คู่มือปฏิบัติงานหลัก

เรื่อง
การให้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ
ทางวิศวกรรมศาสตร์

จัดทำโดย
นายณัฏฐพล ศรีช่วงโชติ
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คู่มือปฏิบัติงานหลัก

เรื่อง
การให้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ
ทางวิศวกรรมศาสตร์

จัดทำโดย
นายณัฏฐพล ศรีช่วงโชติ
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตรวจสอบการจัดทำ ครั้งที่ ๑
...........................................................
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ ......... เดือน.................. พ.ศ. ๒๕๖๔

ก

คำนำ
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้จัดทำตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง สูง ขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเส้นทาง
การทำงานหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ และอธิบายขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ ตลอดจนแนวทาง
แก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดยคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน
ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อช่วยให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคู่มือ
ปฏิบัติงานที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ และสามารถเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางาน
ได้อย่างรวดเร็วทำให้งานของหน่วยงาน มีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้
วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การให้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ
ทางวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึง ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติง าน กระบวนงาน ลักษณะปัญ หา
และวิธีการแก้ปัญ หาเบื้องต้น อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติง านสำหรับบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ เพราะงานให้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ
ทางวิศวกรรมศาสตร์ เป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการดำเนินการตามกระบวนงาน
สุ ด ท้ า ยนี้ ข้ าพเจ้ าขอขอบพระคุ ณ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ไ ด้ ให้ ค วามรู้ และให้ ค ำแนะนำด้ ว ยดี ต ลอดมา
และขอขอบพระคุณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่สนับสนุน
และส่ ง เสริ มให้ มี การจั ดทำคู่ มื อปฏิ บั ติ งานหลั กเล่ มนี้ ขึ้ นมา โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง คณบดี คณะวิ ทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานบริหารหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการ
ประธานบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเพื่อนร่วมงานทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้คู่มือปฏิบัติงานหลัก
เล่มนีส้ ำเร็จได้ด้วยดี
นายณัฏฐพล ศรีช่วงโชติ
นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ
กรกฎาคม ๒๕๖๔

ข

สารบัญ
หน้า
คำนำ

ก

สารบัญ

ข

ส่วนที่ ๑ บริบทมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ค่านิยมของมหาวิทยาลัย
นโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประวัติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ค่านิยมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิทยาศาสตร์
ภาระหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์

๑
๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๗
๘
๙
๑๐

ส่วนที่ ๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ ๑ การติดต่อขอใช้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
ขั้นตอนที่ ๒ การกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
ขั้นตอนที่ ๓ การเสนอแบบฟอร์มขอใช้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
ขั้นตอนที่ ๔ การจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
ขั้นตอนที่ ๕ การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ตามมาตรฐานความปลอดภัย
ขัน้ ตอนที่ ๖ การติดต่อขอคืนเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
ขั้นตอนที่ ๗ การดูแล บำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
ขั้นตอนที่ ๘ การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์

๑๑
๑๕
๒๕
๒๙
๓๑
๓๔
๔๕
๕๔
๖๓

ประวัติผู้เขียน

๖๗

ค

สารบัญภาพ
ภาพที่

หน้า

๑ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๒ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
๓ ห้องเบิกอุปกรณ์ ชั้น ๑ อาคาร ๔๒
๔ แผนผังทางหนีไฟ ชั้นที่ ๑ (ชั้นล่าง)
๕ แผนผังทางหนีไฟ ชั้นที่ ๒ (ชั้นบน)
๖ ตัวอย่างปฏิทินตารางการใช้เครื่องมือ
๗ ตัวอย่างตารางการใช้ห้องปฏิบัติการสำหรับการจัดการเรียนการสอน
๘ ตัวอย่างปฏิทินการใช้ห้องปฏิบัติการ ประจำเดือน
๙ แบบฟอร์มการยืม/คืน เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิศวกรรมศาสตร์
๑๐ แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
๑๑ ความปลอดภัยในการใช้เครื่องกลึง
๑๒ ปลอดภัยในการใช้เครื่องกัด
๑๓ ข้อควรระวังขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
๑๔ การแต่งกายในการเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน (สำหรับห้องปฏิบัติการทั่วไป)
๑๕ การแต่งกายในการเข้าพื้นที่ห้องปฏิบัติการเฉพาะ (ห้องฝึกปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต
(ห้องจำลองการผลิตน้าดื่ม))
๑๖ ตัวอย่างลักษณะการชำรุดของปืนยิงรีเวท
๑๗ ตัวอย่างลักษณะการชำรุดของประแจก๊อกแก๊ก หรือ ประแจบล็อก
๑๘ แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการห้องปฏิบัติการ/ห้องเรียน/เครื่องมือ อุปกรณ์
ทางวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๑๙ สรุปผลวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์
และห้องปฏิบัติการ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางด้านจำนวนร้อยละของผู้ใช้บริการ
จำแนกตามเพศ
๒๐ สรุปผลวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์
และห้องปฏิบัติการ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางด้านจำนวนร้อยละของผู้ใช้บริการ
จำแนกตามสถานภาพ
๒๑ สรุปผลวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์
และห้องปฏิบัติการ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางด้านจำนวนร้อยละของผู้ใช้บริการ
จำแนกตามวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ
๒๒ สรุปผลวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์
และห้องปฏิบัติการ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางด้านจำนวนร้อยละของผู้ใช้บริการ
๒๓ สรุปผลวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์
และห้องปฏิบัติการ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางด้านข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ
๒๔ ตัวอย่างใบตรวจสอบรายการเครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิศวกรรม
๒๕ การทำความสะอาด และการหยอดน้ำมันหล่อลื่น เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิศวกรรมศาสตร์

๔
๘
๑๕
๑๘
๑๙
๒๑
๒๒
๒๓
๒๖
๒๗
๓๔
๓๕
๓๕
๓๘
๓๙
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๕
๕๖

ง

สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่

หน้า

๒๖ ตัวอย่างใบตรวจสอบเครื่องมิลลิ่ง
๒๗ ตัวอย่างใบตรวจสอบเครื่องตัดโลหะ
๒๘ การเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามอายุการใช้งานของหุ่นยนต์เชื่อมแขนกล (Robot Welding)
๒๙ การถอดวาล์วกันย้อนของเครื่องกัดเนื้อโลหะด้วยหลักการทางานของกระแสไฟฟ้า (EDM)
๓๐ ความชำรุดของพื้นกระเบื้อง ห้อง ๑๒๑๕ ห้องฝึกปฏิบัติการการศึกษาการทำงาน
๓๑ ความชำรุดของฝ้าเพดาน ห้อง ๔๒๐๐๖ ห้องฝึกปฏิบัติการเครื่องกลอัตโนมัติ
๓๒ ถังขยะของเสียประเภทที่ไม่เป็นอันตราย
๓๓ ถังขยะของเสียประเภทอันตรายที่เป็นโลหะ
๓๔ ตัวอย่างฉลากสำหรับติดภาชนะบรรจุของเสียที่ได้แยกและจำแนกประเภทแล้ว

๕๗
๕๘
๖๐
๖๐
๖๑
๖๒
๖๔
๖๔
๖๕

จ

สารบัญตาราง
ตารางที่

หน้า

๑ อุปกรณ์นิรภัยสาหรับดวงตา และใบหน้า
๒ ประเภทของถุงมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์

๓๖
๓๗

ฉ

สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่

หน้า

๑ ขั้นตอนการให้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์

๑๓

๑

ส่วนที่ ๑ บริบทมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กำเนิดจากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระจุ ล จอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว (รัช กาลที่ ๕) ทรงมี พ ระมหากรุณ าโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มพระราชทาน
พระราชทรัพย์จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ให้กระทรวงธรรมการดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูขึ้น ณ บริเวณ
หลัง พระราชวังจั นทร์เกษม เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ จากนั้น ได้พั ฒ นาเป็ น โรงเรียนฝึกหัดครู
พระนครศรี อ ยุ ธยา และวิ ท ยาลั ย ครูพ ระนครศรียุ ธ ยาตามลำดั บ เมื่ อ วั น ที่ ๑๔ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วภู มิพ ลอดุ ลยเดช ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้า ฯ พระราชทานชื่อ วิท ยาลั ยครู
ทั้ง ๓๖ แห่งว่า “สถาบันราชภัฏ” นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุด แต่โดยนิตินัยยังไม่สามารถใช้ชื่อดังกล่าว
ได้ เพราะต้องมีการปรับพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูให้เป็นพระราชบัญญัติสถาบัน ราชภัฏเสียก่อน
กระทั่งวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ มีประกาศใช้พระราชบัญ ญัติ สถาบันราชภัฏรวมทั้ง ได้ รับ
พระราชทาน “ตราพระราชลัญ จกร” อันเป็นตราประจำรัชกาล ให้เป็นตราสัญ ลักษณ์ของสถาบันราชภั ฏ
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้มีการปฏิรูประบบการศึกษาให้มีเอกภาพมากยิ่งขึ้น ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ
ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๔๒ โดยได้ยุบรวมทบวงมหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการเข้าด้วยกัน และมี
การปรับโครงสร้างการบริหารกิจการภาคอุดมศึกษาของประเทศใหม่ โดยกำหนดให้องค์กรทั้งหลายที่ดูแล
กิจการภาคอุดมศึกษาในขณะนั้น ต้องผนวกรวมกันเป็นองค์กรเดียว ซึ่งก็รวมถึงสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
ด้วย แล้วให้ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมทั้งออกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยกฐานะสถาบันราชภัฏทั่วประเทศเป็น มหาวิทยาลัยโดยมี
ผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ทำให้สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับการยกฐานะให้เ ป็น
“มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” นับแต่นั้นเป็นต้นมา (เว็บไซต์: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา,
สืบค้นจาก https://www.aru.ac.th/history.php)
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย
ปรัชญา
คุณธรรม นำความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบั นที่ผลิตบัณ ฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณ ภาพ
มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคง
ให้กับประเทศ
พันธกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่กำหนดในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗ และ ๘ ดังนี้

๒

มาตรา ๗ ให้ม หาวิท ยาลัยเป็น สถาบั นอุ ดมศึ กษาเพื่ อการพั ฒ นาท้อ งถิ่ นที่ เสริม สร้ างพลั ง
ปัญ ญาของแผ่นดิ น ฟื้ นฟู พลังการเรียนรู้ เชิดชูภู มิปั ญ ญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญ
ก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมี วัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพ
ชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
มาตรา ๘ ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้กำหนดภาระหน้าที่
ของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
(๑) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็ นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิ
ปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
(๒) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
(๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ
(๕) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่ น
ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
(๖) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
(๗) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(๘) ศึกษา และแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสม
กับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
(๙) ศึกษา วิจัย ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ในการปฏิบั ติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ค่านิยมของมหาวิทยาลัย
เอกลักษณ์
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก
อัตลักษณ์
ใฝ่รู้ อุตสาหะ สำนึกดี มีจิตอาสา
ค่านิยม
เสียสละ สามัคคี มีใจใฝ่รู้

๓

นโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
นโยบายของมหาวิทยาลัย
(๑) เร่งรัดการผลิตบัณฑิ ต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่
ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
(๒) ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และสามารถแข่งขันได้
ในระดับกลุ่มประชาคมอาเซียน
(๓) เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน
(๔) ส่งเสริม การสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
(๕) สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
และการให้บริการทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
(๖) สนับสนุน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น
และสังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล
(๗) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ชุมชน อย่างคุ้มค่า
เพื่อให้เกิดการจัดการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(๘) สนับสนุนพัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล โดยใช้
หลักธรรมาภิบาล และนำวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
(๙) เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
การสอนและการวิจัยสู่ระดับสากล
(๑๐) เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
(๑๑) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

๔

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย

๔

ภาพที่ ๑ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(เว็บไซต์: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, สืบค้นจาก https://www.aru.ac.th/structure.php)

๕

ประวัติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา เริ่มผลิตครู ป.กศ. มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๘ โดยได้ย้ายจาก
ประตูชัยมายังสถานที่ปัจจุบันในปี พ.ศ.๒๕๐๙ พร้อมได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
มีหมวดวิทยาศาสตร์รับผิดชอบการสอนวิชาสายวิทยาศาสตร์และได้เปิดสอนระดับ ป.กศ.สูง วิชาเอก
วิท ยาศาสตร์ทั่วไป ต่อมาเมื่อพระราชบัญ ญั ติ วิท ยาลัยครู พ.ศ.๒๕๑๘ ประกาศใช้ได้เปิดโอกาสให้
วิทยาลั ยครูเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรีได้ หมวดวิทยาศาสตร์ได้ปรับเปลี่ยนเป็น คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มี การเปิ ด สอนถึ งระดับ ปริ ญ ญาตรีท างการศึก ษาสาขามั ธยมศึ กษาวิ ชาเอกฟิ สิก ส์
เป็นวิชาแรก
ในปี พ.ศ.๒๕๒๘ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญ ญัติวิทยาลัยครูฉบับที่ ๒ ซึ่งเปิดโอกาสให้
วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอนสาขาวิชาการอื่น ๆ นอกเหนือจากวิชาชีพครูได้ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จึ งได้ เริ่ ม เปิ ด สอนหลั ก สู ต รวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต (วท.บ.) สาขาต่ า ง ๆ เช่ น วิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์ ชีววิทยาประยุกต์ สถิติประยุกต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ ทั่วไป
เป็นต้น และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘ ทำให้สามารถเปิดสอน
หลักสูตรที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ได้วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการผลิ ต บั ณฑิ ต สาขา
วิทยาศาสตร์โดยตรง
ในปี พ.ศ.๒๕๔๒ รั ฐ บาลได้ อ อกพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมี
สาระสำคัญ ส่วนหนึ่ง กำหนดให้ มีการยุบรวมกั นของทบวงมหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในเชิงนโยบายด้านการศึกษา เป็นผลทำให้สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
สังกัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการต้องรวมกับทบวงมหาวิทยาลัย ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันราชภัฏทั่วประเทศได้รับการยกฐานะ
ให้เป็นมหาวิทยาลัย ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗
จึงทำให้สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”
ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอีกครั้ง
การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มี
การปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สามารถแข่งขันกับสถาบันการศึกษา
ชั้นนำของประเทศได้ คณะวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจำเป็ นต้อ งเร่ง พั ฒ นาทั้ง การเรียนการสอน
และการวิจัย ในด้านการเรียนการสอน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ในคณะเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ให้มากขึ้นและมีนโยบายส่งอาจารย์ให้ศึกษาต่อระดับปริญ ญาเอกเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ม าตรฐาน
หลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในด้านการวิจัยได้มีการส่งเสริมประสิทธิภาพ
คุณภาพของการวิจัย อันจะส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาโดยส่วนรวม ทั้งนี้รวมถึงงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยด้วย นอกจากนี้ยัง ได้มีการทำวิจัยโดยใช้โจทย์วิจัยของชุมชนเพื่ อให้ มหาวิทยาลัย
ของท้องถิ่นเป็นที่พึ่งทางวิชาการต่าง ๆ แก่ชุมชน เช่น โครงการวิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช เป็นต้น

๖

ภารกิ จของคณะวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี น อกจากการผลิต บั ณ ฑิ ต สาขาวิท ยาศาสตร์
ในหลายสาขาวิชาแล้วยังมีหน้าที่สอนวิชาเอกสาขาวิทยาศาสตร์ให้กับบัณฑิตสาขาครุศาสตร์ วิชาเอก
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ และสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้นักศึกษาทุกสาขาวิชา และยังได้
รับผิดชอบดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยด้วย อาทิเช่น
- ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิ ทยาศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อทำหน้าที่พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ งานวิจัย ทั้งของนักศึกษา
อาจารย์และหน่วยงานภายนอกตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับท้องถิ่น
- ศูนย์สะเต็มศึกษา จัดตั้งขึน้ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามการตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏพระนครศรีอยุธยา กั บสถาบั นส่ง เสริม การสอนวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี เพื่อ สนับ สนุ น
และส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษา โดยให้บริการทางวิชาการด้วยโครงการและกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์
ต่อการบูรณาการทักษะด้านต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้ พร้อมกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และทางด้านเทคโนโลยี (เว็บไซต์: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา, สืบค้นจาก https://aru.ac.th/sci/?page=intro)
- ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามการตกลงความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๕ พระนครศรีอยุธยา
เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานไปสู่ระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น
- ศูนย์ประเมิ นความรู้ความสามารถ จัด ตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ได้อนุญาตให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ
ตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา ฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมให้แรงงานสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับช่างไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปรัชญา
คุณภาพ คุณธรรม สร้างนวัตกรรม นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้สร้างนวัตกรรม นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
พันธกิจ
๑) ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชาติและท้องถิ่น
๒) วิจยั และพัฒนานวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
๓) บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
๔) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสืบสานความเป็นไทย และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติ

๗

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อัตลักษณ์
ก้าวทันเทคโนโลยี สำนึกดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
เอกลักษณ์
แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผู้นำด้านวิจัย เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
ค่านิยม
ใฝ่รู้ อุตสาหะ มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านวิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะสู่การเป็นองค์กรแห่งความสำเร็จ

๘

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะกรรมการประจำคณะ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป

กลุ่มงาน บริหาร
วิชาการและ
พัฒนา
การเรียนการสอน

กลุ่มงานบริการ
และพัฒนา
นักศึกษา

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
๘

สำนักงานคณบดี

กลุ่มงาน
บัณฑิตศึกษา

ศูนย์
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ศูนย์ศึกษา
ดาราศาสตร์

๑. สาขาวิชาจุลชีววิทยา
๒. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
๓. สาขาวิชาเคมี
๔ .ส าข าวิ ช าเท ค โน โล ยี
สารสนเทศ
๕ . ส าข า วิ ช า วิ ท ย าก า ร
คอมพิวเตอร์
๖. สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
๗. วิชาฟิสิกส์

๑. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
๒. สาขาวิชาคหกรรมทั่วไป
๓. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
๔. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
๕. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๖. สาขาวิช าอาชีวอนามั ยและความ
ปลอดภัย
๗. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
๘. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
๙. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

ภาพที่ ๒ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(เว็บไซต์: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, สืบค้นจาก https://aru.ac.th/sci/?page=intro&subpage=intro_structure)

