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รายงานการประชุมคณะกรรมการ  5ส  คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ
คร้ังที ่53(2/2561) วนัที ่ 10  เมษายน  2561 

ณ  ห้องประชุม  122  อาคาร 1  คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
ผู้มาประชุม 

1. รองศาสตราจารยอ์รัญ  งามผอ่งใส  ประธานกรรมการ 
2. ดร.กราญจ์นา   ถาอินชุม   กรรมการ 
3. นางสาวณฐัฐา     รัตนโกศล  กรรมการ  
4. นางสมจิต    ศรีใหม่   กรรมการ 
5. นางสิริพร   ศรีเจริญ   กรรมการ  
6. นางนนัทิดา     อินทสัโร   กรรมการ  
7. นายฐิติพงค ์   ชินผา    กรรมการ 
8. นางสาวทรงลกัษณ์   กลบัคง   กรรมการ  
9. นางมะลิ    นิลสุวรรณ  กรรมการ  
10. นางปราณี   จนัทรัตน์   กรรมการ  
11. นางสาวจตุรพร     สอนจิต   กรรมการ  
12. นางสาวอนุสรา   มารอด   กรรมการ 
13. นางจรรยา   เพชรหวน  กรรมการ 
14. นางสาวจิณภฒัน์   แกว้ฉิมพลี  กรรมการ 
15. นายโสธร   เดชนครินทร์  กรรมการ 
16. นางสุนทัณี   แสงแจ่ม   กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1. รองศาสตราจารยสุ์ธา  วฒันสิทธ์ิ  กรรมการ 
2. ดร.กอบชยั   วรพิมพงษ ์  กรรมการ 
3. ดร.เจษฎา   โสภารัตน์  กรรมการ 
4. ผศ.ดร.ยทุธพงษ ์   สังขน์อ้ย   กรรมการ 
5. นางสุภาณี     ชนะวรีวรรณ  กรรมการ 
6. นางสาววจิิตรา   เช้ือพราหมณ์  กรรมการ 
7. นายอคัรวทิย ์    อิสสะโร   กรรมการ  
8. นางสาวอรวรรณ    พรหมสังคหะ  กรรมการ 
9. นายสุภาพ    จนัทรัตน์   กรรมการ 
10. นางสาวมาริสา   รอดรัตน์   กรรมการ  
11. นางอาภรณ์   ศรีผอ่ง   กรรมการ 
12. นางสาววนัดี   สุขสะโร   กรรมการ  
13. นางสาวกาญจนา   อุไรรัตน์   กรรมการ  
14. นางสาวจินดารัตน์   พงศรั์ตนพิศุทธ์ิ  กรรมการ 
15. นายณรงคศ์กัด์ิ   นกแกว้   กรรมการ 
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เร่ิมประชุมเวลา  09.15 น. 
 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และดาํเนินการตามวาระการประชุม ดงัน้ี 
 
วาระที ่1   เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

1.1  แผนและผลการดาํเนินงานตามแผนกจิกรรม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาต ิปีการศึกษา 2560 
รอบ 9 เดอืน (สิงหาคม 2560  – เมษายน 2561)  

ประธานฯ แจง้แผนและผลการดาํเนินงานตามแผนกิจกรรม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ปีการศึกษา 
2560 รอบ 9 เดือน (สิงหาคม 2560 – เมษายน 2561) ดาํเนินการไดต้ามแผน 6 กิจกรรม  คือ กิจกรรมท่ี 1, 2, 6, 8-10  จาก
ทั้งหมด 10 กิจกรรม คิดแป็นร้อยละ 60.00 ตามเอกสารประกอบวาระท่ี 1.1   

 
ท่ีประชุมรับทราบ และมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
1. การปรับปรุงแผนกิจกรรม 5ส โดยกาํหนดตวัวดัผลความสาํเร็จและสามารถนาํไปปรับปรุงแผนใน 

