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บทที่ 1  

ส่วนน ำ 

ควำมเป็นมำ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัย

และความปลอดภัย) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการเรียนการสอนและการ

วิจัย โดยเป้าหมายสูงสุดคือการผลิตบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีคุณภาพ และเนื่องจาก

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เป็นการศึกษาที่เกี่ยวกับสุขภาพของมนุษย์ เป็นวิชาชีพที่กระท า

ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุ มโรค การตรวจ

ประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้นและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย) เป็นสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพทุกอาชีพ 

และผลกระทบจากการท างานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี

นักวิทยาศาสตร์คอยช่วยเหลือและสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การ

ปรับปรุงโครงสร้างต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (ค) ได้ก าหนดต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์

เป็นต าแหน่งกลุ่มสายงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะ ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งเป็นภารกิจ

หลักของสถาบันอุดมศึกษา โดยต าแหน่งนักวิทยาศาตร์สาขาวิชาฯ ได้รับการบรรจุตั้งแต่วันที่           

7 กุมภาพันธ์ 2549 เป็นต้นมา โดยมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบคือ 1) การเตรียมความพร้อมของ

ห้องปฏิบัติการฯ เครื่องมือ วัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆของห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุขฯและอาชีว   

อนามัยฯให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 2) การควบคุมการใช้ห้องปฏิบัติการฯ 3) การบริการการ

เรียนการสอนและการวิจัย 4) การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ความรู้ใหม่ๆ 5) การเป็นผู้ช่วยสอนใน

บทปฏิบัติการทางสาธารณสุขฯและอาชีวอนามัยฯ 6) ภาระงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดย

ผู้รับบริการได้แก่ คณาจารย์ นักศึกษา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งในสาขาวิชาฯและนอกสาขาวิชาฯ 

บุคลากรสายสนับสนุนเป็นบุคลากรที่เปรียบเสมือนฟันเฟืองตัวหนึ่งที่ช่วยเชื่อมต่อให้

การด าเนินงานของสถาบันฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภาควิชาฯในขณะนั้น จึงก าหนดกรอบในการ
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ท างานของสายสนับสนุนได้ยึดหลักปฏิบัติ โดยแผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติจะด าเนินการเชิงรุก เพ่ือให้

บรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ซึ่งสอดคล้องกับสถาบันฯ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ส่วน

แรก เป็นการศึกษา วิจัย ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ส่วนที่ 2 เป็นการน าความรู้มาประยุกต์เพ่ือพัฒนา

สุขภาพ รักษาโรค ป้องกันโรค ส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้

ประกาศให้มีการแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย ในวันที่ 27 ธันวาคม 2549  ซึ่งคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แบ่งหน่วยงาน ดังนี้  

1. ส านักงานคณบด ี

2. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 

3. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

4. ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

ซึ่งสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตในปี 

พ.ศ.2549 หลักจากนั้นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้พัฒนาหลักสูตรแขนงวิชา อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย ในปี พ.ศ. 2558 สาขาวิชาฯได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (แขนง

วิชาสาธารณสุขชุมชน) เป็นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และในปี พ.ศ. 2560 สาขาวิชาฯได้

ปรับปรุงหลักสูตร(แขนงวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 

วัตถุประสงค์ของคู่มือกำรปฏิบัติงำน  

1.เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ให้มี

ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 

2.เพ่ือให้อาจารย์ นักศึกษา ผู้ใช้บริการ สามารถปฏิบัติการกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ

วิธีการที่ก าหนดไว้ได้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 

3.เพ่ืออธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน แผนผังโครงสร้างของงานตามหน้าที่ความ

รับผิดชอบ และสามารถน าไปใช้ในการพิจารณา ทบทวน ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานได้ 

4.เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ         

สาขาวิชาฯ คณะฯ และสถาบันฯ 
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ขอบเขตของคู่มือปฏิบัติกำร 

เป็นคู่มือส าหรับผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นต าแหน่งในสาย

สนับสนุนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คู่มือนี้ครอบคลุมโครงสร้างของหน่วยงาน ลักษณะการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการฯ อาจารย์ผู้ รับผิดชอบในรายวิชาที่มีการใช้

ห้องปฏิบัติการฯ นักศึกษารวมทั้งผู้ใช้บริการ หน้าที่ความรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้ง

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
 

ค ำจ ำกัดควำม 

คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารที่กล่าวถึงรายละเอียดของงานเฉพาะของงานที่ละ

ขั้นตอน เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดกระบวนการ ระบุถึง

ขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ มักจัดท าขึ้นลักษณะงานที่ซ้ าซ้อน มีหลายขั้นตอนและ

เกี่ยวข้องกับหลายคน สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพ่ือให้

ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงในความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หมายถึง การก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยอธิบาย

วิธีการท างานหรือขั้นตอนการท างานอย่างละเอียด และระบุเอกสาร ระเบียบ แบบฟอร์มที่ ใช้

ประกอบในการด าเนินการนั้น รวมทั้งผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน โดยใช้ข้อความอธิบาย รูปภาพ 

หรือตารางอธิบาย พร้อมทั้งระบุเงื่อนไขในการท างาน หรือเงื่อนไขความส าเร็จที่จ าเป็น 

หน่วยงาน หมายถึง ส่วนราชการระดับส านัก สถาบัน คณะฯ สาขาวิชาฯ และหน่วย

อ่ืนๆเกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

นักวิทยาศาสตร์ หมายถึง งานที่คลุมถึงต าแหน่งต่างๆที่ปฏิบัติงานทางวิเคราะห์ วิจัย

และทดสอบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบ วิเคราะห์ 

และวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาต่างๆ เช่น การวิเคราะห์วัตถุดิบ แร่ธาตุ อาหาร  

เป็นต้นหรือการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆที่ก่ียวข้อง 

ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หมายถึง สถานที่ส าหรับนักศึกษาฝึก

ทดลองปฏิบัติในด้านหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต           
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(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์               

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ศูนย์ย่านมัทรี) 
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บทที่ 2 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

ผู้จัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ

ต ำแหน่งและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ตลอดจนได้บรรยำยลักษณะงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

คู่มือปฏิบัติงำนต ำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์ ระดับปฏิบัติกำร สำขำวิชำวิทยำศำสตร์
สุขภำพ ภำควิชำวิทยำศำสตร์ประยุกต์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ ปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้  

ปฏิบัติงำนในสำยงำนนักวิทยำศำสตร์ ซึ่งครอบคลุมงำนหลำกหลำย ได้แก่ งำนควบคุม 
ดูแลเครื่องมือ และอุปกรณ์กำรทดลอง ในห้องปฏิบัติกำรฯ งำนจัดซื้อ - จัดจ้ำงวัสดุอุปกรณ์กำร
ทดลอง  งำนซ่อมแซมเครื่องมือครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์ และงำนอื่น ๆ 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงำนในลักษณะงำนระดับขั้นต้น โดยที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรใน
กำรท ำงำน ปฏิบัติงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน  
กำรประสำนงำนและด้ำนกำรบริกำร ภำยใต้กำรกับ แนะน ำตรวจสอบและปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย  

 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษำค้นคว้ำและวิเครำะห์ข้อมูลทำงด้ำนสำธำรณสุขศำสตร์และอำชีว  

อนำมัยและควำมปลอดภัยเกี่ยวกับห้องปฏิบัติกำร ควบคุม ดูแลงำนเกี่ยวกับห้องปฏิบัติกำรฯ 
และใช้เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรฯ และกำรขอใช้วัสดุ อุปกรณ์  

1.2 วิเครำะห์ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัดเครื่องมือทำงด้ำนสำธำรณสุขฯและ
อำชีวอนำมัยฯ สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์ เพ่ือให้กำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

1.3 ร่วมปฏิบัติงำนในกำรด้ำนกำรจัดท ำฐำนข้อมูลห้องปฏิบัติกำรฯ พัฒนำ
ห้องปฏิบัติกำรฯ เพ่ือให้กำรตรวจสอบเครื่องมือในห้องปฏิบัติกำรฯมีควำมสะดวก รวดเร็วและมี
ระบบมำกขึ้น 

1.4 ร่วมศึกษำวิเครำะห์ วิจัย พัฒนำหลักสูตรและเข้ำร่วมด ำเนินกำรจัด
ฝึกอบรมในเรื่องแนวปฏิบัติเพื่อควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรฯ 
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2. ด้านการวางแผน 
2.1 วำงแผนและก ำหนดกำรด ำเนินกำรด้ำนห้องปฏิบัติกำรสำขำวิชำ

วิทยำศำสตร์สุขภำพ  มีกำรมอบหมำยงำนที่ชัดเจนและสำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้กำร
ปฏิบัติงำนไปเป็นด้วยควำมเรียบร้อยตำมวัตถุประสงค ์