๙

นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติง านในฐานะผู้ปฏิบัติง านระดับต้น ที่ต้องใช้
ความรู้ความสามารถ ทักษะทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้
การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติงาน
(๑) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมดำเนินงานวิจัย เผยแพร่ผลงานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาอุตสาหกรรม
(๒) วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ วินิจฉั ย ทางวิทยาศาสตร์ของวัตถุตัวอย่าง
สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องมือวัด เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จั ด ทำฐานข้ อ มู ล ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
ในการแข่งขัน
(๓) ให้บริการทางวิชาการในด้านต่าง ๆ เช่น ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้การปฏิบัติงานแก่เ จ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา และแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญ หาชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน
ในหน้ าที่ เพื่ อ ให้ สามารถปฏิ บั ติง านได้ อ ย่ า งถูก ต้ อ ง มี ป ระสิท ธิ ภ าพ และปฏิ บั ติ ห น้ าที่ อื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่ รับ ผิด ชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของหน่ วยงานหรือโครงการเพื่ อ ให้ การ
ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้บริการได้รับทราบข้อมูล
และความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่ วยงาน ตลอดจนผู้รับบริการ ได้รับทราบข้อมูลที่เป็น
ความรู้ต่ าง ๆ ที่ เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่ วยงาน และใช้ประกอบ
การพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

๑๐

ภาระหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมายงานให้นักวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่ ความรับผิดชอบใน
การดำเนินงานเกี่ยวกับ การปฏิบัติการทางการเรียนการสอน การให้บริการ และภาระงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมายประกอบด้วย
๑. ให้ บ ริก าร และดำเนิ น งานทางด้านการวิเคราะห์ วิจั ย และทดสอบทางวิท ยาศาสตร์
ทางเทคโนโลยี และทางวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดสอบ วิเคราะห์ และวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ เช่น การทดสอบคุณสมบัติทางกลของวัสดุ การวิจัยทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ การวิเคราะห์ การหาองค์ประกอบหรือคุณสมบัติทางวิศวกรรม รวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงาน
ผลการวิเคราะห์ การทดสอบ
๒. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยสอน ถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และวิศวกรรม
๓. รับผิดชอบดูแล ปรับปรุง และพัฒนาห้องปฏิบั ติการทางวิศวกรรมศาสตร์ ของหลักสูตร
วิศ วกรรมการจั ดการ และหลั กสู ต รเทคโนโลยี อุต สาหกรรม การจั ด ทำฐานข้ อ มู ลห้ อ งปฏิ บั ติ การพื้ น ฐาน
งานทดสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องจักรประจำห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
๔. งานบริการยืม - คืน เครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับจัดการเรียนการสอน งานจัดหาโสตทัศนูปกรณ์
สำหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. งานจัดการสารเคมี วัสดุ และครุภัณ ฑ์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม งานจัดการของเสีย
อันตรายในห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งกำจัดของเสียอย่างถูกวิธี และถูกสุขลักษณะ
๖. งานจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิศ วกรรมศาสตร์ งานตรวจสอบระบบ
ความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อป้องกัน และช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุในระหว่าง
ทำการปฏิบัติการ
๗. งานบริก ารวิชาการ งานพั ฒ นาหลักสู ตรการฝึก อบรมสำหรับ ใช้อ บรม พั ฒนาเพิ่ มพู น
ทักษะวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมแก่นักศึกษา และประชาชนทั่วไป งานผลิตสื่อสำหรับการฝึกอบรม ดำเนินการ
ฝึกอบรมในโครงการบริการวิชาการ เป็นผู้ช่วยวิทยากร วิทยากร หรือ ผู้ประเมิน ในโครงการบริการวิชาการ
ติดตามและสรุปรายงานผลการโครงการบริการวิชาการและหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น
๘. งานประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตร การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และรายงานผลคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และบัณฑิตปริญ ญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
๙. งานเก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและรายงานผลความพึงพอใจต่ อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ของหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการ และหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๑๐. ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงาน ตอบปัญหา ชี้แจง เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๑๑

ส่วนที่ ๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เรื่อง การให้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การให้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
ของหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการนี้ ถือเป็นงานสำคัญที่สนับสนุนพันธกิจทางด้านการเรียน การสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการของหลักสูตร และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งการให้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์
และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ ของหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการนั้นมีจุดมุ่งหมายในการให้บริการ
สำหรับการเรียน การสอน ตามตารางเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้บริการทดลอง การทดสอบ
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ การทำวิทยานิพนธ์ การทำวิจัย การทำปัญหาพิเศษ
โครงงานของนักศึกษา การตรวจวัด การวิเคราะห์ และงานบริการวิชาการ อาทิเช่น การฝึกอบรม การพัฒนา
ทัก ษะฝี มือ ส่ งเสริม สมรรถนะทางวิ ช าชีพ ให้ แก่ นั กเรียน นั กศึ กษา คณาจารย์ และบุ คคลทั่ ว ไปในสถาน
ประกอบการ
สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการ มีห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ ที่อยู่ในความดูแล
รับผิดชอบ จำนวน ๒๔ ห้อง ดังนี้
- ห้องปฏิบัติการประจำอาคาร ๑๒ จำนวน ๕ ห้อง ได้แก่
- ห้อง ๑๒๐๔ ห้องฝึกปฏิบัติการงานไม้และงานก่อสร้าง
- ห้อง ๑๒๐๕ ห้องฝึกปฏิบัติการงานเชื่อมและโลหะแผ่น
- ห้อง ๑๒๐๖ ห้องฝึกปฏิบัติการงานฝึกฝีมือพื้นฐาน
- ห้อง ๑๒๑๔ ห้องฝึกปฏิบัติการวัสดุศาสตร์
- ห้อง ๑๒๑๕ ห้องฝึกปฏิบัติการการศึกษาการทำงาน
- ห้องปฏิบัติการประจำอาคาร อาคาร ๔๒ จำนวน ๑๙ ห้อง ได้แก่
- ห้อง ๔๒๐๐๑ ห้องฝึกปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน
- ห้อง ๔๒๐๐๒ ห้องฝึกปฏิบัติการเครื่องมือวัดละเอียด
- ห้อง ๔๒๐๐๓ ห้องฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต
- ห้อง ๔๒๐๐๔ ห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
- ห้อง ๔๒๐๐๕ ห้องฝึกปฏิบัติการเครื่องกลพื้นฐาน
- ห้อง ๔๒๐๐๖ ห้องฝึกปฏิบัติการเครื่องกลอัตโนมัติ
- ห้อง ๔๒๐๐๗ ห้องฝึกปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ
- ห้อง ๔๒๐๐๘ ห้องฝึกปฏิบัติการนิวแมติกและไฮดรอลิกส์
- ห้อง ๔๒๐๐๙ ห้องฝึกปฏิบัติการวิศวกรรมระบบควบคุม
- ห้อง ๔๒๐๑๐ ห้องฝึกปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม (ห้องจำลอง
การผลิตน้ำดื่ม)
- ห้อง ๔๒๐๑๑ ห้องฝึกปฏิบัติการการวางผังโรงงานทางอุตสาหกรรม (ห้องจำลอง
การผลิตน้ำดื่ม)
- ห้อง ๔๒๐๑๒ ห้องฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

๑๒

- ห้อง ๔๒๐๑๓ สำนักงานศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
- ห้อง ๔๒๐๑๔ ห้องฝึกปฏิบัติการการจำลองสถานการณ์
- ห้อง ๔๒๐๑๕ ห้องฝึกปฏิบัติการการวางแผนและควบคุมการผลิต (ห้องจำลองการผลิต
กระบวนการพลาสเจอร์ไรส์)
- ห้อง ๔๒๐๑๗ ห้องฝึกปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม
- ห้อง ๔๒๑๐๘ ห้องฝึกปฏิบัติการระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า และการประมวลผล
สัญญาณเชิงเลข
- ห้อง ๔๒๑๐๙ ห้องฝึกปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
- ห้อง ๔๒๑๑๔ ห้องฝึกปฏิบัติเทคโนโลยี CAD/CAM
- ห้อง ๔๒๑๑๕ ห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
ในการใช้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องคำนึงถึง
ความรู้ ความชำนาญของผู้ให้ และผู้ใช้บริการ รวมถึงข้อพึ งระวังในเรื่องความปลอดภัย ในการใช้ เครื่องมื อ
และห้องปฏิบัติการ ซึ่งในบางครั้งพบปัญหาจากวิธีการใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือที่ไม่ถูกต้อง หรือใช้เครื่องมือ
ไม่ถูก ประเภทกับงาน รวมถึงไม่ท ราบข้อปฏิ บัติ และขั้นตอนที่ เกี่ยวข้องในการขออนุ ญ าตใช้ง านเครื่อ งมื อ
และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
นอกจากนี้ การให้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ ของหลักสูตร
วิศวกรรมการจัดการ ยังเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
เกิดการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการระดับพื้นฐาน สร้างความตระหนักถึงความปลอดภัย
เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ลดโอกาส และความเสี่ยงการเกิดอุบัติภัย
จากการใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ และการใช้ห้องปฏิบัติการ อีกทั้งยังเป็นการทบทวนให้ผู้ปฎิบัติการมีความเข้าใจ
มากขึ้นในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์พื้นฐานในแต่ละประเภทจนสามารถผลักดันเข้าสู่โครงการยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยห้องปฏิบตั ิการ
จากความเป็นมาและความสำคัญดังกล่าว ผู้เขียนจึงได้เขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักการให้บริการ
เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อจะได้พัฒนาคุณภาพการให้บริการเครื่องมือ
อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ อีกทั้ง ผู้ปฏิบัติการในห้ องปฏิบัติการมีความเข้าใจมากขึ้น
ในการใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์พื้นฐานของห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ และสามารถช่วยป้องกันอันตราย
และลดความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติ การทางวิศวกรรมศาสตร์ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็น
แนวทางในการวางแผน และพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ของหลักสูตร
นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติการยังสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการให้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ
ทางวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น
จนสิ้นสุดกระบวนการ ตามขัน้ ตอนดังนี้ แสดงในแผนภูมิที่ ๑

๑๓

ขั้นตอน การให้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
เริ่มต้น

๑

นักศึกษา หรือผู้ขอใช้ ติดต่อขอใช้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์
และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์

๒

นักศึกษา หรือผู้ขอใช้ เลือกแบบฟอร์ม
และกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
ตรวจสอบข้อมูล

๓

ไม่อนุญาต

การเสนอแบบฟอร์มการขอใช้บริการ
ประธานบริหารหลักสูตรพิจารณา
ให้ความเห็น

อนุญาต

อนุญาต
กรณีบุคคลภายนอก

อนุญาต
กรณีบุคคลภายใน

ผู้ขอใช้ลงบันทึกในสมุดแบบบันทึกขอใช้ห้องปฏิบัติการ

เสนอแบบฟอร์มต่อคณบดี/ผู้รับมอบอำนาจจากคณบดี

ผู้ขอใช้วางบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนไว้เพื่อเป็น
หลักฐาน

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบข้อมูล

คณบดี/ผู้รับมอบ
อำนาจจากคณบดี
พิจารณาให้ความเห็น

อนุญาต

แผนภูมิที่ ๑ ขั้นตอนการให้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์

ไม่อนุญาต

๑๔

๔

เจ้าหน้าที่จัดเตรียมห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์ ตรวจสอบ
สภาพห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์ก่อนให้ผู้ขอใช้เข้าใช้

๕

ผู้ขอใช้บริการ ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ
ทางวิศวกรรมศาสตร์ตามมาตรฐานความปลอดภัย

๖

ผู้ขอใช้บริการ ติดต่อขอคืนเครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์

๗

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
สภาพของเครื่องมือ
และห้องปฏิบัติการ

๘

จัดการของเสีย
จากห้องปฏิบัติการ

อนุญาต

ไม่อนุญาต

เครื่องมือ
และห้องปฏิบัติการ
อยู่ในสภาพชำรุด

เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ
อยู่ในสภาพปกติ

ดูแล บำรุง รักษา เครื่องมือ
และห้องปฏิบัติการให้เรียบร้อย

ผู้ใช้บริการดำเนินการ
แก้ไขซ่อมแซม

สิ้นสุด

แผนภูมิที่ ๑ ขั้นตอนการให้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ)

๑๕

ขั้นตอนที่ ๑ การติดต่อขอใช้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
๑. นักศึกษา หรือผู้ขอใช้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
ของหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือนักวิทยาศาสตร์ เพื่อขอรับบริการได้ทุกวันทำการ
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐น.
ณ ห้องเบิกอุปกรณ์ ชั้น ๑ อาคาร ๔๒

ภาพที่ ๓ ห้องเบิกอุปกรณ์ ชั้น ๑ อาคาร ๔๒
๒. หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการดำเนินการให้บริการเครื่องมืออุปกรณ์ อุปกรณ์และเครื่องจักร
ทางวิศวกรรมศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรทางวิศวกรรมศาสตร์
ที่ผู้ขอใช้สามารถใช้ด้วยตนเองได้ และเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรทางวิศวกรรมศาสตร์ที่ผู้ขอใช้ ต้องใช้
ภายใต้ ก ารควบคุ ม ดู แ ล จากนั ก วิท ยาศาสตร์ หรือ ต้ อ งได้ รั บ การสอนวิธี ก ารใช้ ง านจากนั ก วิท ยาศาสตร์
มีรายละเอียดดังนี้

๑๖

๒.๑ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักร ทางวิศวกรรมศาสตร์ที่ผู้ขอใช้สามารถใช้
ด้วยตนเอง ได้แก่
- ไขควงแฉก ไขควงแบน ไขควงวัดไฟฟ้า (Test Lamp)
- ประแจแหวน ประแจปากตาย ประแจก๊อกแก๊ก ประแจบล็อก
- คีมตัด คีมปลายแหลม คีมรวม คีมปอกสายไฟ คีมย้ำหางปลา คีมคอม้า คีมล็อค
- ค้อนหงอน ค้อนเดินสายไฟฟ้า ค้อนเคาะสแลก ค้อนยาง ค้อนปอนด์
- แปรงทาสี แปรงทองเหลือง แปรงขัดโลหะ
- ปืนอัดซิลิโคน ปืนยิงรีเวท ปืนกาวแท่ง
- หัวแร้งปากกา หัวแร้งด้ามปืน ที่ดูดตะกั่ว
- เวอร์เนียคาลิปเปอร์
- ไมโครมิเตอร์
- เครื่องมือวัดขนาดความสูง (Height Gauge)
- ไดอัลเกจ (Dial Gauge)
- เครื่องวัดระดับน้ำ
- เครื่องหินเจียร
- เครื่องตัดไฟเบอร์ (Portable cut-off)
- เครื่องเลื่อยสายพาน
- เครื่องสว่านไฟฟ้า
- เครื่องเจาะสว่านแบบแท่น
- เครื่องเชือ่ มไฟฟ้า
- เครื่องดูด-เป่าลมไฟฟ้า (Blower)
- เครื่องเลื่อยจิ้กซอว์
- เครื่องตัดอัลตร้าโซนิค
- เครื่องเลื่อยวงเดือน
- เครื่องขัดกระดาษทราย
- เครื่องเซาะร่องไม้ (Router)
- เครื่องไสไม้
- เครื่องขันประแจบล็อกลม (Air Impact Wrench)
- มัลติมิเตอร์
- เครื่องจ่ายไฟฟ้า ขนาด ๐-๑๒ โวลต์ (Power Supply)
- เครื่องมือวัดสัญญาณไฟฟ้า (Oscilloscope)
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
- เครื่องพันขดลวด
- เครื่องเจาะสว่านแบบแท่น
- เครื่องอัดจารบี
- เครื่องกวนผสมแบบใบพัด
- เครื่องปั้มลมแบบเคลื่อนที่

๑๗

๒.๒ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักร ทางวิศวกรรมศาสตร์ที่ผู้ขอใช้ต้องใช้ภายใต้
การควบคุม ดูแล จากนักวิทยาศาสตร์ หรือต้องได้รับการสอนวิธีการใช้งานจากนักวิทยาศาสตร์ ได้แก่
- เครื่องเจียระไนราบ
- เครื่องห่อฟิล์มอัตโนมัติ
- เครื่องส่งฉลากอัตโนมัติ
- เครื่องมิลลิ่ง
- เครื่องกลึง
- เครื่องตัดโลหะแผ่น
- เครื่องตัดบากมุมโลหะ
- เครื่องตัดพลาสม่า (Plasma Cutting)
- เครื่องไสไม้แบบแท่น
- เครื่องเลื่อยวงเดือนแบบแท่น
- เครื่องปั้มกดไฮดรอลิกส์
- เครื่องบรรจุน้ำ
- เครื่องเป่าขวด
- เครื่องฉีดพลาสติก
- เครื่องขึ้นรูปพลาสติกแบบหมุนเหวี่ยง (Rotational Molding Machine)
- เครื่องกัดชิ้นงานอัตโนมัติ (CNC)
- เครื่องกัดเนื้อโลหะด้วยหลักการทำงานของกระแสไฟฟ้า (EDM)
- เครื่องกัดโลหะด้วยเส้นลวดนำไฟฟ้า (Wire cut)
- เครื่องทดสอบแรงดึง (Tensile Test)
- เครื่องทดสอบแรงกด (Compression Test)
- หุ่นยนต์เชื่อมแขนกล (Robot welding)
- เครื่องพิมพ์ ๓ มิติ (3D Printer)
- เครื่องมือวัด ๓ มิติ (CMM : Coordinate Measuring Machine)
๓. ผู้ขอใช้บริการเครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ของหลักสูตรวิศวกรรม
การจัดการ จะต้องศึกษา และอ่านรายละเอียด ระเบียบและข้อปฏิบัติของห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
ซึ่งเป็นข้อควรปฏิบัติในภาพรวม เพื่อให้ทุกคนปฏิบตั ิเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกัน เป็นการป้องกันความผิดพลาด
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ ช่วยให้ทำงานได้
อย่างสะดวกเป็นขั้นตอน มีความเป็นระเบียบ และง่ายต่อการติดตามและตรวจสอบ
แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ของหลักสูตรวิศวกรรม
การจัดการ แบ่งเป็น ๓ ด้าน คือ
ด้านที่ ๑ กายภาพ
- ผู้ขอใช้ บริการต้องรู้แผนผั งอาคาร แผนผั งห้องปฏิ บั ติการ ทางเข้า ทางออก
แผนผังทางหนีไฟตำแหน่งถังดับเพลิง อุปกรณ์ระงับอัคคีภัย แสดงดังภาพที่ ๔ และภาพที่ ๕

