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บทท่ี 1  

 

บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกประกาศจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา           

พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในชุมชน สังคม และท้องถิ่น ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ฐานความรู้ 

(Knowledge based society) และระบบภูมิปัญญาสุขภาพท้องถิ่น (Wisdom for Local Health 

System) การจัดการเรียนการสอนจะน าปัญหาเป็นหลักในการเรียนรู้  (Problem-based 

learning) และใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based learning) เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการ

บริหารจัดการให้มีขีดความสามารถเพียงพอต่อการบริหารการด าเนินงานทางด้านวิชาการให้

นิสิตมีศักยภาพสอดรับกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556               

(คณะสาธารณสุขศาสตร์, 2564) และตามปรัชญาในการจัดการศึกษา “ประสบการณ์สร้าง

ปัญญา (True wisdom springs from lived experiences)” จัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการ

เรียนรู้ที่การปฏิบัติจริง (Learning by Doing) ผ่านการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 

(Outcome-based Education) เป็นแนวทางการสร้างทักษะ สมรรถนะ และประสบการณ์                

ให้ผู้ เรียน เพื่อสร้างก าลังคนที่ ใช้ปัญญาในการพัฒนาชุมชน (Community change agent)            

อย่างยั่งยืน (ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา, 2565) 

 หลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต  สาขาวิชาอาชี วอนามั ยและความปลอดภั ย                        

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการเรียนการสอนทั้ งภาคทฤษฎี                            

และภาคปฏิบัติ โดยการน าศาสตร์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาบูรณาการองค์ความรู้

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสาธารณสุขศาสตร์ และด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

ร่วมกับทักษะความเช่ียวชาญ ในการสร้างเสริมสุขภาพ ผสมผสานการจัดการสภาพแวดล้อม     

ในการท างานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย เพื่ อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ ใช้แรงงาน           

น าพาประเทศชาติไปสู่การพัฒนาสุขภาพและความปลอดภัย อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม               

โด ยมุ่ ง เน้ น ผลิ ตบัณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ภ าพ  เป็ นบัณ ฑิ ตที่ พึ งป ระส งค์ ขอ งผู้ ใ ช้บั ณ ฑิ ต                       

และเพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย               
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คือ “บัณฑิตนักปฏิบัติ: คิดเป็น รอบรู้ สู้ งาน” ในการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา                 

ที่มีบทปฏิบัติการนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีนักวิทยาศาสตร์คอยให้ความสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ตามพระราชบัญญั ติ ระเบียบราชการพลเรือน                        

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

เป็นต าแหน่งกลุ่มสายงานที่เป็นต าแหน่งเช่ียวชาญเฉพาะ ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการเรียน             

การสอน ซึ่ งเป็นภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีบทบาทหน้าที่ที่ รับผิดชอบ                 

คือ 1) การเตรียมความพร้อมของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการเรียน             

การสอนและการสอบในแต่ละบทปฏิบัติการ ของห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อม สามารถใช้งาน

ได้ตลอดเวลา 2) ควบคุมดูแลการใช้ห้องปฏิบัติการ 3) การบริการและสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนและการวิจัย 4) การเป็นผู้ช่วยสอนในรายวิชาการฝกึปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

5) การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย หาความรู้ใหม่เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน             

6) การบริการสังคม และ 7) ภาระงานอื่น ๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย โดยผู้รับบริการ                    

ได้แก่ อาจารย์ นิสติ หรอืบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสาขาวิชาฯ 

 รายวิชาการฝึกปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Hygiene and Safety 

Practice) เป็นกลุ่มวิชาเอก วิชาเอกบังคับ ส าหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต             

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ช้ันปีที่  3 โดยมีหน่วยกิต เท่ากับ 2(0-6-3) 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้า) ซึ่งมีเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนที่ เกี่ยวข้องกับ           

การฝึกปฏิบัติการใช้หลักการส ารวจสภาพแวดล้อมในการท างาน การสืบค้น และประเมิน

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการท างาน การฝึกปฏิบัติ น าหลักทฤษฎีทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม           

และความปลอดภัยไปประยุกต์ปฏิบัติจริงในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ การใช้เครื่องมือ

ตรวจวัดระดับเสียง แสง ความร้อน และสารเคมีในบรรยากาศการท างาน และจัดการความเสี่ยง

ด้านสุขภาพ การควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยเนื้อหาในรายวิชานี้          

จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีนักวิทยาศาสตร์คอยช่วยเหลือและสนับสนุนการเรียนการสอน 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการฝึกปฏิบัตินั้น การจัดเตรียมอุปกรณ์และวิธีการใช้อุปกรณ์

ในห้องปฏิบัติการ ถือว่ามีความส าคัญอย่างมากส าหรับการเรียนการสอนในรายวิชา          

การปฏิบัติการ เพื่อให้ขณะการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์

ของการเรยีนการสอน 

 ส าหรับการเตรียมอุปกรณ์ส าหรับรายวิชาปฏิบัติต้องค านึงถึงความพร้อมในการใช้งาน 

วิธีการใช้งาน วิธีการแก้ ไขปัญหาเบื้ องต้นกรณี อุปกรณ์ เกิดปัญหาขณะปฏิบัติการ                

โดยผู้ปฏิบัติงานนอกจากมีทักษะในการปฏิบัติงานแล้ว ควรมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 
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เข้าใจวิธีการปฏิบัติการใช้งานที่ถูกต้องและซ่อมแซมดูแลรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันความ

เสียหายระหว่างการฝึกปฏิบัติได้  

 ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการการฝึกปฏิบัติการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม                       

ผู้จัดท าจึงมีแนวคิดในการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่

หลัก เพื่อให้ทราบถึงวิธีการจัดเตรียมอุปกรณ์ การดูแลรักษาและการแก้ไขปัญหา ส าหรับผู้

จัดเตรียมอุปกรณ์ ผู้ใช้งาน ตลอดจนเป็นแนวทางการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกันสามารถ

ปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาเบือ้งตน้ได้ 

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อจัดท าคู่มือปฏิบัติงานการฝึกปฏิบัติการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม      

ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 

 2. เพื่อให้ปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการจัดเตรียมอุปกรณ์ การดูแลรักษาและการแก้ไขปัญหา

เบือ้งต้นได้ 

 3. เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ ชัดเจน 

สามารถปฏิบัติงานได้จริง เป็นมาตรฐานเดียวกันในแต่ละปีการศึกษา และให้นักวิทยาศาสตร์

สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 

 4. เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์และเทคนิคในการปฏิบัติงานของนักวิทยาศาสตร์             

ในภาคปฏิบัติของรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1. ได้คู่มือปฏิบัติ งานการฝึกปฏิบัติการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม                   

ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 

 2. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการท างานและมองเห็นภาพรวมของงาน

ในต าแหน่งหนา้ที่นักวิทยาศาสตร์   

 3. สามารถน าไปเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในแต่ละ            

ปีการศึกษา และนักวิทยาศาสตร์สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 

 4. สามารถเผยแพร่ประสบการณ์และเทคนิคในการปฏิบัติงานของนักวิทยาศาสตร์           

ในภาคปฏิบัติของรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
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ขอบเขตของคู่มือปฏิบัติงำน 

 คู่มือปฏิบัติงาน การฝึกปฏิบัติการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ฉบับนี้              

เป็นคู่มือส าหรับนักวิทยาศาสตร์หรือผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบรายวิชาการฝึกปฏิบัติงาน            

ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม โดยด าเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปลาย              

ซึ่งให้บริการส าหรับนิสิตในหลักสูตรดังนี้ 

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ช้ันปีที่ 3  

 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                 

และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที่ 3   

 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                

และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ช้ันปีที่ 3  

 โดยคู่มือปฏิบัติงานนี้จะครอบคลุมถึงแนวปฏิบัติที่ สอดคล้องกับรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ซึ่งการด าเนินงานเริ่มตั้งแต่ ประสานอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

รายวิชา เพื่อขอรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) และรวมก าหนดวันในการ

เตรียมฝึกปฏิบัติการรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม การเตรียม                 

บทปฏิบัติการให้มีความพร้อม ทั้ ง วัสดุ  อุปกรณ์ เครื่องมือ และครุภัณฑ์ การศึกษา              

อธิบายรายละเอียดขั้นตอนก่อนการฝึกปฏิบัติการจะต้องด าเนินการชี้แจงกฎระเบียบ                

การใช้ห้องปฏิบัติการ เอกสารที่จ าเป็นต้องใช้ในแต่และบทปฏิบัติการ ระหว่างที่มีการฝึกปฏิบัติ             

ต้องมีการจัดการดูแล วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์การศึกษา ให้เพียงพอต่อนิสิตที่ฝึกปฏิบัติ 

คอยให้ค าปรึกษา แนะน า อีกทั้งคอยควบคุมก ากับดูแลในการใช้งานห้องปฏิบัติการ การเตรียม

ความพร้อมต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกปฏิบัติ ตลอดจนภายหลังการจัดการเรียน 

การสอน การฝึกปฏิบัติ ในแต่ละบทปฏิบัติการ ต้องมีการตรวจสอบความเรียบร้อย                     

ของห้องปฏิบัติการ การตรวจเช็ค ท าความสะอาดครุภัณฑ์การศึกษาหลังมีการใช้งาน             

รวมถึงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องปฏิบัติการให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย การจัดการขั้นตอน

การทดสอบความรู้ของภาคปฏิบัติในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ

การใช้บริการห้องปฏิบัติการ และให้นิสิตผู้รับบริการประเมินทั้งนี้การด าเนินการในทุกขั้นตอน

จะอยู่ในการดูแลและรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ/ค ำจ ำกัดควำม 

 คู่มือปฏิบัติงำน หมายถึง คู่มือปฏิบัติงานการฝึกปฏิบัติการตรวจวัดทางสุขศาสตร์

อุตสาหกรรม 

 กำรตรวจวัดทำงสุขศำสตร์อุตสำหกรรม หมายถึง การค้นหาหรือบ่งชี้อันตรายจาก

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการท างานที่อาจคุกคามต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน การพิจารณาเลือก

เครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับประเมินอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการท างาน  รวมถึงการ

ตรวจวัดและวิเคราะห์ที่ได้จากขั้นตอนการประเมินเกินค่ามาตรฐานหรอืมีค่าสูงเสี่ยงต่อการเกิด

อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน ต้องมีการจัดมาตรการเพื่อลดหรือก าจัดอันตราย เพื่อแก้ไขปรับปรุง

สภาพแวดล้อมในการท างานที่มีปัจจัยเสี่ยงทีเ่กินคา่มาตรฐาน 

 อุปกรณ์ หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ประกอบส าหรับการฝึกปฏิบัติการตรวจวัด         

ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

 นิสิต หมายถึง นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย ช้ันปีที่ 3 นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที่  3 นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ช้ันปีที่ 4 

 ผู้รับบริกำร หมายถึง นิสติ หรอืบุคลากรภายในและภายนอก คณะสาธารณสุขศาสตร์  

 รำยวิชำ หมายถึง รายวิชาการฝึกปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ หมายถึง อาจารย์ผูส้อนที่รับผดิชอบในการจัดเรียนการ

สอนในรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

 นักวิทยำศำสตร์ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ให้การสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอน การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์  ตลอดจนครุภัณฑ์การศึกษา ในแต่ละบทปฏิบัติการ 

ตลอดจนการใหค้ าปรึกษากับนิสติในระหว่างการฝึกปฏิบัติการ  

 รำยละเอียดของประสบกำรณ์ภำคสนำม (มคอ.4) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับ                

แนวทางการบริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะต้องออกฝึกงาน ออกฝึก

ภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ซึ่งจะต้องวางแผนให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่ก าหนดไว้                  

ในรายละเอียดของหลักสูตรโดยจะก าหนดไว้อย่างชัดเจนถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียด          

ของการด าเนินการของกิจกรรมนั้น ๆ ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจที่นักศึกษาจะได้รับจากการ

ออกฝึก มีการก าหนดกระบวนการหรือวิธีการในการปลูกฝังทักษะต่าง ๆ ตลอดจน                  
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คุณลักษณะอื่น ๆ ที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย            

รวมทั้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลนักศึกษา และการประเมินการด าเนินการตามรายละเอียด 

ของประสบการณ์ภาคสนาม ประกอบด้วย 7 หมวด ดังนี้ 

 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 หมวดที่ 2 จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค์ 

 หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ 

 หมวดที่ 4 ลักษณะและการด าเนินการ 

 หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ 

 หมวดที่ 6 การประเมนินักศึกษา 

 หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา, 2564) 
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บทท่ี 2  

 

บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง  

 คู่มือปฏิบัติงานต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับช านาญการ กล่าวคือการปฏิบัติงาน          

ในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสูงในการปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ

แก้ปัญหาที่ยาก หรือต้องปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ 

ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สูงในงานด้านวิทยาศาสตร์            

และเทคโนโลยี ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย 

เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและขอบเขต

กว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย  

 การปฏิบัติงานในสายงานนักวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา             

ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความสามารถเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้               

การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยสอน ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่นิสิต               

หรือผู้รับบริการภายนอก และในความรับผิดชอบหลักของนักวิทยาศาสตร์ จะต้องมีบทบาท

หน้าที่ ในการจัดเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ ครุภัณฑ์การศึกษา                

วัสดุ อุปกรณ์ ให้มีความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ภาคปฏิบัติและงานวิจัย ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ที่มีความจ าเป็นต้องใช้และไม่

เพียงพอต่อจ านวนนิสิตที่เรียนในช่ัวโมงปฏิบัติ ทั้งนี้ต้องด าเนินการจัดจ้างในการสอบเทียบ

ครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการให้บริการวิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ตลอดจนด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอ้งปฏิบัติการ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับ

มอบหมายซึ่ งจากที่กล่าวมานี้ เป็นการปฏิบัติงานในแต่ละบทปฏิบัติการแต่ละรายวิชา                     

ที่นักวิทยาศาสตร์จะต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับการเรียนการ

สอนของหลักสูตรในภาคปฏิบัติ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

 การปฏิบัติงานในลักษณะงานระดับช านาญการ ต้องใช้ทั้ งความรู้ทางวิชาการ 

ความสามารถและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            

ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานที่หลากหลาย และมีขั้นตอนในการปฏิบัติที่ยุ่ งยากซับซ้อน

ค่อนข้างมาก เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์จงึแบ่งการปฏิบัติงาน

ได้ดังนี ้ 

 1. ด้านการปฏิบัติ 

 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของรายวิชา                     

ที่มบีทปฏิบัติการ และงานวิจัย 

1.1.1 ส ารวจรายวิชาที่มบีทปฏิบัติการ ก่อนเปิดภาคการศกึษา 

1.1.2 ประสานอาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่มีบทปฏิบัติการ เพื่อขอรายละเอียด                    

ของรายวิชา (มคอ.3) และคู่มอืปฏิบัติการทุกภาคการศึกษา 

1.1.3 จัดท าหรือปรับปรุงคู่มือปฏิบัติการแต่ละรายวิชา โดยประสานขอ

รายละเอียดอาจารย์ผู้สอน 

1.1.4 ตรวจสอบวัน เวลา จ านวนนิสิต และห้องเรียน ที่มีบทปฏิบัติการ ทุกภาค

การศกึษาเตรียมความพรอ้มหอ้งปฏิบัติการเพื่อการจัดการเรยีนการสอน 

1.1.5 จัดเตรียมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการเรียนการ

สอนและการสอบในแตล่ะบทปฏิบัติการ 

1.1.6 จัดยืมวัสดุ สารเคมี และครุภัณฑ์ จากคณะอื่น ๆ (กรณีที่มีจ านวนไม่

เพียงพอหรือไม่มี แตจ่ าเป็นต้องใช้ในบทปฏิบัติการ) 

1.1.7 ท าการทดลองก่อนปฏิบัติจรงิส าหรับบทปฏิบัติการใหม่ ๆ  

1.1.8 สาธิตหรือสอนการใช้เครื่องมือหรือครุภภัณฑ์การศึกษาหรือวิธีการ

ทดลอง (ตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอน) 

1.1.9 ควบคุมปฏิบัติการ ดูแลนิสิตในการใช้อุปกรณ์และครุภัณฑ์การศึกษา  

และดูแลความเรยีบร้อยในขณะที่มกีารจัดการเรียนการสอนแตล่ะบทปฏิบัติการ 

1.1.10 ตรวจเช็ค ควบคุม ดูแล และบ ารุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องมือ

วิเคราะหท์างวิทยาศาสตร์ขัน้สูง ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

1.1.11 จัดเตรียมข้อสอบภาคปฏิบัติและการสอบแลปกริ๊ง ดูแลห้องปฏิบัติการ             

ในขณะที่มีการใช้ห้องในการสอบ ตั้งแต่เริ่มท าการสอบจนสิ้นสุดการสอบ และร่วมวิพากษ์

ข้อสอบแลปกริ๊ง รายวิชาที่มกีารใชว้ัสดุ ครุภัณฑ ์ 
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1.2 งานพัสดุห้องปฏิบัติการ 

1.2.1 ตรวจเช็ควัสดุทั้ งหมดคงเหลือ (วัสดุ  วัสดุสิ้นเปลือง) ในระบบ IMS             

(ส่งเจ้าหนา้ที่พัสดุคณะ) 

1.2.2 ตรวจเช็คครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อรายการสรุปครุภัณฑ์การศึกษา

ประจ าเดือน 

1.2.3 ตรวจเช็คครุภัณฑ์ประกอบอาคาร เพื่อรายการสรุปครุภัณฑ์ประกอบ

อาคารประจ าเดือน 

1.2.4 ตรวจเช็ควัสดุคงเหลือ เพื่อส่งรายงานประจ าเดือน 

1.2.5 ตรวจเช็ควัสดุสิ้นเปลืองคงเหลอื เพื่อส่งรายงานประจ าเดือน 

1.2.6 ตรวจเช็ควัสดุสารเคมี เพื่อส่งรายงานประจ าเดือน 

1.2.7 ส ารวจและส่งเครื่องมือในการสอบเทียบเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

1.2.8 ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุ และสารเคมีที่ใช้ประกอบการเรียนการ

สอน โดยใช้งบประมาณคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

 1) ส ารวจความต้องการใช้ครุภัณฑ์ วัสดุ จากอาจารย์ประจ ารายวิชา                

เพื่อน าข้อมูลไปด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง  

 2) ประสานบริษัทเพื่อขอเอกสาร คือ  

  2.1) ใบเสนอราคาจ านวน 1 ฉบับ  

  2.2) ใบเสนอราคาคู่เทียบ จ านวน 2 บริษัท  

  2.3) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specific) ของครุภัณฑ์ วัสดุ                    

ที่ส ารวจความต้องการของอาจารย์ประจ ารายวิชา 

 3) ด าเนินการขอเพิ่มเติมข้อมูลผู้ขายในระบบ Microsoft  Dynamics Ax 

2009 ในกรณีที่บริษัทยังไม่เคยมีการซื้อขายและไม่มีรายชื่ออยู่ในระบบของมหาวิทยาลัย 

 4) ด าเนินการขอรหัสวัสดุกับกองคลัง เพื่อน าวัสดุเข้าระบบวัสดุคงคลัง

ของมหาวิทยาลัย (Microsoft Dynamics AX) ก่อนการจัดท าเอกสารจัดซื้อ  

 5) จัดท าหนังสือขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง (มพ.กค.01) พร้อมเอกสารแนบท้าย                  

ส่งงานพัสดุคณะ 

 6) จัดท าหนังสือขอรายงานซื้อ/จ้าง (มพ.กค.02) พร้อมเอกสารแนบท้าย          

ส่งงานพัสดุคณะ 

 7) ท าการตรวจรับ ตรวจเช็ค วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ได้รับจากการจัดซื้อมาใหม่                 

ในแต่ละงบประมาณ 
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1.2.9 ตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน 

มหาวิทยาลัยพะเยา มีขัน้ตอนตอ่ไปนี้ 

 1) ส ารวจความต้องการใชค้รุภัณฑ ์จากอาจารย์ประจ ารายวิชา  

 2) จัดท าเอกสารประกอบค าขอตัง้งบประมาณค่าครุภัณฑ ์ 

 3) ประสานบริษัทเพื่อขอเอกสารประกอบค าขอตั้งงบประมาณค่า

ครุภัณฑ ์โดยเอกสารประกอบด้วย  

  3.1) ใบเสนอราคาจ านวน 1 ฉบับ  

  3.2) ใบเสนอราคาคู่เทียบ จ านวน 2 บริษัท  

  3.3) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specific) 

 4) ส่งหัวหนา้งาน เพื่อรวบรวมส่งงานแผนคณะตอ่ไป 

1.2.10 เขียนหมายเลขครุภัณฑ ์ที่ได้รับมาใหมใ่นแต่ละปีงบประมาณ 

1.2.11 จัดท าคู่มือการใช้งานของแต่ละเครื่องมอืที่ได้รับการจัดสรรมาใหม่ 

1.2.12 จัดท าสมุดบันทึกการใช้งาน (Logbook) ของแต่ละเครื่องมือที่ได้รับการ

จัดสรรมาใหม่ 

1.2.13 จัดเตรียมข้อมูลเอกสารต่าง ๆ และอ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบภายในที่เข้าตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ 

1.3 งานโครงการที่อยู่ในความรับผดิชอบของงานหอ้งปฏิบัติการ 

1.4 งานพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เพื่อใหม้ีความปลอดภัยและพร้อมใช้งาน

อยู่เสมอ 

1.5 งานโครงการที่อยู่ในความรับผดิชอบของงานหอ้งปฏิบัติการ 

  1.6 งานอื่น ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย 

 2. ด้านการวางแผน 

 2.1 วางแผนท างานที่รับผดิชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ

เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 2.2 วางแผนการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการ

สอนแตล่ะปีการศึกษา 

 2.3 จัดเตรียมวางแผนการส่งสอบเทียบเครื่องมือ เพื่ อ เตรียมความพร้อม               

ต่อการให้บริการวิชาการ 
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 3. ด้านการประสานงาน 

 3.1 ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงาน อาจารย์ หรือหน่วยงานทั้งภายใน

และภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

 3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน              

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรา้งความเข้าใจหรอืความรว่มมอืในการด าเนนิงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 4. ด้านบริการ 

