวิชา 

- ห้องแลปเล็กเกินไป อปุกรณ์ไมค่รบครัน 

- อปุกรณ์แลปไมค่อ่ยเพียงพอ 

- อปุกรณ์ห้องแลปไมค่อ่ยเพียงพอและเสียเป็นจ านวนมาก 

- ห้องปฏิบตักิารและอปุกรณ์ไมเ่พียงพอ 

- ห้องปฏิบตัิการและอุปกรณ์ ควรแยกถาดกัน เน่ืองจากมีของหายและแย่งกันใช้ห้อง ของท่ีใช้ในการ

ทดลองไมเ่พียงพอตอ่จ านวนนกัศกึษาโดยเฉพาะปี 4 

- อปุกรณ์เคร่ืองมือแลปบางอยา่งมีน้อยเกินไป 

- เคร่ืองมืออปุกรณ์ท่ีใช้ไม่เพียงพอตอ่จ านวนนกัศกึษา เช่น กล้องขยายตา่งๆ  ท าให้นกัศกึษาอาจศกึษา

ได้ไมค่รอบคลมุ 

- อปุกรณ์ไมเ่พียงพอตอ่นกัศกึษาบางครัง้ช ารุดและเก่า 

- วสัดุอุปกรณ์ในด้านเคร่ืองมือของห้องปฏิบตัิการ เคร่ืองมือบางตวัต้องใช้หลายชัน้ปี ชัน้ปีหนึ่งอาจจะ

ต้องใช้ในระยะยาว แตใ่นขณะท่ีอีกชัน้ปีต้องใช้ศกึษาในชัว่โมงเรียน และอาจเป็นการเก็บผลแลปอย่าง

ตอ่เน่ือง ท าให้ไม่สะดวกตอ่การเรียนรู้และการรอคิวใช้อปุกรณ์ อาจท าให้กินเวลาในชัว่โมงเรียนอ่ืนร่วม

ด้วย น าไปสูก่ารไมมี่ประสิทธิภาพในการศกึษาวิชาอ่ืนท่ีไมใ่ชป่ฏิบตักิารร่วมด้วย 

- ห้องแลปอปุกรณ์ไมพ่อ 

- อปุกรณ์ในห้องปฏิบตักิารไมเ่พียงพอตอ่จ านวนนกัศกึษา 

- อปุกรณ์ไมเ่พียงพอตอ่นกัศกึษาโดยเฉพาะห้อง LAB Food Pro อปุกรณ์ไมเ่พียงพอเป็นอยา่งยิ่ง 

- อปุกรณ์ห้องแลปไมพ่ร้อมและไมเ่พียงพอตอ่การใช้งาน บางเคร่ืองเก่าเกินไปไมมี่ความเสถียร 

- ห้องปฏิบตักิารและอปุกรณ์ ควรมีเพียงพอตอ่จ านวนนกัศกึษา รวมถึงเคร่ืองมือท่ีหลากหลายและพร้อม

ใช้งานในปฏิบตักิารนัน้ ๆ สถานท่ีปฏิบตักิารบางทีมีพืน้ท่ีน้อยเกินไปในการท าปฏิบตัิการ 

- ห้องปฏิบตักิารและอปุกรณ์มีประสิทธิภาพไมพ่อกบัการใช้งาน 
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จากข้อมูลดงักล่าว ยังไม่สามารถระบุปัญหาท่ีชัดเจนได้ ทีมผู้บริหารแนะน าให้ด าเนินการสอบถาม

รายละเอียดและระบขุ้อมลูให้ละเอียดมากยิ่งขึน้  

ประธานขอให้คณุเจนจิรา น าเสนอข้อมลูจากการรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ

ต่องานปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาซึ่งรวบรวมข้อมูลปีงบประมาณละ 2 ครัง้ ส าหรับครัง้ท่ี 1 ซึ่ง

รวบรวมในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561 มีข้อมลู ดงันี ้ 

 