๑๑

๑๘

ภาพที่ ๔ แผนผังทางหนีไฟ ชั้นที่ ๑ (ชัน้ ล่าง)

๑๒

๑๙

ภาพที่ ๕ แผนผังทางหนีไฟ ชั้นที่ ๒ (ชั้นบน)

๒๐

ด้านที่ ๒ การแต่งกาย
- ผู้ขอใช้บริการต้องสวมเสื้อคลุมปฏิบัติการ
- ผู้ขอใช้บริการต้องสวมรองเท้าหุ้มปลายเท้า ห้ามสวมรองเท้าแตะ
- ผู้ขอใช้บริการต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้เรียบร้อย เช่น หน้ากาก
ถุงมือ แว่นตานิรภัย
- ผู้ขอใช้บริการต้องไม่สวมใส่เสื้อผ้ารุ่มร่าม และรวบผมให้เรียบร้อย
ด้านที่ ๓ การปฏิบัติการ
- ผู้ขอใช้บริการต้องทำการทดลองด้วยความระมัดระวัง มีสติ ไม่ประมาทเลินเล่อ
หรือหยอกล้อกันในระหว่างทำการปฏิบัติการ
- ผู้ขอใช้บริการต้องไม่ทำการทดลองใดๆ นอกเหนือไปจากการทดลองที่มีไว้ในคู่มือ
ปฏิบัติการ หรือที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ผู้ควบคุมเท่านั้น
- ก่อนใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ผู้ขอใช้บริการ ต้องสังเกตป้ายเตื อนต่างๆ ที่ติดอยู่
หน้าเครื่องจักร และบริเวณโดยรอบ
- เมื่อทำการบัดกรีจะต้องเปิดหน้าต่าง ระบายอากาศ
- ห้ามสูบบุหรี่ ในห้องปฏิบัติการ
- ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ในห้องปฏิบัติการ
- ห้ามรับประทานสารใดๆ และหลีกเลี่ยงการสูดดมสารเคมีโดยไม่จำเป็น
- หากมีนำ้ มัน หรือสารหล่อลื่นหกต้องรีบทำความสะอาดทันทีด้วยวิธีที่เหมาะสม
- สารเคมีที่เป็นอันตรายหยดลงบนผิวหนังหรือเสื้อผ้าให้รีบล้างด้วยน้ำทันที
- ทิ้งสารเคมีอันตรายในถังเก็บสารเคมี
- หากผู้ขอใช้บริการเมื่อเกิดอุบัติเหตุในขณะทำการทดลอง เช่น ถูกเศษแก้วบาด
ขวดสารแตกหรือไฟไหม้ ต้ องรายงานอุ บัติเหตุที่ เกิดขึ้น ทุก ครั้งต่ ออาจารย์ผู้ควบคุม หรือนั กวิทยาศาสตร์
หรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ
- เมื่อเกิดไฟไหม้ในห้องปฏิบัติการ ผู้ขอใช้บริการต้องประเมินว่าจะสามารถระงับเหตุ
ได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถทำได้ให้รีบออกจากห้องปฏิบัติการ และแจ้งอาจารย์ผู้ควบคุม หรือนักวิทยาศาสตร์ทันที
- เมื่อทำงานเกี่ยวกับสารเคมีเสร็จแล้ว ต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ
- ผู้ขอใช้ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์จะต้องรั บผิดชอบระมัดระวัง ดูแลรักษา
อุปกรณ์ เครื่องมือ และห้องปฏิบตั ิการให้อยู่ในสภาพดีตลอดการใช้งาน
- หากมีข้อสงสัยในการใช้ห้องปฏิบัติกากร/เครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือไม่ทราบวิธีการใช้
ต้องสอบถามผู้อนุญาต/เจ้าหน้าที่ก่อนใช้
- กรณีที่อุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการชำรุดหรือเสียหายโดยไม่สามารถ
ซ่อมได้ซึ่งเกิดจากความประมาทของผู้ขอใช้ การใช้ เครื่องมือผิดประเภท หรือผู้ขอใช้ทำสูญ หาย ให้ผู้ขอใช้
เป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ ซื้อทดแทนโดยใช้ยี่ห้อเดิมหรือเทียบเคียงกับอุปกรณ์และเครื่องมือที่ชำรุด สูญ หายไป
ให้อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้สอน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นำเรื่องเสนอประธานบริหารหลักสูตรทันที
- หากผู้ขอใช้ไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการใช้ห้ องปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์
จะทำหนังสือแจ้งไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้สอน ให้ว่ากล่าวตักเตือน และถ้าหากยังคงไม่ปฏิบัติตามแนวทาง
การใช้ห้องฯ จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ใช้หอ้ งปฏิบัติการในครัง้ ต่อไป

๒๑

๔. นักศึกษา หรือผู้ขอใช้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
ของหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการ สอบถามสถานะเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
ต่ อ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ ที่ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ จ ะได้ ด ำเนิ น การตรวจสอบสถานการณ์ ใช้ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์
ทางวิศวกรรมศาสตร์ จากปฏิทินตารางการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ตามภาพที่ ๖ และตรวจสอบการใช้ห้องปฏิบัติการ
สำหรับการจัดการเรียนการสอน จากตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ ตามภาพที่ ๗ ควบคู่กับการตรวจสอบสถานะ
ในการให้บริการ จากปฏิทินการใช้ห้องปฏิบัติการ ประจำเดือน ดังภาพที่ ๘

ภาพที่ ๖ ตัวอย่างปฏิทินตารางการใช้เครื่องมือ

๒๒

๒๒

ภาพที่ ๗ ตัวอย่างตารางการใช้ห้องปฏิบัติการสำหรับการจัดการเรียนการสอน

๒๓

๒๓

ภาพที่ ๘ ตัวอย่างปฏิทินการใช้ห้องปฏิบัติการ ประจำเดือน

๒๔

ในกรณีท่ีห้องปฏิบัติการไม่ว่าง นักวิทยาศาสตร์ จะดำเนินการแจ้ง นักศึกษา หรือผู้ ขอใช้
เปลี่ยนแปลงไปใช้ในวันที่ว่าง หากนักศึกษา หรือผู้ขอใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกำหนดการได้ นักวิทยาศาสตร์
จะเสนอห้องปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน
ในกรณีท่หี ้องปฏิบัติการสามารถให้บริการได้ นักวิทยาศาสตร์จะดำเนินการลงจองการขอใช้
ห้องปฏิบัติการในปฏิทินตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ และให้ผู้ขอใช้บริการรับแบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือ
และอุ ป กรณ์ ท างวิ ศ วกรรมศาสตร์ หรื อ แบบฟอร์ ม การขอใช้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางวิ ศ วกรรมศาสตร์
แล้วจึงดำเนินการต่อไปในขั้นตอนที่ ๒
ปัญหา
๑. นักศึกษาหรือผู้ขอใช้บริการเครื่องมือ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์มาติดต่อ
ขอใช้นอกเหนือเวลาให้บริการ
๒. นักศึกษาหรือผู้ขอใช้บริการเครื่องมือ และห้องปฏิบัติการทางวิ ศวกรรมศาสตร์ไม่ทราบ
ระเบียบและแนวปฏิบัติในการขอใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ ของหลักสูตรวิศวกรรม
การจัดการ
แนวทางแก้ปัญหา
๑. ติดประกาศช่วงเวลาในการให้บริการเครื่องมือ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
๒. ดำเนิ น การจั ด ทำระเบี ย บและข้ อ ปฏิ บั ติ ในการขอใช้ เครื่ อ งมื อ และห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ทางวิศวกรรมศาสตร์ ของหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการ
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรติดประชาสัมพันธ์ ระเบียบและข้อปฏิบัติในการขอใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ
ทางวิศวกรรมศาสตร์ แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ในบริเวณที่สังเกตเห็นได้ง่าย
๒. ควรติดข้อมูลจำนวนรายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักร ทางวิศวกรรมศาสตร์ที่ผู้
ขอใช้บริการสามารถใช้ด้วยตนเอง และผู้ขอใช้ต้องใช้ภายใต้การควบคุม ดูแล จากนักวิทยาศาสตร์ หรือต้อง
ได้รับการสอนการใช้งาน จากนักวิทยาศาสตร์ ให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบจำนวนคงเหลือ
และความพร้อมในการให้บริการ

๒๕

ขั้นตอนที่ ๒ การกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
เมื่อนักศึกษา หรือผู้ขอใช้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
ได้ศึกษาแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ ของหลักสูตรวิศวกรรมการ
จัดการ และดำเนิ น การสอบถามสถานะของเครื่องมื อ อุป กรณ์ และห้อ งปฏิ บั ติการทางวิศวกรรมศาสตร์
จากนักวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้ว ให้ นักศึกษา หรือผู้ขอใช้บริการร้องขอแบบฟอร์มขอใช้บริการเครื่อ งมือ
แบบฟอร์มการขอใช้หอ้ งปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ต่อนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งดำเนินการดังนี้
๑. นั ก ศึ ก ษา หรื อ ผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารเครื่ อ งมื อ และห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางวิ ศ วกรรมศาสตร์
ของหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการ เลือกใช้ “แบบฟอร์ม” ให้ถูกต้อง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ชัดเจน
พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการพิจารณา โดยขอแบบฟอร์มได้ที่นักวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีแบบฟอร์มดังนี้
แบบที่ ๑ แบบฟอร์มการการยืม/คืน เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิศวกรรมศาสตร์ ดังภาพที่ ๙
แบบที่ ๒ แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ ดังภาพที่ ๑๐
๒. ในการกรอกแบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ และแบบฟอร์ม
การขอใช้ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับนักศึกษา หรือผู้ขอใช้บริการจะมีแนวทางการปฏิบัติ
ที่แตกต่างกัน ดังนี้
๒.๑ สำหรับอาจารย์ผู้สอนที่มีชั่วโมงการเรียนการสอน ภาคปฏิบั ติการ และมี ความจำเป็ น
ต้องใช้ ห้ อ งปฏิ บั ติก ารในชั่ วโมงดังกล่ าว ให้ อ าจารย์ ผู้ส อนแจ้ ง เจ้ าหน้ าที่ ห้ อ งปฏิ บั ติก ารวิศ วกรรมศาสตร์
หรือนักวิทยาศาสตร์ เพื่อจัดเตรียมห้องและวัสดุอุปกรณ์โดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตขอใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนมีการเรียนการสอน ๑ วันทำการ
เนื่องจากได้มีการกำหนดการใช้ห้องปฏิบัติการลงในตารางเรียนตารางสอนเรียบร้อยแล้ว
๒.๒ สำหรับนักศึกษา หรือผู้ขอใช้บริการที่มีความประสงค์ขอใช้บริการเพื่อทำปริญญานิพนธ์
ปั ญ หาพิ เศษ หรื อ งานวิจั ย ให้ ก รอกแบบฟอร์ม ขออนุ ญ าตขอใช้ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ และห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ทางวิศวกรรมศาสตร์ อย่างครบถ้วนพร้อมแนบบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประชาชน ยื่นต่อนักวิทยาศาสตร์
ทั้งนี้ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนมีการใช้งาน ๓ วันทำการ และขอใช้ได้ครั้งละไม่เกิน ๒ วัน
๒.๓ สำหรับอาจารย์ หรือเจ้าหน้ าที่ที่ ทำงานวิจัยโดยมีความประสงค์ ที่จะใช้ เครื่องมื อ
อุ ป กรณ์ และห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางวิ ศ วกรรมศาสตร์ ให้ ก รอกแบบฟอร์ ม อย่ า งครบถ้ ว น และยื่ น ต่ อ
นักวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนมีการใช้งาน ๓ วันทำการ และขอใช้ได้ครั้งละไม่เกิน ๗ วัน
๒.๔ สำหรับบุคคลภายนอกที่มีความประสงค์ที่จะใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ
ทางวิศวกรรมศาสตร์ ให้กรอกแบบฟอร์มอย่างครบถ้วนพร้อมแนบบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนัง สือที่
สามารถยืนยันตัวตนที่หน่วยงานราชการออกให้ อาทิเช่น บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานมหาวิทยาลัย ใบขับขี่
เป็นต้น แล้วยื่นต่อนักวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนมีการใช้งาน ๓ วันทำการ และขอใช้ได้ครั้งละ
ไม่เกิน ๒ วัน
๓. นั ก วิ ท ยาศาสตร์ รั บ แบบฟ อร์ ม ขอใช้ เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ และห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ทางวิศวกรรมศาสตร์จากนักศึกษา หรือผู้ขอใช้ แล้วให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด สถานะของผู้ใช้
ว่าเป็ นบุ ค คลภายใน หรือบุ คคลภายนอก ตรวจสอบความประสงค์ในการขอใช้ ในแบบฟอร์มให้ ครบถ้ว น
แล้วดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ ๓

๒๖

ภาพที่ ๙ แบบฟอร์มการยืม/คืน เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิศวกรรมศาสตร์

๒๗

ภาพที่ ๑๐ แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์

๒๘

ปัญหา
๑. ผู้ขอใช้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ กรอกข้อมูล
ไม่ครบถ้วน
๒. ผู้ขอใช้บริการรายมือเขียนไม่สามารถอ่านได้ หรืออ่านได้ยาก
๓. ผู้ขอใช้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ แนบเอกสารไม่
ครบถ้วน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือที่สามารถยืนยันตัวตนที่หน่วยงานราชการออกให้ อาทิเช่น
บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานมหาวิทยาลัย ใบขับขี่ เป็นต้น
แนวทางแก้ปัญหา
๑. จัดทำตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม การขอใช้เครื่อ งมือ อุปกรณ์ ทางวิศวกรรมศาสตร์
และแบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
๒. ติ ด ต่ อ ผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารเพื่ อ สอบถามรายละเอี ย ดที่ ไ ม่ ส ามารถอ่ านได้ หรื อ อ่ านได้ ย าก
เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้น
๓. จั ด ทำตั ว อย่ า งการเอกสารแนบการขอใช้ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ทางวิ ศ วกรรมศาสตร์
และแบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
ข้อเสนอแนะ
๑. ติ ด ตั วอย่ างการกรอกแบบฟอร์ม การขอใช้ เครื่อ งมื อ อุ ป กรณ์ ทางวิศ วกรรมศาสตร์
และแบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ให้ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่าย
๒. ควรติดตั้ง กล่อง หรือตู้ใส่แบบฟอร์มเอกสาร โดยแยกประเภทของแบบฟอร์มให้ถูกต้อง
เพื่อความสะดวกในการให้ผู้ขอใช้บริการสามารถนำแบบฟอร์มมากรอกได้ทันที

๒๙

ขั้นตอนที่ ๓ การเสนอแบบฟอร์มขอใช้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
แบบฟอร์มการการยืม/คืน เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิศวกรรมศาสตร์ และแบบฟอร์มการขอใช้
ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ของหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการ และหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนั้น
มีรูปแบบการเสนอเพื่อขออนุญาตใช้บริการ โดยแบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบ คือ สำหรับผู้ขอใช้ที่เป็น นักศึกษา
หรือบุ คลากรภายในหน่วยงาน และสำหรับ ผู้ขอใช้ที่ เป็ น นั กศึก ษา หรือบุ คลากรภายนอกหน่วยงาน ซึ่ง มี
แนวปฏิบัติ ดังนี้
๓.๑ การเสนอแบบฟอร์มขอใช้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
ในกรณีเป็นบุคคลภายใน
๓.๑.๑ นักวิทยาศาสตร์ดำเนินการเสนอแบบฟอร์มขอใช้บริ การเครื่องมืออุปกรณ์
และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ ต่อประธานบริหารหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพิจารณาอนุญาต
การขอใช้บริการ
๓.๑.๒ เมื่ อ ประธานบริ ห ารหลั ก สู ต รพิ จ ารณาอนุ ญ าตแล้ ว ให้ นั ก วิ ท ยาศาสตร์
ดำเนินการแจ้งผลการอนุญ าตต่อผู้ขอใช้บริการ โดยแจ้ง ทางหมายเลขโทรศัพ ท์ หรือสามารถตรวจสอบผล
การอนุญาตได้ที่ห้องเบิกอุปกรณ์
ในกรณี ที่ ป ระธานบริห ารหลั ก สู ต รพิ จ ารณาไม่ อ นุ ญ าตให้ ใช้ เครื่อ งมื อ อุ ป กรณ์
และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ ให้นักวิทยาศาสตร์ดำเนินการแจ้งนักศึกษา หรือผู้ขอใช้บริการทันที
พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลในการไม่อนุญาต แนะนำแนวทางแก้ไข และแจ้งให้นักศึกษา หรือผู้ขอใช้ดำเนินการ
แก้ไขจึงขออนุญาตใหม่อีกครั้ง
๓.๒ การเสนอแบบฟอร์มขอใช้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
ในกรณีเป็นบุคคลภายนอก
๓.๒.๑ นักวิทยาศาสตร์ดำเนินการเสนอแบบฟอร์มขอใช้บริการเครื่องมืออุปกรณ์
และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ ต่อประธานบริหารหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพิจารณาอนุญาต
การขอใช้บริการ
๓.๒.๒ นัก วิทยาศาสตร์ด ำเนิน การนำแบบฟอร์มขอใช้ บริ ก ารเครื่องมือ อุป กรณ์
และห้ องปฏิบั ติก ารทางวิศ วกรรมศาสตร์ ที่ป ระธานบริห ารหลักสู ตรลงนามอนุ ญ าตแล้ว เสนอต่อ คณบดี
พิจารณาอนุญาตให้บริการตามคำร้องขอ
ในกรณีที่ประธานบริหารหลักสูตร หรือคณบดี พิจารณาไม่อนุญ าตให้ใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการทางวิ ศวกรรมศาสตร์ ให้นั กวิทยาศาสตร์ ดำเนิ นการแจ้งต่อผู้ขอใช้บริการทัน ที
พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลในการไม่อนุญ าต แนะนำแนวทางแก้ไ ข และแจ้ง ให้ ผู้ขอใช้บริการดำเนินการแก้ไ ข
จึงขออนุญาตใหม่อีกครั้ง
เมื่ อ นั ก วิท ยาศาสตร์ด ำเนิ น การเสนอแบบฟอร์ม ขออนุ ญ าตใช้บ ริ ก ารเครื่อ งมื อ อุ ป กรณ์
และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ตามลำดับชั้นการเสนอแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว และได้รับผลการพิจาณา
อนุญาตให้ใช้บริการ ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ ๔