 4.1 ให้บริการการขอใช้ห้องปฏิบัติการ 

 4.2 ให้บริการเบิก ยืม-คืน สารเคมี/ยา วัสดุ เครื่องแก้ว 

 4.3 ให้บริการขอยืม-คืนครุภัณฑก์ารศกึษา 

 4.4 ใหบ้ริการเครื่องมอืวิทยาศาสตร์ขัน้สูง 

 4.5 ใหค าปรึกษา ค าแนะน า ตอบปญหาแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ใหแกผู้รับบริการ           

ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่ออ านวยความสะดวกและเสริมสร้างความรูความเขาใจในงาน                    

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

โครงสร้างการบริหารจัดการ   

 ภายใต้โครงสร้างการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยพะเยา แบ่งออกเป็น 1 ส านักงาน 

คือ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย และ 3 ส่วนงานหลัก ได้แก่ ส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัย             

ส่วนงานวิชาการ และส่วนงานอื่น โดยมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นสถานศึกษาทางวิชาการ            

และวิชาชีพช้ันสูงมีวัตถุประสงค์ ให้การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง            

ท าการสอน ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้ โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน 

และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ อยู่ภายใต้การบริหารจัดการในส่วนงานวิชาการของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ซึง่ประกอบไปด้วย 3 โครงสร้างหลัก ได้แก่ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหาร 

และโครงสรา้งการปฏิบัติงาน 
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ภาพท่ี 1 โครงสร้างการบรกิารจัดการของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ที่มา: มหาวิทยาลัยพะเยา, 2564 
 

โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นคณะหนึ่งที่สังกัดภายใต้การก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยพะเยา 

มีโครงสร้างในการบริหารจัดการโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา มีค าสั่งแต่งตั้งคณบดี            

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการบริหารจัดการภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย จึงแบ่งโครงสร้างองค์กรออกเป็น 2 สายงานหลัก ได้แก่  สายงานวิชาการ               

และสายงานสนับสนุน ดังนี้ 

 1. สายงานวิชาการ ประกอบไปด้วย หลักสูตรที่เปิดสอน จ านวน 8 หลักสูตร  

  1.1 หลักสูตรการแพทย์แผนจนีบัณฑิต 

  1.2 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

  1.3 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

  1.4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน 

  1.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

  1.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  1.7 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ 

  1.8 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
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 2. สายงานสนับสนุน ประกอบไปด้วย 4 สายงาน 

  2.1 งานบริหารทั่วไป 

  2.2 งานแผนงาน  

  2.3 งานวิชาการ 

  2.4 งานหอ้งปฏิบัติการ 

 

 
 

ภาพที่ 2 โครงสร้างองค์กรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ที่มา: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 2564 
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โครงสร้างการบริหาร (Administration Chart) 

 โครงสร้างการบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย           

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี 3 ฝ่าย ได้แก่  

1) ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร  2) ฝ่ายวิชาการและคุณภาพนิสิต 3) ฝ่ายวิจัยและ

นวัตกรรม ซึ่ งท าหน้าที่ เป็นผู้บั งคับบัญชาในการก ากับ  ดูแล และบริหารงานจัดการ             

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีส านักงานคณะเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริการ ประกอบด้วย

หน่วยงานย่อยระดับงาน 4 งาน ได้แก่ 1) งานบริหารทั่วไป 2) งานแผนงาน 3) งานวิชาการ           

4) งานห้องปฏิบัติการ โดยมีรักษาการแทนหัวหน้าส านักงานเป็นผู้บังคับบัญชาระดับต้น           

มีหน้าที่หลักในการก ากับดูแล และติดตามงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละงานให้เป็นไปด้วย

ความเรยีบร้อย 

 

 
 

ภาพที่ 3 โครงสร้างการบรหิารงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ที่มา: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 2564 
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 โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) 

  โครงสร้างการปฏิบัติงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีคณบดี                

คณะสาธารณสุขศาสตร์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า ท าหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชา

สูงสุด รับผิดชอบบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยยึดระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ             

และค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีรองคณบดีช่วยบริหารงาน 3 ท่าน แบ่งการปฏิบัติงาน

ออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ 1) รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.อนุกูล มะโนทน 2) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพนิสิต คือ ดร.ศศิวิมล  บุตรเขียว               

3) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คือ รองศาสตราจารย์  ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ                         

และมีผู้ ช่วยคณบดี  3 ท่าน ได้แก่  1) ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์                  

2) นายพงศธร ศิลาเงิน 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ วงศ์เรือง ส าหรับสายสนับสนุน              

มรีักษาการแทนหัวหน้าส านักงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 ท่าน ได้แก่ นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนการบริหาร          

หน่ วยงานย่อย  4 ฝ่ าย  คือ  1) นางจริยา วงศ์ตุ้ ย  เป็ นหั วหน้ างานบริหารงานทั่ ว ไป                               

2) นางสาวเมธินี  หล้านามวงค์  เป็นหัวหน้างานวิชาการ 3) นางรัฏติกาล ศรีชัยอินทร์                      

เป็ นหั วหน้ างานแผนงาน  4) นางจิราพร ข าจันทร์  เป็ นหั วหน้ างานห้องปฏิบั ติ งาน                             

ซึ่งงานหอ้งปฏิบัติการมนีักวิทยาศาสตร์ประจ าหลักสูตร ทั้งหมด 6 หลักสูตร ได้แก่ 

  1. นางจิราพร ข าจันทร์ นักวิทยาศาสตร์  ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต        

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

  2. นายจาตุรนต์ กัณทะธง นักวิทยาศาสตร์ ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

  3. นางสาวสิรมิา วงษ์พล นักวิทยาศาสตร์ ประจ าหลักสูตรการแพทย์แผนจนีบัณฑิต  

  4. นายณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม นักวิทยาศาสตร์ ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

  5. นางแสงเทียน กระภูฤทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ ประจ าหลักสูตรการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์บัณฑิต 

  6. นางสาวปิยะพร พิมพาแสง นักวิทยาศาสตร์ ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาอนามัยชุมชน 

  ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของงาน

ห้องปฏิบัติการโดยนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ด าเนินงาน มีหน้าที่ประสานงานและสนับสนุน             
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การจัดเตรียมอุปกรณ์การดูแลรักษาและซ่อมแซมแก้ไขปัญหาเบื้องต้นภายในห้องปฏิบัติการ 

ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

    ส าหรับคู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้  นายจาตุรนต์ กัณทะธง ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์              

ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สนับสนุน การเรียน          

การสอนภาคปฏิบัติ ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 
 

โครงสร้างการปฏิบัตงิาน (Activity Chart)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ภาพที่ 4 โครงสร้างการปฏิบัติงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ที่มา: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 2564 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหวา้ 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์

นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล 

หัวหน้าส านกังานคณะสาธารณสุขศาสตร ์

 

นางจริยา วงค์ตุ้ย 

หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 

นางรัฎติกาล ศรีชัยอินทร์ 

หัวหน้างานแผนงาน 

 

 

นางสาวเมธิน ีหล้านามวงศ ์

หัวหน้างานวชิาการ 

 

นางจิราพร ข าจันทร์ 

หัวหน้างานห้องปฏิบัตกิาร 

 

นายจาตุรนต ์กัณทะธง 

นักวทิยาศาสตร ์

นางสาวสริิมา วงษ์พล 

นักวทิยาศาสตร ์

นายณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม 

นักวิทยาศาสตร์ 

นางแสงเทียน กระภูฤทธิ ์

นักวทิยาศาสตร ์

นางสาวปิยะพร พิมพาแสง 

นักวทิยาศาสตร ์
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บทท่ี 3  

 

หลักเกณฑ์วธิีการปฏิบติังานและเงื่อนไข 

 
 การด าเนินงานของนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีหลักเกณฑ์และวิธีการ              

ปฏิบัติงานที่มีกิจกรรมประกอบกันหลายขั้นตอน ดังนั้น นักวิทยาศาสตร์จะต้องศึกษาระเบียบ 

ข้อบังคับ ประกาศ หรือแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด าเนินการมีความพร้อม            

และถูกต้องในการใช้เครื่องมือของห้องปฏิบัติการ โดยมีสาระส าคัญในหัวข้อที่ เกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน ดังตอ่ไปนี้ 

1. หลักเกณฑก์ารปฏิบัติงาน 

2. วิธีการปฏิบัติงาน 

3. เงื่อนไข ข้อสังเกต ข้อควรระวัง และสิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงาน 

4. แนวคิด/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานของนักวิทยาศาสตร์  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีการก าหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการ

ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติระเบียบราชการพลเรือน                       

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (ค) ที่ต้องถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติและได้วาง

ขอบเขตของต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ไว้เป็นงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ  

 นักวิทยาศาสตร์ จ าเป็นต้องมีการสนับสนุนการเรียนการสอนที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะ

ด้านในการปฏิบัติงาน รวมถึงการให้การสนับสนุนแก่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาดังกล่าว 

ตลอดจนรายวิชาที่มกีารจัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ  

 1. หลักเกณฑ์ท่ีใช้ปฏิบัติตามรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 

    คู่มือบทปฏิบัติการนี้มีหลักเกณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติตามรายระเอียดของรายวิชา 325353             

การฝึกปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรายวิชาของกลุ่มวิชาเอก วิชาเอกบังคับ       

ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และจัดการเรียน

การสอนในภาคการศึกษาปลาย และมีหัวข้อที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอนดังนี้ ฝึกปฏิบัติการ 
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ใช้หลักการส ารวจสภาพแวดล้อมในการท างาน การสืบค้น และประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม          

ในการท างาน การฝึกปฏิบัติ น าหลักทฤษฎีทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย           

ไปประยุกต์ปฏิบัติจริงในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ การใช้เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง แสง 

ความร้อน และสารเคมีในบรรยากาศการท างาน และจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพ            

การควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทาง 

การบริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะต้องออกฝึกงานออกฝึกภาคสนาม 

หรือสหกิจศึกษา ซึ่งจะต้องวางแผนให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียด           

ของหลักสูตรโดยจะก าหนดไว้อย่างชัดเจนถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการด าเนินการ

ของกิจกรรมนั้น ๆ ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจที่นักศึกษาจะได้รับจากการออกฝึกมีการก าหนด

กระบวนการหรือวิธีการในการปลูกฝังทักษะต่าง ๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่น ๆ ที่นักศึกษา            

จะได้รับการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายรวมทั้งเกณฑ์การวัดและประเมินผล

นักศึกษา และการประเมินการด าเนินการตามรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา, 2564) ประกอบไปด้วย 7 หมวดดังนี ้ 

 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบไปด้วย รหัสและรายชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต หลักสูตร           

และประเภทของรายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารยที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม ภาคการศึกษา/ช้ันปีที่ ก าหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการ

ศึกษาของหลักสูตร วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม

ครั้งล่าสุด  

 หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย จุดมุ่งหมายของประสบการณ์

ภาคสนาม วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรอืปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม  

 หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ

ทางปัญญา  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ทักษะการวิเคราะห ์            

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ (ถ้ามี) ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ (ถ้ามี) 