2.2. วำงแผน วิเครำะห์ กำรควบคุมกำรใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆใน
ห้องปฏิบัติกำรทำงด้ำนสำธำรณสุขศำสตร์ และด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

2.3 วำงแผน วิ เครำะห์  ศึกษำข้อมูลในด้ำนกำรจัดซื้ อวั สดุ  อุปกรณ์
ห้องปฏิบัติกำรทำงด้ำนสำธำรณสุขศำสตร์ และด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย  

2.4 วำงแผน กำรพัฒนำระบบกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรฯที่เป็นระบบมำกขึ้น เพ่ือ
อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำใช้บริกำร 
 

3. ด้านการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงอำจำรย์ นักศึกษำ เพ่ือให้มีควำมพร้อม

ต่อกำรใช้บริกำรของห้องปฏิบัติกำรฯ 
3.2 ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอก เพ่ือให้

งำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
3.3 ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล แก่อำจำรย์ นักศึกษำ เพ่ือสร้ำง

ควำมเข้ำใจในกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรฯ 
 

4.ด้านการบริการ 
4.1 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ในกำรใช้เครื่องมือแก่อำจำรย์ นักศึกษำและบุคลำกร

ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
4.2 เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้เครื่องมือและ

ห้องปฏิบัติกำรฯ 
4.3 .ให้บริกำรทำงวิชำกำรทำงด้ำนจัดอบรม สัมมนำ ให้กับบุคลำกรที่สนใจทั้ง

หน่วยงำนภำยในและภำยนอก 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการ 
 
1. ชื่อหน่วยงาน 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
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2. ที่ตั้ง 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ต ำบลนครสวรรค์ออก อ ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
 

3. ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะหนึ่งที่สังกัดอยู่ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

นครสวรรค์ ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรขอให้น ำควำมบังคมทูลพระกรุณำว่ำวิทยำลัยครูเป็น

สถำบันกำรศึกษำและวิจัยผลิตบัณฑิตในสำขำต่ำง ๆ  เพ่ือประโยชน์แก่นักศึกษำ จึงเห็นสมควร

พระรำชทำนชื่อวิทยำลัยครูว่ำ สถำบันรำชภัฏและต่อมำได้รับกำรจัดตั้งให้เป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15  มิถุนำยน 2547 

ปี พ.ศ. 2518 คณะวิชำวิทยำศำสตร์จัดตั้งขึ้นตำม พ.ร.บ. วิทยำลัยครู 

ปี พ.ศ. 2529 คณะวิชำวิทยำศำสตร์ได้ถูกจัดตั้งขึ้น ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 

พระรำช บัญญัติวิทยำลัยครู พ.ศ. 2518 แก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู (ฉบับที่ 2)      พ.ศ. 

2527 ประกอบด้วย 8 ภำควิชำ ได้แก่ ภำควิชำเคมี ภำควิชำชีววิทยำ ภำควิชำฟิสิกส์และวิทยำศำสตร์

ทั่วไปภำควิชำคณิตศำสตร์และสถิติ ภำควิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ ภำควิชำเกษตรศำสตร์ ภำควิชำ

หัตถศึกษำและอุตสำหกรรมศิลป์ 

ปี พ.ศ. 2530  คณะวิชำวิทยำศำสตร์ ได้เปิดรับนักศึกษำสำขำวิทยำศำสตร์ ทั้งในระดับ

อนุปริญญำและระดับปริญญำตรี ระดับอนุปริญญำวิทยำศำสตร์ (อ.วท.) เปิดโปรแกรมวิชำเพำะเลี้ยง

สัตว์น้ ำและโปรแกรมวิชำไฟฟ้ำ  ระดับปริญญำตรี (วท.บ.) เปิดโปรแกรมวิชำพืชศำสตร์กับโปรแกรม

วิชำเกษตรศำสตร์ 

ปี พ.ศ. 2532 คณะวิชำวิทยำศำสตร์ ได้เปิดท ำกำรสอนระดับอนุปริญญำวิทยำศำสตร์ 

โปรแกรมวิชำคอมพิวเตอร์ 

ปี พ.ศ. 2533 คณะวิทยำศำสตร์ ได้เปิดท ำกำรสอนระดับอนุปริญญำวิทยำศำสตร์ 

โปรแกรมวิชำเคมีปฏิบัติกำรและระดับปริญญำตรี 

ปี พ.ศ. 2534 คณะวิชำวิทยำศำสตร์ ได้เปิดท ำกำรสอนระดับอนุปริญญำวิทยำศำสตร์ 

โปรแกรมวิชำเซรำมิกส์ และเปิดท ำกำรสอนนักศึกษำระดับปริญญำตรี (ค.บ.4 ปี) ในโครงกำร        

คุรุทำยำท (ระดับมัธยม) จ ำนวน 3 โปรแกรมวิชำ ได้แก่ เกษตรกรรม ฟิสิกส์ และชีววิทยำ 
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ปี พ.ศ. 2535 ได้รับพระรำชทำนชื่อจำกพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเป็น “สถำบันรำช

ภัฏนครสวรรค์” และได้เปลี่ยนจำกคณะวิทยำศำสตร์เป็นคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ปี พ.ศ. 2542  เปลี่ยนแปลงกำรบริหำรภำยในคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี                

จำกภำควิชำ ซึ่งเดิมเป็นหน่วยงำนหนึ่งของคณะวิชำวิทยำศำสตร์เป็นกำรบริหำรแบบมีคณะกรรมกำร  

โปรแกรมวิชำตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ ประกำศทั่วไป เล่มที่ 

116 ตอนพิเศษ 79  ลงวันที่ 12 ตุลำคม 2542 มีหน้ำที่หลัก คือ จัดกำรศึกษำส ำหรับบุคลำกรและ

หลังประจ ำกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม มีหัวหน้ำคณะและคณบดี

เป็นผู้บริหำรคณะ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ดังนี้    

พ.ศ. 2518 – 2520             นำยสุรชำติ  ฉัตรสุทธิพงษ์ 

พ.ศ. 2521 – 2522          นำยเกษม     ศรีเดิมมำ  

พ.ศ. 2522 – 2524  นำยมำโนชญ์  ไวทยกุล 

พ.ศ. 2525 – 2529   นำยวิทยำ  วำจำบัณฑิตย์ 

พ.ศ. 2530 – 2533  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประทีป  แก้วเหล็ก 

พ.ศ. 2534 – 2537   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชเนศ  คงกำรค้ำ 

พ.ศ. 2538 – 2541  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุวรรณ์  คงมี 

พ.ศ. 2542 – 2544  นำยสมชำย  พลำนนท์ 

พ.ศ. 2545 – 2547   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประทีป  แก้วเหล็ก 

พ.ศ. 2548 – 2551  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชเนศ  คงกำรค้ำ 

พ.ศ. 2551 – 2556   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ศุภชัย  ทวี 

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ว่ำที่ร้อยตรีอภิเดช  มงคลปัญญำ 

ปี พ.ศ. 2547 รวมโปรแกรมวิชำชีววิทยำและโปรแกรมวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อมเข้ำ

ด้วยกัน กลำยเป็นโปรแกรมวิชำชีววิทยำและวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม 

ปี พ.ศ. 2548 เปลี่ยนค ำน ำหน้ำส่วนรำชกำรในคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีจำก

โปรแกรมวิชำเป็นภำควิชำ และจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรใหม่ ประกอบด้วย คณบดีคณะวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยี รองคณบดีฝ่ำยแผนงำนและพัฒนำ  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและรองคณบดีฝ่ำยกิจกำร

นักศึกษำ 
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ปี พ.ศ. 2549 จัดท ำโครงกำรพัฒนำหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 10 สำขำวิชำ ได้แก่ 

สำขำวิชำคณิตศำสตร์  สถิติ  วิทยำกำรคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

เทคโนโลยีชีวภำพ สำธำรณสุขศำสตร์  เคมี  ฟิสิกส์อุตสำหกรรมและวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม 

ปี พ.ศ. 2554 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ได้ประกำศให้มีกำรแบ่งส่วนรำชกำรหรือ

หน่วยงำนของมหำวิทยำลัย ลงวันที่ 27 ธันวำคม พ.ศ.2549 ซึ่งคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีได้

แบ่งหน่วยงำน ดังนี้ 

  1. ส ำนักงำนคณบด ี

  2. ภำควิชำวิทยำศำสตร์ 

  3. ภำควิชำวิทยำศำสตร์ประยุกต์ 

  4. ศูนย์วิทยำศำสตร์ 

ปี พ.ศ. 2554 จัดท ำโครงกำรพัฒนำหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 10 สำขำวิชำ ได้แก่ 

สำขำวิชำคณิตศำสตร์  เคมี  ชีววิทยำ  ฟิสิกส์  จุลชีววิทยำ วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยำกำร

คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ  เทคโนโลยีมัลติมีเดียและสำธำรณสุขศำสตร์ 

ปี พศ. 2558 จัดท ำโครงกำรพัฒนำหลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต 