ปีต่อไป คือ แนวปฏิบติัในการแจง้การเขา้ร่วมประชุม และนาํเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํ
คณะฯ เพ่ือพิจารณาผลการปฏิบติังาน มีดงัน้ี  
 
ขั้นตอน ผู้รับผดิชอบ 

1. เลขานุการประชุมแจง้การประชุมให้
กรรมการรับทราบทางระบบต่างๆ เช่น 
เอกสาร, E-mail, E-document  

เลขานุการประชุม 

2. กรรมการแจง้การตอบรับเขา้ร่วมประชุม
ใหเ้ลขานุการประชุมทราบ หากไม่
สามารถเขา้ร่วมได ้ขอใหก้รรมการแจง้
เหตุผล และขอ้เสนอแนะในการประชุม 

กรรมการประชุม 

3. เลขานุการประชุมรายงานขอ้มูลการแจง้
ตอบรับเขา้ร่วมและไม่เขา้ร่วมประชุมให้
หน่วยสารบรรณทราบ 

เลขานุการประชุม 

4. หน่วยสารบรรณรายงานผลการดาํเนินการ
ตามแนวปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุมในท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะฯ เพ่ือ
ทราบทุก  3 เดือน 

หน่วยสารบรรณ 

 
2. กาํหนดผูรั้บผดิชอบกิจกรรม ส ท่ี 6 สาํนึกสาธารณะ ดงัน้ี 

2.1 การแยกขยะขวดพลาสติก  ผูรั้บผดิชอบรายงานขอ้มูล  หน่วยกิจการนกัศึกษา 
2.2 การลดกระดาษในการพิมพง์าน  ผูรั้บผดิชอบรายงานขอ้มูล  คณะกรรมการ 5ส ขอความ

ร่วมมือภาควชิา/หน่วยงานดาํเนินการ 
2.3 การประหยดันํ้า ไฟ  ผูรั้บผดิชอบรายงานขอ้มูล  หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 
2.4 แนวปฏิบติัในการแจง้การเขา้ร่วมประชุม  ผูรั้บผดิชอบรายงานขอ้มูล  หน่วยสารบรรณ 

3. การเพ่ิมช่องทางการส่ือสารคณะกรรมการ 5ส โดยสร้างกลุ่มปิดบน Facebook เพ่ือใหค้ณะกรรมการ
ทราบการประชุม และเสนอแนะขอ้มลูเพ่ิมเติมหากไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้
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1.2  สรุปผลการประเมนิกจิกรรม  Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2560 
 ประธานฯ แจง้สรุปผลการจดักิจกรรม Big Cleaning Day  ปีการศึกษา 2560 โดยมีการเขา้ร่วมกิจกรรม 

ของบุคลากร นกัศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผูจ้าํหน่ายสินคา้ตลาดเกษตร ม.อ. เจา้หนา้ท่ีหน่วยฉุกเฉินและบรรเทา 
สาธารณภยั ม.อ. เจา้หนา้ท่ีเทศบาลคอหงส์ และเจา้หนา้ท่ีเทศบาลนครหาดใหญ่ ในวนัองัคารท่ี  6  กมุภาพนัธ์  2561 ซ่ึง
สโมสรนกัศึกษาจดักิจกรรมในวนัเสาร์ท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2561 รวมผูเ้ขา้ร่วมจาํนวน 500  คน ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน  
317 คน มีผลความพึงพอใจในภาพรวมคะแนน 4.11 ระดบัความพึงพอใจมาก  และมีขอ้เสนอแนะเพื่อนาํไปปรับปรุงการ
จดักิจกรรมในคร้ังต่อไป ตามเอกสารประกอบวาระ 1.2 

 
ท่ีประชุมรับทราบ และใหป้รับการดาํเนินการในปีการศึกษา 2561 คือ บริเวณตลาดเกษตร ม.อ. ใหจ้ดัทาํ