 หมวดที่ 4 ลักษณะและการด าเนินการ ประกอบด้วย ค าอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ 

ภาคสนามหรือค าอธิบายรายวิชา กิจกรรมของนิสิต รายงานหรืองานที่นิสิตไดรับมอบหมาย 

การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต หน้าที่และความรับผิดชอบ

ของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม หนาที่และความรับผิดชอบ

ของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนิสิต             
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สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม/

สถานประกอบการ 

 หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ ประกอบด้วย การก าหนดสถานที่ฝึก              

การเตรียมนิสิต การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ การเตรียมอาจารย์พี่เลี้ยงแหล่งฝึก

ในสถานที่ฝกึ การจัดการความเสี่ยง  

 หมวดที่ 6 การประเมินนิสิต ประกอบด้วย หลักเกณฑ์การประเมิน กระบวนการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิต ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนิสิต 

ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนิสิต           

การสรุปผลการประเมนิที่แตกต่าง 

 หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม    

ประกอบด้วย กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยผู้เกี่ยวข้อง กระบวนการ

ทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง  

 2. หลักเกณฑ์ท่ีใช้ปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุหรอืครุภัณฑก์ารศึกษา 

    ในการจัดซื้อ  จัดจ้างวัสดุหรือครุภัณฑ์การศึกษาจะต้องด าเนินการภายใต้

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยต้องปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดใน ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และก่อนการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องมี

การเปิดเผย แผนการจัดซือ้จัดจา้งซึ่งอย่างนอ้ยจะต้องมีขอ้มูลดังนี้ 

  1) ช่ือโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 

 2) วงเงนิที่จะใชในการจัดซื้อจัดจ้าง 

  3) ระยะเวลาด าเนินการ 

 4) รายการอื่ น  ๆ  ที่ กรมบัญ ชีกลางก าหนด หากไม่ ได้ประกาศในระบบของ

กรมบัญชีกลางจะไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ (ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด

จา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 23 สงิหาคม 2560, หน้า 5-10) 

 3. หลักเกณฑ์ในการติดต่อขอใช้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

  เพื่อให้การติดต่อขอใช้บริการหอ้งปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา, 2561) ดังนี ้
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  3.1 ระเบียบการติดต่อขอใช้บริการห้องปฏิบัติการ 

   3.1.1 หอ้งปฏิบัติการ เปิดบริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.30 น. 

   3.1.2 ห้ามน าอาหารและเครื่องดื่ม มารับประทาน หรอื ดื่ม ในห้องปฏิบัติการ 

   3.1.3 แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย เมื่อมาปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและใส่

เสื้อกาวน์ทุกครั้งที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ รวบผมให้เรียบร้อย ตัดเล็บให้สั้น 

   3.1.4 หา้มน าบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด 

   3.1.5 หา้มส่งเสียงดัง รบกวนคนอื่น 

   3.1.6 โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

หอ้งปฏิบัติการ 

   3.1.7 หากต้องการใช้ห้องปฏิบัติการนอกเหนือจากเวลาในตารางเวลาหรือนอก

เวลาท าการ ให้ตดิต่อเจา้หนา้ที่ผู้ให้บริการประจ าหอ้งปฏิบัติการ อย่างนอ้ยก่อน 3 วันท าการ 

   3.18  ขณ ะใช้บริการห้ องปฏิบั ติ ก ารต้ องปฏิบั ติ ต ามกฎระเบี ยบของ

หอ้งปฏิบัตกิารอย่างเคร่งครัด 

  3.2 การใช้บรกิารยืมคนืสารเคมี วัสดุ เคร่ืองแก้ว อุปกรณ์วิทยาศาสตร์  

   3.2.1 กรอกแบบฟอร์มใบเบิก ยืม-คืน สารเคมี วัสดุ เครื่องแก้ว (L-002)             

ให้ครบถ้วน และยื่นเอกสารตอ่นักวิทยาศาสตร์ก่อนลว่งหนา้อย่างนอ้ย 3 วัน 

   3.2.2 ก่อนที่ รับ สารเคมี  วัสดุ  เครื่องแก้ว หรืออุปกรณ์ วิทยาศาสตร์ 

ผูใ้ช้บริการจะต้องท าการตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนรับอุปกรณ์ดังกล่าว 

   3.2.3 ระยะเวลาที่ใช้ สารเคมี วัสดุ เครื่องแก้ว หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์  

จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หากเกินระยะเวลาที่ก าหนด ให้ผู้ใช้บริการติดต่อ

นักวิทยาศาสตร์ เพื่อท าเรื่องขอต่อระยะเวลาการใชง้านดังกล่าว 

   3.2.4 หากด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วผูใ้ช้บริการตอ้งคืน วัสดุ เครื่องแก้ว 

หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดังเดิม หากมีการช ารุดเสียหายผู้ใช้บริการ

ต้องรับผิดชอบตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยเรื่อง ก าหนดอัตราการชดเชย

ค่าเสียหายของ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ.2558 (ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา, 2558)  
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  3.3 การใช้บริการยืมคืน ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์และวัสดุคงทนถาวร  

    3.3.1 กรอกแบบฟอร์มใบยืมคืน ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และวัสดุคงทนถาวร             

(L-003) ให้ครบถ้วน และยื่นเอกสารต่อนักวิทยาศาสตร์ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน                

กรณีผู้ใช้บริการเป็นนิสิตให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจ ารายวิชาลงนามก ากับ              

ท้ายใบยืมคนืด้วย 

   3.3.2 ติดต่อขอรับหรือใช้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และวัสดุคงทนถาวร พร้อมแนบ

บัตรประจ าตัวนิสิต หรือบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยรวมถึง

ลักษณะการพร้อมใช้งานครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์และวัสดุคงทนถาวร ก่อนน าไปใช้งาน 

   3.3.3 ระยะเวลาที่ ใช้ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และวัสดุคงทนถาวร จะต้อง

ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 7 วัน หากเกินระยะเวลาที่ก าหนด ให้ผู้ ใช้บริการติดต่อ

นักวิทยาศาสตร์ เพื่อท าเรื่องขอต่อระยะเวลาการใชง้านดังกล่าว 

   3.3.4 การใช้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และวัสดุคงทนถาวรใด ๆ ให้ปฏิบัติตามคู่มือ

การใช้งานเสมอ โดยจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังอย่างเคร่งครัด หากเกิดเหตุขัดข้องระหว่าง

การใชง้านหรอืเกิดการช ารุดเสียหายให้แจ้งตอ่นักวิทยาศาสตร์ผูค้วบคุมดูแลทันที 

   3.3.5 ภายหลังการใช้บริการเสร็จสิน้เรียบร้อย การส่งคืนครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์

และวัสดุคงทนถาวร ต้องท าความสะอาดทุกครั้งและอยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมใช้งานครั้ง

ถัดไป และผู้ใช้บริการต้องรับผดิชอบค่าเสียหายที่เกิดขึน้กับครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์และวัสดุคงทน

ถาวร ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยเรื่อง ก าหนดอัตราการชดเชยค่าเสียหายของ 

วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 

(ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา, 2558) 

 4. หลักเกณฑ์ กฎระเรยีบ และความปลอดภัยในการใช้บริการห้องปฏิบัติการ 

  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้บริการห้องปฏิบัติการ ลักษณะทางกายภาพของ

ห้องปฏิบัติการถือเป็นส่วนส าคัญในการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ การประเมินถึง

ความสมบูรณ์เหมาะสมของโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ อุปกรณ์และเครื่องมือภายใน

ห้องปฏิบัติการ ที่ จะเอื้อต่อความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วยข้อมูล                          

เชิงสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ดูพื้นที่การใช้งานจริง วัสดุที่ใช้ระบบสัญจร ระบบไฟฟ้า              

และระบบระบายอากาศ ระบบสาธารณูปโภค และระบบฉุกเฉิน (โครงการยกระดับมาตรฐาน

ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย, 2558) ซึ่งหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ            

และความปลอดภัยในการใชบ้ริการหอ้งปฏิบัติการซึ่งต้องมกีารจัดการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  
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  4.1 ความปลอดภัยในการจัดการทางเดินและพื้นผิวในห้องปฏิบัติการ 

  4.2 การจัดการสิ่งกีดขวางในหอ้งปฏิบัติการ 

  4.3 การจัดการการดับเพลิงฉุกเฉิน และแนวทางหนีไฟในหอ้งปฏิบัติการ 

  4.4 ระบบการระบายอากาศในห้องปฏิบัติการ 

  4.5 ระบบไฟฟา้ในห้องปฏิบัติการ 

  4.6 ระบบความรอ้น แสงสวา่ง และเสียงในหอ้งปฏิบัติการ 

  (กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2558) 

 5. หลักเกณฑ์ในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน 

  เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการจัดท ารายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการ

ท างานจะใช้หลักเกณฑ์ ตามกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและด าเนินการ

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสง

สว่าง และเสียง พ.ศ.2559 ที่ก าหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห ์              

สภาวะการท างานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ

โดยน าผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างานมาประเมินเปรียบเทียบกับกฎหมาย               

หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องว่าสอดคล้องกับกฎหมายหรือมาตรฐานหรือไม่ หากไม่สอดคล้อง            

จะมีข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุง/แก้ไขต่อไป โดยการบันทึกค่าการตรวจวัดให้ยึดตาม

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการ

วิเคราะห์สภาวะการท างานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลา                  

และประเภทกิจการที่ต้องด าเนินการ พ.ศ.2561 (ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 

2561) 

 

วิธีการปฏิบัติงาน 

 วิธีการปฏิบัติงานภายใต้หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

1. รับรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) จากอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 นักวิทยาศาสตร์ จะต้องด าเนินการติดต่อขอรับรายละเอียดของประสบการณ์ 

ภาคสนาม (มคอ.4) จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบประจ ารายวิชา เพื่อตรวจสอบความพร้อมทั้งชื่อ

รายวิชา จ านวนนิสิต ที่ เรียนในรายวิชา รวมถึงการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา           

และหัวข้อการฝึกปฏิบัติการต่าง ๆ ในรายวิชาที่มกีารฝึกปฏิบัติ 
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2. ตรวจสอบฐานข้อมูลแหล่งฝึกปฏิบัติการ 

  หลังจากรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) เรียบร้อยแล้ว 

นักวิทยาศาสตร์จะท าการส ารวจฐานข้อมูลแหล่งฝึกปฏิบัติการในพื้นที่ ในกรณีที่เป็นแหล่งฝึก

ปฏิบัติการเดิม รวมถึงการค้นหาแหล่งฝึกปฏิบัติการใหม่เพิ่มเติม และจัดท าหนังสือขอความ

อนุเคราะหเ์ป็นแหล่งฝกึปฏิบัติการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน  

  2.1 การปฏิเสธจากหน่วยงานแหล่งฝึกปฏิบัติการ หากมีการปฏิเสธจากหน่วยงาน 

นักวิทยาศาสตร์จะด าเนินการแจ้งต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เพื่อค้นหาแหล่งฝึก

ปฏิบัติการแหลง่ใหมเ่พิ่มเติม 

  2.2 การตอบรับจากหน่วยงานแหล่งฝึกปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์จะด าเนินการ