ปี พ.ศ. 2560 จัดท ำโครงกำรพัฒนำหลักสูตรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย  
 

4.  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์  
  

ปรัชญา     

เชี่ยวชำญด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น 

 

วิสัยทัศน์  

บัณฑิตมีควำมรู้คู่คุณธรรม อำจำรย์มีศักยภำพด้ำนกำรวิจัย บริกำรวิชำกำรที่ ได้

มำตรฐำน เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ทำงวิทยำศำสตร์และสร้ำงเครือข่ำยระดับภูมิภำคเพ่ือพัฒนำชุมชนและ

ท้องถิ่น 
 

พันธกิจ      

1. ผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้คู่คุณธรรม 
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2. บริกำรวิชำกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชนและพัฒนำเครือข่ำย

ระหว่ำงมหำวิทยำลัย ชุมชน และองค์กรอื่น 

3. พัฒนำอำจำรย์ให้มีศักยภำพทำงกำรวิจัย และส่งเสริมกำรท ำวิจัยด้ำนกำรพัฒนำ

ท้องถิ่น และโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

4. ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น ที่สำมำรถบูรณำกำรกับกำรเรียน

กำรสอน  

5. พัฒนำศูนย์วิทยำศำสตร์ให้เป็นศูนย์กำรเรียนรู้เพื่อให้บริกำรแก่ชุมชน 

6. บริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 

วัตถุประสงค์ 

1.บัณฑิตคณะวิทยำศำตร์และเทคโนโยลี มีคุณภำพ คุณธรรม จริยธรรมสูงขึ้น 

สอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่นและสังคม 

2. หลักสูตรสำขำวิทยำศำสตร์มีกำรพัฒนำและปรับปรุงให้มีคุณภำพที่สอดคล้องกับ

ควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

3. ผลิตบัณฑิตสำขำวิทยำศำสตร์ที่มีคุณภำพและเป็นที่ต้องกำรของท้องถิ่น และ

สังคม 

4. มีงำนวิจัยเพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยี และสร้ำงองค์ควำมรู้ 

5. บริกำรวิชำกำรท่ีมีคุณภำพในรูปแบบที่หลำกหลำย 

6. ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนำท้องถิ่นและสังคม 

7. ส่งเสริมและท ำนุบ ำรงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

แบ่งส่วนราชการเป็น ดังนี ้

- ส ำนักงำนคณบดี 

- ศูนย์วิทยำศำสตร์ 

- ภำควิชำวิทยำศำสตร์ แบ่งเป็นสำขำวิชำ 

 - สำขำวิชำคณิตศำสตร์และสถิติ 

 - สำขำวิชำชีววิทยำและเทคโนโลยีชีวภำพ 

 - สำขำวิชำฟิสิกส์และวิทยำศำสตร์ทั่วไป 

 - สำขำวิชำเคมี 

- ภำควิชำวิทยำศำสตร์ประยุกต์ แบ่งเป็นสำขำวิชำ 

 - สำขำวิชำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 - สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม 

 - สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ 

 - สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
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โครงสร้างการบริหารงาน (Administration chart) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรบรหิำร  

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 

               ส านักงานคณบดี 

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

- งำนธุรกำร 

- งำนกำรเงินและพัสด ุ

- งำนนโยบำยและแผน 

กลุ่มงำนส่งเสรมิวิชำกำร 

- งำนส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน 

- งำนวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

- งำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพ 

กลุ่มงำนพัฒนำนกัศึกษำ 

- งำนกิจกำรนักศึกษำ 

- งำนศิลปวัฒนธรรม 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 

- สำขำฟิสิกส์และวิทยำศำสตร์ทั่วไป 

- สำขำวิชำเคม ี

- สำขำวิชำชีววิทยำและทคโนโลยี
ชีวภำพ 

- สำขำวิชำคณิตศำสตร์และสถติ ิ

 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์                                                                   
- สำขำวิชำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี

  สำรสนเทศ 
- สำขำวิชำคหกรรม 

- สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

- สำชำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม 

 

คณะกรรมการประจ า
คณะ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

กลุ่มงำนบริหำรศูนย์วิทยำศำสตร ์

- งำนนโยบำยและแผน 

- งำนพัสดุ 
กลุ่มงำนบริกำรวิชำกำรและวิจัย 

- งำนบริกำรวิชำกำร 

- งำนวิจัย 
กลุ่มงำนประเมินคณุภำพและ
ประชำสมัพันธ์ 

- งำนประกันคุณภำพ 

- งำนประชำสัมพันธ์ 

คณบดี 
 

คณะกรรมกำรบรหิำร  คณะกรรมกำรบรหิำร  

หมายเหตุ 1. คณะกรรมการประจ าคณะ  ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี  หัวหน้าส านักงานคณะ หัวหน้าภาควิชา และผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 
             2. คณะกรรมการบริหารภาควิชา ประกอบด้วย หัวหน้าภาควิชา ผู้แทนสาขาวิชา 
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แผนภูมิอัตราก าลังตามโครงสร้าง

คณบดี 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี อภิเดช มงคลปัญญา) 

นายชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง 
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

ผศ.ดรวิรังรอง แสงอรุณเลิศ                   
(รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

นายวิฑูร  สนธิปักษ์ 
(รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) 

 
 (หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์) 

 
 (หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์) 

ดร.พีรพัฒน์ ค าเกิด 
(หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์) 

นางนิภาพร ค าตัน 
(หัวหน้าส านักงานคณบดี) 

นางสาววรชนันท์ ชูทอง 
(หัวหน้ากลุม่งานพัฒนานักศกึษา) 

- หวัหน้ำสำขำวิชำฟิสกิส์และวิทยำศำสตร์ทั่วไป 
  (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภำคิน อินทรช์ิดจุ้ย) 
- หวัหน้ำสำขำวิชำเคมี 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลดำ เดชำเกียรติไกร    
ธีรกำรุณวงศ์) 

- หวัหน้ำสำขำชวีวิทยำและเทคโนโลยีชวีภำพ 
  (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีระยุทธ เตียนธนำ) 
- หวัหน้ำสำขำวิชำคณิตศำสตร์และสถิต ิ
  (นำยชม  ปำนตำ) 

- หวัหน้ำสำขำวิชำคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยี   
  สำรสนเทศ  (นำยคณินณัฏฐ์  โชติพรสีมำ) 
- หวัหน้ำสำขำวิชำคหกรรม 
  (นำงสำวสิรภัทร สิริบรรสพ) 
- หวัหน้ำสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
  (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภคินี  คงสิบ) 
- หวัหน้ำสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม 
  (นำยอนุวัตน ์ แสงออ่น) 

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป (นำงวัชรี  ไหมทอง – รักษำกำรหัวหน้ำกลุ่มงำน) 
- หัวหน้ำงำนธุรกำร (นำงสำววลีรัตน์ ด้วงมหำสอน) 
- หัวหน้ำงำนกำรเงนิและพัสดุ (นำงวัชรี  ไหมทอง) 
- หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน   
 (นำงสำวชนติรน์ันท์ กลุนำพนัธ์ – นำงวัชร ี ไหมทอง) 
 กลุ่มงำนส่งเสริมวชิำกำร  
(นำงสำวชนิตร์นนัท ์กุลนำพันธ์ – รักษำกำรหัวหน้ำกลุ่มงำน) 
- หัวหน้ำงำนส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
  (นำงสำวชนิตรน์ันท์ กุลนำพนัธ์-นำยภำณ ุหอมสุวรรณ) 
- หัวหน้ำงำนวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ(นำยอำทิตย์ แก้ว
วงษำ) 
- หัวหน้ำงำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพ (นำงสุนันทำ คงเงิน) 
กลุ่มงำนพัฒนำนักศกึษำ 
- หัวหน้ำงำนกิจกำรนกัศึกษำ  
- หัวหน้ำงำนศิลปวัฒนธรรม  
 
 

- หวัหน้ำกลุ่มงำนบริหำร 
  - นักวิทยำศำสตร์ (นำงสำวจิรัชฌำ ปัน้น้อย) 
- หวัหน้ำกลุ่มงำนวิชำกำรและวิจยั 

- นักวิทยำศำสตร์ (นำงสำวกรกมล จันทร์เพียร) 
- หวัหน้ำกลุ่มงำนประเมินคุณภำพและ
ประชำสัมพันธ ์
  - นักวิทยำศำสตร์ (นำยศิริชัย ทวีผล) 
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โครงสร้างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.ธิติมำ บญุเจริญ 

