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รายงานการประชุม งานปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

ครัง้ท่ี 4/2562 วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชุม L-206 มหาวิทยาลัยมหดิล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

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

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

1. นางอมัพา เอกจิตต์ ต าแหนง่ หวัหน้างานปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์เพ่ือการศกึษา      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. นางสาวภนัทิลา อินทรแพทย์     ต าแหนง่ พนกังานประจ าห้องทดลอง  
14. นางสาวปิยวรรณ วรประเสริฐ    ต าแหนง่ พนกังานประจ าห้องทดลอง 
15. นางสาวกลุธิดา อิทธิพร            ต าแหนง่ นกัวิทยาศาสตร์                        

เลขานกุาร 

ผู้ไมเ่ข้าร่วมประชมุ 

1. นายณภทัร เหมือนลม้าย        ต าแหนง่ พนกังานทดลองเกษตร           อบรม 
2.  นายเมธา รงค์ฤทธิไกร            ต าแหนง่ พนกังานทดลองเกษตร           อบรม 

 

เร่ิมประชุมเวลา 14.07 น.  

 ประธานกลา่วเปิดประชมุ และด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 1.     เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1. ประธานกล่าวแสดงความยินดีกับห้องปฏิบัติการท่ีได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบในโครงการ

ยกระดบัมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบตัิการวิจัยในประเทศไทย จ านวน 3 ห้อง คือ ห้อง L-104 

Radiation Lab,   L-112 Food analysis Lab และ  L-210  Chemistry Lab โดยผู้ชว่ยรองอธิการบดีฝ่าย

วิทยาเขตกาญจนบรีุ ด้านการศกึษาและหวัหน้างานขอแสดงความช่ืนชมตอ่บคุลากรในหน่วยงานฯ ท่ีให้

ความร่วมมือทัง้การปฏิบตังิานด้านห้องปฏิบตัิการและงานส่วนรวมอ่ืน ๆ ของวิทยาเขตฯ เป็นอยา่งดี  

มตทิี่ประชุม รับทราบ 

1.2. ประธานแจ้งก าหนดการในการด าเนินงานหมวดวสัดกุารเรียนการสอนว่างานคลงัและพสัดจุะปิดรับเร่ือง
ขออนมุตัหิลกัการในเดือนสิงหาคม ดงันัน้หนว่ยงานฯ ควรด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 
ซึง่กระบวนการทางพสัดจุะด าเนินการได้แล้วเสร็จทนัตามเวลา 

มตทิี่ประชุม  รับทราบ 

1.3. ประธานแจ้งปฏิทินการปฏิบตังิานของหนว่ยงาน โดยให้จดัสง่ข้อมลูครุภณัฑ์ตอ่คณุสมยศภายในวนัท่ี  

30 มิ.ย. 62 และจดัสง่ให้คณุบริุนทร์น าเสนอบนเว็บไซต์ตอ่ไป 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 

1.4. ประธานแจ้งเร่ืองแนวทางการตรวจร่างกายตามความเส่ียงของแตล่ะบคุคล โดยหวัหน้างานได้ปรึกษากบั

งานบริหารและทรัพยากรบคุคลแล้ว หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 

1.5. ประธานขอให้คุณกาญจนาชีแ้จงแนวทางในการด าเนินงานตามโครงการยกระดับมาตรฐานความ

ปลอดภยัห้องปฏิบตัิการวิจยัในประเทศไทยของวิทยาเขต โดยคณุกาญจนาแจ้งข้อมูลจากการเข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยเฉพาะทางชุดต่าง ๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดล้อม วิทยาเขตกาญจนบรีุ มีข้อมลูดงันี ้

1) คณะกรรมการโครงการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัห้องปฏิบตักิารวิจยัในประเทศไทยของวิทยา

เขตกาญจนบุรี จะอยู่ภายใต้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขต

กาญจนบรีุ โดยมีคณะกรรมการความปลอดภยัเฉพาะทางชดุตา่งๆ ดงันี ้ 

- คณะกรรมการความปลอดภยัทางชีวภาพ 

- คณะกรรมการความปลอดภยัทางรังสี 
- คณะกรรมการความปลอดภยัทางเคมี 
- คณะกรรมการด้านความปลอดภยัในการใช้ห้องปฏิบตักิารทางวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบรีุ  
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โดยมีบุคลากรของหน่วยงานฯ หลายท่านเข้าร่วมในแต่ละคณะกรรมการด้วย ในท่ีประชุม