ป้ายไวนิลแจง้การจดักิจกรรมและหา้มจอดรถในบริเวณดงักล่าวใหช้ดัเจน เพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุและความเสียหายแก่
ทรัพยสิ์นได ้
 
วาระที ่2    เร่ืองเพือ่พจิารณา 

2.1   “ร่าง” กาํหนดการตรวจเยีย่ม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาต ิประจําปีการศึกษา 2560 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา “ร่าง” กาํหนดการตรวจเยีย่ม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

ประจาํปีการศึกษา 2560 จาํนวน 5 กลุ่ม ตรวจเยีย่ม 60 พ้ืนท่ี ตามเอกสารประกอบวาระท่ี 2.1 
 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบและใหป้รับแกก้าํหนดการตรวจเยีย่ม 5ส ดงัน้ี 
1.   การประเมินผล 5ส ประจาํปีการศึกษา 2560 กาํหนดตรวจเยีย่ม 5ส ในช่วงเดือนเมษายน – 

พฤษภาคม  2561  โดยยกเวน้การตรวจเยีย่ม 5ส พ้ืนท่ีท่ีมีผลประเมินระดบัดีมาก จาํนวน 28 พ้ืนท่ี  
และพื้นท่ีท่ีอยูร่ะหวา่งดาํเนินการปรับปรุง เช่น หอ้งปฏิบติัการอาคาร 1 ชั้น 3 ของภาควชิาสัตว
ศาสตร์ สาํนกังานและฟาร์มปฏิบติัการสตัวศาสตร์ และตรวจเยีย่มเพิ่มเติมจาํนวน 2 พ้ืนท่ี คือ หอ้ง
สุมด และอาคารเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช ตามเอกสารแนบกาํหนดการตรวจเยีย่ม 5ส  
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจาํปีการศึกษา 2560 จาํนวน 40 พ้ืนท่ี  

2.   ในกรณีท่ีหน่วยงานใดไม่ดาํเนินการเพ่ือรับการตรวจเยีย่ม 5ส ในคร้ังท่ี 2 ขอใหร้ายงานในท่ีประชุม
คณะกรรมการประจาํคณะฯ เพ่ือขบัเคล่ือนตามนโยบาย 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

3.   ใหห้น่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะดาํเนินการ  ดงัน้ี 
3.1 ดูแลหอ้งสมุด โดยจดัแม่บา้นทาํความสะอาด เปิด-ปิดไฟ จดัหนงัสือ โตะ๊ เกา้อ้ี ใหเ้รียบร้อย  

และใหติ้ดขอ้ปฏิบติัการใชห้อ้งสมุดใหผู้ใ้ชบ้ริการไดย้ดึถือปฏิบติั 
3.2 จดัประชุมประสานงานในการปรับปรุงโรงอาหารคณะฯ โดยมีผูบ้ริหารและหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง คือ คณบดี  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน งานจดัการผลประโยชน์ทางวชิาการ  
งานคลงัและพสัดุ  

 
2.2   แบบฟอร์มประเมนิผลกจิกรรม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาต ิประจําปีการศึกษา 2560 

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแบบฟอร์มประเมินผลกิจกรรม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
ประจาํปีการศึกษา 2560 ตามแบบฟอร์มประเมินผลกิจกรรม 5ส ประเภท : สาํนกังาน หอ้งประชุม หอ้งเรียน หอ้งนํ้า 
หอ้งปฏิบติัการาและฟาร์ม ตามเอกสารประกอบวาระท่ี 2.2 

 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบ 
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เลกิประชุมเวลา  11.45  น. 
 