- ด้านบคุลากร 
 

ล าดับ          รายช่ือ ผลคะแนน 

1 นางอมัพา เอกจิตต์ 4.52 

2 นายสภุทัร ประสพศลิป์ 4.32 

3 นางสาวกาญจนา สรีุย์พิศาล 4.32 

4 นางสาวพีรตา ขนุโอษฐ์   4.03 

5 นางสาวเจนจิรา สระทองยุ้ง 4.36 

5 นางสาวกลุธิดา อิทธิพร 4.29 

6 นายบริุนทร์ แสงสขุ 3.91 

7 นายเอกจกัร์ จนัทร์ดอน 4.40 

8 วา่ท่ีร้อยโทสมยศ นิลเขียว 3.77 

9 นายเมธี วิบลูย์เขียว 3.73 

10 นางสาวกรรณิการ์ ภาสดา  4.59 

11 นายพงษ์ ศรีทองดี 3.64 

13 นายณภทัร เหมือนลม้าย   3.73 

14 นายเมธา รงค์ฤทธิไกร       3.83 

15 นางสาวภนัทิลา อินทรแพทย์      3.84 

16 นางสาวปิยวรรณ วรประเสริฐ     3.75 
หมายเหตุ คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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- ด้านทัว่ไป 

ที่ ค าถาม ผลการประเมิน 

1 พืน้ท่ีใช้งานมีความเพียงพอและเหมาะสม 3.66 

2 สภาพแวดล้อมของพืน้ท่ีใช้งาน 3.86 

3 มีอปุกรณ์ท่ีช่วยในการสอนอยา่งเหมาะสม 3.61 

4 มีกฏระเบียบที่สอดคล้องกบัความปลอดภยั 4.08 

5 มีอปุกรณ์ป้องกนัและป้ายเตือนตา่งๆเพียงพอและเหมาะสม 4.00 

6 วสัดแุละอปุกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตา่งๆมีความเพียงพอและเหมาะสมตอ่การเรียน 3.44 

7 วสัดแุละอปุกรณ์ เคร่ืองมือตา่งๆ สามารถใช้งานได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ 3.59 

8 มีการแตง่กายเหมาะสม สภุาพ สะอาดเรียบร้อย 4.41 

9 มีอธัยาศยัไมตรี มีความสภุาพ เป็นมิตร เตม็ใจให้บริการ 3.95 

10 มีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมกบังาน สามารถให้ค าปรึกษาท่ีถกูต้องเหมาะสม 4.23 

11 มีความเอาใจใส ่อ านวยความสะดวก ให้บริการอย่างรวดเร็ว 4.13 

12 ประสิทธิภาพโดยรวมของผู้ให้บริการ 4.17 

13 การให้บริการยืม คืน วสัด ุอปุกรณ์ เคร่ืองมือ และห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ 4.03 

14 ระบบการจดัการของเสียมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีขัน้ตอนในการเบิก 
สง่คืน ที่ชดัเจน เป็นระบบ 4.05 

15 มีการประหยดัพลงังาน และทรัพยากรตา่งๆอย่างเหมาะสม 4.02 

16 การให้บริการในภาพรวมของงานปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์เพ่ือการศกึษา 4.16 
 

 

- ด้านโครงการและการจดัอบรม 

ท่านคาดหวังให้งานปฏบิัตกิารวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  
จัดโครงการเตรียมความพร้อมและให้ความรู้ในเร่ืองใด 

คะแนนเตม็ 
(5) 

ความส าคัญ 

การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 3.50 1 

การใช้สารเคมีและอนัตรายท่ีอาจเกิดจากการใช้สารเคมี 3.50 1 

การจดัการของเสียสารเคม ี 2.72 3 

ความปลอดภยัในห้องปฏิบตัิการ 3.15 2 

กฏระเบียบฯ 2.06 4 
หมายเหตุ ความส าคัญ หมายถงึ ตัวเลขมาก = ล าดับความส าคัญมาก 
 

 

 

 

 



หน้า 5 / 8 

 

งานปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์เพ่ือการศกึษา 

 

- ด้านสถานท่ี 

ท่านคาดหวังสิ่งใดจากห้องปฏบิัตกิารวิทยาศาสตร์ อาคาร และ
โรงเรือนต่างๆ  

คะแนนเตม็ 
(6) 