อำจำรย์ประจ ำหลักสตูร 
สำธำรณสุขศำสตรบณัฑิต 

ดร.พิมรำ ทองแสง 

อำจำรย์ประจ ำหลักสตูร 
สำธำรณสุขศำสตรบณัฑิต  

ผศ.ชยภรณ บญุเรืองศักดิ ์
อำจำรย์ประจ ำหลักสตูร 
สำธำรณสุขศำสตรบณัฑิต 

ผศ. ทิพพำรัตน์  แสนคำร 
อำจำรย์ประจ ำหลักสตูร 
สำธำรณสุขศำสตรบณัฑิต 

ดร.นริศรำ จันทรประเทศ 

อำจำรย์ประจ ำหลักสตูร 
สำธำรณสุขศำสตรบณัฑิต 

 

อำจำรย์วันดี ฉวีจันทร ์

อำจำรย์ประจ ำหลักสตูร 
สำธำรณสุขศำสตรบณัฑิต 

 

อำจำรย์นำรีรมย์ รัตนสัมฤทธ์ิ 

อำจำรย์ประจ ำหลักสตูร 
สำธำรณสุขศำสตรบณัฑิต 

 

อำจำรย์เจนจิรำ เล็กอุทัย 

อำจำรย์ประจ ำหลักสตูร 
สำธำรณสุขศำสตรบณัฑิต 

 

ดร.เพชรัชน์ อน้โต  
หวัหนา้สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

 

อำจำรย์ชนกำนต์ สกลุแถว 

อำจำรย์ประจ ำหลักสตูร 

อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

อำจำรยล์ะออง อุปมัย 

อำจำรย์ประจ ำหลักสตูร 

อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

อำจำรย์อรณุวดี ทองบุญ 

อำจำรย์ประจ ำหลักสตูร 
สำธำรณสุขศำสตรบณัฑิต 

 

อำจำรยณ์ธิดำ อินทร์แป้น 

อำจำรย์ประจ ำหลักสตูร     
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

อำจำรยส์ุชำ นุ่มเกลีย้ง 

อำจำรย์ประจ ำหลักสตูร 

อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

 

นางสาวพัชรี พันธุ์อุดม 

นักวิทยาศาสตร์ 

 



15 
 

  

 

บทที่ 3   

หลักการวิธีการปฏิบัตงิานและเงื่อนไขการให้บริการ 
 

การด า เนิ น งาน นั กวิทยาศาตร์  ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารสาขาวิช าวิทยาศาสตร์สุ ขภ าพ                

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานที่มีกิจกรรมหลายขั้นตอน ดังนั้น 

ผู้ปฏิบัติงานจะต้องศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินการมี

ความถูกต้องในการใช้เครื่องมือของห้องปฏิบัติการฯ โดยมีหัวข้อส าคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการ

ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

2. วิธีการปฏิบัติงาน 

3. เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงาน 

4. แนวคิด/ทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงานนักวิทยาศาตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานนักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีการก าหนด

มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานในต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตามคณะกรรมการข้าราชการพล

เรือน (ก.พ.) พ.ศ. 2554  ที่ต้องถือเป็นแนวทางปฏิบัติและได้วางขอบเขตงานของต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์

ไว้เป็นงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ 

งานนักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีทั้งหมด 2 หลักสูตร คือ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของมนุษย์ในด้านต่างๆ และ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) เป็นหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการ

ดูแลสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรจ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการใช้ เครื่องมือในการ

สนับสนุนการเรียนการสอนที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน เริ่มตั้งแต่งานส ารวจทรัพยากรใน

ห้องปฏิบัติการฯ  การเตรียมห้องปฏิบัติการฯ การเตรียมเครื่องมือ การให้ค าแนะการใช้เครื่องมือ

ห้องปฏิบัติการฯ งานจัดซื้อจัดจ้าง  
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หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงานสาขาวชิาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

1.การส ารวจทรัพยากรวัสดุ และอุปกรณ์ 

1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่ต้องใช้ห้องปฏิบัติการฯ และเจ้าหน้าที่ประจ า

ห้องปฏิบัติการฯ ส ารวจวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุครุภัณฑ์ภายในห้องห้องปฏิบัติการฯ  และส ารวจความ

ต้องการในการใช้วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุครุภัณฑ์จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบจากอาจารย์รายวิชาต่างๆผ่าน

หัวหน้าสาขาวิชาฯ โดยวัสดุสิ้นเปลืองส ารวจก่อนเปิดเรียนทุกภาคการศึกษา อย่างน้อย ๑ เดือน 

1.2 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฯ เสนอข้อมูลรายการวัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุครุภัณฑ์

ที่ส ารวจให้แก่หัวหน้าสาขาฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

2. การเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

2.1 ให้นักศึกษาหรือผู้ใช้เครื่อง สารเคมี และอุปกรณ์ต่างๆของห้องปฏิบัติการ ล้าง

และจัดเก็บให้เรียบร้อยหลังการใช้งาน 

2.2 ตรวจสภาพความพร้อมของเครื่องมืออย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้

ตลอดเวลา ซึ่งหากเครื่องมือที่ใช้งานไม่เป็นปกติหรือใช้การไม่ได้ ให้มีการติดต่อกับบริษัทที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

ขอใบเสนอราคาในการจัดซ่อมและขออนุมัติจัดซ่อมฯ 

2.3 หากเครื่องมือ สารเคมี วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ จะขอ

อนุมัติซื้อจากงบวัสดุส่วนกลาง แต่หากมีความเฉพาะเจาะจงต่อบทปฏิบัติการของอาจารย์แต่ละท่านหรือ

ใช้ในปริมาณมาก ให้ขออนุมติซื้อจากงบที่อาจารย์ได้รับจัดสรรในแต่ละไตรมาส 

2.4 ด าเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ โดยใช้งบประมาณจากงบซ่อมแซมอาคาร 

สถานที่ของสาขาวิชาฯที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 
 

3. การควบคุมการใช้ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

3.1 เบิก – จ่ายเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆของห้องปฏิบัติการฯให้เป็นอย่าง

ถูกต้อง มีระเบียบ และเป็นไปตามล าดับก่อนหลัง 

3.2 จัดช่วงเวลาการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ของห้องปฏิบัติการฯให้เป็นไป

อย่างถูกต้อง เป็นระเบียบ และเป็นไปตามล าดับการใช้ก่อนหลัง 
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3.4 จัดบริการให้กับบุคลากร นักศึกษานอกสาขาวิชาฯ ที่ต้องการใช้เครื่องมือ วัสด ุ

และอุปกรณ์ต่างๆของห้องปฏิบัติการฯ โดยได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสาขาวิชาฯ 

3.5 มีการแนะน าการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆของห้องปฏิบัติการฯก่อนใช้

ทุกครั้ง 
 

4. การบริการด้านการเรียนการสอน 

4.1 ให้บริการการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์ในสาขาวิชาฯ ในการจัดเตรียม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆของห้องปฏิบัติการฯในรายวิชาของบทปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย 

4.2.ให้บริการในส่วนของการท าวิจัยของนักศึกษาทั้งในสาขาวิชาฯและนอก

สาขาวิชาฯ ในการจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆของห้องปฏิบัติการฯ ตามการขอใช้บริการ 

4.3 เป็นผู้ช่วยสอนในบทปฏิบัติการฯ หากได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจ าวิชา 
 

5. การให้บริการของห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

5.1 ส าหรับวิชาที่ต้องใช้ตลอดเทอม ก่อนเปิดภาคการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

รายวิชาที่ต้องการใช้ห้องปฏิบัติการฯ ให้จัดท าแผนการใช้ห้องพร้อมส าเนาตารางสอนหรือตารางการใช้

ห้องปฏิบัติการฯ ให้เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการฯด าเนินการ จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ จัดตาราง

การใช้ห้องเพ่ือลดการซ้ าซ้อนในวิชาต่างๆ ยกเว้นกรณีฉุกเฉินต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน  

5.2 ผู้ใช้บริการกรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการห้องปฏิบัติการฯ ล่วงหน้าอย่าง

น้อย ๓ วัน  ส่งให้เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการฯ กรณีขอใช้เร่งด่วน ให้ผู้ใช้บริการระบุเหตุผลในการขอ

ใช้ในแบบฟอร์มการใช้บริการห้องปฏิบัติการฯ แจ้งเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการฯ ให้จัดเตรียมตามการ

ขอใช้บริการ ส าหรับกรณีที่มีผู้ ใช้บริการหลายท่านขอใช้ห้องปฏิบัติการฯ ในวันและเวลาเดียวกัน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการฯ  จะด าเนินการให้ตามความเหมาะสมและจะแจ้งให้ทราบ แต่ทั้งนี้

การของใช้ห้องปฏิบัติการฯดังกล่าว จะต้องไม่ตรงกับการจัดการเรียนการสอนที่มีประจ าในภาคการศึกษา 

5.3 ผู้ใช้บริการตรวจเช็คสถานที่  และอุปกรณ์ก่อนใช้บริการ ๑ วัน พร้อมเซ็น

รับรองการตรวจสอบลงในแบบฟอร์มการขอใช้บริการห้องปฏิบัติการฯ และบันทึกข้อมูลการใช้บริการ