 

 
(นางสุนทัณี  แสงแจ่ม) 

 บนัทึกการประชุม 
 

 
(รองศาสตราจารยอ์รัญ  งามผอ่งใส) 

ผูต้รวจบนัทึกการประชุม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 
 1    
  

 

กาํหนดการตรวจเยีย่ม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาต ิประจําปีการศึกษา 2560 
ช่วงเดอืนเมษายน - พฤษภาคม 2561 

กลุ่มที ่1   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายช่ือคณะกรรมการ 5ส กลุ่มที่ 1 :   
1.  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน    หวัหนา้กลุ่ม 
2.  นางสุนทัณี   แสงแจ่ม   รองหวัหนา้กลุ่ม 
3.  นางสิริพร   ศรีเจริญ   กรรมการ 
4.  นางสาวกาญจนา  อุไรรัตน์   กรรมการ 
5.  นางจรรยา   เพชรหวน  กรรมการ  
6.  นางสาวอนุสรา   มารอด   กรรมการและเลขานุการกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ หมายเลขห้อง พืน้ที่ 

1 123 หอ้งสาํนกังานคณบดี 

หอ้งคณบดี 

หอ้งรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพนัธ์และบณัฑิตศึกษา 

หอ้งรองคณบดีฝ่ายวจิยัและนวตักรรม 

2 129 หน่วยสารบรรณ  หน่วยการเจา้หนา้ท่ี   

(เน่ืองจากยา้ยสาํนกังานหอ้ง 141) 

3 136 งานคลงัและพสัดุ  งานประชาสัมพนัธ์ 

4 - งานจดัการผลประโยชน์ทางวชิาการ 

(เน่ืองจากยา้ยสาํนกังานหอ้ง 139) 

5 - หอ้งสมุด 

6 ลานเรือ หอ้งนํ้า 



เอกสารแนบ 
 2    
  

 

กลุ่มที ่2  
 

ที ่ หมายเลขห้อง พืน้ที่ 

1  

ชั้น 3 

ชั้น 2 

ชั้น 2 

อาคารปฏิบติัการสัตวศาสตร์ 

หอ้งปฎิบติัการอาหารสัตว ์

หอ้งปฎิบติัการสรีวทิยา 

หอ้งปฎิบติัการผสมเทียม 

2 116 หอ้งรองคณบดีฝ่ายบริการวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลย ี

งานสนบัสนุนวิจยัและบ่มเพาะวิชาชีพ 

3 ทธ 105 หอ้งเรียน  อาคาร 1 

4 ทธ 106 หอ้งเรียน  อาคาร 1 

5 ทธ 107 หอ้งเรียน  อาคาร 1 

6 อาคาร 1 หอ้งนํ้า ชั้น 4 

 
รายช่ือคณะกรรมการ 5ส กลุ่มที่ 2 :   
1.  รองศาสตราจารยสุ์ธา    วฒันสิทธ์ิ  หวัหนา้กลุ่ม 
2.  นางปราณี   จนัทรัตน์   รองหวัหนา้กลุ่ม 
3.  นางสาวณฐัฐา     รัตนโกศล  กรรมการ 
4.  นางสาวจตุรพร    สอนจิต   กรรมการ 
5.  นางสมจิต    ศรีใหม่   กรรมการ 
6.  นายโสธร   เดชนครินทร์  กรรมการ 
7.  นางนนัทิดา     อินทสัโร  กรรมการและเลขานุการกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 
 3    
  

 