ความส าคัญ 
 

ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสมตอ่การเรียนการ
สอน 3.64 

2 

มีสภาพแวดล้อมท่ีดี เช่น เสียง แสงสวา่ง การถ่ายเทอากาศ 2.95 6 

มีกฏระเบียบสอดคล้องกบัความปลอดภยัในการท างาน 3.296 5 

มีอปุกรณ์ป้องกนัความปลอดภยั ป้ายเตือนตา่งๆเพียงพอ และเหมาะสม 3.625 3 
มีอปุกรณ์ท่ีช่วยในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ เหมาะสม 3.92 1 

มีอปุกรณ์ท่ีมีประสทิธิภาพและทนัสมยั 3.5 4 
หมายเหตุ ความส าคัญ หมายถงึ ตัวเลขมาก = ล าดับความส าคัญมาก 

 

- ด้านการพฒันา 

โดยรวมท่านคาดหวังให้งานปฏบิัตกิารวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
มีการพัฒนาและปรับปรุง ด้านใดก่อน  

คะแนนเตม็ 
(4) ความส าคัญ 

ด้านสถานท่ี 2.81 2 

ด้านเคร่ืองมือและอปุกรณ์ 3.14 1 

ด้านบคุลากร 2.2 3 

ด้านการให้บริการโดยรวม 1.84 4 
หมายเหตุ ความส าคัญ หมายถงึ ตัวเลขมาก = ล าดับความส าคัญมาก 

 

มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
 

1.2. ประธานแจ้งประเด็นจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมี
อาจารย์ ดร. พินน์นรา โรจน์วิรัตน์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ท่ีประชุมขอให้งานปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์
เพ่ือการศกึษาพิจารณาเร่ืองการลางานของบคุลากรในงานและขอความร่วมมือให้บคุลากรท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีใน
รายวิชาปฏิบตักิารหลีกเล่ียงการลาในวนัท่ีมีการจดัการเรียนการสอน หรือขอให้แจ้งตอ่อาจารย์ผู้สอนลว่งหน้า
ก่อนการลา เน่ืองจากเคยเกิดกรณีท่ีมีบคุลากรลาและส่งผลกระทบต่อความเรียบร้อยในการจดัการเรียนการ
สอน ทัง้นีป้ระธานเสนอว่ากรณีท่ีผู้ ปฏิบัติงานต้องการลาและไม่สามารถเปล่ียนแปลงวันลาได้ ควรมี
ผู้ปฏิบตัิงานแทนในวันดงักล่าวและสอบถามในท่ีประชุมว่าควรมีเอกสารให้อาจารย์ผู้ สอนลงนามเพ่ือเป็น
หลกัฐานด้วยหรือไม ่
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ความคิดเหน็ในที่ประชุม 

คุณบุรินทร์ ไมเ่ห็นด้วยท่ีจะต้องมีเอกสารให้อาจารย์ลงนาม เน่ืองจากอาจารย์ไมค่อ่ยอยู่วิทยาเขตฯ ยากตอ่
การให้อาจารย์ลงนาม 
คุณเมธี ไมเ่ห็นด้วยท่ีจะต้องมีเอกสารให้อาจารย์ลงนาม เสนอความคดิเห็นวา่หากมีการเตรียมความพร้อมไว้
ดีแล้ว ก็สามารถจดัการเรียนการสอนได้ หากจดัการเรียนการสอนไมไ่ด้ จงึจะถือว่าเป็นความบกพร่องของ
ผู้ รับผิดชอบ  
คุณสุภัทร เสนอว่าการลาเป็นสิทธิและเสรีภาพตามกฎกระทรวงแรงงาน เห็นควรให้แจ้งเพ่ือทราบเพียงพอ
แล้ว ไมจ่ าเป็นต้องมีเอกสาร  
คุณพีรตา เสนอให้พิจารณาเป็นกรณี ให้ผู้ ร้องเรียนระบใุห้ชดัเจนและแก้ปัญหาเป็นกรณีไป 
คุณกรรณิการ์ คุณกุลธิดาและคุณกาญจนา เห็นด้วยวา่ควรมีเอกสารให้อาจารย์ผู้สอนลงนามรับทราบ ใน
กรณีท่ีมีผู้ รับผิดชอบบทปฏิบตักิารมีเพียงทา่นเดียว 
 