แจ้งให้จดัส่งแผนการด าเนินการและงบประมาณ โดยคณุกาญจนาเสนอว่าให้ผู้ ท่ีอยู่ในคณะกรรมการ

ชดุตา่ง ๆ ประสานงานกบัหวัหน้าคณะฯ เพ่ือให้ทราบถึงข้อมลูเน่ืองจากหวัหน้าคณะท างานหลายคณะ 

ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุและไมไ่ด้มอบหมายให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุแทน อาจเกิดการตกหลน่ของข้อมลูได้ 

2) การรายงานอบุตัิเหต ุให้ผู้พบเหตดุ าเนินการส่งใบรายงานอุบตัิเหตตุ่อผู้ดแูลแตล่ะอาคาร โดยอาคาร

ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ได้มอบหมายให้คณุชิต อินกล ่า เป็นผู้ รวบรวมใบรายงานอุบตัิเหต ุและส่งให้

คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตกาญจนบรีุ ทกุ 3 เดือน เพ่ือหา

แนวทางปอ้งกนัเหตท่ีุเกิดขึน้ตอ่ไป ส าหรับแนวทางในการปฏิบตัิงานของหน่วยงานฯ ให้สง่ใบรายงาน

อบุตัเิหตท่ีุคณุเจนจิรา เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมลูของหน่วยงานฯ และสง่ตอ่ให้คณุชิต อินกล ่า ตอ่ไป 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 

1.6. ประธานแจ้งเร่ืองการประเมินผลการปฏิบตัิงาน โดยลกูจ้างชัว่คราวบางคนยงัไม่ส่งข้อมลู ขอให้จดัส่งด้วย 

นอกจากนีข้อให้ทุกคนตรวจสอบตวัชีว้ดัและแผนการด าเนินงานว่าส่งข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ และตวัชีว้ัด

ต้องวดัผลได้จริง สว่นการประเมินด้านอ่ืน ๆ หวัหน้างานจะพิจารณาเป็นรายบคุคลตามความเป็นจริง 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 
 

1.7. การใช้จา่ยงบประมาณของหนว่ยงานฯ โดยหวัหน้างานจะของบประมาณเพิ่มเตมิ จากการตรวจสอบพบวา่บาง

คนท่ีได้รับโควต้างบประมาณไปยงัใช้จา่ยไมแ่ล้วเสร็จ หากมีแผนจะใช้จา่ยให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จด้วย 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 
 

1.8. คณุกาญจนาแจ้งเร่ืองการเช็คสต๊อกสารเคมี โดยขอให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องด าเนินการเช็คสต๊อกสารเคมีให้แล้ว

เสร็จ ภายในวนัท่ี 3 ม.ิย. 62 โดยน าเสนอวิธีการเช็คสต๊อกในโปรแกรม Chem Invent โดยให้เข้าไปท่ีหน้า

เช็คสต๊อกสารเคมี คลิกเคร่ืองหมายถกูท่ีหน้ารหสัขวดกรณีพบขวดสารนัน้แตป่ริมาณสารคงเหลือเทา่เดมิ 

แล้วกดบนัทึกข้อมลูกรณียงัเช็คสต๊อกไมเ่สร็จ เม่ือเช็คสต๊อกเสร็จแล้วให้กดปุ่ มเสร็จสิน้การเช็คสต๊อก  

มตทิี่ประชุม รับทราบ 

1.9 คณุเมธีแจ้งเร่ืองการด าเนินการแทงจ าหน่ายครุภณัฑ์ โดยก าหนดราคากลางไว้ท่ี 3,000 บาท แตมี่ผู้ เข้า

มาประมลูได้ยอดเงินจ านวน 40,000 กว่าบาท ส าหรับการแทงจ าหน่ายครุภัณฑ์คณุเมธีจะด าเนินการ

ทุก 2 ปี แต่ผู้ปฏิบตัิงานสามารถส่งข้อมลูแทงจ าหน่ายท่ีคณุเมธีได้ตลอดเวลา โดยขอให้ลงข้อมูลตาม