กลุ่มที ่3 
 
ที ่ หมายเลขห้อง พืน้ที่ 

1 - สโมสรนกัศึกษา 

2 364 หอ้งหวัหนา้ภาควชิา และสาํนกังานภาควิชาธรณีศาสตร์ 

3  

152 

251-253 

254 

350 

366 

463 

หอ้งปฏิบติัการภาควชิาธรณีศาตร์ 

หอ้งปฏิบติัการฟิสิกส์ของดิน  

หอ้งปฏิบติัการปฐพีวทิยาเบ้ืองตน้  

หอ้งปฏิบติัการจุลชีววทิยาทางดิน  

หอ้งปฏิบติัการสาํรวจดิน แผนท่ี และภาพถ่ายทางอากาศ  

หอ้งปฏิบติัการระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์  

หอ้งปฏิบติัการวิเคราะห์ดินและพืช  

4 ทธ 158 หอ้งเรียน  อาคาร 2 

5 ทธ 159 หอ้งเรียน  อาคาร 2 

6 ทธ 164 หอ้งเรียน  อาคาร 2 

7 ทธ 165 หอ้งเรียน  อาคาร 2 

8 อาคาร 2 หอ้งนํ้า ชั้น 1 และ 2 

 
รายช่ือคณะกรรมการ 5ส กลุ่มที่ 3 :   
1.  อาจารยเ์จษฎา     โสภารัตน์  หวัหนา้กลุ่ม 
2.  นายณรงคศ์กัด์ิ   นกแกว้   รองหวัหนา้กลุ่ม 
3.  นางมะลิ   นิลสุวรรณ  กรรมการ 
4.  นางสาววจิิตรา   เช้ือพราหมณ์   กรรมการ 
5.  นางสาวทรงลกัษณ์  กลบัคง   กรรมการ 
6.  นางสาวมาริสา   รอดรัตน์   กรรมการและเลขานุการกลุ่ม 
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กลุ่มที ่4 
 

ที ่ หมายเลขห้อง พืน้ที่ 

1 132 หอ้งหวัหนา้ภาควชิา และสาํนกังานภาควิชาพฒันาการเกษตร 

2 403 หอ้งปฏิบติัการภาควชิาการจดัการศตัรูพืช   

3 412 หอ้งปฏิบติัการภาควชิาการจดัการศตัรูพืช   

4 - เรือนปฏิบติัการทางกีฏวทิยา 

5 - เรือนปฏิบติัการทางพิษวทิยาแมลง 

6 - เรือนปฏิบติัการเห็ดและโรคพืช 

7 - ศนูยป์ฏิบติัการวิเคราะห์กลาง     

8 ทธ 3207 หอ้งเรียน  อาคาร 3 

9 ทธ 3209 หอ้งเรียน  อาคาร 3 

10 ทธ 3303 หอ้งเรียน  อาคาร 3 

11 ทธ 3305 หอ้งเรียน  อาคาร 3 

12 ทธ 3307 หอ้งเรียน  อาคาร 3 

13 อาคาร 3 หอ้งนํ้าชั้น 2 และ 3 

 
รายช่ือคณะกรรมการ 5ส กลุ่มที่ 4 :   
1.  อาจารยก์อบชยั    วรพิมพงษ ์  หวัหนา้กลุ่ม 
2.  นางอาภรณ์   ศรีผอ่ง   รองหวัหนา้กลุ่ม 
3.  นางสาวอรวรรณ   พรหมสังคหะ  กรรมการ 
4.  อาจารยก์ราญจ์นา   ถาอินชุม   กรรมการ 
5.  นายสุภาพ    จนัทรัตน์   กรรมการ 
6.  นางสาวจิณภฒัน์  แกว้ฉิมพลี  กรรมการและเลขานุการกลุ่ม  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 
 5    
  

 