ห้องปฏิบัติการฯ ลงในสมุดบันทึกการใช้บริการห้องปฏิบัติการฯ หรือในวันที่มาใช้บริการ กรณีที่มีความ
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จ าเป็นไม่สามารถลงบันทึกการใช้บริการ ให้เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการฯ ติดตามการลงบันทึกการใช้

บริการให้เรียบร้อยภายใน ๑ วัน 

5.4. หลังจากการใช้บริการ ผู้ใช้บริการท าความสะอาด ตรวจความเรียบร้อย และ

ตรวจเช็คอุปกรณ์กับเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการฯ ทันทีหลังใช้เสร็จ หากมีอุปกรณ์ช ารุดหรือสูญหาย 

ให้ผู้ใช้บริการกรอกแบบฟอร์มการรายงานอุปกรณ์ช ารุดประจ าห้องปฏิบัติการฯ  เพ่ือด าเนินการต่อไป 

รวมทั้งให้ด าเนินการส่งซ่อมหรือซื้อคืนภายใน 30 วัน กรณีผู้ใช้บริการไม่สามารถซื้อมาใช้ได้ ให้อาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ ท าบันทึกเสนอหัวหน้าสาขาฯเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

6. การบ ารุงรักษาทรัพยากร 

เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการฯ ท าการตรวจสอบ บ ารุง รักษาวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด 

อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยลงบันทึกในสมุดรายงานการบ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ ส่วนการดูแลในระหว่าง

การใช้งาน ให้ด าเนินการตามรายละเอียดดังนี้ 

6.1. หุ่นจ าลอง เช็ดท าความสะอาดด้วยน้ ากับสบู่ตามคู่มือการใช้และบ ารุงรักษา

อุปกรณ์ ก่อนและหลังใช้งาน เก็บใส่ตู้ ถ้ามีการช ารุดให้แยกเก็บไว้ และลงบันทึกในสมุดรายการอุปกรณ์

ช ารุด สูญหาย เพ่ือน าส่งซ่อม 

6.2. อุปกรณ์ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้ใช้บริการเช็ดท าความ

สะอาดก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง และเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการฯ ดูแลความเรียบร้อย และเก็บเข้า

กล่อง พร้อมทั้งลงบันทึกในสมุดการดูแลรักษาอุปกรณ์ และท าบันทึกข้อความให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ

คุณภาพอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

6.3. โครงกระดูก อาจารย์ใหญ่ เก็บเข้าที่ทุกครั้งหลังใช้งานทุกครั้ง 

6.4. สถานที ่เช็ดท าความสะอาดทุกวัน 
 

เงื่อนไข ข้อควรระวัง สิ่งท่ีควรค านึงในการใช้ห้องปฏิบัติการสาธารณสุข และห้องปฏิบัติการอาชีว  

อนามัยและความปลอดภัย 

1.การใช้ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

1.1.แต่งกายสุภาพ ถ้าผมยาวต้องเก็บผมให้เรียบร้อย   
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1.2 เก็บกระเป๋าและสิ่งของไว้ในที่ท่ีจัดไว้ให้ ยกเว้นของมีค่า  

1.3 ถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องปฏิบัติการฯ  และจัดวางในชั้นให้เป็นระเบียบ  

1.4 ตรวจนับอุปกรณ์ที่ขอยืมก่อนและหลังการใช้ทุกครั้งที่เข้าห้องปฏิบัติการฯ 

ห้องปฏิบัติการสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตรวจสภาพการใช้งาน

ของอุปกรณ์ก่อนและหลังการใช้เสมอ หากพบว่ามีการช ารุดหรือเสียหายให้รีบรายงานต่ออาจารย์

เจ้าของวิชา หรืออาจารย์ประจ ากลุ่ม หรือเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการฯทันที 

1.5 ข้อห้าม  

1.5.1 ห้ามน าอาหาร เครื่องดื่ม เข้ามาในห้องปฏิบัติการฯ  

1.5.2 ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น 

1.5.3 ห้ามขีดเขียนข้อความใด ๆ ลงในตัวหุ่น ตู้ ฉาก หรืออุปกรณ์อ่ืน  

1.5.4 ไม่หยิบของหรืออุปกรณ์อ่ืนใดในห้องปฏิบัติการฯ ออกไปโดยไม่ได้รับ

อนุญาต 

1.6. ใช้ทรัพยากรของห้องปฏิบัติการฯ อย่างถูกวิธี และด้วยความระมัดระวัง ถ้า

เสียหายนักศึกษาต้องรับผิดชอบชดใช้  

1.7. เมื่อใช้อุปกรณ์เสร็จ ให้ล้างท าความสะอาด เช็ดให้แห้ง และเก็บอุปกรณ์ให้

เรียบร้อย 

1.8. ก่อนออกจากห้องปฏิบัติการฯ ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจความเรียบร้อยของ

อุปกรณ์ท่ีใช้ทุกครั้ง  

1.9. ต้องคืนทรัพยากรของห้องปฏิบัติการฯ ตามเวลาที่ก าหนด  

1.10. ปิดแอร์ ไฟ พัดลม และหน้าต่างหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติการ 

  

2..การให้ยืมอุปกรณ์และครุภัณฑ์ 

ผู้มีสิทธิ์ยืมคือ นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และ

บุคลากรจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการอนุมัติการยืมจากคณบดีคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีและ

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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3 กรณีอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ ช ารุด เสียหาย หรือสูญหาย  

3.1 กรณีช ารุดเสียหายในระหว่างการเรียนการสอน หรือบริการวิชาการ ที่อยู่ใน

ความดูแลของอาจารย์ ให้นักศึกษาแจ้งให้อาจารย์ทราบ พร้อมทั้งเขียนบันทึก ชี้แจงสาเหตุ โดยให้

อาจารย์เซ็นก ากับ พร้อมส่งอุปกรณ์ที่ช ารุดนั้นคืน 

3.2 กรณียืมเพ่ือน าไปศึกษาด้วยตนเอง เมื่อมีการช ารุดเสียหาย นักศึกษาต้องท า

บันทึกลงแบบฟอร์มการรายงานอุปกรณ์ช ารุดประจ าห้องปฏิบัติการ  แจ้งให้ เจ้าหน้าที่ประจ า

ห้องปฏิบัติการฯ ทราบ และด าเนินการชดใช้คืนตามมูลค่าของทรัพย์สินภายใน 1 สัปดาห์ ส าหรับอาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ บุคลากรหน่วยงานอ่ืนๆ หากท าครุภัณฑ์ช ารุดเสียหาย ให้ด าเนินการส่งซ่อมหรือซื้อคืนภายใน 

30 วัน กรณีไม่สามารถซื้อมาใช้ได้ให้  เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการฯหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ห้องปฏิบัติการฯ ท าบันทึกเสนอหัวหน้างานสาขาวิชาฯเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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บทที่ 4 

เทคนิคในการปฏิบัติการ 
 

เทคนิคในการปฏิบัติงาน เป็นการศึกษาค้นคว้า ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ

นักวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ผู้ปฎิบัติงานสามารถใช้คู่มือปฏิบัติการในการก าหนดวิธีการล าดับขั้นตอนใน

การปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผล เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและสามารถใช้ในการก าหนด

งบประมาณได้อย่างเหมาะสม โดยก าหนดจัดท าแผนปฏิบัติงาน ประเมินและพัฒนางานเพ่ือให้

ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้คู่มือปฏิบัติงานในการศึกษาข้อมูล กระบวนการขั้นตอนปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้น

จนจบสิ้นสุดกระบวนการ บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามแบบฟอร์ม ขั้นตอนของงาน

นักวิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

4.1 กิจกรรม\แผนปฎิบัติการ 
ในการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ น าเทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความสะดวก คล่องตัวและให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

4.1.1 ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจองห้องและการขอ
ใช้เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

4.1.2 พัฒนาบุคลากร โดยการเข้ารับการอบรม และพัฒนาความรู้การจัดการ
ความรู้ในเรื่องการจัดการห้องปฏิบัติฯ 

4.1.3 สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏระเบียบ ข้อบังคับ  ข้อปฏิบัติในด้าน
การปฏิบัติงานของนักวิทยาศาสตร์ 

4.1.4 จัดท าเอกสาร คู่มือ ชี้แจง เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ท างาน การใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานนักวิทยาศาสตร์ น าเสนอเกี่ยวกับการท างานห้องปฏิบัติการ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น 
การขอใช้ห้องปฏิบัติการ การเตรียมเครื่องมือ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นต้น 
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รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ (งานนักวิทยาศาสตร์) 
  

1.งานควบคุม ดูแลเครื่องมือ และอุปกรณ์การทดลอง ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

1.1 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ และอุปกรณ์ก่อนท าการเรียนการสอน 

1.2 ก่อนถึงชั่วโมงปฏิบัติการของแต่ละรายวิชา ต้องตรวจสอบความพร้อมของ

เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองแต่ละเรื่องว่าเครื่องมือ และอุปกรณ์ อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้