แบบฟอร์มของงานคลงัและพสัด ุโดยคณุเมธีจะจดัสง่ให้แตล่ะทา่นทางอีเมล์ 

มตทิี่ประชุม รับทราบ  
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คณุสมยศสอบถามถึงเกณฑ์การพิจารณาครุภัณฑ์ท่ีควรแทงจ าหน่าย โดยคณุเมธีให้ข้อมูลว่า

ควรพิจารณาจากมูลค่าของครุภณัฑ์หากเป็นครุภณัฑ์ท่ีมีราคาสงูควรมีคณะกรรมการร่วมพิจารณา แต่

หากเป็นครุภัณฑ์ท่ีราคาไม่สูงมาก ผู้ รับผิดชอบครุภัณฑ์สามารถพิจารณาได้ โดยปรึกษากับบริษัทผู้

จ าหนา่ย กรณีท่ีไมส่ามารถตดัสินใจได้ให้น าเข้าท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาตอ่ไป 
 

1.10 คณุเมธีแจ้งเร่ืองงานส่วนกลาง โดยขอให้ทกุท่านพิจารณางานส่วนกลางท่ีปฏิบตัิอยู่ หากต้องการ

เปล่ียนแปลงคุณเมธีจะสอบถามและให้ตัดสินใจในเดือนกันยายน ในระหว่างนีข้อให้ทุกท่าน

พิจารณางานท่ีปฏิบตัอิยูว่า่มีความเหมาะสมหรือไม่ 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 

1.11 คณุเมธีแจ้งเร่ืองการด าเนินการตัง้งบครุภณัฑ์ปีงบประมาณ 2564 โดยขอให้จดัสง่รายการครุภณัฑ์ 

คณุลกัษณะสินค้า และใบเสนอราคาอยา่งน้อย 3 บริษัท โดยครุภณัฑ์ท่ีจะจดัซือ้ให้พิจารณาถึง

ความต้องการใช้งานจากรายวิชาท่ีเปิดสอน นกัศกึษา และอาจารย์ จากนัน้จะน ารายการท่ีรวบรวม

ทัง้หมดเข้าท่ีประชมุเพ่ือร่วมกนัพิจารณาตอ่ไป 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 

1.12 คุณเมธีน าเสนอข้อมูลเปรียบเทียบราคาการด าเนินการสอบเทียบเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ของ

หน่วยงาน ระหว่างการด าเนินงานโดยผู้ รับผิดชอบแยกเป็นรายบุคคลและการด าเนินงานใน

ภาพรวมของหน่วยงานพบว่าการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานใช้งบประมาณท่ีน้อยกว่า 

เพราะลดต้นทุนด้านการเดินทางของบริษัทท่ีเข้ามาด าเนินการ แต่ติดปัญหาด้านการใช้จ่าย

งบประมาณเน่ืองจากงบประมาณอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละคน ไม่มีงบส่วนกลางท่ีจะ

ด าเนินการในภาพรวม ท าให้ตดิขดัในด้านการจดัการด าเนินงานตามแผนงาน 

มติที่ประชุม รับทราบ คุณสุภัทรสอบถามถึงวัตถุประสงค์ของการสอบเทียบเคร่ืองมือว่าวัตถุประสงค์ที่

ด าเนินการนัน้ ท าเพื่ออะไร ได้อะไร เคร่ืองมือที่สอบเทียบตอบโจทย์นักวิจัยหรือไม่ คุณ

อัมพาแจ้งว่าการสอบเทียบเคร่ืองมือนั้น นอกจากการดูแล เตรียมความพร้อมท่ีมี

ประสิทธิภาพแล้ว ยังเก่ียวข้องกับเกณฑ์ของ AUNQA ด้านความพร้อม ความเพียงพอ

และความทันสมัยของเคร่ืองมีอและอุปกรณ์ จึงต้องขอให้ทุกท่านส่งข้อมูลตาม

แบบฟอร์มที่เคยขอไป หลังจากนัน้จะน ามาวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการประเมินงบประมาณ 

และท าแผนตัง้ค าของบประมาณในปีถัดไป
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1.13 คณุเมธีแจ้งก าหนดการโครงการจดัสรรเวลาเพ่ือเพิ่มศกัยภาพผู้ปฏิบตังิานด้านวิทยาศาสตร์ (Inno - Time) โดยมีแผนก าหนดการดงันี ้