กลุ่มที ่5 
 
ที ่ หมายเลขห้อง พืน้ที่ 

1 - อาคารปฏิบติัการพืชศาสตร์ 

2 - แปลงทดลองภาควชิาพืชศาสตร์ 

3 - อาคารเพาะเล้ียงเน้ือเยื้อพืช  

4 อาคาร 2 ชั้น 4 หอ้งปฏิบติัการภาควชิาวาริชศาสตร์ 1-5   

5 - ศนูยว์จิยัสุขภาพสัตวน์ํ้ า กิจการ ศุภมาตย ์

6 153 งานสถานีวจิยั 

7 อาคาร 2 หอ้งนํ้า ชั้น 3 และ 4 

 
รายช่ือคณะกรรมการ 5ส กลุ่มที่ 5 :   
1.  อาจารยย์ทุธพงษ ์   สังขน์อ้ย   หวัหนา้กลุ่ม 
2.  นางสุภาณี     ชนะวรีวรรณ  รองหวัหนา้กลุ่ม 
3.  อาจารยท์ศันี     ขาวเนียม   กรรมการ   
4.  นายอคัรวทิย ์    อิสสะโร   กรรมการ 
5.  นายฐิติพงค ์   ชินผา    กรรมการ  
6.  นางสาววนัดี   สุขสะโร   กรรมการและเลขานุการกลุ่ม  
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หน้าทีข่องกรรมการกลุ่มย่อยพืน้ที ่
1. ตรวจเยีย่มภาควิชา/ หน่วยงาน ตามกาํหนดการตรวจเยีย่มภาควชิา/หน่วยงาน ปีการศึกษา 2560 

(งานประกนัคุณภาพทาํการแจง้พ้ืนท่ีท่ีทาํการตรวจเยีย่มก่อน 1 สัปดาห์) 
2. หวัหนา้กลุ่มกาํหนดวนัตรวจเยีย่มแจง้กรรมการและเลขานุการกลุ่มทราบ โดยไม่ตอ้งแจง้ภาควชิา/ 

หน่วยงานท่ีรับการตรวจเยีย่มทราบ 
3. กาํหนดเวลาในตรวจเยีย่ม 5ส พ้ืนท่ีละ 10 นาที  
4. ใหค้ะแนนตามแบบฟอร์มประเมินผลกิจกรรม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ  

ประเภท: สาํนกังาน    วนัท่ีเร่ิมใช:้ 25-11-2559  หมายเลข:  F-5ส-001   
ประเภท: หอ้งประชุม   วนัท่ีเร่ิมใช:้ 25-11-2559  หมายเลข: F-5ส-002  
ประเภท: หอ้งเรียน   วนัท่ีเร่ิมใช:้ 25-11-2559  หมายเลข: F-5ส-003 
ประเภท: หอ้งนํ้า    วนัท่ีเร่ิมใช:้ 25-11-2559  หมายเลข: F-5ส-004 
ประเภท: หอ้งปฏิบติัการ และฟาร์ม วนัท่ีเร่ิมใช:้ 25-11-2559  หมายเลข: F-5ส-005 
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดท่ี้เวบ็ไซต ์5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
http://www.natres.psu.ac.th/WEBSITE/5s/5s_12.htm 

5. ส่งแบบประเมินผลถึงงานประกนัคุณภาพภายใน 1 สัปดาห์ หลงัการตรวจเยีย่ม 
        (งานประกนัคุณภาพส่งแบบประเมินผลใหก้บัทุกหน่วยงาน) 

 
มารยาทของคณะกรรมการตรวจให้คะแนน 

1. ตอ้งวางตวัเป็นกลาง ไม่มีอคติ 
2. รักษาเวลาในการตรวจใหค้ะแนน 
3. ทาํตามหนา้ท่ีขอบเขตท่ีควรทาํ ไม่กา้วก่ายในงานของหน่วยงานท่ีถกูตรวจ 
4. กรรมการใหค้ะแนนในพ้ืนท่ีของตนเองได ้
5. ตรวจในหวัขอ้ท่ีแบบประเมินใหค้ะแนนครอบคลุมถึงเท่านั้น 
6. ใหผู้ถ้กูตรวจไดอ้ธิบายถึงจุดต่างๆ ท่ีกรรมการสงสัย 
7. ไม่นาํขอ้บกพร่องหน่วยงานหน่ึงไปบอกหน่วยงานอ่ืน 
8. ไม่ควรใชค้วามคิดเห็นส่วนตวัในการเสนอแนะใหพ้ื้นท่ีดาํเนินการใดๆ 
9. ไม่ควรทาํใหผู้ถู้กตรวจ รู้สึกเหมือนวา่คณะกรรมการเป็นตาํรวจมาจบัคนร้าย 
10. ไม่ควรปิดบงัความจริงท่ีไดพ้บในการตรวจใหค้ะแนน 

 
 
 
 
 
 