มตทิี่ประชุม  ให้ผู้ท่ีต้องการลาระบุผู้ปฏิบัตงิานแทนในระบบลาออนไลน์ โดยหัวหน้างานจะเป็นผู้พจิารณา

ความเหมาะสมและวิเคราะห์ปัญหาหากเกิดขึน้ 

1.3. ประธานแจ้งก าหนดการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบตักิารวิจยัในประเทศไทย โดยคณะกรรมการจะเข้าตรวจประเมินในวนัเสาร์ท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2562 

เวลา 09.00-16.00น. โดยมีคณะกรรมการเข้าตรวจประเมินจ านวน 5 ท่าน ขอให้ห้องปฏิบัติการท่ีเข้าร่วม

โครงการทัง้ 4 ห้อง คือ ห้อง L-104, L-112, L-210 และ L-309 ด าเนินงานตามแผนงานและคาดหวังว่าจะ

ผา่นมาตรฐานทกุห้อง 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 

1.4. ประธานแจ้งเร่ืองการของบประมาณชว่งกลางปี โดยขอให้ผู้ ท่ีกนังบประมาณไว้ด าเนินการใช้งบประมาณตาม

แผนงานด้วย หากท่านใดไม่ใช่งบประมาณขอให้แจ้งประธานเพ่ือให้ผู้ อ่ืนสามารถใช้งบประมาณได้ และหาก

ท่านใดมีแผนการใช้งบประมาณเพิ่มเติมให้จดัเตรียมข้อมลูและรวบรวมเอกสาร โดยประธานจะรวบรวมและ

วิเคราะห์เพ่ือของบประมาณเพิ่มเตมิชว่งกลางปีตอ่ไปภายในเดือนมีนาคมนี ้

มตทิี่ประชุม รับทราบ 

1.5. ประธานแจ้งว่ามีกล้องวงจรปิดของวิทยาเขตฯท่ีเคยใช้ในงานจดัการแข่งขนัโอลิมปิกวิชาการโลกและดารา

ศาสตร์ท่ีผ่านมา หากท่านใดต้องการติดตัง้กล้องวงจรปิด ขอให้แจ้งความประสงค์และระบุเหตุผลความ

จ าเป็นเพ่ือหวัหน้างานจะรวบรวมและสง่งานกายภาพตอ่ไป 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 
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1.6. ประธานแจ้งเร่ืองงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเพิ่มเติม โดยงานสนับสนุนกลุ่มสาขาวิชาได้ส่งเอกสารอนุมัติ

หลักการจัดซือ้วัสดุการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2561 (ครัง้ท่ี 4) เป็นของสาขาวิชาชีววิทยาเชิง

อนรัุกษ์ จ านวน 4 รายวิชา เป็นเงิน 8,400 บาท 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 
 

1.7. คณุบริุนทร์แจ้งข้อมูลจากอาจารย์ธนากร เท่ียงน้อยวา่ พืน้ท่ี 1 ไร่ ไม่ยากจนจะอยู่ในความรับผิดชอบของงาน

ปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์เพ่ือการศกึษา โดยให้รอเอกสารแจ้งอยา่งเป็นทางการตอ่ไป 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 
 

1.8. คณุบริุนทร์แจ้งเร่ืองการพฒันาเว็บไซต์ว่า จากการรวบรวมข้อมลูในช่วงท่ีผ่านมาท าให้พอจะทราบว่าท่านใด

สามารถให้ข้อมลูด้านใดได้บ้าง จึงก าหนดหวัข้อและระบช่ืุอผู้ รับผิดชอบหลกัเพ่ือให้สง่ข้อมลูด้านนัน้ ๆ โดยจะ

จดัสง่รายละเอียดทางอีเมล์เพ่ือให้ทราบตอ่ไป 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 
 

วาระที่ 2.  รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมครัง้ท่ี 2/2562 วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ พ .ศ. 2562 ได้ผ่านการตรวจทานจากคุณเจนจิรา        