ครัง้
ที่ วันที่ เวลา กิจกรรม วิทยากร เป้าหมาย วิธีการ 

สถานที่ 
ตัวชีว้ัด 

1 4/6/62 12.45 - 13.30 การอา่นสญัลกัษณ์บนเคร่ืองแก้ว
และการใช้งานเคร่ืองแก้วบางชนดิ 

พีรตา/เมธี   แลกเปลีย่นเรียนรู้ 
และฝึกปฏิบตัิ 

L-206 คะแนน Post-Test 
มากกวา่ Pre-Test 

2 6/6/62 12.45 - 13.30 อยูร่ะหวา่งคดัเลอืกกิจกรรม           

3 11/6/62 12.45 - 13.30 อยูร่ะหวา่งคดัเลอืกกิจกรรม           

4 12/6/62 12.45 - 13.30 เทคนิคการล้างเคร่ืองแก้วอยา่ง
เข้าใจ 

พีรตา มีความรู้ความเข้าใจ สามารถ
ล้างเคร่ืองแก้วได้อยา่งถกูต้อง
และปลอดภยั 

แลกเปลีย่นเรียนรู้ 
และฝึกปฏิบตัิ 

L-206 คะแนน Post-Test 
มากกวา่ Pre-Test 

5 13/6/62 12.45 - 13.30 รอบรู้ MUKA 360° กลุธิดา มีความรู้ความเข้าใจ ในเร่ือง
ตา่งๆ ของวิทยาเขตมากขึน้ 

แลกเปลีย่นเรียนรู้ L-206 คะแนน Post-Test 
มากกวา่ Pre-Test 

6 18/6/62 12.45 - 13.30 ใบรับรองผลการสอบเทียบ เมธี มีความรู้ความเข้าใจ ในการ
อา่นผลของใบสอบเทยีบ 

แลกเปลีย่นเรียนรู้ 
และฝึกปฏิบตัิ 

L-206 คะแนน Post-Test 
มากกวา่ Pre-Test 

7 26/6/62 12.45 - 13.30 อกัษรยอ่ตา่งๆ ท่ีควรรู้ อมัพา มีความรู้ความเข้าใจ ใน
ความหมายของอกัษรยอ่ตา่งๆ 

แลกเปลีย่นเรียนรู้ L-206 คะแนน Post-Test 
มากกวา่ Pre-Test 

8 27/6/62 10.00 - 18.00 ดงูานด้านการบริหารจดัการ
ห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ 

- เพิ่มประสบการณ์เพื่อน ามา
ประยกุต์ใช้กบังานของตนเอง 

ศกึษาดงูาน มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

คะแนนความพงึพอใจ
มากกวา่ 4 

 

  หากทา่นใดต้องการถ่ายทอดความรู้สามารถติดตอ่ท่ีคณุเมธีเพ่ือระบหุวัข้อตามแผนการอบรมได้ 

มตทิี่ประชุม รับทราบ
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1.14 คณุกลุธิดา แจ้งผลการด าเนินงานโครงการเสริมทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ส าหรับนกัศกึษา

ในปีงบประมาณ 2562 พบว่ามีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเพียง 2 หลักสูตร จ านวน 23 คน คือ

หลกัสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตรจ านวน 11 คน และหลกัสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์จ านวน 12 คน 

ส าหรับแผนการอบรมมีทัง้หมด 12 หลกัสูตรแต่มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเพียง 5 หลกัสูตร โดยเป็น

หลกัสตูรท่ีก าหนดให้ผ่านการอบรมก่อนใช้เคร่ืองมือ 4 หลกัสตูรและอีก 1 หลกัสตูรเป็นหลกัสตูรท่ี

อาจารย์ขอความร่วมมือกบันกัศกึษาท่ีเรียนในรายวิชาท่ีใช้เคร่ืองมือดงักลา่วให้เข้าร่วมอบรม ส่วน

ตวัชีว้ัดของโครงการมี 2 ตวัชีว้ัดคือ ตวัชีว้ัดเชิงคุณภาพด้านการวัดความรู้ก่อน-หลังการอบรม 

พบว่าผ่านเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ท่ีร้อยละ 80 ทัง้ 5 หลกัสูตร และตวัชีว้ดัด้านความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วม

โครงการพบว่ามีคา่เฉล่ียอยูใ่นเกณฑ์ดีถึงดีมากซึง่ผ่านเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้วา่อยูใ่นเกณฑ์ดี เม่ือพิจารณา