๓๐

ปัญหา
๑. ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตไม่สามารถดำเนินการพิจารณาอนุญาตได้ โดยมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น ไปราชการ ลาป่วย ลากิจ ติดประชุม จึงทำให้เกิดความล่าช้า
๒. เอกสารพิ จารณาขออนุ ญ าตตกหล่น หรือ ผู้มีอ ำนาจพิ จารณาอนุญ าตไม่ไ ด้รับ/ไม่ เห็ น
เอกสารที่เสนอพิจารณา จึงทำให้การพิจารณาล่าช้า
แนวทางแก้ปัญหา
๑. นำแบบฟอร์มขอใช้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
เสนอต่อผู้รับมอบอำนาจพิจารณาลงนามอนุญาตแทน
๒. แจ้งจำนวนของเอกสารที่เสนอพิจารณาขออนุญ าตให้ทราบทุกครั้ งผ่านช่องทางออนไลน์
ด้วยโปรแกรมไลน์ (Line) แอปพลิเคชั่น เพื่อป้องกันเอกสารตกหล่น
ข้อเสนอแนะ
๑. เมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้รับแบบฟอร์มขอใช้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ
ทางวิศวกรรมศาสตร์จากผู้ขอใช้บริการที่ ให้นักวิทยาศาสตร์รวบรวม และดำเนินการเสนอแบบฟอร์มขอใช้บริการ
ต่อผู้มีอำนาจพิจารณาทันที
๒. ควรจัดทำแผนภูมิกระบวนการพิจารณาขออนุญาต และลำดับชั้นของการเสนอแบบฟอร์ม
เพื่อให้ผู้ขอใช้บริการทราบถึงขัน้ ตอน และกระบวนการพิจารณาขออนุญาต
๓. ควรเสนอแบบฟอร์มขออนุญาตผ่านระบบ Digital Work Flow เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
และเป็นการป้องกันเอกสารสูญหาย

๓๑

ขั้นตอนที่ ๔ การจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
ก่อนที่จะมีการใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้อ งปฏิบัติการทางวิศ วกรรมศาสตร์ ทุกครั้ง
นั กวิ ท ยาศาสตร์จ ะดำเนิ น การจัด เตรีย มเครื่อ งมื อ อุ ป กรณ์ ท างวิ ศ วกรรมศาสตร์ ตามรายการที่ นั ก ศึก ษา
ผู้ขอใช้ หรือผู้ปฏิบัติการร้องขอไว้ในแบบฟอร์มยืม/คืน เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิศวกรรมศาสตร์ และจัดเตรียม
ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
โดยดำเนินการ ดังนี้
๔.๑ การจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิศวกรรมศาสตร์
เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ท างวิ ศ วกรรมศาสตร์ ของหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมการจั ด การ
และหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีไว้สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน การบริการทางวิชาการ และการวิจัย
แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป เพื่อให้การจัดสรรเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน นักวิทยาศาสตร์
จะต้องดำเนินการ ตรวจสอบ และจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิศวกรรมศาสตร์ ให้เพียงพอและพร้อมต่อ
การให้บริการโดยดำเนินการดังนี้
๔.๑.๑ ในกรณีที่จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับใช้ในการ
เรียนการสอน ให้ นักวิทยาศาสตร์จัดเตรียมเครื่องมือ และอุ ปกรณ์ ตามรายละเอี ยดที่ระบุไ ว้ในใบงานของ
รายวิชาปฏิบัตินั้นๆ ตามแผนการเรียนการสอน
๔.๑.๒ ในกรณีที่จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับใช้ในการ
อื่น ที่ไม่ใช่การเรียนการสอน ให้นักวิ ทยาศาสตร์ตรวจสอบรายการ และจำนวนของเครื่องมือ อุป กรณ์ ทาง
วิศวกรรมศาสตร์ แล้วให้พิจารณาว่าเป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิศวกรรมศาสตร์ที่ผู้ขอใช้สามารถใช้งานได้ด้วย
ตนเอง หรือเป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิศวกรรมศาสตร์ที่ต้องได้รับการสอน หรืออยู่ในการควบคุมการใช้งาน
จากนักวิทยาศาสตร์ แล้วดำเนินการจัดเตรียมตามรายการ
๔.๑.๓ นั ก วิท ยาศาสตร์ด ำเนิ น การตรวจสอบสภาพของเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ท าง
วิศวกรรมศาสตร์ว่าอยูใ่ นสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ แล้วจัดตามจำนวนที่ผู้ขอใช้บริการต้องการ
๔.๑.๔ นั ก วิท ยาศาสตร์ด ำเนิ น การแจ้ ง ให้ ผู้ ข อใช้ บ ริก ารเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ท าง
วิศวกรรมศาสตร์ ตรวจสอบรายการ จำนวน และสภาพพร้อมใช้งานก่อนนำไปใช้งาน หากพบว่ามี เครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ ชำรุดให้นักวิทยาศาสตร์ดำเนินการเปลี่ยนทันที ในกรณีที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ให้แจ้งว่าไม่พร้อม
ใช้งาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
๔.๒ การจัดเตรียมห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางวิ ศ วกรรมศาสตร์ ข องหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมการจั ด การ
และเทคโนโลยีอุสาหกรรมนั้น ได้มีการจัดรูปแบบของห้องปฏิ บัติการ เป็นแบบ Open laboratory design
ซึ่งเป็นรูปแบบที่ไม่มีการแบ่งเป็นห้องย่อยๆ แต่จะแบ่งออกเป็นเขตขึ้นกับความอันตรายและความเสี่ยงในการ
ปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางวิ ศ วกรรมศาสตร์ ข องหลั ก สู ต รนั้ น ได้ แ บ่ ง ออกเป็ น เขตปลอดภั ย
และเขตปฏิ บั ติ ก าร การจั ด ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารในรู ป แบบนี้ จ ะทำให้ รู้ สึ ก ว่ า ห้ อ งมี ข นาดใหญ่ แ ละสามารถจุ
ผู้ปฏิบัติการได้ค่อนข้างมาก ผู้ปฏิบัติการสามารถใช้เครื่องมือร่วมกันได้สะดวก และการขยายปรับปรุงพื้นที่ทำ
ได้สะดวกอีกด้วย
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เมื่อมีการขอใช้ห้องปฏิบัติการ นักวิท ยาศาสตร์จะต้องดำเนิน การตรวจสอบ และจัดเตรียม
ห้องปฏิบัติการให้พร้อมต่อการให้บริการ โดยดำเนินการดังนี้
๔.๒.๑ ตรวจสอบประตูทางเข้า-ออก ทางหนีไฟ และหน้าต่างในห้องปฏิบัติการว่าไม่
มีสิ่งกีดขวาง เพื่อเป็นทางออกฉุกเฉินออกไปยังพื้ นที่ภายนอกได้โดยสะดวกและปลอดภัย นอกจากนี้ขณะ
ปฏิบัติงานประตูควรจะปิดไว้ตลอดเวลาในขณะปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันสารเคมี และบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เข้าไปรบกวน
๔.๒.๒ ตรวจสอบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ อาทิเช่น เครื่องปรับอากาศ
พัดลมระบายอากาศภายในห้องปฏิบัติการว่าอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ เพื่อช่วยในการหมุนเวียนและระบาย
อากาศภายในห้องปฏิบัติการ
๔.๒.๓ ตรวจสอบความสะอาดของห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ต้ อ งมี เศษผง หรื อ หยากไย่
หากพบ ให้นักวิทยาศาสตร์ดำเนินการแจ้งแม่บ้านทำความสะอาดให้เรียบร้อย
๔.๒.๔ ตรวจสอบระบบแสงสว่าง ซึ่งมีรายละเอียดการตรวจสอบ ดังนี้
- ตรวจสอบปริมาณแสงสว่างต้องพอเพียงมีคุณภาพเหมาะสมกับการทำงาน
แสงควรส่องสว่างโดยตรงลงบนพื้นที่ทำงาน โดยไม่ถูกบดบัง หรือเกิดเงาของวัตถุ หรืออุปกรณ์ใด ๆ ทอดลง
บนพื้นที่ทำงาน หรือโต๊ะปฏิบัติการ
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำรองให้พร้อมจ่ายไฟได้เมื่อระบบจ่ายไฟปกติหยุด
ทำงาน เพื่อให้ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟป้ายบอกเส้นทางหนีไฟสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อระบบ
จ่ายไฟฟ้าปกติหยุดทำงาน โดยสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้เพียงพอสำหรับ ๒ ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ขอใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการสามารถอพยพออกจากอาคารที่กำลังเกิดเพลิงไหม้ได้ด้วยตนเอง
- ตรวจสอบอุปกรณ์ สายไฟฟ้า เต้ารับ เต้าเสียบ ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
สายไฟต้องไม่ชำรุด หรือเป็นสายเปลือย เต้ารับต้องยึดอยู่กับผนังอย่างมั่นคงแข็งแรง
- ตรวจสอบอุ ปกรณ์ ตั ด ตอนไฟฟ้ าขั้ น ต้ น เช่ น เซอร์ กิ ตเบรคเกอร์ (circuit
breaker) และ ฟิวส์ (fuse) ให้สามารถใช้งานได้
๔.๒.๕ ตรวจสอบระบบระบบป้องกันอัคคีภัย อาทิเช่น ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ
(manual fire alarm system) อุปกรณ์แจ้งเตือนอัคคีภัยด้วยการตรวจจับควันไฟ (smoke detector) ว่าอยู่
ในสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๒.๖ ตรวจสอบเครื่องจักรประจำห้องปฏิบัติการ เป็นการตรวจสอบสภาพการทำงาน
และระบบความปลอดภัยของตัวเครื่อง ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ หากนักวิทยาศาสตร์พบว่า มีการชำรุด
ให้ดำเนินการประเมินความชำรุด เสียหาย ว่ าสามารถดำเนินการซ่อมได้ด้วยตนเองหรือไม่ หากไม่สามารถ
ดำเนินการซ่อมด้วยตนเองได้ ให้ดำเนินการติดต่อให้ช่างผู้ชำนาญการเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมต่อไป
เมื่อนักวิทยาศาสตร์ดำเนินการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
เรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการต่อในขัน้ ตอนที่ ๕
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ปัญหา
๑. เครื่อ งมื อ และอุ ปกรณ์ ท างวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับ ใช้ในการเรียนการสอนมีป ริม าณ
ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา
๒. ห้องปฏิบัติการมีแสงสว่างไม่เพียงพอ
๓. เครื่องจักรชำรุด ฉุกเฉิน หรือไม่สามารถใช้งานได้ ฉุกเฉิน อาทิเช่ น ไฟฟ้าดับ หม้อแปลง
ระเบิด เป็นต้น
แนวทางแก้ปัญหา
๑. แบ่งกลุ่มย่อยให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการตามจำนวนเครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิศวกรรมศาสตร์
ที่มีพร้อมให้ใช้งาน
๒. เพิ่มจุดระบบแสงส่องสว่าง หรือจัดหาโคมไฟส่องสว่างวางไว้ในจุดที่แสงสว่างไม่เพียงพอ
๓. หาสาเหตุของอาการชำรุดและดำเนินการแก้ไข ซ่อมบำรุงทันทีก่อนใช้งานครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรเพิ่ มมาตรการกำหนดค่าปรับ หรือมีบ ทลงโทษในกรณี ผู้ข อใช้บริการคืน เครื่อ งมื อ
อุปกรณ์ทางวิศวกรรมศาสตร์เกินระยะเวลาในการยืม/คืน ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณความต้องการใช้
ในแต่ละรายวิชา
๒. วางแผนการจัดซื้อ เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิศวกรรมศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ
๓. จัดทำแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน ตามเวลาที่กำหนด เพื่อป้องกันมิให้เครื่องจักร
เสียหาย และช่วยลดอัตราการเกิดเครื่องจักรชำรุดฉุกเฉิน
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ขั้นตอนที่ ๕ การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ตามมาตรฐานความปลอดภัย
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับนักศึกษา ผู้ขอใช้ หรือผู้ทำการปฏิบัติการ อีกทั้ง เป็นการ
ป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมื อ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
นักศึกษา ผู้ขอใช้ หรือผู้ทำการปฏิ บัติการ จึงต้องใช้งานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ซึ่งมีกระบวนการ
ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
๕.๑ ก่อนเริ่มทำการปฏิบัติการ
๕.๑.๑ นักศึกษา ผู้ขอใช้ หรือผู้ทำการปฏิบัติการ อ่านและศึกษาการทดลองก่อน
เริ่มการทดลอง ทั้งนี้สามารถศึกษาได้จาก ใบช่วยสอน ใบงาน หรือใบปฏิบัติงาน เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์
และเหตุผลของการทำการทดลองทุกขั้นตอนก่อนเริ่มทำ เพราะจะทำให้รู้ว่าต้องปฏิบัติอย่างไร ควรทำสิ่งใด
ก่อนและหลัง ควรเพิ่มความระมัดระวังในขั้นตอนใด เป็นพิ เศษ ซึ่งเป็นการลดโอกาสการเกิดอันตรายระหว่าง
การทำการทดลอง นอกจากนี้ ยังช่วยให้ทำการทดลองเสร็จในเวลา รวดเร็ว
๕.๑.๒ นักศึกษา ผู้ขอใช้ หรือผู้ทำการปฏิบัติการ อ่านและศึกษาคู่มือความปลอดภัย
ในการใช้งานเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอนการ
ใช้งาน ข้อควรระวังในการใช้งานเฉพาะ ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้

ภาพที่ ๑๑ ความปลอดภัยในการใช้เครื่องกลึง
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ภาพที่ ๑๒ ความปลอดภัยในการใช้เครื่องกัด

ภาพที่ ๑๓ ข้อควรระวังขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
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๕.๑.๓ นักศึกษา ผู้ขอใช้ หรือผู้ ทำการปฏิบัติก ารต้องสวมใส่ อุปกรณ์ ป้องกันส่วน
บุคคลสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ (Personal protective equipment) เนื่องจากส่วนต่างๆของร่างกายมัก
ได้รับอันตรายจากการทำงาน ได้แก่ ดวงตา ผิวหนัง ทางเดินหายใจ เป็นต้น ผู้ทำการปฏิบัติการต้องสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ ดังนี้
- อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับดวงตา (Eye protection) อุปกรณ์
เหล่านี้ประกอบ ไปด้วยแว่นตาประเภทต่าง ๆ (Glasses, goggles, shield) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ในการป้องกัน
อัน ตรายในระดั บ ที่ แ ตกต่ างกั น ออกไป สำหรับ หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมการจั ด การ และหลัก สู ต รเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ได้มีการกำหนดใช้อุปกรณ์นิรภัยสำหรับดวงตา และใบหน้า ดังตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ อุปกรณ์นิรภัยสำหรับดวงตา และใบหน้า
ประเภทอุปกรณ์นิรภัย

แว่นตานิรภัยแบบครอบตา
(https://th.misumi-ec.com)

ลักษณะการใช้งาน
แว่นตานิรภัยแบบครอบดวงตาจะมีกระบังด้านข้าง
ของแว่นตาทั้งซ้ายและขวา เหมาะสำหรับการป้องกัน
เศษชิ้ น งานหรื อ เศษโลหะ รวมทั้ ง วั ต ถุ ที่ ส ามารถ
กระเด็นเข้าจากทางด้ านหน้า และป้องกันวัตถุต่างๆ
ที่กระเด็นจากทิศทางด้านข้าง
แว่นตานิรภัยแบบป้องกันแสง เป็นอุปกรณ์ที่ช่วย
ป้ อ งกั น หรื อ กรองแสงที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ จ ากการ
ปฏิบัติงาน เป็นอันตรายต่อดวงตา ช่วยถนอมดวงตา
และลดปัญหาตาพร่ามัวในขณะปฏิบตั ิงาน

แว่นตานิรภัยแบบป้องกันแสง
(https://thai.alibaba.com)
หน้ากากป้องกันใบหน้าและดวงตา เหมาะสำหรับ
งานทีต่ ้องการการป้องกันในระดับสูง เช่น การกระแทก
งานสะเก็ ด หรื อ ป้ อ งกั น สารเคมี และยั ง สามารถ
ป้องกัน UV จากแสงที่ไม่พึงประสงค์ได้
หน้ากากป้องกันใบหน้าและดวงตา
(https://www.joom.com)
หน้ากากเชื่อม (Welding Helmets) ป้องกันหน้า
และศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดโลหะหรือประกาย
ไฟขณะเชื่ อ ม และป้ อ งกั น สายตาจากรั ง สี อุ ล ตร้ า
ไวโอเลต และรังสีอินฟาเรด โครงสร้างของหน้ากาก
เชื่อม ทำจากวัสดุที่มีน้ำหนักเบาและทนความร้อนสูง
หน้ากากงานเชื่อมโลหะ
(http://www.voraphan.com)