งานหรือไม ่    

1.3  คอยให้ค าแนะน ากับนักศึกษาขณะท าการเรียนการสอน  

1.4 เมื่อถึงชั่วโมงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการต้องคอยให้

ค าแนะน าการใช้งานเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้งาน

ได้อย่างถูกต้อง เช่น เครื่องวัดความดันแบบตั้งโต๊ะ เครื่องวัดน้ าตาลในเลือด เครื่องมือต่าง ๆ เป็นต้น  

1.5 หากอุปกรณ์ เกิดความช ารุดเสียหายขณะท าการเรียนการสอน ต้องรีบ

ด าเนินการท าการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใช้อุปกรณ์ส ารองแทนอุปกรณ์ที่เกิดความช ารุดเสียหาย 

เพ่ือให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติการเรียนการสอนได้เสร็จทันเวลาในชั่วโมงปฏิบัติการ 

1.6 ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องมือ และอุปกรณ์หลังท าการเรียนการ

สอน 

1.7 หลังจากที่นักศึกษาทุกกลุ่ม ท าการเรียนการสอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการ ต้องตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือ

เตรียมความพร้อมส าหรับการใช้งานในครั้งต่อไป 

1.8 ตรวจเช็คสวิตช์ไฟ ปลั๊กไฟ เครื่องปรับอากาศ ทุกครั้ง เมื่อเสร็จสิ้นชั่วโมง

ปฏิบัติการ 
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Flow Chart งานควบคุม ดูแลเครื่องมือ และอุปกรณ์การทดลอง ในห้องปฏิบัติการสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ 
และอุปกรณ์ก่อนท าการเรียนการสอน 

คอยให้ค าแนะน ากับนักศึกษาขณะท า
การเรียนการสอน 

ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องมือ 
และอุปกรณ์หลังท าการเรียนการสอน 

เสร็จสิ้นการท างาน 
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2. การให้บริการของห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

2.1 ก่อนเปิดภาคการศึกษาอาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาที่ ต้องการใช้

ห้องปฏิบัติการฯ ให้จัดท าแผนการใช้ห้องปฏิบัติการฯ และน ามาให้เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการฯ 

ด าเนินการ จัดตารางการใช้ห้อง  

2.2  ผู้ใช้บริการกรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการห้องปฏิบัติการฯ ล่วงหน้า

อย่างน้อย ๓ วัน  ส่งให้เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการฯ  

2.3 ผู้ใช้บริการตรวจเช็คสถานที่ และอุปกรณ์ก่อนใช้บริการ ๑ วัน พร้อมเซ็น

รับรองการตรวจสอบลงในแบบฟอร์มการขอใช้บริการห้องปฏิบัติการฯ และบันทึกข้อมูลการใช้บริการ

ห้องปฏิบัติการฯ  

2.4 หลังจากการใช้บริการ ผู้ใช้บริการท าความสะอาด ตรวจความเรียบร้อย 

กับเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการฯ ทันทีหลังใช้เสร็จ  
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Flow Chart การให้บริการของห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า
แผนการใช้ห้องปฏิบัติการฯ และ

น ามาให้เจ้าหน้าที่ประจ า
ห้องปฏิบัติการฯ 

ผู้ใช้บริการตรวจเช็คสถานที่ และอุปกรณ์ก่อนใช้
บริการ ๑ วัน 

ผู้ใช้บริการกรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน 

เสร็จสิ้นการท างาน 

หลังจากการใช้บริการ ผู้ใช้บริการท าความสะอาด 
ตรวจความเรียบร้อย กับเจ้าหน้าที่ประจ า

ห้องปฏิบัติการฯ 
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3. งาน จัดซื้อ - จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์การทดลอง และวัสดุส านักงานสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

3.1 ส ารวจรายการวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน และวัสดุส านักงานสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

3.2 ตรวจเช็ครายการวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน และวัสดุส านักงาน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (วัสดุสิ้นเปลือง) หรือสอบถามอาจารย์ภายในสาขาวิชาฯว่ามีความ

ต้องการใช้วัสดุรายการใดหรือไม่ แล้วรวบรวมสรุปรายการทั้งหมด   

3.3 ติดต่อขอใบเสนอราคาจากร้าน/บริษัท 

3.4 เมื่อได้รายการวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ท าการติดต่อร้าน/บริษัท ที่

จ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการสั่งซื้อ เพ่ือขอใบเสนอราคาค่าวัสดุอุปกรณ์ พร้อมเอกสารหน้าบัญชี

เคลื่อนไหวของร้าน/บริษัท กรณีท่ีซื้อเป็นเงินเชื่อ 

3.5 เขียนแบบส ารวจความต้องการใช้พัสดุ  

3.6 หลังจากได้ใบเสนอราคามาแล้ว ให้ท าการเขียนรายการวัสดุอุปกรณ์ที่

ต้องการสั่งซื้อลงในแบบส ารวจความต้องการใช้พัสดุ แล้วน าเสนอหัวหน้าสาขาวิชาฯเพ่ือพิจารณา

อนุมัติ เมื่อหัวหน้าสาขาวิชาฯอนุมัติแล้ว ให้ส่งแบบส ารวจความต้องการใช้พัสดุ + โครงการ (ถ้ามี) + 

ค าขอตั้งงบประมาณ + ใบเสนอราคา + หน้าบัญชีเคลื่อนไหว ที่ส านักงานคณะฯ เพ่ือรอการพิจารณา

อนุมัติต่อไป 

3.6 แจ้งร้าน/บริษัทผู้เสนอราคาในการส่งสินค้า และติดต่อประสานงานกับ

กรรมการตรวจรับ 

3.7 เมื่อส านักงานคณะฯ ส่งเรื่องจัดซื้อ - จัดจ้าง กลับคืนมายังสาขาวิชา ให้ท า

การติดต่อกับร้าน/บริษัทผู้เสนอราคา เพ่ือท าการส่งของตามรายการใบสั่งซื้อ - สั่งจ้าง  

3.8 หลังจากนั้นติดต่อประสานงานกับกรรมการตรวจรับ เพ่ือท าการตรวจรับ

ของตามรายการใบสั่งซื้อ - สั่งจ้าง เมื่อกรรมการตรวจรับของเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้น าเอกสาร จัดซื้อ 

- จัดจ้าง ส่งคืนส านักงานคณะฯ เพ่ือด าเนินการในขั้นต่อเบิกจ่ายต่อไป 
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Flow Chart งาน จัดซื้อ - จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์การทดลอง และวัสดุส านักงานสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ส ารวจรายการวัสดุอุปกรณ์ 

ติดต่อขอใบเสนอราคาจากร้าน/บริษัท 

เขียนแบบส ารวจความต้องการใช้พัสดุ 

เสนอหัวหน้าเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

ส่งแบบส ารวจความต้องการใช้พัสดุ 
ที่ส านักงานคณะฯ 

แจ้งร้าน/บริษัทผู้เสนอราคาให้ส่งสินค้า 

ติดต่อประสานงานกรรมการตรวจรับ 

ส่งเรื่องคืนส านักงานคณะฯ  

เสร็จสิ้นการท างาน 
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4. งาน จัดซื้อ - จัดจ้าง (ซ่อมแซม) เครื่องมือครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ 

4.1 ส ารวจรายการเครื่องมือครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ 

4.2 ส ารวจ ตรวจสอบ เครื่องมือครุภัณฑ์ ว่ามีเครื่องมือใดเกิดความช ารุด

เสียหาย 

4.3 ติดต่อขอใบเสนอราคาจาก ร้าน/บริษัท/ตัวแทนจ าหน่าย 

4.4 ติดต่อ ร้าน/บริษัท/ตัวแทนจ าหน่าย ที่สามารถด าเนินการซ่อมแซม

เครื่องมือครุภัณฑ์ ให้เข้ามาท าการตรวจเช็ค และประเมินราคา พร้อมทั้งขอใบเสนอราคา 

4.5 เขียนแบบส ารวจความต้องการใช้พัสดุ  

4.6 หลังจากได้ใบเสนอราคามาแล้ว ให้ท าการเขียนรายการซ่อมแซมเครื่องมือ

ครุภัณฑ์ ลงในแบบส ารวจความต้องการใช้พัสดุ แล้วน าเสนอหัวหน้าสาขาวิชาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

เมื่อหัวหน้าสาขาวิชาอนุมัติแล้ว ให้ส่งแบบส ารวจความต้องการใช้พัสดุ + โครงการ (ถ้ามี) + ค าขอตั้ง

งบประมาณ + ใบเสนอราคา + หน้าบัญชีเคลื่อนไหว ที่ส านักงานคณะฯ เพ่ือรอการพิจารณาอนุมัติ