คณุบริุนทร์ คณุสมยศ คณุเอกจกัร์ คณุเมธี คณุกาญจนา และคณุพีรตา 

มตทิี่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 

วาระที่ 3. เร่ืองสืบเน่ือง 

 3.1 การใช้จา่ยงบประมาณในหนว่ยงานฯ ข้อมลู ณ วนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 รายงานข้อมลูโดยคณุพีรตา ดงันี ้

ที่ รายการ งบ (บาท) ใช้ไป (บาท) เหลือ (บาท) ใช้ไป (%) 
1 คา่ซอ่มแซมครุภณัฑ์วิทยาศาตร์  560,000.00  332,577.40   227,422.60      59.39  
2 คา่บ ารุงรักษาเคร่ืองมือวิทยาศาตร์  350,000.00  128,364.96   221,635.04      36.68  
3 คา่วสัดสุ าหรับซอ่มและบ ารุงรักษาครุภณัฑ์วิทยาศาตร์    35,000.00  16,453.44     18,546.56      47.01  

4 คา่ตอบแทนปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ    12,300.00  -       12,300.00          -    
 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 

 3.2 สืบเน่ืองจากการประชุมครัง้ท่ี 2/2562 ก าหนดให้ผู้ ท่ีรับผิดชอบกล้องจุลทรรศน์น าเสนอแผนการบ ารุงรักษา

กล้องจลุทรรศน์ให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุและลดข้อร้องเรียน โดยผู้ ท่ีรับผิดชอบดแูลกล้องจุลทรรศน์มีจ านวน 3 ท่าน 

คือ คุณสุภัทร คุณบุรินทร์และคุณกุลธิดา โดยคุณสุภัทร แนะน าให้คุณกุลธิดาก าหนดกล้องท่ีให้ผู้ ใช้บริการสามาร

เข้าถึงได้ โดยน ากล้องมาวางไว้ท่ีโต๊ะปฏิบตักิารเพ่ือก าหนดให้ผู้ ใช้บริการใช้เฉพาะกล้องท่ีจดัไว้ให้ การเก็บกล้องไว้ในตู้
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โดยไม่ได้ใช้งานจะท าให้เกิดเชือ้ราภายในกล้องได้ ส่วนกรณีกล้องท่ีคุณบุรินทร์ดูแลแล้วพบข้อบกพร่องนัน้มีความ

คิดเห็นว่าเป็นเพราะผู้ ใช้บริการแจ้งกระทนัหนัเกินไปท าให้ผู้ดแูลไม่สามารถตรวจสอบเคร่ืองมือได้ทนัเวลา ควรมีการ

แจ้งลว่งหน้าก่อนท่ีจะใช้งาน คณุบริุนทร์เสนอให้คณุกลุธิดา ติดตัง้อปุกรณ์ควบคมุการเปิด-ปิดไฟ (ไทม์เมอร์) กบัตู้ เก็บ

กล้องจลุทรรศน์ท่ีห้อง L-103 เพราะห้องมีความชืน้ตลอดทัง้ปี และสามารถลดขัน้ตอนการปฏิบตังิานลงได้ 
 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ 4. เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 

 - 

วาระที่ 5. เร่ืองอ่ืน ๆ 

- 

ปิดประชมุเวลา 15.34 น.  

 

              (นางสาวกลุธิดา อิทธิพร) 

                     นกัวิทยาศาสตร์ 

               ผู้จดรายงานการประชมุ 

                          (นางอมัพา เอกจิตต์) 

รักษาการหวัหน้างานปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์เพ่ือการศกึษา  

ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 

 

รายช่ือผู้ตรวจแก้ไขรายงานการประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล การแก้ไข วันที่ตรวจสอบ 

1  เอกจกัร์ จนัทร์ดอน  ค าผิด 15/3/62 

2  พีรตา ขนุโอษฐ์  ค าผิด 16/03/62 

3  เมธี วิบลูย์เขียว  อา่น 18/03/62 

4  กรรณิการ์ ภาสดา  สอบถามสญัลกัษณ์ 18/03/62 

5  บริุนทร์ แสงสขุ  อา่น 18/03/62 

6  กาญจนา สรีุย์พิศาล  แก้ไข 18/03/62 

7  สมยศ นิลเขียว  อา่น  20/3/62 
 