๓๗

- ถุงมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ของหลักสูตรวิศวกรรม
การจัดการ และหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนั้น แบ่งได้เป็น ๓ ประเภท ดังตารางที่ ๒
ตารางที่ ๒ ประเภทของถุงมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
ประเภทถุงมือ
ลักษณะการใช้งาน
ประเภทที่ ๑ ถุ ง มื อ ผ้ า ทำจากวั ส ดุ ป ระเภทผ้ า ฝ้ า ย ผ้ า ใย
สังเคราะห์ ผ้า PU ผสม cotton มีความแข็งแรง ระบายอากาศได้ดี
ซับน้ำ ซับน้ำมันได้ดี ถุงมือผ้านี้สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ ง โดยไม่เสี ย
รูปทรง นอกจากนี้ถุงมือผ้ายังมีคุณสมบัติในเรื่องการกระชับพอดีกับ
มือทำให้ใช้ในงานหยิบจับชิ้นส่วนเล็กๆ ได้ ไม่ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิต มัก
ใช้กับการทำงานช่างทั่วไปทั้งงานหนักและงานเบา งานซ่อมแซม งาน
ทาสี รวมถึงงานในสวนเน้นป้องกันสิ่งสกปรก ฝุ่น เสี้ยนไม้ เป็นต้น แต่
ถุงมือผ้า (Fabric Gloves)
ไม่นิยมนำไปใช้กับงานที่มีอุณหภูมิสูงและงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี
(https://www.wongtools.com) หรือน้ำ เพราะถุงมือผ้าจะไม่สามารถป้องกันอันตรายและของเหลวได้
ประเภทที่ ๒ ถุงมือยาง (Latex gloves) ทำจากน้ำยางพารา ถุง
มือมีขนาดใหญ่ และแข็งแรง มีคุณสมบัตใิ นการป้องกันความร้อน เป็น
ฉนวนป้องกันไฟฟ้า ป้องกันอุบัติเหตุจากเครื่องมือ ลดแรงเสียดสีที่จะ
เป็นอันตรายต่อมือ สามารถเพิ่มแรงเฉื่อยในการจับหมุน ช่วยให้ ทุ่น
แรง มักใช้ในงานซักล้างทั่วไป งานช่างที่ต้องเจอกับเคมีภัณฑ์ สารเคมี
อันตราย กรด น้ำมัน
ถุงมือยาง (Latex gloves)
(https://www.wongtools.com)
ประเภทที่ ๓ ถุ ง มื อ เชื่ อ ม ผลิ ต จากหนั ง สั ต ว์ ห รื อ หนั ง ฟอก
ความหนาของถุงมือยังช่วยปกป้องจากของมีคม เหมาะกับงานที่ต้อง
ใกล้ชิดกับความร้อน ประกายไฟ อย่างงานเชื่อมต่างๆ และเหมาะกับ
งานไฟฟ้า
ถุงมือเชือ่ ม
(https://www.wongtools.com)
- เสื้ อ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก าร (Laboratory coat) สำหรั บ หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรม
การจัดการ และหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้กำหนดให้ นักศึกษา ผู้ขอใช้ หรือ ผู้ทำการปฏิบัติการ
ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางวิ ศ วกรรมศาสตร์ ต้ อ งสวมเสื้ อ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารใช้ ส วมทั บ ชุ ด ปกติ ระหว่า งปฏิ บั ติ ง าน
เพื่ อ ป้ อ งกัน อุ บั ติ เหตุ ที่ เกิด จากสะเก็ ด ไฟ หรือ การหกกระเซ็ น ของสารเคมี ซึ่ ง มี รายละเอีย ดการแต่ง กาย
ดังภาพที่ ๑๔
- รองเท้าควรสวมรองเท้าตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ รองเท้า
ที่ใช้สวมใส่ในห้องปฏิ บัติการควรเป็น รองเท้าที่ปกปิดนิ้วเท้า และหุ้มส้น เพื่อป้ องกันเท้ากรณีเกิดอุบัติเหตุ
เช่น วัสดุตกกระทบหลังเท้า ทั้งนี้ไม่ควรใส่รองเท้าแตะ หรือรองเท้าส้นสูงในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีรายละเอียด
การแต่งกาย ดังภาพที่ ๑๔

๓๘

- หมวกคลุมผม นักศึกษา ผู้ขอใช้ หรือผู้ทำการปฏิบัติการต้องสวมหมวก
คลุ ม ผม ตลอดเวลาที่ ป ฏิ บั ติ ง านในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร เก็ บ ผมให้ ห มด ไม่ ค วรให้ ผ มหลุ ด ออกมานอกหมวก
สำหรั บ นั ก ศึ ก ษา ผู้ ข อใช้ หรื อ ผู้ ท ำการปฏิ บั ติ ก าร ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมการจั ด การ
และหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้กำหนดให้ แต่งกายตามรายละเอียด ดังภาพที่ ๑๔
- อุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น ที่อุดหู (Ear Plug) และที่ครอบหู (Ear Muff)
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ป้องกันเสียง (Hearing Protection) สามารถลดเสียงได้ตั้งแต่ ๑๕-๒๕dB ลดเสียงที่มีความถี่
ต่ำกว่า ๔๐๐Hz ได้ดี ทำจากวัสดุหลายชนิด เช่น โฟม ใยหิน ใยแก้ว แผ่นกรองซับเสียง เป็นต้น สำหรับนักศึกษา
ผู้ขอใช้ หรื อผู้ทำการปฏิบัติ การ ในห้องปฏิบั ติการหลัก สูตรวิศวกรรมการจัดการ และหลักสูตรเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ได้กำหนดให้ แต่งกายตามรายละเอียด ดังภาพที่ ๑๔
- ผ้ า ปิ ด ปาก (Face Mask) เป็ น อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น เพิ่ ม เติ ม ที่ ห ลั ก สู ต ร
วิศ วกรรมการจัดการ และหลัก สูตรเทคโนโลยีอุต สาหกรรม ได้กำหนดให้ นั กศึก ษา ผู้ขอใช้ หรือ ผู้ท ำการ
ปฏิบัติการ ในห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ของสาขาต้องสวมใส่ทุกคน และทุกครั้ง ดังภาพที่ ๑๔

ภาพที่ ๑๔ การแต่งกายในการเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน (สำหรับห้องปฏิบัติการทั่วไป)

๓๙

ทั้ง นี้ ในแต่ล ะห้ องปฏิ บั ติ การทางวิ ศวกรรมศาสตร์ ของสาขาวิศ วกรรมการจัด การ และหลั กสู ต ร
เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมจะมี แ นวปฏิ บั ติ ด้ า นการแต่ ง กายที่ แ ตกต่ างกั น นั ก ศึ ก ษา ผู้ ข อใช้ หรือ ผู้ ท ำการ
ปฏิบัติการ จะต้องทำการศึกษา และปฏิบัติตามก่ อนเข้าใช้ ซึ่งห้องปฏิบัติการทั่วไป จะมี แนวปฏิบัติด้านการ
แต่งกาย ดังภาพที่ ๑๔ สำหรับห้องปฏิบัติการเฉพาะ เช่น ห้องปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต (ห้องจำลองการ
ผลิตน้ำดื่ม) จะมีแนวปฏิบัติด้านการแต่งกาย ในภาพที่ ๑๕

ภาพที่ ๑๕ การแต่งกายในการเข้าพื้นที่ห้องปฏิบัติการเฉพาะ
(ห้องฝึกปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต (ห้องจำลองการผลิตน้ำดื่ม))

๔๐

๕.๑.๔ นัก ศึก ษา ผู้ ขอใช้ บ ริก าร หรือ ผู้ท ำการปฏิ บั ติก ารก่อ นเริ่ม ปฏิ ง านทุก ครั้ ง
จะต้องทราบถึงหลักวิชาการทางด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มความตระหนัก
และเพิ่มความระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(๑) หลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
การพัฒนาทัศนคติและนิสัยในการทำงานด้วยความปลอดภัยนับเป็นสิ่งที่
สำคัญอย่างหนึ่งในการประกอบอาชีพ ความปลอดภัยจึงนับได้ว่าเป็นหัวใจของการทำงาน ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้อง
เข้าใจ และปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ซึ่งความปลอดภัยในการทำงานมีนิยาม ดังนี้
- ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง สภาวการณ์ที่ปราศจากความเสี่ยง
ภัย (Hazard) ปราศจากอันตราย (Danger) และไม่เกิดการสูญเสียทั้งทรัพย์สิน และชีวิต
- ภัย (Hazard) หมายถึง สภาวการณ์ซึ่งมีแนวโน้ม หรือความเสี่ยงที่จะ
ก่อให้ เกิดการบาดเจ็บต่อ ตัวบุคคล หรือเกิ ดความเสีย หายต่อทรัพ ย์สิน ต่าง ๆ รวมทั้ งอาจจะกระทบถึง ขี ด
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามสภาพปกติของผู้ปฏิบัติงาน
- อันตราย (Danger) หมายถึง สภาวะที่เป็นอันตราย อาจอยู่ในระดับ
รุนแรงมาก หรือน้อย ขึ้นอยู่กับสภาพของการทำงานนั้น และมาตรการป้องกัน เช่น การทำงานบนที่สูงถือเป็น
สภาพการณ์ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยขึ้นได้ และอาจอันตรายถึงเสียชีวิต
- อุบัติการณ์ (Incident) หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่ปรารถนาจะให้เกิดขึ้น
แต่ เมื่ อเกิด ขึ้น อาจจะทำให้ เป็ น อุบั ติ เหตุ (Accident) และมี การสู ญ เสีย บาดเจ็ บ หรือ อาจทำให้ เกื อ บเกิ ด
อุบัติเหตุ (Near Miss) ที่ยังไม่เกิดการสูญเสีย หรือบาดเจ็บ
- อุบัติเหตุ (Accident) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่มี การคาดคิด
ไว้ล่วงหน้า ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้น ไม่สามารถควบคุมได้ และหลีกเลี่ยงไม่ได้ในขณะนั้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงาน
ทำให้ต้องหยุ ดชะงัก ทั้ งต่อตนเองและครอบครัว เศรษฐกิ จ สังคม รวมทั้งการบาดเจ็ บ พิการ และถึงขั้นอาจ
เสียชีวิต
- เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่มี
การคาดคิดไว้ล่วงหน้า ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วยังไม่มีการสูญเสียใด ๆ แต่ไม่ควรปล่อยให้เกิดขึ้นซ้ำ
บ่อย ๆ เพราะอาจนำไปสู่การสูญเสีย หรือบาดเจ็บได้
- ความเสียหาย (Damage) หมายถึง ความรุนแรงของการได้รับบาดเจ็บ
และชีวิต หรือความสูญเสียต่อทรัพย์สิน หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อการปฏิบัติงาน ความเสียหายทางด้าน
การเงินที่เกิดขึน้ จากการขาดการควบคุมภัย
- อุบัติเหตุจากการทำงาน หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยอาจเกิดจาก
การกระทำของคน เกิดจากการบกพร่องของเครื่องจักร และอุปกรณ์ สารเคมี หรือเกิดจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
ส่งผลให้เกิดความบาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหาย
- ความปลอดภัยในการทำงาน หมายถึง การปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วง
ตามเป้าหมาย โดยไม่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวบุคคลและทรัพย์สิน ปราศจากการบาดเจ็บ
หรือป่วย จนถึงขั้นเสียชีวิต
- ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการทำงาน
หมายถึง การกระทำ หรือสภาพการทำงาน ซึ่งปลอดจากเหตุ อันจะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย จิตใจ สุขภาพ
อนามัย หรืออันตรายต่อชีวิต อันเนื่องมาจากการทำงาน หรือเกี่ยวเนื่องมาจากการทำงาน

๔๑

(๒) สาเหตุโดยทั่วไปของการเกิดอุบัติเหตุ
ตามสมาคมส่ง เสริ มความปลอดภั ย และอาชีว อนามัย ในการทำงาน
(ประเทศไทย) โดยได้สรุปสาเหตุไว้ดังนี้
- อุบั ติเหตุจากความรู้เท่ าไม่ ถึงการณ์ มีสาเหตุมาจากการขาดความรู้
ความเข้าใจถึงการปฏิบัติ ขาดการศึกษารายละเอียด คู่มือการทำงานของเครื่องมื อ และเครื่องจักร ผู้ปฏิ บัติงาน
ขาดการฝึกอบรมให้ความรู้ หรือไม่ได้ตระหนักในเรื่องความปลอดภัย
- อุบัติเหตุจากความประมาท มีสาเหตุมาจากการละเลยไม่เอาใจใส่
มีความเชื่อมั่นมากเกินไป เนื่องจากทำงานมานาน หรือละเลยอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ใช้เครื่องมือไม่ถูกต้อง
ตามลักษณะของงาน เป็นต้น
- อุ บั ติ เหตุ จ ากสภาพร่ า งกายของบุ ค คล มี ส าเหตุ ม าจากสภาพ
ร่างกายที่ไม่เหมาะกับงาน อาทิเช่น ร่างกายอ่อนเพลีย ร่างกายไม่สมบูรณ์บางส่วน หรือมีโรคประจำตัว เป็นต้น
- อุบั ติเหตุจากสภาพจิต ใจของบุ คคล มีส าเหตุ ม าจากผู้ป ฏิบั ติง าน
ขาดความตั้ง ใจในการทำงาน หรือกังวลเรื่องอื่นๆ ขาดความสามารถในการควบคุมอารมณ์ ในขณะทำงาน
อาทิเช่น ใจร้อน ขี้โมโห ตกใจง่าย เป็นต้น
- อุบัติ เหตุจากเครื่อ งมื อ อุป กรณ์ และเครื่อ งจัก ร มีสาเหตุ มาจาก
ความชำรุดของเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักร หรือละเลยต่อการบำรุงรักษา เช่น น้ำมันหล่อลื่นไม่เพียงพอ
จนเครื่องจักรติดขัด หรือระเบิด เป็นต้น
- อุบัติเหตุจากพื้นที่บริเวณปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย มีสาเหตุมาจาก
สภาพแวดล้อมโดยรอบที่ทำการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม อาทิเช่น แสงสว่างไม่เพียงพอ เสียงดัง การระบาย
อากาศไม่ดี อากาศร้อนเกินไป พื้นที่คับแคบ มีสารเคมีหรือเชื้อเพลิงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ เป็นต้น
ในปี ค.ศ.๑๙๓๑ เฮอร์เบิร์ต ดับเบิ ลยู. เฮนริช (Herbert W. Heinrich)
ได้สรุปถึงสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ โดยสามารถนิยามได้ดังนี้
- การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Acts) เป็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัย
ของผูป้ ฏิบัติงานในขณะทำงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
- สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) เป็นการทำงาน
ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยโดยรอบตัวของผู้ปฏิบัติงานในขณะทำงาน ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุได้
(๓) ความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุใด ๆ ย่อมก่อให้เกิดความสูญเสียได้หลากหลาย อาทิเช่น
ความสูญเสียต่อบุคคลจนบาดเจ็บ และรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต หรือความสูญเสียต่อทรัพย์สิน เครื่องมือ อุปกรณ์
และเครื่องจักรเป็นต้น ความสูญเสียที่เกิดขึ้นสามารถแยกออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
- ความสูญเสียทางตรง (Direct Loss) หมายถึง การสูญเสียที่ผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต และอาจมีผู้อื่นที่อยู่ใกล้เคียงได้รับอันตรายด้วย สามารถคิดเป็นมูลค่าเงิน
ที่องค์กร หน่วยงาน หรือนายจ้าง ต้องจ่ายโดยตรงให้แก่ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุจากการทำงาน
- ความสูญ เสียทางอ้อม (Indirect Loss) หมายถึง การสูญ เสียที่เกิด
จากอุบัติเหตุแล้วไม่สามารถจำแนก ค่าใช้จ่ายออกมาเป็นตัวเงินได้ อย่างชัดเจน เช่น ทรัพย์สินเสียหาย อาคาร
เสี ย หาย เสี ย เวลา ภาพลั ก ษณ์ ข ององค์ ก ร เป็ น ต้ น โดยความสู ญ เสี ย โดยอ้ อมที่ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ส ถาน
ประกอบการต้องสูญเสียซึ่งมีค่าสูงกว่าความสูญ เสียโดยตรงอย่างมาก (กวี หวังนิเวศน์กุล. ความปลอดภัย
ในงานก่อสร้าง, ๒๕๖๑)

๔๒

(๔) ลักษณะอันตรายที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
อันตรายทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการมีรูปแบบที่แตกต่างกัน ดังนั้น
ผู้ข อใช้ บ ริก ารจะต้ อ งศึ ก ษาลั ก ษณะอั น ตรายที่ อ าจจะเกิด ขึ้ น ได้ จ ากการทำปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ ที่ จ ะสามารถ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้ทันท่วงที โดยสามารถแบ่งลักษณะของอันตรายได้ดังนี้
- อันตรายทางกล (Mechanical Hazards) หมายถึง อันตรายที่เกิดขึ้น
จากการทำงานของเครื่องจักร อาทิเช่น การหมุน การขับด้วยเฟือง สายพาน โซ่ เป็นต้น
- อั นตรายจากที่ สูง (High Area Hazards) หมายถึ ง อั นตรายที่ เกิ ดขึ้ น
จากการปฏิบัติงานบนพื้นที่ที่มีความสูง เช่น การยืนบนโต๊ะ หรือเก้ าอี้ที่ไม่สมดุลย์ ไม่มั่นคง หรือการใช้บันได
ในการปฏิบัติงานในพื้นที่สูงทำให้ผู้ปฏิบัติงานพลัดตกลงไปเป็นอันตราย เป็นต้น
- อันตรายทางกายภาพ (Physical Hazards) หมายถึง อันตรายที่เกิดขึ้น
จากสภาพแวดล้อม อาทิเช่น เสียง แสงสว่าง อุณหภูมิที่ผิดปกติ การสั่นสะเทือน เป็นต้น
- อั น ตรายจากไฟ (Fire Hazards) หมายถึ ง อั น ตรายที่ เกิ ด ขึ้ นโดยมี
สาเหตุมาจากไฟ เปลวไฟ ประกายไฟ สะเก็ดไฟ และมีผลต่อร่างกาย ตลอดจนนำไปสู่เหตุเพลิงไหม้
- อั นตรายทางเคมี (Chemical Hazards) หมายถึ ง อั นตรายที่ เกิ ดขึ้ น
จากการนำสารเคมีมาใช้ในการปฏิบัติงาน หรือมีสารเคมีที่เป็นอันตรายสัมผัสโดนร่างกายโดยตรง และมีผลต่อ
สุขภาพ เป็นต้น
- อันตรายทางชีววิทยา (Biological Hazards) หมายถึง อันตรายที่เกิ ด
จากการได้รับสารชีวภาพ ทำให้ เกิดความผิดปกติทางร่างกายเมื่อได้รับ หรือมีอาการป่วย อาทิเช่น ไวรัส เชื้อรา
และแบคทีเรีย เป็นต้น (อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล. การจัดการความปลอดภัย, ๒๕๕๙)
๕.๑.๕ นักศึกษา ผู้ขอใช้บริการ หรือผู้ทำการปฏิบัติการจะต้องศึกษาลำดับขัน้ ตอน
และวิธกี ารปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยมีวิธีการปฏิบัติตามขัน้ ตอนได้ดังนี้
(๑) การปฐมพยาบาลเมื่อมีบาดแผล
- บาดแผลฉีกขาดทั่วไปใช้น้ำสะอาดล้างแผล และใช้ผ้าสะอาดหรือผ้า
ก๊อซปิดปากแผลเพื่อห้ามเลือด
- บาดแผลจากวัตถุหักคา ห้ามดึงวัตถุที่หักคาอยู่ออกจากบาดแผล
โดยเด็ดขาด ให้ยึดวัตถุที่หกั คาให้อยู่นิ่งก่อนนำผู้ป่วยมาโรงพยาบาล
- บาดแผลอวัยวะถูกตัดขาด ห้ามแช่อวัยวะที่ถูกตัดขาดลงไปในน้ำแข็ง
โดยตรงเด็ดขาด ควรเก็บอวัยวะที่ขาดใส่ถุงพลาสติกสะอาด รั ดปากถุงให้แน่นแล้วนำถุงไปแช่ในภาชนะที่มีน้ำ
ผสมน้ำแข็ง รีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว
(๒) การปฐมพยาบาลเมือ่ ถูกสารเคมี
- ใช้น้ำสะอาดชำระล้าง โดยให้น้ำไหลผ่านบาดแผลนั้ น เพื่อลดความ
เข้มข้นของสารเคมี
- ห้ามใช้การแก้พิษโดยสารเคมีโดยเด็ดขาด และรีบไปพบแพทย์
(๓) การปฐมพยาบาลเมื่อถูกไฟไหม้
- ถอดเสื้อผ้าออกจากตัวผู้ป่วย หากไหม้ติดกับผิวหนังควรใช้กรรไกรตัด
- ใช้ น้ำสะอาดล้ างแผล เพื่ อทำความสะอาด ห้ ามใช้โลชัน ยาสี ฟั น
หรือยาปฏิชีวนะทาบนแผลไฟไหม้
- ปิดแผลด้วยผ้าสะอาด หากเป็นตุ่มน้ำใส ให้ปิดแผลหลวม ๆ
- หากสงสัยว่าแผลใหม้ลึกถึงเนื้อเยื่ อใต้ผิวหนัง ไม่ควรให้แผลโดนน้ำ
ปิดบาดแผลของผู้บาดเจ็บด้วยผ้าสะอาดหรือผ้าก๊อซ และพบแพทย์โดยเร็ว