ต่อไป 

4.7 แจ้ง ร้าน/บริษัท/ตัวแทนจ าหน่าย ผู้เสนอราคาให้ด าเนินการซ่อมแซม และ

ติดต่อประสานงานกับกรรมการตรวจรับ 

4.8 เมื่อส านักงานคณะฯ ส่งเรื่องจัดซื้อ - จัดจ้าง กลับคืนมายังสาขาวิชา ให้ท า

การติดต่อกับ ร้าน/บริษัท/ตัวแทนจ าหน่าย ผู้เสนอราคา ให้ด าเนินการซ่อมแซมเครื่องมือครุภัณฑ์

ตามรายการใบสั่งซื้อ - สั่งจ้าง พร้อมทั้งติดต่อประสานงานกับกรรมการตรวจรับ เพ่ือท าการตรวจรับ

ในขณะที่ก าลังด าเนินการซ่อมแซม และหลังซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อกรรมการตรวจรับเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว ให้น าเอกสาร จัดซื้อ - จัดจ้าง ส่งคืนส านักงานคณะฯ เพ่ือด าเนินการในขั้นต่อเบิกจ่าย

ต่อไป 

 
 

 
 
 
 



29 
 

Flow Chart งาน จัดซื้อ - จัดจ้าง (ซ่อมแซม) เครื่องมือครุภัณฑ์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ารวจรายการเครื่องมือ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

ติดต่อขอใบเสนอราคาจาก ร้าน/บริษัท/ตัวแทนจ าหน่าย 

เขียนแบบส ารวจความต้องการใช้พัสดุ 

เสร็จสิ้นการท างาน 

เสนอหัวหน้าเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

ส่งแบบส ารวจความต้องการใช้พัสดุ 
ที่ส านักงานคณะฯ 

แจ้ง ร้าน/บริษัท/ตัวแทนจ าหน่าย   
ผู้เสนอราคาให้ด าเนินการซ่อมแซม 

ติดต่อประสานงานกรรมการตรวจรับ 

ส่งเรื่องคืนส านักงานคณะฯ  
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5.วิธีการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการฯ ประเมินผลการให้บริการจากการประเมิน

คุณภาพการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียน ประจ าปีการศึกษา และแบบประเมิน

ความพึงพอใจห้องปฏิบัติการสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิเคราะห์

ผลและสรุปรายงาน เสนอหัวหน้าสาขาวิชาฯ เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงการให้บริการและแก้ไขปัญหา 

การปฏิบัติงานวิธีการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีดังนี ้

1. มีการตรวจสอบการใช้ห้องปฏิบัติการจากแบบฟอร์มการขอใช้ 

2. ประเมินผลการปฏิบัติงานจากกการประเมินพิจารณาความดีความชอบ 

3. มีการตรวจสอบจากขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานตามผลงานที่เป็นประจักษ์ 

4. มีการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการจากอาจารย์ และนักศึกษา 

5. ประเมินผลการท างานจากรายงานผลสรุปการด าเนินงาน การใช้ห้องและ
เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 

 

จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 

จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่าง
ก าหนดขึ้นเพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือไม่ก็ได ้
 

คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดีและความถูกต้องในการแสดงออกทั้งกาย  
วาจา  และใจของแต่ละบุคคลซึ่งยึดมั่นไว้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัย 
 

จริยธรรม  หมายถึง  กฎเกณฑ์ที่เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงาม  
เหมาะสม  และเป็นที่นิยมชมชอบหรือยอมรับจากสังคม  เพ่ือความสันติสุขแห่งตนเองและความสงบ
เรียบร้อยของสังคม 

 

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ งานในต าแหน่ งนักวิทยาศาสตร์ ประจ า
ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นการท างานที่ต้องมีจิตใจส านึก ถูกวิธี เป็นขั้นตอน มี
ประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของผู้ อ่ืน และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้             
มีองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ 
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1.มีความซื่อสัตย์ ในการท างานเราจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และงานที่เรา
ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความจริงใจ และไม่คดโกงหรือหลอกลวงผู้อ่ืน เราจึงจะได้รับความ
ไว้วางใจจากผู้ร่วมงาน 
 

2.มีความเสียสละ ในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน เราจะต้องเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักการให้และการแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวัง
ผลตอบแทนเสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม อุทิศตนเพ่ือการท างาน จึงจะได้รับความ
รักและความนับถือจากผู่ร่วมงาน 
 

3.มีความยุติธรรม ในการท างานต้องไม่ล าเอียงหรือยืดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามที่เรา
เชื่อต้องมีความเป็นกลาง ยึดถือความถูกต้องเป็นหลัก ไม่มีอคติกับเรื่องต่างๆ ที่ได้ยินหรือได้รับฟังจึง
จะเป็นที่น่านับถือของผู้ร่วมงาน 
 

4.มีความประหยัด ในการท างานเราจะต้องเรียนรู้จักอดออม ไม่ฟุ่มเฟือย ต้อง
ค านึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร โดยการน าสิ่งที่เหลือใช้หรือสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แล้วมาดัดแปลง 
ซ่อมแซม หรือแก้ไข เพ่ือใช้ในการท างาน ซึ่งเป็นการท างาน ซึ่งเป็นการท าสิ่งที่ไม่มีคุณค่ามากขึ้น 
 

5.มีความขยันและอดทน ในการท างานเราจะต้องมีความมุ่งมั่นต่องานที่เรา
ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้งานนั้นบรรลุเป้าหมายตามท่ีได้ตั้งไว้ เมื่อพบปัญหาหรืออุปสรรคในการท างาน
ให้น าปัญหาหรืออุปสรรคนั้นมาปรับปรุงและแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งปัญหาหรืออุปสรรคเหล่านั้นจะเป็น
บทเรียนที่ท าให้เราแข็งแกร่งและพร้อมที่จะก้าวสู่งานต่อไปได้อย่างมั่นคง 
 

6.มีความรับผิดชอบ ในการท างานต้องมีความรับผิดชอบต่องานที่ ได้รับ
มอบหมายผู้ร่วมงาน ลูกค้า และสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพมาผลิตสินค้า รวมทั้งไม่ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย 
 

7.มีความตรงต่อเวลา เป็นวินัยพ้ืนฐานในการท างาน มีความตรงต่อเวลา ไม่มา
ท างานสายและต้องส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามก าหนด เพราะถ้าเราไม่ส่งงานตามก าหนดจะท าให้ผู้
ที่ท างานต่อจากเราได้รับผลกระทบ และจะท าให้งานนั้นไม่เสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งสร้างความ
เสียหายต่อองค์กร 
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บทที่ 5 

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน 
 

ผู้จัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนห้องปฏิบัติกำรสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ ภำควิชำ

วิทยำศำสตร์ประยุกต์  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ได้น ำเสนอ

ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไขและกำรพัฒนำงำน ข้อเสนอแนะในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
 

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 

ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนของนักวิทยำศำสตร์ ในห้องปฏิบัติกำรสำขำวิชำ

วิทยำศำสตร์สุขภำพท่ีพบบ่อยครั้ง สำมำรถแยกได้ได้เป็นงำนด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 

1. ด้านการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการฯ 

1.1นักศึกษำหรือผู้ใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆของห้องปฏิบัติกำรฯไม่ทรำบ

ต ำแหน่งที่เก็บหรือวิธีกำรใช้เครื่องมือ 

1.2 กำรใช้ห้องปฏิบัติกำรฯ เกิดกำรใช้ซ้ ำซ้อนในเวลำเดียวกันระหว่ำงอำจำรย์

ผู้สอน 
 

2. ด้านการเบิก จ่ายเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆของห้องปฏิบัติการฯ 

2.1. นักศึกษำเบิก วัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆของห้องปฏิบัติกำร ไม่มีกำรคืนตำมที่เบิก 

2.2 มีกำรใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ ของห้องปฏิบัติกำรฯในช่วงเวลำ

เดียวกัน หรือมีควำมต้องกำรใช้โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ซึ่งบำงครั้งเครื่องมืออำจอยู่ในช่วงกำร

ส่งซ่อม 

2.3 ในรำยวิชำปฏิบัติกำรจะมีนักศึกษำบำงกลุ่มที่ไม่ได้ศึกษำรำยละเอียดกำร

ทดลองมำก่อนล่วงหน้ำ อำจท ำให้กำรทดลองเกิดควำมผิดพลำด และเครื่องมือเกิดควำมช ำรุดเสียหำย

ได ้
 

3. ด้านการซ่อมแซมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆของห้องปฏิบัติการฯ 

3.1.ในบำงครั้งนักวิทยำศำสตร์ไม่สำมำรถรู้ล่วงหน้ำ ว่ำเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์

จะเกิดกำรช ำรุดเสียหำยในช่วงเวลำใด ท ำให้อำจำรย์หรือนักศึกษำที่มำขอใช้เครื่องมือขำดควำม

ต่อเนื่อง เพรำะข้ันตอนด ำเนินกำรซ่อมแซม อำจใช้เวลำ 30 – 90 วัน แล้วแต่กรณี 
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3.2.ขำดควำมรู้ในเรื่องกำรซ่อมบ ำรุง และกำรจัดระบบงำนยังไม่เพ ียงพอ 
 

แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 
 

1. ด้านการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการฯ 

1.1  จัดท ำป้ำยชื่อเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆของห้องปฏิบัติกำรต ำแหน่งที่

เก็บ และวิธีกำรใช้เครื่องมืออย่ำงละเอียด 

1.2  ก่อนเปิดภำคกำรศึกษำอำจำรย์ผู้ รับผิดชอบรำยวิชำที่ ต้องกำรใช้

ห้องปฏิบัติกำรฯ ให้จัดท ำแผนกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรฯ และท ำกำรส ำเนำเอกสำรน ำมำให้เจ้ำหน้ำที่

ประจ ำห้องปฏิบัติกำรฯ เพ่ือด ำเนินกำรจัดตำรำงกำรใช้ห้อง ลดกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรฯที่ซ้ ำซ้อน 
 

2. ด้านการเบิก จ่ายเครื่อง วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆของห้องปฏิบัติการฯ 

2.1 จัดท ำแบบฟอร์มกำรเบิก – จ่ ำยเครื่องมือ วัสดุ  อุปกรณ์ ต่ ำงของ

ห้องปฏิบัติกำร โดยในแบบฟอร์มก ำหนดวัน เวลำที่เบิก และวันเวลำที่ส่งคืน  

2.2 จัดท ำแบบฟอร์มบันทึกกำรใช้และกำรจองใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ 

ของห้องปฏิบัติกำรฯล่วงหน้ำ และมีกำรแจ้งให้ทรำบหำกเครื่องมือนั้นไม่สำมำรถใช้กำรได้ 

2.3 จัดท ำป้ำย ข้อควรระวัง ก ำกับไว้ที่ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆของ

ห้องปฏิบัติกำรฯ ที่เกิดควำมช ำรุดเสียหำยได้ง่ำย หรืออำจปรึกษำกับอำจำรย์ผู้สอนในรำยวิชำ

ปฏิบัติกำรฯ ให้มีมำตรำกำรเพิ่มควำมเข้มงวด เพื่อให้นักศึกษำได้ศึกษำรำยละเอียดกำรทดลองก่อนถึง

ชั่วโมงปฏิบัติกำรฯ เป็นต้น 
 

3.ด้านการซ่อมแซมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆของห้องปฏิบัติการฯ 

3.1 .ในกรณีที่ต้องซ่อมแซมเครื่องมือ ในกรณี เร่งด่วนอำจท ำข้อตกลงกับ

บริษัท/ตัวแทนจ ำหน่ำย ให้เข้ำมำท ำกำรซ่อมแซมก่อน เพ่ือให้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ช ำรุดเสียหำย 

ให้กลับมำใช้งำนได้เร็วที่สุด 

3.2 ควรมีกำรจัดอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนในห้องปฏิบัติกำรฯ และบุคลำกรที่

เกี่ยวข้องภำยในสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ เพ่ือให้เกิดควำมช ำนำญในกำรใช้เครื่องมือ หรือกำร

ดูแลและกำรซ่อมบ ำรุงขั้นต้นให้กับผู้ปฏิบัติงำนในห้องปฏิบัติกำรฯ 
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ข้อเสนอแนะ 

จำกปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนในห้องปฏิบัติกำรสำขำวิชำวิทยำศำสตร์

สุขภำพที่กล่ำวมำข้ำงต้นนั้น ผู้จัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนมีข้อเสนอแนะในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 

1. ควรจัดอบรมกำรใช้ เครื่องมือ ในห้องปฏิบัติกำรสำธำรณสุขและใน

ห้องปฏิบัติกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย แก่ผู้ปฏิบัติงำนในห้องปฏิบัติกำร อำจำรย์ นักศึกษำ 

และผู้ที่เก่ียวข้อง อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2. ควรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติให้แก่

เจ้ำหน้ำที่ อำจำรย์ และนักศึกษำ เพ่ือปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง ปลอดภัยและเหมำะสม 

3. ควรมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ เทคนิค วิธีกำรขั้นตอนกำรใช้เครื่องมือ กำร

ปฏิบัติงำนในห้องปฏิบัติกำรฯ เพ่ือเป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลำกรทุกภำคส่วน 

4. ประชำสัมพันธ์ในเรื่องกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรฯในระบบออนไลน์ 
 

จำกปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน แนวทำงกำรแก้ไขและพัฒนำงำน ผู้จัดท ำคู่มือ

ปฏิบัติงำนในห้องปฏิบัติกำรสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ ภำควิชำวิ ทยำศำสตร์ประยุกต์           

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ได้แจ้งถึงปัญหำอุปสรรคในกำร

ปฏิบัติงำน แนวทำงกำรแก้ไขและพัฒนำงำน และข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนห้องปฏิบัติกำรฯ

สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ เรียนรู้งำนได้อย่ำงรวดเร็ว ลดกำรสอนงำนของผู้ปฏิบัติงำนเดิม       

และเข้ำใจวิธีกำรและขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้งำนเป็นระบบและมีประสิทธิภำพสูงสุด 
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https://administer.pi.ac.th/uploads/pisite/PIEiS/KPI_2/doc/2597_532_2014-07-30.pdf
https://administer.pi.ac.th/uploads/pisite/PIEiS/KPI_2/doc/2597_532_2014-07-30.pdf
https://www.ocsc.go.th/job/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://www.ocsc.go.th/job/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://www.ocsc.go.th/job/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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ภาคผนวก ก 
การเข้าร่วมอบรม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการบริการวิชาการ 
มาตราฐานก าหนดต าแหน่ง (ก.พ.) นักวิทยาศาสตร์ 
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การเข้าร่วมอบรม การสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารและการบริการวิชาการ 
 

ล าดับที่ หลักสูตรการฝึกอบรม หน่วยงาน/สถานที่ 
๑ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค ๑  

จังหวัดปทุมธานี 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

๒ ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยในการท างาน กทม. 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

๓ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่
ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๔ โครงการหลักสูตรปฐมพยาบาล CPR AED RESCUE  
 

บริษัท ครูเสือปฐมพยาบาล จ ากัด 

๕ โครงการฝึกปฏิบัติการโปรแกรมทางด้านวิชาสรีรวิทยา คณ ะวิ ท ย าศ าสตร์ ก ารแพ ท ย์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๖ อบรมเชิงปฏิบัติการจิตปัญญากับการสร้างเสริมวัฒนธรรม
ความปลอดภัย หลักสูตรขั้นต้น 
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๗ อบรมโครงการ การปรับปรุงสถานที่ท างานด้วยหลักการย
ศาสตร์ 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

๘ อบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๙ ตรวจวัดสุขศาสตร์อุตสาหกรรม บริษัทท็อปแลนด์ 
คอนกรีต จ ากัด จังหวัดก าแพงเพชร 

ศูนย์ตรวจวัดทางด้านสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

๑๐ ตรวจวัดสุขศาตร์อุตสาหกรรม บริษัทศรีสัชนาลัย ไพธัน 
ฟาร์ม จ ากัด จังหวัดสุโขทัย 

ศูนย์ตรวจวัดทางด้ านสุขศาตร์
อุตสาหกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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ล าดับที่ หลักสูตรการฝึกอบรม หน่วยงาน/สถานที่ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

๑๑ ตรวจวัดสุขศาสตร์อุตสาหกรรม โรงสีเจริญธัญญกิจใหม ่
จังหวัดชัยนาท 

ศูนย์ตรวจวัดทางด้ านสุขศาตร์
อุตสาหกรรม ศูนย์วิทยาศาตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

๑๒ ตรวจวัดสุขศาสตร์อุตสาหกรรม บริษัท คัดเมล็ดพันธุ์ข้าว 
จังหวัดนครสวรรค์ 

ศูนย์ตรวจวัดทางด้ านสุขศาตร์
อุตสาหกรรม ศูนย์วิทยาศาตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
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ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มค าขอใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการ 
รายการอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาธารณสุข 
รายการอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยฯ 
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ประวัติโดยย่อผู้จัดท ำคู่มือ 
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ประวัติผู้จัดท ำคู่มือ 

 

ชื่อ – นำมสกุล (ภำษำไทย)  นางสาวพัชรี  พันธุ์อุดม 

ชื่อ – นำมสกุล (ภำษำอังกฤษ)  Ms.Patcharee  Panudom 

วัน/เดือน/ปีเกิด    16  พฤษภาคม  2531 

ต ำแหน่ง    นักวิทยาศาสตร์ระดับปฏิบัติการ 

สังกัด  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์ 

ประวัติกำรศึกษำ ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สบ.)  

 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สถำนทีป่ฏิบัติงำน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ส่วนการศึกษาย่านมัทรี) 

 เบอร์โทรศัพท์มือถือ  082-7740018 

 E-mail  Patchareetak93@gmail.com 