ข้อเสนอแนะของผู้ เข้าร่วมโครงการพบว่าอยากให้มีการจัดอบรมการใช้อุปกรณ์พืน้ฐานทาง

วิทยาศาสตร์อ่ืน ๆ ด้วย ซึ่งหลกัสูตรอ่ืน ๆ ในโครงการส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองมือพืน้ฐาน จึงแสดงให้

เห็นวา่การประชาสมัพนัธ์อาจยงัไมเ่ข้าถึงกลุม่เปา้หมายเทา่ท่ีควร 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 

1.15 คณุบุรินทร์แจ้งการปรับเปล่ียนเว็บไซต์ของวิทยาเขตว่าปัจจุบนัมีระบบอินทราเน็ทและอินเทอร์เน็ต 

โดยระบบอินทราเน็ทข้อมูลทัง้หมดจะอยู่ในอีโพรไฟล์ และสอบถามว่าพิพิธภัณฑ์ธรณีซึ่งไม่มีข้อมูล

เลยจะยงัคงมีอยู่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือไม่ โดยคณุเจนจิราและคณุเอกจกัร์แจ้งว่าปัจจุบนัยงั

ไม่มีความชดัเจนด้านโครงสร้างการบริหารงานของพิพิธภัณฑ์ธรณีจึงสรุปว่าให้เอาลิงค์ออกไปก่อน 

สว่นข้อมลูด้านคูมื่อการใช้งานเคร่ืองมือจะยงัคงไว้ในหน้าเว็บไซต์เข้าถึงข้อมลูผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 

1.16 คณุเมธีแจ้งเร่ืองการด าเนินงานนิทรรศการโครงการวิจยัวิทยาศาสตร์และการจดัการระดบัปริญญา

ตรี มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยหน่วยงานฯ ได้รับมอบหมายด้านการจดัแสดง

โปสเตอร์ โดยในงานจะมีโปสเตอร์จ านวน 200 แผน่ คณุเมธีได้ด าเนินการประสานงานเร่ืองบอร์ดท่ี

จะใช้จดัแสดงโปสเตอร์แล้วโดยขอยืมบอร์ดจากศาลายาจ านวน 27 บอร์ด จากพ่ีสมชายจ านวน 55 

บอร์ด จากคณุกฤษจ านวน 10 ชุด คิดว่าเพียงพอต่อการจดังาน ส าหรับการประเมินโปสเตอร์จะ

ประเมินผ่านระบบออนไลน์ มีผู้ รวบรวมข้อมลูคือ คณุเมธี คณุกรรณิการ์ และคณุกาญจนา โดยจะ

ปิดการประเมินในเวลา 15.00 น. และจดัสง่ผลคะแนนภายใน 20 นาที ขอมอบหมายให้คณุกลุธิดา

และคุณภันทิลาด าเนินการเร่ืองป้ายโปสเตอร์และป้ายรางวัล โดยให้จัดท าป้ายของสาขา ED 

จ านวน 40 ปา้ย แปะปา้ยของสาขา AC จ านวน 60 0ปา้ย และจดัท าปา้ยรางวลัยอดเย่ียม ชมเชย 
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ดีเด่น จ านวนอย่างละ 6 ป้าย และรางวลั Popular vote จ านวน 1 ป้าย โดยจะเร่ิมติดตัง้บอร์ดใน

วันท่ี 22 พ.ค. และให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ี 23  พ.ค. ทัง้นีข้อความร่วมมือบุคลากรในหน่วยงาน

ชว่ยงานในชว่งเวลาดงักลา่ว 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 
 

 

วาระที่ 2.  รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชมุครัง้ท่ี 3/2562 วนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 ได้ผา่นการตรวจทานจากคณุเอกจกัร์                 

พีรตา เมธี กรรณิการ์ บริุนทร์ กาญจนาและคณุสมยศ 

มตทิี่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 

วาระที่ 3. เร่ืองสืบเน่ือง 

 - 
 

วาระที่ 4. เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 

4.1. ประธานสอบถามเร่ืองการแบง่งานของพนกังานห้องทดลองและชา่งฝีมือสนามว่าจะควรด าเนินการเชน่
ไรถึงจะเหมาะสม 