๔๓

(๔) การปฐมพยาบาลเมื่อแขน หรือขาหัก
- ประคบน้ำแข็งหรือยกแขน/ขาขึ้นเหนือหัวใจ
- หากผู้ป่วยมีแผลเปิด ให้ใช้ผ้าพันแผลปลอดเชื้อพันที่แผลไว้
- สำหรับ อาการแขน หรือขาหักที่ไ ม่รุนแรงมากนั ก ให้ ด ามโดยพั น
ม้วนกระดาษหนังสือพิ มพ์ หรือไม้บรรทั ด ด้วยเทปที่ใช้สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือดามแขนของ
ผู้ป่วยโดยใช้ผ้าพันแผลพันไว้กับไม้กระดาน
- ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าการดามไม่ไ ด้ส่ง ผลต่อ การไหลเวียนเลื อดที่
บริเวณแขน หรือขา และรีบนำส่งเข้ารับการรักษาจากแพทย์ในทันที
(๕) การปฐมพยาบาลเมือ่ ถูกไฟฟ้าดูด
- หากพบผู้ ที่ ถู กไฟดู ดยั งติ ดอยู่กั บสายไฟให้ ทำการถอดปลั๊ ก หรือตั ด
แหล่งจ่ายไฟฟ้าทันที
- ในกรณี ที่ ไม่ส ามารถตัดแหล่ง จ่ายไฟฟ้ าได้ ให้ ใช้ วัตถุที่ เป็น ฉนวน
ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า เช่น ไม้แห้งๆ สายยางพลาสติกแห้งๆ หรือหนั งสือพิมพ์ที่ม้วนเป็นแท่ง เขี่ยสายไฟให้หลุดจาก
ตัวผู้ที่ถูกไฟดูด หรืออาจใช้เชือกหรือผ้าแห้งๆ คล้องดึงผู้ที่ถูกไฟดูดออกมา หรือใส่ถุงมือยาง หรือผ้าแห้งหนา ๆ
ห่อมือแล้วผลักผู้ที่ถกู ไฟดูดให้หลุดออก แต่ต้องระวังว่าผู้ที่ถูกไฟดูดอาจได้รับบาดเจ็บจากการถูกผลักนั้น
- ผู้ที่เข้าไปช่วยต้องยืนอยู่บนฉนวน เช่นยืนอยู่บนกองหนังสือพิมพ์
ผ้าห่ม กล่องไม้ หรือรองเท้ายาง และผิวหนังต้องแห้ง ไม่เปียกชื้น มิฉะนั้นอาจถูกไฟดูดได้
- ตรวจดูว่าหัวใจหยุดเต้นหรือไม่ โดยแนบหูฟังที่หน้าอกหรือจับชีพจร
หากหัวใจหยุดเต้น ต้องทำการนวดหัวใจไปพร้อมกับการเป่าปาก แล้วรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด
(๖) การปฐมพยาบาลเมื่อเป็นลม หมดสติ
- ถ้าผู้ ห มดสติอ ยู่ในท่า นอนคว่ ำ ให้ พ ลิก ผู้ห มดสติให้ อยู่ ในท่ านอน
หงายบนพื้นราบและแข็ง แขนทั้งสองข้างเหยียดอยู่ข้างลำตัว
- ผู้ช่วยเหลือทำการเรียกหรือเขย่าตัวผู้หมดสติว่ายังมีการตอบสนอง
หรือไม่ ถ้าไม่มีการตอบสนอง ให้สังเกตว่าผู้ป่วยมีอาการกระตุกหรือชักเกร็งหรือไม่ ถ้ามีให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า
ผู้ป่วยมีภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน
- ผู้ช่วยเหลือทำการนวดหัวใจ (Chest compression) ร่วมกับ การ
เป่าปาก และรีบขอความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลทันที และถ้าสามารถทำการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้ จะช่วย
ให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตได้มากขึ้น
(๗) การปฐมพยาบาล กรณีหัวใจหยุดเต้น
- จัดให้ผู้ป่วยนอนหงาย แล้วช้อนคอให้แหงนหน้าขึ้น ตรวจดูว่ามีสิ่ง
อุดตันในช่องปากหรือไม่ ถ้ามีให้นำออกให้หมด แล้วบีบจมูกของผู้ป่วยไว้
- ประกบปากกับผู้ป่วยให้สนิท เป่าลมเข้าแรงๆ แล้วปล่อยให้ลมหายใจ
ของผู้ป่วยออกมาเอง ทำเช่นนี้เป็นจังหวะๆ เท่ากับจังหวะหายใจปกติ สังเกตการขยายของหน้ าอกและซี่โครง
หากเป่าปากไม่ได้ ให้ปิดปากแล้วเป่าจมูกแทน
- นวดหั วใจโดยใช้ สองมื อวางซ้ อนกัน แล้วกดเหนือ ลิ้น ปี่ ข องผู้ ป่ว ย
กดลงไปเป็นจังหวะเท่ากับการเต้นของหัวใจ โดยฟังการเต้นของหัวใจสลับกับการกดทุก ๑๐-๑๕ ครั้ง
- กรณีที่มีผู้ช่วยเหลือคนเดียว ให้ทำการเป่าปาก ๒ ครั้ง แล้วนวดบริเวณ
หัวใจ ๑๕ ครั้งสลับกัน
- กรณีที่มีผู้ช่วยเหลือ ๒ คน ให้สลับกันทำการเป่าปาก ๑ ครั้ง แล้วนวด
บริเวณหัวใจ ๕ ครั้ง (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน. การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน, ๒๕๖๓)
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๕.๒ ระหว่างทำการปฏิบัติการ
๕.๒.๑ นักศึกษา ผู้ขอใช้ หรือผู้ทำการปฏิบัติ การต้องสวมใส่อุปกรณ์ ป้องกันส่วน
บุคคลตลอดเวลาที่อยู่ในห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
๕.๒.๒ นักศึกษา ผู้ขอใช้ หรือผู้ทำการปฏิบัติการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ
สุขลักษณะส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน
๕.๒.๓ นั ก ศึ ก ษา ผู้ ข อใช้ หรื อ ผู้ ท ำการปฏิ บั ติ ก ารที่ ข อใช้ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์
ทางวิศวกรรมศาสตร์ที่ผู้ขอใช้ต้องใช้ภายใต้การควบคุม ดูแล จากนักวิทยาศาสตร์ หรือต้องได้รับการสอนการ
ใช้งานจากนักวิทยาศาสตร์ จะต้องใช้อุปกรณ์ภายใต้คำแนะนำ และการดูแลจากนักวิทยาศาสตร์อย่างเคร่งครัด
๕.๒.๔ นั ก ศึ ก ษา ผู้ ข อใช้ หรือ ผู้ ท ำการปฏิ บั ติ ก ารจะต้ อ งปฏิ บั ติ ก ารตามใบงาน
(Job Sheet) หรือใบกิจกรรม (Work Sheet) หรือใบปฏิบัติงาน (Operation Sheet)
๕.๒.๕ นัก ศึกษา ผู้ขอใช้ หรือผู้ทำการปฏิบัติการจะต้องปฏิบั ติงานตามหลักการ
ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย โดยเคร่งครัดตลอดการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
๕.๓ หลังทำการปฏิบัติการเสร็จ
๕.๓.๑ นักศึกษา ผู้ขอใช้ หรือผู้ทำการปฏิบัติการต้องจัดเก็บ ตัวอย่างการทดลอง
หรือชิ้นงาน ให้เรียบร้อย
๕.๓.๒ นักศึกษา ผู้ขอใช้ หรือผู้ทำการปฏิบัติการต้องทำความสะอาดโต๊ะปฏิบัติการ
เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสารเคมีตกค้างอยู่ อันอาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่นที่จะมาทำการทดลองครั้งต่อไป
๕.๓.๓ นักศึกษา ผู้ขอใช้ หรือผู้ทำการปฏิบัติการต้องตรวจสอบระบบน้ำ ระบบไฟ
วาล์วแก๊สทุกครั้งหลังการใช้งาน และตรวจสอบอีกครั้งก่อนออกจากห้องปฏิบัติการเพื่อให้ แน่ใจว่าระบบน้ำ
ระบบไฟ และวาล์วแก๊สถูกปิดสนิท หรืออยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย
๕.๓.๔ นักศึกษา ผู้ขอใช้ หรือผู้ทำการปฏิบัติการดำเนินการจัดการของเสียที่เกิดขึ้น
ตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในใบงาน หรือใบปฏิบัติงานให้เรียบร้อย
๕.๓.๕ นั ก ศึ ก ษา ผู้ ข อใช้ หรื อ ผู้ ท ำการปฏิ บั ติ ก ารต้ อ งแจ้ ง ให้ นั ก วิ ท ยาศาสตร์
ผู้รับผิดชอบเข้ามาตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนออกจากห้องปฏิบัติการทุกครั้ง
ปัญหา
๑. นักศึกษา ผู้ขอใช้ หรือผู้ปฏิบัติการไม่แต่งกายตามระเบียบที่กำหนด
๒. นักศึกษา ผู้ขอใช้ หรือผู้ปฏิบัติการใช้งานห้องปฏิบัติการเกินเวลาที่ขอใช้
แนวทางแก้ปัญหา
๑. แจ้ งอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา หรือ อาจารย์ ผู้ ค วบคุ ม ดำเนิ น การให้ นั ก ศึ ก ษา ผู้ ข อใช้ หรื อ ผู้
ปฏิบัติการแต่งกายตามระเบียบที่กำหนด
๒. แจ้ ง เตื อ นนั ก ศึ ก ษา ผู้ ข อใช้ หรื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ก ารให้ ท ราบระยะเวลาสิ้ น สุ ด การใช้
ห้องปฏิบัติการ ก่อนหมดเวลา ๓๐ นาที
ข้อเสนอแนะ
๑. จัดทำระเบียบ แนวปฏิบัตดิ ้านการแต่งกาย ติดประกาศไว้ที่หน้าห้องปฏิบัติการทุกห้อง
๒. อาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้ควบคุมดูแล ควรตรวจสอบเครื่องแต่งกายของนักศึกษา
ผู้ขอใช้บริการทุกครั้งก่อนเข้าห้องปฏิบัติการให้ถูกต้องตามระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ

๔๕

ขั้นตอนที่ ๖ การติดต่อขอคืนเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
เมื่อนักศึกษา ผู้ขอใช้ หรือผู้ทำการปฏิบัติก าร ได้ใช้ เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ
ทางวิศวกรรมศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการตรวจสอบการปิดน้ำ ไฟ และวาล์วแก๊สทุกครั้งหลังการ
ใช้ง าน รวมทั้งจัดการของเสียที่เกิด ขึ้นตามคำแนะนำที่ ระบุไว้ในใบงาน หรือใบปฏิบัติง านให้เรียบร้อยแล้ว
ให้นักศึกษา ผู้ขอใช้ หรือผู้ทำการปฏิบัติการ ดำเนินการติดต่อขอคืนเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการทาง
วิศวกรรมศาสตร์ต่อนักวิทยาศาสตร์ โดยดำเนินการดังนี้
๖.๑ การติดต่อขอคืนเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
๖.๑.๑ ติดต่อขอคืนเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบั ติการทางวิศ วกรรมศาสตร์
ต่อนั ก วิทยาศาสตร์ได้ที่ ห้ องเบิ กอุ ป กรณ์ ชั้น ๑ อาคาร ๔๒ หากไปติด ต่อ แล้ว ไม่ พ บให้นั กศึ กษา ผู้ ขอใช้
หรือผู้ทำการปฏิบตั ิการติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดไว้ที่หน้าห้องเบิกอุปกรณ์
๖.๑.๒ นั ก ศึ ก ษา ผู้ ข อใช้ หรื อ ผู้ ท ำการปฏิ บั ติ ก ารนำเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ท าง
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้ยืมไปใช้ แสดงต่อนักวิทยาศาสตร์เพื่อดำเนินการตรวจนับจำนวน ตรวจสภาพการใช้งาน
หากเครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิศวกรรมศาสตร์อยู่ในสภาพปกติ ไม่ชำรุด ให้นักวิทยาศาสตร์แยก
ไว้เพื่อเตรียมทำการบำรุงรักษา ก่อนจัดเก็บเข้าที่
หากเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ท างวิ ศ วกรรมศาสตร์ อ ยู่ ในสภาพไม่ ป กติ มี ก ารชำรุ ด ให้
นักวิทยาศาสตร์ดำเนินการตรวจสอบว่าเป็นการชำรุดจากตัวอุปกรณ์ หรือเป็นการชำรุดจากการใช้งานผิด
ประเภท ซึ่ ง ในกรณี ที่ ช ำรุ ด จากการใช้ ง านผิ ด ประเภท นั ก ศึ ก ษา ผู้ ข อใช้ หรื อ ผู้ ท ำการปฏิ บั ติ ก าร ต้ อ ง
รับผิดชอบซ่อมแซม หรือชดใช้ตามระเบียบข้อตกลง
ตัวอย่าง ความชำรุดของเครื่องมือ อุปกรณ์ ทางวิศวกรรมศาสตร์
- ปืนยิงรีเวทหรือหมุดย้ำ เป็นอุปกรณ์สำหรับยึดวัสดุแบบแผ่นบาง โดยมีลักษณะการชำรุด
เกิดจากวัสดุเสื่อมสภาพ มีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน อุปกรณ์เกิดการแตกหัก ไม่สามารถซ่อมแซมได้
สภาพปกติ

สภาพการชำรุด

ภาพที่ ๑๖ ตัวอย่างลักษณะการชำรุดของปืนยิงรีเวท

๔๖

- ประแจก๊อกแก๊ก หรือประแจบล็อก เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจับยึดหัวน็อต หรือขันน็อต
สามารถหมุนฟรี ได้ในทิศทางตรงข้ามควบคุมด้วยสลักเฟืองภายใน โดยพบลักษณะการชำรุดเกิดจากนักศึกษา
หรือผู้ขอใช้บริการใช้งานเครื่องมือผิดประเภท โดยการนำประแจไปเคาะแทนค้อน จึงทำให้สลักเฟืองภายในหลุด
ไม่สามารถหมุนฟรีในทิศทางต่างๆได้ ซึ่งในกรณีนนี้ ักวิทยาศาสตร์จะแจ้งให้นักศึกษา หรือผู้ขอใช้บริการดำเนินการ
ซ่อมแซม หรือชดใช้ทดแทนของเดิม
สภาพปกติ

สภาพการชำรุด

ภาพที่ ๑๗ ตัวอย่างลักษณะการชำรุดของประแจก๊อกแก๊ก หรือ ประแจบล็อก
๖.๒ ประเมิ น ความพึ งพอใจในการใช้ บ ริก ารเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ และห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ทางวิศวกรรมศาสตร์
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ด ำเนิ น การแจ้ ง นั ก ศึ ก ษา ผู้ ข อใช้ บ ริก าร หรื อ ผู้ ท ำการปฏิ บั ติ ก าร
ประเมิ น ความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก ารเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ และห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางวิ ศ วกรรมศาสตร์
โดยดำเนินการแจ้งให้นักศึกษา ผู้ขอใช้ หรือผู้ทำการปฏิบัติการตอบแบบสอบถามออนไลน์ ผ่านระบบ QR Code
ที่ติดแจ้งไว้ ณ หน้าห้องเบิกอุปกรณ์ สำหรับนักศึกษา ผู้ขอใช้ หรือผู้ทำการปฏิบัติการที่ไม่สะดวกในการตอบ
แบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ ให้นักวิทยาศาสตร์ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ
เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ไว้ในรูปแบบของเอกสารให้นักศึกษา ผู้ขอใช้บริการ
หรือผู้ทำการปฏิบัติการได้ใช้ประเมินความพึงพอใจ ตามแบบฟอร์มในภาพที่ ๑๘

๔๗

ภาพที่ ๑๘ แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก ารห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร/ห้ อ งเรี ย น/เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์
ทางวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