รวบรวมข้อมูล เพื่อด าเนินการในการแบ่งกลุ่มนิสิต และจัดรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่ม 

รวมถึงการแบ่งกลุ่มอุปกรณ์ที่ใชใ้นการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างานใหก้ับหนว่ยงาน 

3. ก าหนดวันในการเข้าตรวจวัด 

  ในการก าหนดวันในการเข้าตรวจวัด นักวิทยาศาสตร์จะด าเนินการร่วมกับอาจารย์

ผู้รับผิดชอบประจ ารายวิชา โดยการวางแผนการใช้เครื่องมือในการตรวจวัด และด าเนินการส่ง

ข้อมูลใหก้ับผูป้ระสานงานในหน่วยงาน 

4. ตรวจสอบความพร้อมของการฝึกปฏิบัติการ 

 4.1 ตรวจสอบจ านวนนิสติที่ลงทะเบียนเรียน 

 4.2 จัดซื้อ/จัดจา้ง ของวัสดุ อุปกรณ์ ให้มคีวามพรอ้มตอ่การใชง้าน  

 การตรวจสอบความพร้อมนั้น นักวิทยาศาสตร์ ต้องส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ 

รวมถึงวัสดุสิ้นเปลือง ครุภัณฑ์การศึกษา ที่ต้องการใช้ในตรวจวัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อจะ

ได้ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ก่อนเปิดภาคการศึกษา อย่างน้อย 1 เดือน โดยการตรวจสอบ              

ความพรอ้มนัน้ แบ่งได้เป็น 2 กรณี  

  4.2.1 ในกรณี วัสดุ อุปกรณ์ มีความไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ให้ท าการจัดซื้อ 

จัดจ้าง ตามระบบของงานพัสดุประจ าคณะ ซึ่งในการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้งต้องค านึงถึง

งบประมาณและระยะเวลาในการด าเนินการเพื่อให้พร้อมต่อการฝึกปฏิบัติการ อีกทั้งยังต้องท า

การส่งสอบเทียบอุปกรณ์ และด าเนนิการเสนอต่อผู้บริหารในการอนุมัติจัดซือ้/จัดจ้างต่อไป  

  4.2.2 ในกรณี วัสดุ อุปกรณ์ ท าการจัดซื้อ จัดจ้างไม่ได้ เนื่องจาก ต้องรอวัสดุ 

อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ในการน าเข้าจากต่างประเทศ หรืองบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ไม่

เพียงพอต่อการจัดซื้อ จัดจ้างให้แจ้งกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบประจ ารายวิชา เพื่อท าการปรับ

แผนการใช้อุปกรณ์หรอืวิธีการตรวจวัดส าหรับการตรวจวัดในบางหัวข้อนัน้ ๆ  
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5. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในแต่ละบทปฏิบัติการการฝึกปฏิบัติการตรวจวัด

สภาพแวดล้อมในการท างาน 

5.1 ตรวจสอบความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

อย่างสม่ าเสมอ 

5.2 นักวิทยาศาสตร์ต้องมีการเตรียมตัวทดสอบการใช้วัสดุ อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์

เพื่อเตรียมความพรอ้มในการเรียนการสอนในแต่ละบทปฏิบัติการในแต่ละครั้ง  

5.3 แยกวัสดุ อุปกรณ์ หรอืครุภัณฑ ์ไว้แต่ละบทปฏิบัติการอยา่งชัดเจน 

6. การเตรียมความพร้อมนิสิตในด้านทักษะวิชาการและทักษะที่จ าเป็นต้องใช้

ก่อนออกฝึกปฏิบัติการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 ในการเตรียมความพร้อมของนิสิตจะเป็นการเตรียมความพร้อมในแต่ละหัวข้อ

ส าหรับการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างานโดยแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ 

 6.1 ก่อนนิสิตเริ่มท าการเตรยีมความพร้อม 

  6.1.1 เปิดห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติ เปิดไฟ 

เปิดเครื่องปรับอากาศ ตลอดจนเปิดเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ภายในหอ้งปฏิบัติการ 

  6.1.2 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์การศึกษา ที่ใช้ส าหรับเตรียมความ

พร้อมของนิสิตในแต่ละหัวข้อของการเตรียมความพร้อม (การตรวจวัดระดับความดังเสียง            

การตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง การตรวจวัดสภาพความร้อน การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างฝุ่น) 

  6.1.3 ให้บริการในการเบิก ยืมวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์การศึกษาต่าง ๆ 

ส าหรับการเตรียมความพร้อมของนสิิต 

 6.2 ระหว่างนิสิตท าการเตรยีมความพร้อม  

  6.2.1 ท าการเช็คช่ือนิสติที่เข้าฝึกปฏิบัติการเตรียมความพรอ้ม 

  6.2.2 อธิบายขั้นตอนการฝึกปฏิบัติการในหัวข้อการฝกึตรวจวัดสภาพแวดล้อม

ต่าง ๆ แก่นสิิตให้เขา้ใจ 

  6.2.3 ให้ค าปรึกษา แนะน า และตอบค าถาม ส าหรับนิสิตที่ไม่เข้าใจในการฝึก

ปฏิบัติการตรวจวัดสภาพแวดล้อม 

  6.2.4 ด าเนินการควบคุมดูแลการใช้งาน วัสดุ อุปกรณ์ หรอืครุภัณฑ์การศึกษา 

ที่ ใช้ในการฝึกปฏิบัติการในแต่ละหัวข้อของการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน                 

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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 6.3 หลังนิสติท าการเตรยีมความพร้อม 

  6.3.1 ชี้แจงนิสิตและก ากับดูแลในการท าความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์ หรือ

ครุภัณฑก์ารศกึษา ให้อยู่ในสภาพพรอ้มใชง้านและจัดเก็บในตู้เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย 

  6.3.2 รับคืนวัสดุ อุปกรณ์ หรอืครุภัณฑก์ารศกึษา และเก็บเอกสารการเบิกยืม 

  6.3.3 ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในห้องปฏิบัติการ ปิดไฟ ปิดพัดลม

เครื่องปรับอากาศ ตลอดจนเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน 

7. นสิิตออกฝึกปฏิบัติการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างานในหน่วยงานจริง 

7.1 ให้นิสิตกรอกใบเบิก ยืม คืน สารเคมี วัสดุ เครื่องแก้ว (L-002) ในกรณีที่มี 

ความตอ้งการใช้ 

7.2 ให้นิสิตต้องกรอกใบยืม คืน ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และวัสดุคงทนถาวร (L-003) 

ให้ครบถ้วน 

7.3 ชี้แจงให้นิสิต รวบรวม วิเคราะห์ ประเมินผลการตรวจวัดกับกฎหมายและให้

ข้อเสนอแนะ และให้น าผลรายงานส่งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่ม 

7.4 แจ้งนิสิตคืนวัสดุ อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์การศึกษา พร้อมทั้งตรวจเช็คท าความ

สะอาดใหเ้รียบร้อย 

 8. จัดส่งหนังสือขอขอบคุณ รูปเล่มรายงานและไฟล์ข้อมูลผลการตรวจวัด

สภาพแวดล้อมในการท างานให้กับแหล่งฝึกปฏิบัติการที่เข้าด าเนินการตรวจวัด  

  8.1 นักวิทยาศาสตรด์ าเนินการจัดท าหนังสือขอขอบคุณแหลง่ฝึกปฏิบัติการตรวจวัด

สภาพแวดล้อมในการท างาน 

  8.2 ด าเนินการจัดส่งรูปเล่มรายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน

ให้กับหนว่ยงาน 

  8.3 ประเมินผลการใช้ห้องปฏิบัติการโดยแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้

ห้องปฏิบัติการและประเมินความพึงพอใจการใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการส าหรับนิสิตที่ฝึก

ปฏิบัติการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน ของแตล่ะภาคการศกึษา 

  8.4 ตรวจสอบความเรียบร้อย บ ารุงดูแลรักษา จัดเก็บเข้าตู้เก็บอุปกรณ์ 
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เงื่อนไข ข้อสังเกต ข้อควรระวัง และสิ่งท่ีควรค านึงในการปฏิบัติงาน 

 เงื่อนไข ข้อสังเกต ข้อควรระวัง 

 ในการจัดท าคู่มือการฝึกปฏิบัติการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนั้น ต้องอาศัย

ความรู้ความช านาญของนักวิทยาศาสตร์ในการด าเนินการ ต้องวางแผนร่วมกับอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชาในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์             

ของรายวิชาดังกล่าว รายวิชาการฝึกปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นรายวิชาการฝึก

ปฏิบัติที่ต่อเนื่องมาจากรายวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่นิสิตได้เรียนทั้งในภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติในระดับช้ันปีที่ 2 แล้วนั้น การฝึกปฏิบัติการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม     

เป็นรายวิชาที่ศึกษาการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน ดังนั้น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง            

ตามประกาศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ต้องมีการติดตามข่าวสารของประกาศ

ฉบับใหม่อย่างต่อเนื่องเป็นประจ า อีกทั้งยังต้องมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานต่อผู้ที่ท างาน

ตรวจวัดหรือประเมินผล ต้องแจ้งให้ทราบถึงจุดประสงค์ของการตรวจวัดที่ชัดเจน หากมี

การศึกษาค้นคว้า วิจัย ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาดังกล่าว ต้องด าเนินการขอจริยธรรมวิจัย                  

ในมนุษย์ เพื่อให้การด าเนินการส าเร็จลุล่วงตามที่ตั้งไว้  

 ผู้จัดท าคู่มือการฝึกปฏิบัติการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ได้มีเงื่อนไข 

ข้อสังเกต ตลอดจนข้อควรระวังในการปฏิบัติงานโดยแบ่งเป็นดังนี้ 

 1. นิสิตที่ประสงค์ขอใช้บริการห้องปฏิบัติการ จะต้องรับทราบกฏระเบียบของการเข้าใช้

หอ้งปฏิบัติการ เพื่อความปลอดภัยในการฝึกปฏิบัติในแตล่ะครัง้ 

 2. การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบประจ ารายวิชาจะต้องแจ้ง

รายละเอียดการแบ่งกลุ่มให้กับนักวิทยาศาสตร์ทราบล่วงหน้า เช่น จ านวนกลุ่ม จ านวนนิสิต 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใชต้่อกลุ่ม เป็นต้น 

 3. การฝึกปฏิบัติการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน นักวิทยาศาสตร์             

จะต้องท าความเข้าใจถึงขั้นตอนวิธีการใช้งานของวัสดุ อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์การศึกษา นั้น ๆ 

อย่างละเอียด และชีแ้จงใหก้ับผู้เรียนได้รับทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานเบือ้งต้น ก่อนเริ่มท า

การฝึกปฏิบัติ 

 4. ขณะเริ่มท าการฝึกปฏิบัติ นักวิทยาศาสตร์จะคอยควบคุมดูแลการฝึกปฏิบัติของนิสิต

ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบประจ ารายวิชา และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึก

ปฏิบัติได้ทันที 

 5. ภายหลังการฝึกปฏิบัติเสร็จทุกครั้ง ต้องท าความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์

การศึกษา หากอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติมีการใช้ถ่านให้ท าการถอดออกให้เรียบร้อยก่อน