มตทิี่ประชุม เหน็ควรให้หัวหน้างานจัดแบ่งงานและส่งให้ทุกคนพิจารณาผ่านทางอีเมล์ 
4.2. คณุกรรณิการ์แจ้งเร่ืองโครงการอบรมความปลอดภยั ครัง้ท่ี 2 โดยมีก าหนดการจดัอบรมในวนัท่ี 21 

สิงหาคม พ.ศ. 2562 เม่ือตรวจสอบวนัเปิดภาคเรียนและตารางกิจกรรมตา่ง ๆ กบังานการศกึษาแล้ว
พบวา่วนัดงักลา่วไมเ่หมาะสม ต้องเล่ือนการอบรมเป็นวนัท่ี 4 หรือ 11 กนัยายน พ.ศ. 2562 รอสอบถาม
กบังานการศกึษาอีกครัง้ ขอให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบฐานท่ีรับผิดชอบ หากต้องการเปล่ียนแปลง
สามารถแก้ไขได้และให้จดัส่งข้อสอบ หากต้องการระบขุองรางวลัสามารถระบไุด้ 

มตทิี่ประชุม เหน็ด้วย โดยคุณเจนจิรามีความเหน็ว่าควรจัดร่วมกับโครงการอบรมซ้อมอพยพหนีไฟ
ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ เน่ืองจากมีผู้เข้าร่วมอบรมค่อนข้างน้อย และมี
งบประมาณมาก คุณกาญจนาให้ข้อมูลเพิ่มเตมิว่าคณะกรรมการความปลอดภัยท่ีจัดตัง้
ขึน้มาใหม่จะด าเนินการในโครงการดังกล่าวอยู่แล้ว ท่ีประชุมขอให้หัวหน้างาน
ประสานงานกับหัวหน้าโครงการเพื่อปรึกษาถงึแนวทางความเป็นไปได้ 

4.3. คณุบริุนทร์แจ้งปัญหาการเปล่ียนแปลงงบวสัดวุา่งบประมาณการจดัซือ้หมวดวสัดกุารเรียนการสอนของ
สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรไมต่รงกบัการปฏิบตังิานจงึไมส่ามารถด าเนินการจดัซือ้ได้เพราะไมต่รงกบั
ความเป็นจริง 

มตทิี่ประชุม หัวหน้างานรับไปปรึกษากับงานธุรการ 
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4.4. คณุบริุนทร์สอบถามวา่รูปบคุลากรในหน่วยงาน ในฐานข้อมลู E-Profile จะเปล่ียนรูปภาพให้เป็น
แนวทางเดียวกนัหรือไม ่ 

มตท่ีิประชุม เห็นควรให้เปล่ียนเป็นแนวทางเดียวกัน โดยคุณบุรินทร์เป็นผู้ถ่ายภาพ 
4.5. อาจารย์เอือ้ยแจ้งวา่ซือ้เคร่ืองมือทางฟิสิกส์มาโดยมีผู้ใช้งานคือสาขาเกษตรและธรณี โดยมีปัญหาด้าน

พืน้ท่ีจดัเก็บ จงึขอสอบถามเพื่อหาพืน้ท่ีจดัเก็บ  
มตทิี่ประชุม รับทราบ โดยคุณเจนจิราขอไปประสานงานกับอาจารย์เพื่อพจิารณาต่อไป 

วาระที่ 5. เร่ืองอ่ืน ๆ 

- 

ปิดประชมุเวลา 16.51 น.  

 

              (นางสาวกลุธิดา อิทธิพร) 

                     นกัวิทยาศาสตร์ 

               ผู้จดรายงานการประชมุ 

                          (นางอมัพา เอกจิตต์) 

     หวัหน้างานปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์เพ่ือการศกึษา  

ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 

 

รายช่ือผู้ตรวจแก้ไขรายงานการประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล การแก้ไข วันที่ตรวจสอบ 

1 พีรตา ขนุโอษฐ์ แก้สีแดง ขีดฆ่า 19 พ.ค. 62 

2 กาญจนา สรีุย์พิศาล ตวัหนงัสือสีชมพ ู 22 พ.ค. 62 

3 สมยศ นิลเขียว ตรวจทาน 24พ.ค.62 

4 เอกจกัร์ จนัทร์ดอน อา่นแล้ว 26 พ.ค. 62 

5 เมธี วิบลูย์เขียว แก้สีเขียว ขีดฆ่า 27 พ.ค. 62 

6 กรรณิการ์ ภาสดา  ตรวจทาน 29 พค 62 

 