๔๘

นักวิทยาศาสตร์ต้องดำเนินการรายงานผลความพึง พอใจทุกภาคเรียนต่อประธานบริ หาร
หลั ก สู ต ร เพื่ อ นำผลวิ เคราะห์ ข้ อ เสนอแนะ ข้ อ ร้อ งเรี ย น มาใช้ ในการปรับ ปรุ ง กระบวนการดำเนิ น งาน
และวางแผนการปรับปรุง หรือจัดซื้อ เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น แสดงดังภาพที่ ๑๙

ภาพที่ ๑๙ สรุปผลวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ
ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางด้านจำนวนร้อยละของผู้ใช้บริการ จำแนกตามเพศ

๔๙

ภาพที่ ๒๐ สรุปผลวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ
ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางด้านจำนวนร้อยละของผู้ใช้บริการ จำแนกตามสถานภาพ

๕๐

ภาพที่ ๒๑ สรุปผลวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ
ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางด้านจำนวนร้อยละของผูใ้ ช้บริการ จำแนกตามวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ

๕๑

ภาพที่ ๒๒ สรุปผลวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ
ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางด้านจำนวนร้อยละของผู้ใช้บริการ จำแนกตามความถี่ในการใช้บริการ

๕๒

ภาพที่ ๒๓ สรุปผลวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ
ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางด้านข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ

๕๓

ปัญหา
๑. เครื่องมือ และอุป กรณ์ ชำรุด เนื่อ งจากนักศึ กษา ผู้ขอใช้ หรือผู้ปฏิบั ติการใช้เครื่องมื อ
ผิดประเภท หรือไม่ถูกต้องกับงาน
๒. นักศึกษา ผู้ขอใช้ หรื อผู้ปฏิบัติการคืนเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรทางวิศวกรรม
ไม่ครบตามจำนวน
๓. ผู้ใช้บริการมีความต้องการใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรทางวิศวกรรมเพิ่มเติม
เพื่อตอบสนองต่องานวิจัย อาทิเช่น กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ลักษณะพื้นผิวของวัสดุในงานวิจัย
แนวทางแก้ปัญหา
๑. แนะนำวิธีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรทางวิศวกรรมที่ถูกต้อง และปลอดภัย
๒. จัดทำแบบฟอร์มการยืม คืนเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรทางวิศวกรรม
๓. นำข้อมูลความต้องการเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรทางวิศวกรรมนำเสนอในวาระ
การประชุ มของหลัก สูต รวิศวกรรมการจั ดการ เพื่ อ ให้ กรรมการบริห ารหลัก สู ต รพิ จารณาถึง ความจำเป็ น
และวางแผนดำเนินงาน จัดสรร หรือขออนุมัติงบประมาณในแต่ละปีได้ต่อไป
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรจัดฝึกอบรม พัฒนาทักษะวิธีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรทางวิศวกรรม
ที่ถูกต้อง และปลอดภัยให้แก่นักศึกษา และผู้ขอใช้บริการห้องปฏิบัติการ
๒. จัดทำคู่มือการใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรทางวิศวกรรม เพื่อให้นั กศึกษา
และผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารสามารถศึ ก ษาได้ ด้ ว ยตนเองระหว่ า งที่ มี ก ารใช้ ง านห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ทางวิศวกรรม
๓. ควรจัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลให้มีความหลายหลาย
เพื่อสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจ
๔. ควรนำข้อมูลที่ได้จากการสรุปผลวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะ
จากผูใ้ ช้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรทางวิศวกรรมมาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
๕. ควรจัดทำแบบฟอร์มสำรวจความต้องการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรทางวิศวกรรม
ที่ผู้ใช้บริการมีความต้องการอยากให้หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการจัดซื้อ หรือจัดหามาบริการในห้องปฏิบัติการ
ทางวิศวกรรม เพื่อ พัฒ นาศัก ยภาพของห้ องปฏิ บัติก ารให้ดี ยิ่ง ขึ้น และสามารถนำข้อมู ลมาพั ฒ นาต่ อยอด
ให้หน่วยงานมีความพร้อมต่อการให้บริการในครั้งต่อไป

๕๔

ขัน้ ตอนที่ ๗ การดูแล บำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
หลังการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์จะต้อง
ดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งเครื่องจักร และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
อยู่เสมอ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีขวัญกำลังใจ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้
- เพื่อให้เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ทำงานได้
อย่างมีประสิทธิผล (Effectiveness) ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และใช้งานได้เต็มกำลังความสามารถ
- เพื่อให้เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์มีสมรรถนะ
การทำงานสูง (Performance) ซึ่งการบำรุงรักษาจะเป็ นการช่วยยืดอายุการใช้งาน โดยอาศัยการปรับแต่ง
หรือซ่อมบำรุง
- เพื่อให้เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์มีความเที่ยงตรง
น่าเชื่อ ถือ (Reliability) ซึ่งการบำรุงรัก ษาจะมีผลโดยตรงต่อการทำงานของเครื่ องจัก รในส่วนที่เกี่ ยวข้อ ง
กับความละเอียด ความเที่ยงตรง ส่งผลต่อการยอมรับหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
- เพื่อให้มีความปลอดภัย (Safety) จัดว่าเป็นปัจจัยทีม่ ีความสำคัญ เพราะถ้ามีการใช้งานเครื่องมือ
อุปกรณ์ เครื่องจักร และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ที่ชำรุดหรือไม่พร้อมใช้งาน ก็สามารถก่อให้เกิดอุบัตเิ หตุ
ต่อผู้ใช้บริการ ปลอดภัยต่อทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน และทรัพย์สินทางราชการ
กระบวนการดูแล บำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
สามารถดำเนินการได้ดังนี้
๗.๑ การดูแล บำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิศวกรรมศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์จะต้องดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิศวกรรมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
เครื่องมือ อุปกรณ์ มีความพร้อมต่อการนำไปใช้งาน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ขอใช้บริการ
โดยจะต้องทราบปริมาณจำนวนคงเหลือของเครื่องมือ อุปกรณ์ในความรับผิดชอบได้ทันที ทำให้มีความรวดเร็ว
และสามารถตัดสินใจได้ไม่ผิดพลาด โดยมีวิธีการดูแล บำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้
๗.๑.๑ การดูแล เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิศวกรรมศาสตร์
เครื่องมื อ อุปกรณ์ทางวิศวกรรมศาสตร์ เป็นสิ่ง ที่ใช้สนับสนุน และช่วยอำนวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และผูท้ ำงานวิจัย ทั้งยังสามารถช่วยป้องกัน หรือช่วยลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้นในระหว่างทำการปฏิบัติงาน ดังนั้นการดูแล เครื่องมือ และอุปกรณ์ ให้มจี ำนวนเพียงพอต่อการใช้งาน
จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งนักวิทยาศาสตร์สามารถกำหนดวิธีการตรวจสอบจำนวนที่มี และจำนวนคงเหลือ
ของเครื่องมือ อุปกรณ์ โดยการจัดทำรายการเครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีในห้องเบิกอุปกรณ์ตามขั้นตอนดังนี้
- กำหนดข้อมูลเฉพาะของเครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิศวกรรมศาสตร์ให้มีความชัดเจน
เช่น ชื่อของเครื่องมือ จำนวนที่มี จำนวนคงเหลือ หมายเหตุ เป็นต้น
- กำหนดหมายเลขข้อมูล หรือรหัสของเครื่องมือ อุปกรณ์ให้ชัดเจน เพื่อให้ง่าย
ต่อการตรวจสอบ
- ดำเนินการตรวจสอบจำนวนของเครื่องมือ อุปกรณ์ประจำวัน ประจำสัปดาห์
ประจำเดือน หรือประจำปี ตามรายการที่ออกแบบไว้ ตัวอย่างใบตรวจสอบรายการเครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิศวกรรม
ดังภาพที่ ๒๔

๕๕

ภาพที่ ๒๔ ตัวอย่างใบตรวจสอบรายการเครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิศวกรรม
๗.๑.๒ การบำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิศวกรรมศาสตร์
เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิศวกรรมศาสตร์เมื่อใช้งานเสร็จแล้วจะต้องทำการตรวจสอบ
และทำความสะอาดในทันที เพื่อให้มีความพร้อมต่อการนำไปใช้งานได้ในครั้งต่อไป ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์นอกจาก
ต้องรู้จักวิธีการใช้งานแล้ว ยังจะต้องรู้จักวิธีการบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์แต่ละชนิดให้ถูกวิธีอีกด้วย โดยมี
ข้อปฏิบัติดังนี้
- หลังจากได้รับเครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิศวกรรมศาสตร์คืนมาจากผู้ใช้บริการจะต้อง
ทำการตรวจสอบสภาพของเครื่องมือ และอุปกรณ์ทุกครั้ง
- ทำความสะอาดโดยใช้ผ้าสะอาดเช็ดคราบน้ำมัน หรือสิ่งสกปรกออกให้หมดก่อน
- ถ้าเป็นเครื่องมือที่เป็นโลหะควรทาน้ำมันกันสนิม เพื่อป้องกันการเกิดสนิม
- เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิศวกรรมที่มีจุดหมุน หรือข้อต่อกลไกล จะต้องหยอด
น้ำมันหล่อลื่นทุกครั้งก่อนเก็บเข้าที่
- เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิศวกรรมศาสตร์จะต้องเก็บใส่ซอง ใส่กล่อง หรือแขวนไว้
ในตูเ้ ก็บเครื่องมือให้เรียบร้อยตามความเหมาะสมในการเก็บรักษา
- เมื่อเครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิศวกรรมศาสตร์ชำรุดควรทำการซ่อมแซมให้เรียบร้อย
ก่อนนำไป ใช้งานในครั้งต่อไป

๕๖

ตัวอย่าง การบำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิศวกรรมศาสตร์
- การบำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิศวกรรมศาสตร์ ให้มีความพร้อมต่อการนำไป
ใช้งานได้ในครั้งต่อไป สามารถช่วยยืดอายุการใช้งาน และช่วยป้องกันการสึกหรอ
การทำความสะอาด

การหยอดน้ำมันหล่อลื่น

ภาพที่ ๒๕ การทำความสะอาด และการหยอดน้ำมันหล่อลื่น เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิศวกรรมศาสตร์
๗.๒ การดูแล บำรุงรักษา เครื่องจักรทางวิศวกรรมศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์จะต้องดูแล บำรุงรักษา เครื่องจักรทางวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
เครื่องจักรมีความพร้อมต่อการใช้งานได้ตลอดเวลา และสามารถป้องกัน หรือช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
ในระหว่างการปฏิบัติงาน โดยมีวิธีการดูแล บำรุงรักษา เครื่องจักรทางวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้
๗.๒.๑ การดูแล เครื่องจักรทางวิศวกรรมศาสตร์
เครื่องจักรทางวิศวกรรมศาสตร์ ถูกสร้างมาเพื่อทำให้บรรลุจุดมุ่งหมายเฉพาะทาง
มักจะใช้พลังงานในการขับเคลื่อนเป็นหลัก เช่น พลังงานเชิงกล เคมี ความร้อน หรือไฟฟ้า เป็นต้น ในการดูแล
เครื่องจักรจะใช้เครื่องมือในการตรวจสอบที่เรียกว่า ใบตรวจสอบ (Check Sheet) ซึ่งเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบ
แบบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูง สามารถช่วยวิเคราะห์ความผิดปกติได้โดยง่าย โดยสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้
- กำหนดข้อมูลของเครื่องจักรให้ชัดเจน เช่น ชื่อ รุ่น รหัสเครื่อง เป็นต้น
- กำหนดกิจกรรมที่จะถูกบันทึก เพิ่มหมวดหมู่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
- กำหนดระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลและ ช่วงเวลาที่เหมาะสม
- ออกแบบรูปแบบการตรวจสอบ และระยะเวลาทีใ่ ช้ในการบันทึกข้อมูล
- พยามสร้างรูปแบบข้อมูลทีม่ ีจำนวนมากทำให้มีจำนวนน้อยที่สุด
- พัฒนารูปแบบให้เข้าใจง่าย และในคอลัมน์ควรจะระบุข้อมูลให้ชัดเจน
- ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงระยะเวลาที่กำหนด และบันทึกข้อมูลไว้
- วิเคราะห์ข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรเพื่อระบุสาเหตุอาการผิดปกติ
- ฝึกผู้ที่เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้มีความชำนาญ
- ดำเนินการตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
หรือประจำปี ตามที่ได้ออกแบบไว้ ตัวอย่างใบตรวจสอบเครื่องจักร (Check sheet) ดังภาพที่ ๒๖ และภาพที่ ๒๗

๕๑

๕๗

ภาพที่ ๒๖ ตัวอย่างใบตรวจสอบเครื่องมิลลิ่ง

๕๒

๕๘

ภาพที่ ๒๗ ตัวอย่างใบตรวจสอบเครื่องตัดโลหะ

๕๙

๗.๒.๒ การบำรุงรักษา เครื่องจักรทางวิศวกรรมศาสตร์
เครื่องจักรทางวิศวกรรมศาสตร์นั้น ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้บรรลุจุดมุ่งหมายเฉพาะ
เจาะจงในแต่ละงาน เครื่องจักรเป็นอุปกรณ์ที่มีพลังขับเคลื่อน ซึ่งมักจะเป็นพลังงานเชิงกล เคมี พลังงานความร้อน
หรือไฟฟ้า เป็นต้น ในการบำรุงรักษาเครื่องจักรทางวิศวกรรมศาสตร์ให้มีความพร้อมในการให้บริการ สามารถแบ่ง
ลักษณะการบำรุงรักษา และซ่อมแซม ได้ดังนี้
(๑) การซ่อมแซมเล็กน้อย (Minor Repair) มีลักษณะงาน ดังนี้
- การตรวจสอบหาสิ่งผิดปกติ
- ซ่อมแซมให้เครื่องสามารถทำงานได้ตามปกติ เป็นการซ่อมแซมง่าย ๆ
- การเติมสารหล่อลื่น หรืออัดจารบีเพื่อช่วยในการเคลื่อนไหว
- ทำการซ่อมแซมโดยไม่ต้องเคลือ่ นย้ายเครื่อง
- ทำการซ่อมแซมขณะที่เครื่องไม่ได้ใช้งาน (Idle time)
- ทำการซ่อมแซมเพื่อเตรียมที่เริ่มงานใหม่
(๒) การซ่อมแซมขนาดปานกลาง (Medium Repair) มีลักษณะงาน ดังนี้
- ต้องหยุดเครื่องทำการซ่อมแซม
- ต้องถอดอุปกรณ์บางอย่างออกมาจากตัวเครื่อง เพื่อทำการซ่อมแซม
- ทำการปรับแต่งกลไกอุปกรณ์บางตัวให้เข้าที่
- ตรวจสอบชิ้นส่วนปรับตำแหน่งให้ถูกต้อง
- ตรวจซ่อมชิ้นส่วนที่มีการกำหนดอายุการใช้งาน โดยปกติจะต้องถอดเปลี่ยน
- เวลาหยุ ดทำการซ่ อม (Down time) ต้ องไม่ เกิ นระยะเวลาที่ กำหนดไว้ ใน
ตารางการซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้เครื่องได้ทันทีหลังซ่อม
(๓) การซ่อมแซมใหญ่ (Major Overhaul) เป็นงานขนาดใหญ่ ตามที่ได้วางแผนไว้
ล่วงหน้า มีลักษณะงาน ดังนี้
- ถอดชิ้นส่วนของเครื่องออกมาเกือบทุกชิน้ ส่วน
- ตรวจสอบสภาพของชิ้นส่วน
- ทำการประกอบชิ้นส่วนเข้าที่
- ทำการทดสอบเดินเครื่อง
(๔) การซ่อมแซมฉุกเฉิน (Emergency Repair) เป็นงานซ่อมแซมเนื่องจากการชำรุด
ขัดข้องโดยไม่มีการคาดการณ์ล่วงหน้ามาก่อน มีลกั ษณะงาน ดังนี้
- ซ่อมแซมเครื่องเมื่อเกิดการชำรุดเสียหาย (Break down Maintenance)
- ทำการแก้ไขเมื่อเกิดการขัดข้อง (Corrective Maintenance)
- ทำการยกเครื่องใหม่ทั้งหมด (Overhaul) เนื่องจากการซ่อมแซมที่ไม่ดีพอ
อาจทำให้เกิดความเสียหายก่อนกำหนดเวลาอันสมควร (ซึ่งอาจเป็นการซ่อมแซมเล็กน้อย หรือซ่อมแซมใหญ่ก็ได้)
(๕) การซ่อมแซมเพื่อดัดแปลง (Recovery Overhaul) เป็นงานซ่อมแซมเครื่องจักร
เก่า หรือเครื่องจักรที่ต้องทำการซ่อมแซมหลาย ๆ ครั้งแต่ยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็น
ต้องทำการปรับปรุงและดัดแปลง (Modified) เครื่องจักรให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน หรือพัฒนาชิ้นส่วน
ส่วนประกอบเพิ่มเติมเข้ามา เพื่อให้เครื่องจักรนั้นสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ หรือมีคุณภาพของผลผลิต
และประสิทธิภาพที่สูงขึ้น (โกศล ดีศีลธรรม. การจัดการบำรุงรักษาสำหรับงานอุตสาหกรรม, ๒๕๔๗)

๖๐

ตัวอย่าง การบำรุงรักษา เครื่องจักรทางวิศวกรรมศาสตร์
- การบำรุงรักษาหุ่นยนต์เชื่อมแขนกล (Robot Welding) เป็นลักษณะการบำรุงรักษา
ตามแผนกำหนดการที่วางไว้ โดยการเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามอายุการใช้งาน เพื่อให้เครื่องจักรสามารถ
ทำงานได้ตามปกติ

ภาพที่ ๒๘ การเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามอายุการใช้งานของหุ่นยนต์เชื่อมแขนกล (Robot Welding)
- การบำรุงรักษาเครื่องกัดเนื้อโลหะด้วยหลักการทำงานของกระแสไฟฟ้า (EDM)
เป็นลักษณะการบำรุงรักษาซ่อมแซมฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดการชำรุด ขัดข้อง โดยไม่มีการคาดการณ์ล่วงหน้า
มาก่อน โดยพบปัญหาน้ำดีไอไหลย้อนเข้าสู่ระบบ เนื่องจากวาล์วกันย้อนกลับไม่ทำงาน แนวทางการแก้ไขถอด
วาล์วกันย้อนมาทำความสะอาด และเปลี่ยนลูกยางภายในเพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้ตามปกติ