27 

 
ออกจากห้องปฏิบัติการ ห้ามวางวัสดุ อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์การศึกษา ไว้ตามพื้นห้องหรือ           

โต๊ะปฏิบัติการโดยเด็ดขาด 

 6. หา้มท าการซ่อมแซม เปิด แกะ หรอืท าสิ่งอื่นใดที่ส่งผลให้วัสดุ อุปกรณ์หรือครุภัณฑ์

การศึกษา เกิดความเสียหาย หากวัสดุ อุปกรณ์หรือครุภัณฑ์การศึกษา เกิดปัญหาขัดข้องให้

แจ้งอาจารย์ผู้รับผดิชอบประจ ารายวิชาหรอืนักวิทยาศาสตร์ทันที 

 7. ห้ามท าการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ใด ๆ ภายในห้องปฏิบัติการ ก่อนได้รับอนุญาต          

จากอาจารย์ผู้รับผดิชอบประจ ารายวิชาหรอืนักวิทยาศาสตร์ 

 8. หากมีความประสงค์จะขอใช้อุปกรณ์ ในห้องปฏิบัติการ เช่น เพื่อการสาธิต              

การทดลอง ยืมออกไปใช้นอกสถานที่ นอกเวลาราชการ ฯลฯ จะต้องแจ้งนักวิทยาศาสตร์และ

ด าเนนิการตามขั้นตอนของระเบียบการใชห้อ้งปฏิบัติการ 

 9. เมื่อที่นิสิตออกฝึกปฏิบัติการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างานในหน่วยงานจริง 

นิสิตต้องใช้อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์การศึกษา อย่างระมัดระวัง และต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ/ 

ระเบียบของนสิิตในการออกฝึกปฏิบัติการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน ดังตอ่ไปนี ้

  9.1 ด้านการแต่งกาย 

   9.1.1 นิสิตต้องแต่งกายด้วยชุดฝึกปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ประกอบด้วย เสื้อ

ปฏิบัติการของสาขาวิชา สวมทับเสื้อคอกลมสีขาวไม่มีลวดลาย กางเกงผ้าสีด า (ไม่รัดรูป)             

สวมถุงเท้าสขีาวหรอืสีด า และรองเท้านิรภัย (Safety shoes) 

   9.1.2 นิสติชายตัดผมสัน้ และนิสติหญิงเก็บมัดรวบผมให้เรียบร้อย 

   9.1.3 นิสิตชายและหญิงจะต้องไม่สวมเครื่องประดับที่ มีค่า (อนุญาตเพียง

นาฬิกาขอ้มอืและสร้อยแขวนพระ) 

   9.1.4 นิสติจะต้องตัดเล็บให้สั้นและห้ามทาสีเล็บ 

   9.1.5 หา้มใส่กางเกงขาสัน้ ออกมาในบริเวณพืน้ที่รอบ ๆ ที่พักโดยเด็ดขาด 

  9.2 การปฏิบัติตนโดยทั่วไป 

   9.2.1 มีกิรยิามารยาท และมีวาจาสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับสถานภาพนิสิต 

   9.2.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท และขาดความสามัคคีในหมู่

คณะกับผูร้่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงาน 

   9.2.3 ส ารวม รักษากิริยา มารยาท และพึงใช้ความระวัดระวังในการปฏิบัติงาน

ด้วยความปลอดภัย รอบคอบ  สุขุม อดทน  เข้มแข็ง มีเหตุผล ยอมรับและพร้อมที่จะแก้ไข

ข้อบกพร่อง และความผิดพลาดของตนเอง ทั้งไม่อวดรู้ อวดดี ไม่โต้แย้ง หรือแสดงวาจาท่าที   

อันไม่สมควรต่อผู้รับผดิชอบของหนว่ยงาน หรอืบุคคลอื่นที่อยู่ในหนว่ยงาน 
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   9.2.4 มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียร สนใจใฝ่หาความรู้       

จากเวลาที่ก าหนดให ้

   9.2.5 ช่วยรักษาผลประโยชน์ของหน่วยงาน โดยมิเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน

   9.2.6 ไม่ออกนอกที่พักเด็ดขาด หากไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้ดูแล 

   9.2.7 ต้องไม่ท าในสิ่งใดที่ เป็นการรบกวนอันจะก่อให้เกิดความร าคาญ         

และเสียหายแก่ตนเอง ผูอ้ื่น หนว่ยงาน และมหาวิทยาลัย และต้องปฏิบัติตนดังนี้ 

 1) ไม่ประพฤติผดิชู้สาวไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 2) ไม่เล่นการพนันทุกชนิด 

 3) ไม่เสพของมนึเมา และสิ่งเสพติดให้โทษ 

 4) ไม่สร้างหนี้สนิผูกพันระหว่างการฝกึปฏิบัติการ 

 5) ไม่เที่ยวเตร่ หรอืจับกลุ่มชุมนุม 

 6) ไม่ก่อการทุจริต หรอืลักขโมยทรัพย์สนิของผู้รว่มงาน หรอื

หนว่ยงานใด ฯลฯ  

  9.2.8 ให้นิสิตปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต            

อย่างเคร่งครัด (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา, 2556)    

      9.3 การปฏิบัติตนในขณะฝึกปฏิบัติการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน 

  9.3.1 ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด 

  9.3.2 นิสิตจะต้องเตรียมอุปกรณ์ที่ ใช้สนับสนุนในการตรวจวัด ได้แก่          

สมุดบันทึกผล ปากกาหรือ ดินสอ  แผ่นรอง และเอกสารที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงาน ให้ครบถ้วน

  9.3.3 ปฏิบัติตนตรงต่อเวลา โดยให้รายงานการเดินทางมา และกลับต่อ

ผูร้ับผดิชอบของหนว่ยงาน 

  9.3.4 ปิดเสียงโทรศัพท์ และงดใช้ขณะด าเนนิการตรวจวัด 

  9.3.5 ห้ามถ่ายรูปก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ โดยเด็ดขาด กรณี

หากได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่เพื่อใช้ในเป็นภาพประกอบการตรวจวัด จะต้องไม่น าภาพ              

หรือข้อมูลของสถานประกอบการเปิดเผยต่อที่สาธารณะ ยกเว้นในเล่มรายงานผลการตรวจวัด

ที่จะส่งให้บริษัทเท่านั้น 

  9.3.6 ห้ามถ่ายรูปตนเอง หรือเซลฟี่ ในขณะที่ก าลังตรวจวัดหรอือยู่ในสถาน

ประกอบการที่ก าลังตรวจวัดอยู่ 

  9.3.7 ไม่จับ แตะต้อง สิ่งของ เครื่องจักร หรอืใด ๆ ในสถานประกอบการ 
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  9.3.8 ส ารวจความพร้อมของตนเอง ได้แก่ การแต่งกาย อุปกรณ์ตรวจวัด 

อุปกรณ์บันทึกผล และเอกสารที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงาน ก่อนลงมอืปฏิบัติทุกครั้ง  

  9.3.9 ศึกษา และปฏิบัติตามค าแนะน าในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันอุบัติภัย และไม่ก่อใหเ้กิดอุบัติเหตุแก่ตนเอง และความเสียหาย

ของหน่วยงานหากเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ช ารุด แตก หัก หรือสูญหายนิสิตต้อง

รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย 

  9.3.10 ขณะเดินเพื่อไปยังจุดตรวจ ให้เดินในช่องส าหรับทางเดินเท่านั้น            

ไม่เกาะกลุ่มและสนทนากันเสียงดัง หากหน่วยงานที่มีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ KYT (มือชี้ปากย้ า)          

ให้หยุดรอ และกระท าตามข้อปฏิบัตินัน้ 

  9.3.11 หากจะเข้าไปยังจุดตรวจวัด ให้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย          

ในการท างานหรอืหัวหนา้งาน เมื่ออนุญาตจงึจะเข้าไปยังส่วนงานนั้นได้ 

  9.3.12 ให้สวมใส่ PPE ตามที่พืน้ที่/สถานประกอบการนัน้ก าหนด 

  9.3.13 เมื่อเข้าไปยังจุดตรวจให้ “กล่าวสวัสดี” ผู้ปฏิบัติงาน และ “ขอ

อนุญาตบอกวัตถุประสงค์” ท าการตรวจวัด หรือติดตั้งเครื่องมือ แก่ผู้อยู่ในพื้นที่ โดยมิให้เกะ

แกะพื้นที่การท างาน ส าหรับอุปกรณ์ที่ใช้ระยะเวลาการตรวจวัดนาน ให้แขวนป้าย “ห้าม

เคลื่อนย้าย” และให้เฝา้ติดตามเครื่องมิใหแ้กะกะการท างาน  

  9.3.14 ท าการตรวจวัดด้วยความมั่นใจ และรวดเร็ว ให้เป็นไปตามขั้นตอน           

ที่ถูกต้อง และบันทึกผลให้เรียบร้อยและเมื่อตรวจวัดเสร็จแล้วจะต้องกล่าวค าว่า “ขอบคุณครับ/

ขอบคุณค่ะ” แก่ผู้ที่อยู่ในพืน้ที่ที่นสิิตขอตรวจวัดหรอืผูอ้ านวยความสะดวก 

  9.3.15 ต้องไม่นินทาลักษณะการปฏิบัติงาน และผลการตรวจวัดที่ได้ 

  9.3.16 ตรวจเช็คอุปกรณ์ตรวจวัดก่อนออกจากพืน้ที่ตรวจวัดทุกครั้ง 

  9.3.17 เมื่อการตรวจวัดแล้วเสร็จในแต่ละวัน ให้ด าเนินการสรุป และ

รายงานผลเบื้องต้นต่อผู้รับผดิชอบของหน่วยงาน 

  9.3.18 ห้ามนิสิตใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ใด ๆ ของหน่วยงานเด็ดขาด

จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากผู้รับผดิชอบของหนว่ยงาน หรอืบุคคลที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานนั้น 

  9.3.19 หากนิสิตมีปัญหา  ข้อสงสัย  หรือขออนุญาตกิจกรรมต่าง ๆ         

ในระหว่างการฝกึปฏิบัติการตรวจวัดใหน้ิสติแจง้ผูร้ับผดิชอบของหน่วยงาน และอาจารย์ประจ ากลุ่ม  
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  9.4 การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการลาหยุด 

   หากนิสิตมีความจ าเป็นต้องหยุดการปฏิบัติงาน (ลาป่วย ลากิจ) ในระหว่างการ

ฝึกปฏิบัติการตรวจวัดฯ ต้องแจ้งให้อาจารย์ประจ ากลุ่ม และอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ

ทราบ และต้องปฏิบัติการลาให้ถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ.2561 (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา, 2561) 

 10. การจัดท ารูปเล่มรายงาน และส่งไฟล์ฉบับสมบูรณ์ให้กับหน่วยงานที่ได้ท าการ

ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน นิสิตจะต้องมีการวิเคราะห์ และทบทวผลการตรวจวัด

ตลอดจนการให้ค าแนะน าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน 

โดยส่งรูปเล่มรายงานให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่ม ในการตรวจสอบข้อมูล  ในการนี้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบประจ ารายวิชาจะท าการตรวจสอบในภาพรวมและคืนข้อมูลให้กับ