ภาพที่ ๒๙ การถอดวาล์วกันย้อนของเครื่องกัดเนื้อโลหะด้วยหลักการทำงานของกระแสไฟฟ้า (EDM)

๖๑

๗.๓ การดูแล บำรุงรักษา ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์จะต้องดูแล บำรุงรักษา ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ให้มีความพร้อม
และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีวิธีการดูแล บำรุงรักษา ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้
๗.๓.๑ การดูแล ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
หลักการดูแลห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ จะใช้แนวทางปฏิบัติตามหลักการ
กิจกรรม ๕ส ที่มีความเหมาะสมสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ
และสามารถนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อีกทางหนึ่ง ประกอบด้วย
- สะสาง (ทำให้เป็นระเบียบ) คือ การแยกระหว่างของที่จำเป็น กับของที่ไม่จำเป็น
ต้องใช้ โดยขจัดของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทิ้งไป
- สะดวก (วางของในที่ที่ควรอยู่) คือ การจัดวางของที่จำเป็นต้องใช้ให้เป็นระเบียบ
สามารถหยิบใช้งานได้ทันที
- สะอาด (ทำความสะอาด) คือการปัดกวาดเช็ดถูสถานที่สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องจักร ให้สะอาดอยู่เสมอ
- สุขลักษณะ (รักษาความสะอาด) คือ การดูแลรักษา และปฏิบัติตาม ๓ส ได้แก่
สะสาง สะดวก และสะอาดให้ดีตลอดไปอย่างต่อเนื่อง
- สร้างนิสัย (ฝึกให้เป็นนิสัย) คือ การรักษาและปฏิบัติตาม ๔ส หรือสิ่งที่กำหนดไว้
อย่างถูกต้องจนติดเป็นนิสัย (โกศล ดีศีลธรรม. การจัดการบำรุงรักษาสำหรับงานอุตสาหกรรม, ๒๕๔๗)
๗.๓.๒ การบำรุงรักษา ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์จะต้องได้รับการตรวจสอบสภาพโดยรวมอยู่เสมอ
เนื่องจากอาจพบความชำรุดผิดปกติของห้องปฏิบัติการโดยมีสาเหตุจากภัยธรรมชาติ อาทิเช่น ปัญหาจากปลวก
ปัญหาจากน้ำฝนรั่วซึมบริเวณฝ้าเพดาน ปัญหาจากสัตว์กัดแทะ ซึ้งอาจทำให้เกิดอันตรายได้ เป็นต้น
ตัวอย่าง การพบความชำรุดของห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
- การพบความชำรุดของพื้นกระเบื้อง ห้อง ๑๒๑๕ ห้องฝึกปฏิบัติการการศึกษา
การทำงาน และต้องดำเนินการแก้ไขต่อไป

ภาพที่ ๓๐ ความชำรุดของพื้นกระเบื้อง ห้อง ๑๒๑๕ ห้องฝึกปฏิบัติการการศึกษาการทำงาน

๖๒

- การพบความชำรุดของฝ้าเพดาน ห้อง ๔๒๐๐๖ ห้องฝึกปฏิบัติการเครื่องกลอัตโนมัติ
ที่พบปัญหาปลวก และต้องดำเนินการแก้ไขต่อไป

ภาพที่ ๓๑ ความชำรุดของฝ้าเพดาน ห้อง ๔๒๐๐๖ ห้องฝึกปฏิบัติการเครื่องกลอัตโนมัติ
ในกรณีที่พบปัญหา หรือความชำรุดของห้องปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์จะต้องดำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในทันที หากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขด้วยตนเองได้ ให้แจ้งหน่วยงานต้นสังกัด
ดำเนินการแก้ไขต่อไป
ปัญหา
๑. ชิ้ นส่วนของเครื่องจัก รทางวิศ วกรรมศาสตร์ มีจำนวนมาก จึง จดจำการถอด-ประกอบ
ได้ยากในแต่ละขั้นตอน
๒. ในบางครั้งไม่สามารถซ่อมแซมเครื่องจักรทางวิศวกรรมศาสตร์ได้ด้วยตนเอง
แนวทางแก้ปัญหา
๑. ถ่ายรูปขั้นตอนการถอดชิ้นส่วน หรือถ่ายวีดีโอการถอด-ประกอบชิ้นส่วนในแต่ละขั้นตอน
๒. ดำเนิน การติดต่อให้ช่างผู้ชำนาญการเข้ามาตรวจสอบซ่อมบำรุง เครื่องจักรให้ส ามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรจั ด ทำกิ จ กรรม ๕ส อย่ างต่ อ เนื่ อ ง และจริ ง จั ง เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขงานและรั ก ษา
สภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ
๒. นักวิทยาศาสตร์ควรตรวจสภาพของห้องปฏิบัติการโดยรวมอยู่เสมอ เนื่องจากอาจพบ
ความชำรุดของห้องปฏิบัติการ โดยมีสาเหตุจากภัยธรรมชาติ อาทิเช่น ปัญหาจากปลวก ปัญหาจากน้ำฝนรั่วซึม
บริเวณฝ้าเพดาน ปัญหาจากสัตว์กัดแทะ เป็นต้น
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ขั้นตอนที่ ๘ การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
จากกระบวนการทดสอบต่างๆ ในห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ของหลักสูตรวิศวกรรม
การจัดการนั้น มีการใช้สารเคมี เครื่องมือ เครื่องแก้ว วัสดุและอุปกรณ์สิ้นเปลืองต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง จึงทำให้เกิดของเสียที่เป็นอันตรายหลายประเภท เช่น ตะกั่วจากการบัดกรี
น้ำมันหล่อลื่น สารเคมีที่ติดไฟได้ง่าย เศษแก้วที่ แตก กระดาษกรองที่ใช้แล้ว อุปกรณ์ประเภทใช้งานครั้งเดียว
แล้วทิ้ง เป็นต้น ของเสียเหล่านี้จำเป็นจะต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อนักศึกษา
บุคลากร และสิ่งแวดล้อม ในกระบวนการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ของหลักสูตร
วิศวกรรมการจัดการ จึงมีขั้นตอนการดำเนินการ ๔ ขั้นตอนดังนี้
๘.๑ การจำแนกประเภทของเสียจากห้องปฏิบัติการ
ของเสียจากห้องปฏิบัติการนั้น จะมีความแตกต่างจากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
เนื่องจากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมมักเป็นของเสียที่ มีองค์ประกอบไม่ซับซ้อน เพราะใช้สารเคมีทีไม่
หลากหลาย ในขณะที่ของเสียจากห้องปฏิบัติการจะมีความหลากหลายกว่ามาก เพราะห้องปฏิบัติการหรือห้อง
วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์มักมีกิจกรรมหลายรูปแบบ โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอน การวิจัย
และการให้บริการทางวิชาการ ซึ่งมีการทดลองที่หลากหลาย เปลี่ยนแปลงไปในทุกสัปดาห์ตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม ทำให้ของเสียที่เกิดขึ้นมีหลายประเภทตามไปด้วย การจัดการของเสียโดยวิธีการจำแนกของเสีย
อย่างมีป ระสิทธิภาพจะช่ว ยป้องกันอั นตรายที่ อาจเกิดขึ้ นจากความรู้เท่าไม่ถึ งการณ์ ทำให้เกิดการรั่วไหล
ของสารอันตรายสู่สิ่งแวดล้อม หรือการผสมกันของสารเคมีที่ไม่เข้ากันซึ่งก่อให้เกิดอันตรายได้ ห้องปฏิบัติการ
ทางวิศวกรรมศาสตร์ของหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการ จึงแยกของเสียออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๘.๑.๑ ของเสียประเภทที่ไม่เป็นอันตราย (Non-Hazardous Waste Stream) ส่วนใหญ่
จะเป็นของเสียทั่วไป โดยจัดกลุ่มได้ดังนี้
- ของเสียทั่วไป เช่น ถุงพลาสติก กระดาษทิชชู กระดาษสำหรับรองปูโต๊ะภายใน
ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น
- พลาสติกที่รีไซเคิลได้ (Recyclable Plastic Product) ได้แก่ ขวดพลาสติกสำหรับ
ใส่น้ำกลั่น ถุงมือผ้า เป็นต้น
- ขวดแก้วที่มีการปนเปื้อน (Glass) ได้แก่ ขวดน้ำยาเคลือบเงา ขวดแก้วใสน้ำยา
ประสานอะคริลิค ขวดทินเนอร์ ขวดน้ำมันสน ขวดแอลกอฮอลล์ เป็นต้น
๘.๑.๒ ของเสียประเภทที่เป็นอันตราย (Hazardous Waste Stream) ส่วนใหญ่จะเป็น
ของเสียอันตรายที่เป็น ของเหลวหรือของแข็ง โดยจัดกลุ่มได้ดังนี้
- กลุ่มโลหะ ได้แก่ เหล็ก อลูมิเนียม สแตนเลส ทองเหลือง ทองแดง
- กลุ่มสารอินทรีย์ ได้แก่ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันหล่อเย็น น้ำมันสไลด์เวย์ ทินเนอร์
น้ำมันสน น้ำมันปัม้ ลม น้ำมันไฮดรอลิกส์ จารบี เป็นต้น
๘.๒ การบำบัดและกำจัดของเสีย
ของเสียบางอย่างจากห้องปฏิบัติการอาจไม่นับว่าเป็นของเสียอันตรายที่ต้องรอส่งกำจัด
ทั้งหมด หากผ่านการบำบัดที่เหมาะสมทำให้ความเป็นพิษและเป็นอันตรายลดลงจนสามารถกำจัดทิ้งเหมือน
ขยะทั่วไปตามครัวเรือนได้ก็สามารถช่วยลดปริมาณของเสียที่รอส่งกำจัดลงได้ ในที่นี้ จะพิจารณาแบ่งของเสีย
ที่บำบัดหรือกำจัดได้ด้วยตนเองออกเป็น ๒ ประเภทดังนี้
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๘.๒.๑ ของเสียประเภทที่ไม่เป็นอันตราย (Non-Hazardous Waste Stream) อาทิเช่น
ถุงพลาสติก กระดาษทิชชู ขวดพลาสติกสำหรับใส่ น้ำกลั่น ถุงมือผ้า ขยะมูลฝอย ให้ดำเนินการทิ้งลงถังขยะ
แสดงในภาพที่ ๓๒

ภาพที่ ๓๒ ถังขยะของเสียประเภทที่ไม่เป็นอันตราย
๘.๒.๒ ของเสียประเภทที่เป็นอันตราย (Hazardous Waste Stream) เช่น สแตนเลส
เหล็ก อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง ให้นักวิทยาศาสตร์ดำเนินการรวบรวมและทิ้งลงในถังสำหรับใส่เศษโลหะ
แสดงในภาพที่ ๓๓

ภาพที่ ๓๓ ถังขยะของเสียประเภทอันตรายที่เป็นโลหะ
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ในกรณีที่เป็นน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันหล่อเย็น น้ำมันสไลด์เวย์ ทินเนอร์ น้ำมันสน น้ำมันปั้มลม
น้ำมันไฮดรอลิกส์ จารบี ให้นักวิทยาศาสตร์ดำเนินการรวบรวมใส่แกลลอนน้ำมันแยกตามชนิดของน้ำมันนั้น ๆ
พร้อมทั้งติดฉลากให้สามารถเห็นได้ชัดเจน ดังต่อไปนี้
- ชื่อของของเสีย หรือประเภทของของเสีย
- ปริมาณของของเสียที่บรรจุอยู่ภายใน (ไม่ควรเกิน ๘๐% ของความจุ)
- ชื่อห้องปฏิบัติการหรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของของเสีย
- ข้อมูลทีส่ ามารถติดต่อได้
- ส่วนประกอบของของเสีย (พยายามให้ข้อมูลให้ครบถ้วนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
ทั้งชื่อสาร และความเข้มข้นโดยประมาณ)
- วันที่เริ่มบรรจุของเสีย
- วันทีห่ ยุดบรรจุของเสีย
ของเสียอันตราย (Hazardous Waste)
ประเภทของเสีย..................................................................................ปริมาณ.....................ลิตร
ชื่อห้องปฏิบัติการ/บุคคลผู้เป็นเจ้าของ......................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์.................................................อีเมล์............................................................
ส่วนประกอบของของเสีย (ระบุชื่อสารและความเข้มข้นโดยประมาณ)….................………………
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
วันที่เริ่มบรรจุของเสีย ......................................................
วันที่หยุดบรรจุของเสีย ......................................................
ภาพที่ ๓๔ ตัวอย่างฉลากสำหรับติดภาชนะบรรจุของเสียที่ได้แยกและจำแนกประเภทแล้ว
๘.๓ การลดการเกิดของเสียในห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
ของเสียจากห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์นั้นมีความหลากหลาย ซึ่งจำเป็นจะต้อง
ได้รับการจัดการที่เหมาะสม และควรมีการควบคุมปริมาณการก่อของเสียให้น้อยลง หรือป้องกันไม่ให้เกิดของเสีย
ที่ไม่จำเป็น โดยใช้หลักการ ๓R ประกอบด้วย
๘.๓.๑ การลด (Reduce) เป็นการใช้สารเคมีหรือวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ ให้น้อยลง เช่น
- การหยิบใช้วัสดุอุปกรณ์ หรือเทสารเคมีออกมาจากขวดเท่าที่จำเป็น
- การสาธิตการทดลองให้นักศึกษาดูเพียงแค่ชุดเดียว
- ลดการใช้กระดาษ โดยเปลี่ยนมาใช้สื่ออิเล็กโทรนิกส์แทน
- ควบคุมการเบิกใช้สารเคมีของนักศึกษา โดยการแจกสารเคมีเท่าที่จำเป็นต้องใช้
- การทดลองบางชุด นักศึกษาหลายกลุ่มสามารถเตรียมสารเคมีเพื่อใช้ร่วมกันได้
โดยไม่ต้องเตรียมแยกกันทุกกลุ่ม จนกระทั่งมีสารเคมีเหลือใช้เกินความจำเป็น
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๘.๓.๒ การใช้ซ้ำ (Reuse) เป็นการนำของเสียกลับมาใช้ในสภาพเดิม เช่น
- ขวดบรรจุน้ำกลั่น สามารถนำมาใช้ซ้ำ หรือนำมาล้างเพื่อใช้เป็นภาชนะสำหรับ
จัดเก็บของเสียอื่น ๆ
- วัสดุอุปกรณ์หลายชนิดในห้องปฏิบัติการ ถึงแม้ว่าตามหลักการจะใช้ได้ครั้งเดียว
แต่ในกระบวนวิชาปฏิบัติการซึ่งเป็นการเรียนการสอน สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ตามความเหมาะสม
- น้ำมันหล่อลื่นบางชนิด สามารถนำกลับมาใช้งานอื่น ๆ ได้ อาทิเช่น น้ำมันเครื่อง
ที่หมดอายุ สามารถนำมาหยอด หล่อลื่นให้แก่โซ่ หรือเฟืองขับทางกลได้
๘.๓.๓ การใช้ หมุ นเวี ยน (Recycle) เป็ นการนำของเสี ยมาผ่ านกรรมวิ ธี การปรั บสภาพ
เพื่อนำกลับมาใช้หมุนเวียนอีกครั้ง เช่น ของเสียประเภทพลาสติก สามารถนำมาคัดแยกตามชนิด ทำการบดย่อย
ให้มขี นาดเล็ก เพื่อให้สามารถนำมาหลอมขึ้นรูปใหม่ได้
นอกจากหลัก ๓R ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ควรมีการเพิ่มมาตรการในการเลิกใช้วัสดุอุปกรณ์
หรือสารเคมีที่เป็นพิษรุนแรง แต่หากไม่สามารถเลิกใช้ได้ อาจหาวัสดุ อื่น ทดแทนซึ่งมีความเป็นพิษน้อยกว่า
อาทิเช่น การเลิกใช้ตัวทำละลายประเภทสารประกอบที่มีคลอรีน การเลือกใช้ตัวออกซิไดส์ที่มีความแรงลดลง
การยกเลิกการใช้อุปกรณ์ที่มีสารปรอท เป็นต้น (จุฑารัตน์ วรประทีป และคณะ. แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการ
ของเสียจากห้อง ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์, ๒๕๖๒)
ทั้งนี้ ในแต่ละห้องปฏิบัติการ หรือแต่ละกระบวนการในรายวิชาปฏิบัติการควรสร้างแนวทาง
ในการลดปริมาณของเสียให้มีความจำเพาะเจาะจงเหมาะสมกับการทดลอง และรูปแบบการทดลองนั้น ๆ ด้วย
ปัญหา
๑. ของเสียบางชนิดไม่สามารถทิ้ง หรือกำจัดได้ทันที จำเป็นต้องมีกระบวนการและขั้นตอน
ก่อนการกำจัด
๒. นักศึกษา หรือผู้ใช้บริการคัดแยกของเสียลงไม่ถูกถัง ทำให้เกิดการปะปนก่อนการกำจัด
แนวทางแก้ปัญหา
๑. ศึกษาข้อมูล หรือประสานงานหน่วยงานที่ มีความชำนาญเฉพาะ เพื่อให้สามารถกำจัด
ของเสียได้ถูกวิธี และถูกสุขลักษณะ
๒. ก่อนการกำจัดของเสียทุกครั้ง จะต้องทำการตรวจสอบให้แน่ใจก่อน โดยดูจากฉลากบ่งชี้
รวมทั้งข้อห้าม และข้อปฏิบัติต่างๆ
ข้อเสนอแนะ
๑. จัดทำป้ายประชาสัมพัน ธ์ และป้ายรณรงค์เรื่องการจำแนกคัดแยกของเสี ยแต่ละชนิ ด
ให้ชัดเจน และสามารถมองเห็นได้ง่าย
๒. ควรจัดฝึกอบรมเรือ่ งการบริหารจัดการขยะให้แก่นักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

๖๗

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
สถานที่เกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
อีเมล์
ประวัติการศึกษา

นายณัฏฐพล ศรีช่วงโชติ
วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๙
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เลขที่ ๓๑/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลขยาย อำเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๒๒๐
๐๘๖-๑๓๑-๒๒๓๕
Nutthapol_tech_006@hotmail.com
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ตำแหน่งงานปัจจุบัน
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