หนว่ยงานนัน้ ๆ  

 11. นักวิทยาศาสตร์ จะต้องด าเนินการจัดส่งหนังสือขอขอบคุณหน่วยงานที่ท าการ

ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน ภายหลังเสร็จสิน้การจัดท ารูปเล่มรายงาน 

 12. วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์การศึกษา ที่ท าการตรวจวัดเรียบร้อย จะต้องมีการ

ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ ก่อนเก็บเข้าตู้ทุกครั้ง 

 สิ่งท่ีควรค านึงในการปฏิบัติงาน 

 1. การวางแผนในการฝึกปฏิบัติการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน ต้องมีการ

วางแผนรว่มกับอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาประจ ารายวิชา  

 2. จ านวนนิสิต เพื่อให้ได้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ อย่างทั่วถึงตลอดการจัดการ

เตรียมความพร้อมก่อนการฝกึปฏิบัติการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างานในหน่วยงานจริง 

ต้องจัดกลุ่มนสิิตอย่างชัดเจน 

 3 . ความ เพี ย งพอต่อการใช้วั สดุ  อุ ปกรณ์  หรือครุภัณ ฑ์  ดั งที่ กล่ าวมานั้ น 

นักวิทยาศาสตร์ต้องมีการส ารวจจ านวน วัสดุ อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ รวมถึงจัดหาในส่วนที่ยัง

ขาดของแต่ละหัวข้อการฝกึปฏิบัตกิาร เพื่อใหส้ามารถใช้ในการเตรียมความพร้อมการฝกึปฏิบัติได้  

 4. การส่งเครื่องมือสอบเทียบอุปกรณ์ จะต้องท าล่วงหน้าก่อนมีการเตรียมความพร้อม

การฝึกปฏิบัติการ และการตรวจวัดในหน่วยงานจริงประมาณ 1 เดือน  

 5. ตรวจนับวัสดุ อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์การศึกษาที่ขอยืมก่อนและหลังการใช้ทุกครั้ง           

ที่ เข้าห้องปฏิบัติการ ตรวจสภาพการใช้งาน  ของวัสดุ อุปกรณ์  หรือครุภัณฑ์การศึกษา          

ก่อนและหลังการใช้เสมอ หากพบว่ามีการช ารุดหรือเสียหายให้รีบแจ้งต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ประจ ารายวิชา หรอืนักวิทยาศาสตร์ประจ าหอ้งปฏิบัติการทันที 
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 6. ในการยืม คืน วัสดุ อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์การศึกษา นิสิตต้องกรอกตามแบบฟอร์ม 

L-002 และ L-003 ทุกครั้งที่มีการใช้งาน ตลอดจนการยืมเพื่อน าไปตรวจวัดสภาพแวดล้อม             

ในการท างานจากหน่วยงานจรงิ  

 7. กรณีวัสดุ อุปกรณ์ หรอืครุภัณฑก์ารศกึษา เกิดช ารุดดังต่อไปนี ้

  7.1 กรณีช ารุดเสียหายในระหว่างการฝึกปฏิบัติหรือบริการวิชาการ ที่อยู่ในความ

ดูแลของอาจารย์ผู้รับผดิชอบประจ ารายวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่ม หรือนักวิทยาศาสตร์          

ให้นสิิตแจ้งให้ทราบ ชีแ้จงสาเหตุ พร้อมสง่วัสดุ อุปกรณ์ หรอืครุภัณฑก์ารศกึษาที่ช ารุดนั้นคนื 

  7.2 กรณียืมเพื่อน าไปศกึษาด้วยตนเอง เมื่อมีการช ารุดเสียหาย นิสิตต้องด าเนินการ

ชดใช้ตามมูลค่าของวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑก์ารศกึษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 8. การให้บริการ ต้องมีการให้ค าแนะน า ปรึกษา ในส่วนค าถามของนิสิตหรือ

ผู้รับบริการภายนอก ทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ต้องหาความรู้ใหม่ และทบทวนวิธีการใช้งานของ

อุปกรณ์ หรอืครุภัณฑก์ารศกึษาอย่างละเอียด 

 9. การจดส่งรูป เล่มรายงาน หนังสือขอขอบคุณแหล่งฝึกปฏิบัติการตรวจวัด

สภาพแวดล้อมในการท างาน จะต้องด าเนนิการหลังจากตรวจวัดเสร็จสิน้ประมาณ 1 สัปดาห ์ 

 10. เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานต้องมีการประเมินทั้งอาจารย์และนิสิตที่ใช้

บริการในห้องปฏิบัติการ น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะหแ์ละปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะได้ 

 

แนวคดิ/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 จากคู่ มือปฏิบั ติ งานการฝึกปฏิบั ติการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม           

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์

อุตสาหกรรม ซึ่ งเป็นรายวิชาที่ เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติการโดยใช้หลักการส ารวจ

สภาพแวดล้อมในการท างาน การสืบค้น และประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมในการท างาน              

การฝึกปฏิบัติ น าหลักทฤษฎีทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ไปประยุกต์ปฏิบัติ

จริงในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ การใช้เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง แสง ความร้อน                 

และสารเคมีในบรรยากาศการท างาน และจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพ การควบคุมอันตราย

จากสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ผู้จัดท าจึงเล็งเห็น

ถึงความส าคัญของการปฏิบัติงานของผู้สนใจ อีกทั้งการฝึกปฏิบัติการตรวจวัดทางสุขศาสตร์

อุตสาหกรรม ยังมีความสอดคล้องกับ ระดับความชุกของการเกิดโรคจากความร้อนใน

เกษตรกรจังหวัดขอนแก่นสูงที่สุดซึ่งมีระดับความชุกในรอบ 3 ปี เท่ากับ 13.54 ต่อเกษตรกร

แสนคน พบว่า โรคจากความร้อนที่พบเหมือนกันทั้ง 3 ปี ได้แก่ ล้าจากความร้อน (ช่ัวคราว) 
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และลมแดดหากพิจารณาตั้งแต่พ.ศ. 2559-2561 พบว่า โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยเป็นเพศหญิง            

มีอายุมากกว่า 50 ปี ส่วนใหญ่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่นอกเขตตามที่อยู่อาศัย 

โดยพบว่า เกษตรกรที่ป่วยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ ในอ าเภอเมืองขอนแก่น โดยมีพืชที่ปลูก              

คือ ข้าว และมันส าปะหลัง จ านวนไร่ในการเพาะปลูก ไม่เกิน 10 ไร่ ซึ่งมีผลผลิตส่วนใหญ่ไม่เกิน 

10 ตัน/ปี หากพิจารณาอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดร่วมกับความชุกการเกิดโรคจากความร้อน                 

ในเกษตรกรจะพบว่า มีค่าความชุกเพิ่มสูงขึ้นทุกปีในขณะที่ระดับอุณหภูมิมีค่าเฉลี่ยค่อนข้าง

คงที่ โดยสรุป แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของความชุกของการเกิดโรคจากความร้อนในเกษตรกรนั้น 

ควรมีการศึกษาต่อเพื่อหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคจากความร้อนในกลุ่มเกษตรกร

เพาะปลูกในอนาคตรวมทั้งการศึกษาในเกษตรกรที่ ไม่ ได้ขึ้นทะเบียนแต่มีการเกิดโรค                 

หรือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและเกิดโรคแต่ไม่เข้ารับการรักษากับโรงพยาบาล ซึ่งข้อมูลเหล่านี้

เป็นสิ่งส าคัญส าหรับการเฝ้าระวังโรคจากความร้อนต่อไปในอนาคต (ปฐมฤกษ์ มีสมบัติ,        

สุนิสา ชายเกลี้ยง และอนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์, 2562) อีกทั้งการศึกษานี้ยังสอดคล้องกับผล

ของการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันเป็นสาเหตุท าให้สภาพอากาศร้อน

มาก การสัมผัสความร้อนในสถานที่ท างานจึงเป็นปัญหาหลักที่ส่งผลต่อสุขภาพและความ

ปลอดภัยของพนักงาน บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะอธิบายผลกระทบต่อสุขภาพของ

ความรอ้น การตรวจวัดความรอ้น ค่ามาตรฐานความรอ้น และการปรับตัวให้ทนกับสภาพความ

ร้อนของผู้ปฏิบัติงานผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน ประกอบด้วยโรคลมแดด เหนื่อยล้า

เนื่องจากความร้อน ตะคริวเนื่องจากความร้อน การหมดสติช่ัวคราวจากแดด/ความร้อน               

ผดจากความร้อน การบวมน้ าจากแดด/ความร้อน และการชักเกร็งจากแดด/ความร้อน  

ประเทศไทยได้ใช้อุณหภูมิกระเปาะเปียกและโกลบ เป็นดัชนีบ่งชี้สภาพปัญหาความร้อน           

การประเมินการสัมผัสความร้อนต้องพิจารณาการตรวจวัดอุณหภูมิกระเปาะเปียกและโกลบ

ร่วมกับการประเมินภาระงาน โดยผลการประเมินภาระงานจะจ าแนกเป็นงานเบางานปานกลาง 

และงานหนัก ทั้งนี้ การประเมินภาระงานด้วยวิธีการคัดกรองและวิธีการสังเกตเพียงพอส าหรับ

การประเมินความเสี่ยงจากการสัมผัสความร้อนส าหรับนักอาชีวอนามัย นอกจากนี้               

การจัดโปรแกรมการปรับตัวให้ทนกับสภาพความร้อนส าหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่และผู้ปฏิบัติงาน 

ที่มีประสบการณ์เป็นมาตรการที่สามารถควบคุมและป้องกันผลกระทบจากการสัมผัสความ

ร้อนได้ (ทัศน์พงษ์ ตันติปัญจพร, 2562) อีกทั้งยังสอดคล้องกับการศึกษาเชิงพรรณนา             

แบบภาคตัดขวาง เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสัมผัสความร้อนของเกษตรกร              

ตัดอ้อยในอ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่อายุ 40 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 

86.81) ประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 5 ปี (ร้อยละ 88.13) ท างานกลางแจ้งตลอดทั้งวัน 
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(ร้อยละ 99.74) สัมผัสแสงแดดโดยตรงมากกว่า 3 ช่ัวโมงต่อวัน (ร้อยละ 96.04)  เกษตรกร            

เคยมีอาการเจ็บป่วยจากความร้อนอย่างน้อย 1 อาการหรือ  1 ครั้ง (ร้อยละ 34.30)                

โดยพบอาการเพลีย กล้ามเนื้ออ่อนแรง เหนื่อยล้าจากความร้อนช่ัวคราว (ร้อยละ 22.96) 

รองลงมาคือ อาการปวดเกร็งที่กล้ามเนื้อหรือเป็นตะคริว (ร้อยละ 16.89) และอาการเป็นลมแดด 

(ร้อยละ 11.41) ตามล าดับ มีดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน (ร้อยละ 46.44) การมีโรคประจ าตัว             

ที่อาจท าให้ความสามารถรับมือกับความร้อนลดลง (ร้อยละ 8.45) ผลการประเมินความเสี่ยง

ต่อสุขภาพคือ มีความเสี่ยงระดับปานกลาง (ร้อยละ 87.07) รองลงมาคือ ระดับต่ า  (ร้อยละ 

12.93) และผลการตรวจวัดความร้อนพบว่าอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 31.2 

องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับเกณฑ์การสัมผัสความร้อนของผู้ท างานกลางแจ้งคือ มีความเสี่ยง

ระดับปานกลาง เช่นเดียวกับผลประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง และเกษตรกรทุกรายไม่ได้รับ

การอบรมด้านการท างานกับความรอ้น (ทิพย์อัปษร วชิาทร และสุนสิา ชายเกลีย้ง, 2565) 

 นอกจากนี้การการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ยังมีเรื่องของการประเมิน        

แสงสว่างในที่ท างาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาความเข้มแสงในกะกลางวันและกะกลางคืน

มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต (p-value < 0.001) ในทุกลักษณะงาน (งานละเอียด

น้อย ปานกลาง และสูง) โดยค่าความเข้มแสงเฉลี่ยของทุกลักษณะงานในกะกลางวัน           

และกลางคืน มีค่าเท่ากับ 753.23 ลักซ์และ 691.88 ลักซ์ ตามล าดับ ความเข้มแสงในสถานที่

ท างานผ่านเกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 71.65 ในกะกลางวัน และร้อยละ 66.26 ในช่วงกะ

กลางคืน ร้อยละของการผ่านมาตรฐานจะลดลงตามความละเอียดของงานที่เพิ่มมากขึ้น               

(ทั้งในช่วงกะกลางวันและกลางคืน) นอกจากนั้นยังพบว่ากะการท างานและความละเอียดของ

ลักษณะงานมีความสัมพันธ์กับการผ่านมาตรฐานความเข้มแสงของกระทรวงแรงงาน            

(พจน์ ภาคภูมิ และพงษ์สิทธิ์ บุญรักษา, 2561) เป็นผลให้มีการทบทวนวรรณกรรมเรื่องของแสง

และพฤติกรรมของมนุษย์ จากการศึกษามีงานวิจัยหลายชิ้น พบว่า แสงมีผลกระทบต่อมนุษย์    

ทั้งด้านสรีรวิทยา เช่น การมองเห็นและการควบคุมการปล่อยฮอร์โมนในร่างกายมนุษย์ และ

ด้านจติวิทยาในเรื่องของพฤติกรรม อารมณ์และการสื่อสารระหว่างบุคคล สิ่งเหล่านี้เกิดขึน้โดย

คุณสมบัติที่แตกต่างกันของแสง เช่น สีของแสงความเข้มแสง ความยาวคลื่นของแสง และ

ต าแหน่งของแสง เป็นต้น งานวิจัยได้ทดลองในสถานที่ ที่แตกต่างกัน เช่น ห้อง ทางเดิน ภายใน

ตึก อุโมงค์รถไฟ พื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะ รวมถึงสภาพแวดล้อมเสมือนจริง เพื่อศึกษา

ความสัมพันธ์ของแสงและผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมงานวิจัยดังนั้นบทความวิชาการนี้จะท าให้

เข้าใจถึงคุณลักษณะและคุณสมบัติของแสง สามารถน าองค์ความรู้นี้ ไปใช้ประยุกต์                

ในการออกแบบระบบแสงสว่างในสภาพแวดล้อมให้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักการยศาสตร์ 
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สร้างระบบที่ปลอดภัย สร้างสิ่งแวดล้อมที่น่าพึงพอใจ ที่จะก่อให้เกิดความคิด อารมณ์           

และปฏิสัมพันธ์ที่ดีของมนุษย์ (Jiratkulthana, 2020) และจากการศึกษาการตรวจประเมินความ

เข้มแส่งสว่างในห้องเรียนที่มีการเรียนการสอนแบบบรรยาย ทั้งหมด 22 ห้องโดยใช้เครื่อง

ตรวจวัดระดับความเข้มแสงสว่าง (Lux meter) ท าการตรวจวัดแบบจุด (Spot measurement) 

ผลการตรวจวัดเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ซึ่งก าหนดค่าความเข้มของแสงสว่างส าหรับงาน

อ่าน เขียนเอกสาร เท่ากับ 400 ลักซ์ ตามประกาศกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2552 โดยท าการ

ตรวจวัดทั้งหมด 378 จุด จุดที่ค่าความเข้มแสงสว่างผ่านค่ามาตรฐานมีจ านวน 235 จุด (62%) 

และจุดที่ค่าความเข้มแสงสว่างไม่ผ่านค่ามาตรฐานมีจ านวน 143 จุด (38%) เป็นห้องเรียนที่มี

ค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่างสูงที่สุด คือ ห้อง 1310 เท่ากับ 1,030 ลักซ์ (95% (CI); 766.3-

1,295.1), P-value = 0.9998 ห้องภูเก้าเป็นห้องเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่างต่ าที่สุด

เท่ากับ 123 ลักซ์  (95% (CI); 98.5-147.5), P-value = 0.0001) (ขนิษฐกุล คูณ เมือง,            

นุชจร ีนะรินยา และพรพรรณ สกุลคู่, 2560) 

 ตามหลักของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน การตรวจวัดประเมินเรื่องสภาวะเกี่ยวกับเสียงจึงเป็นหนึ่งในสามเรื่องตามหลักกฎหมาย

ซึ่งจากผลการศึกษา พบว่า Leq, 22 ช่ัวโมง ขณะมีการก่อสร้างแต่ละวันไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญ (P > 0.05) โดย Leq, 22 ช่ัวโมง ภายในอาคารมีค่าในช่วง 45.4-56.9 dB(A) Lmin         

มีคา่ในช่วง 33.9-34.5 dB(A) และ Lmax มีค่าในช่วง 78.2-86.4 dB(A) ผลเปรียบเทียบระหว่าง

การมีและไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง พบว่า Leq, 7 ช่ัวโมง ของการมีกิจกรรมก่อสร้างมีค่าในช่วง 

49.0-61.2 dB(A) ซึ่งมากกว่าขณะไม่มีกิจกรรมก่อสร้างที่มีค่าในช่วง 37.1-40.3 dB(A) อย่างมี

นัยส าคัญ (P < 0.05) ส าหรับ Leq, 4 ช่ัวโมง ของการก่อสร้างแบบกิจกรรมหนักนั้น พบว่ามีคา่ 

ในช่วง 48.0-63.1 dB(A) มากกว่าการก่อสร้างแบบกิจกรรมเบาซึ่ งมีค่าในช่วง 46.0-53.0 

dB(A) อย่างมีนัยส าคัญ (P < 0.05) เมื่อเทียบเกณฑ์คุณภาพเสียงของกรมควบคุมมลพิษ  

พบว่า เสียงภายในอาคารพักอาศัยจากการก่อสร้างอยู่ ในระดับปานกลาง  ถึงระดับดี            

ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ แต่เกินมาตรฐานระดับเสียงภายในอาคารพักอาศัยของ U.S.EPA.          

จึงควรเฝ้าระวังหรือก าหนดมาตรการป้องกันเสียงที่เหมาะสม โดยเฉพาะป้องกันเสียงจากการ

ใช้เครื่องมือก่อสร้างประเภทเลื่อยไฟฟ้าและการตอกเสาเข็มที่มีผลท าให้ระดับเสียงเพิ่มขึ้น                

(สุชาดา จิตร์ชนะ และสิรินารี เงินเจริญ, 2560) และจากการศกึษาพบว่า ผลการตรวจวัดระดับ

เสี ยงในบริ เวณ พื้ นที่ ก ารท างานทุ กจุดตรวจวัดพบว่า ระดับความดั งเสี ยง ต่ ากว่ า                     

ค่ามาตรฐาน (< 85 เดซิเบล (เอ)) ผลการตรวจวัดปริมาณค่าฝุ่นทุกขนาด และค่าฝุ่นละออง

ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ทั้ง 4 แผนก มีค่าไม่เกินมาตรฐานส านักงานบริหารความปลอดภัย
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และอาชีวอนามัยแห่งชาติกรมแรงงาน ประเทศสหรัฐอเมริกาผลการตรวจวัดอุณหภูมิ

สภาพแวดล้อมในการท างานด้วยเครื่องวัดดัชนีกระเปาะเปียกและโกลบ จ านวน 2 แห่ง                  

มีคา่ไม่เกินค่ามาตรฐาน แต่ผลการตรวจประเมินความเข้มแสงสว่างในการท างานด้วยเครื่อง วัด

ความเข้มแสง ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 21.00 โดยต าแหน่งที่ ไม่ ได้มาตรฐาน             

คือโต๊ะท างานในส่วนห้องท างาน และโต๊ะท างานเช็กผ้าในห้องวิจัยและพัฒนาและห้องเก็บ

สารเคมีควรมีการติดตั้งหลอดไฟให้เพิ่มมากขึ้น บริษัทควรมีการส่งเสริมความตระหนัก                 

ให้เกิดความปลอดภัยในพื้นที่การท างานและผู้ปฏิบัติงานควรให้ความส าคัญกับการท างาน              

ในสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพด้วย (ปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม, สุคนธ์ ขาวกริบ และสิทธิพันธุ์ 

ไชยนันทน์, 2562) อีกทั้งการศึกษางานวิจัยที่สอดคล้องกับงระดับความดังเสียงของเครื่องตัด 

ท่อโลหะ และหาแนวทางในการลดระดับความดังเสียงของเครื่องตัดท่อโลหะ โดยท าการ

ตรวจวัดระดับความดั งเสียงสู งสุดของเครื่ องตัดท่อ โลหะ โดยตรวจวัดระดับ เสี ยง                 

จ านวน 3 ต าแหน่ง ประกอบด้วย ต าแหน่งที่ 1 จุดที่ก่อให้เกิดเสียง ต าแหน่งที่ 2 จุดผู้ปฏิบัติงาน              

และต าแหน่งที่  3 จุดผู้ปฏิบัติงานใกล้เคียง ท าการปรับปรุงเพื่อลดระดับความดังเสียง                   

จากสาเหตุที่ก่อให้ระดับ เสียงเกินค่ามาตรฐาน โดยติดตั้งวัสดุดูดซับ เสียงจุดตัดท่อโลหะ             

และติดตั้งแผ่นยางจุดล าเลียงท่อโลหะ จากนั้นท าการเปรียบเทียบระดับความดังเสียงก่อน            

และหลังการปรับปรุงของเครื่องตัดท่อโลหะ พบว่า การปรับปรุงโดยวิธีการติดตั้งวัสดุดูดซับ

เสียงร่วมกับการติดตั้งแผ่นยางด ารอบตัวหนีบท่อโลหะ สามารถลดระดับเสียงได้ดียิ่งขึ้น              

โดยระดับความดังเสียงเฉลี่ยหลังการปรับปรุงจุดที่ก่อให้เกิดเสียงลดลง 9.5 เดซิเบลเอเท่ากับ 

9.8 เปอร์เซ็นต์ จุดผู้ปฏิบัติงานเครื่องตัดท่อโลหะลดลง 10.5 เดซิเบลเท่ากับ 11.5 เปอร์เซ็นต์

และจุดของผู้ปฏิบัติงานใกล้เคียงลดลง 2.3 เดซิเบลเอเท่ากับ 3.1 เปอร์เซ็นต์จึงสามารถสรุปได้

ว่าการติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงร่วมกับแผ่นยางสามารถลดระดับเสียงจุดผู้ปฏิบัติงานให้มีค่าระดับ

เสียงไม่เกิน 85.0 เดซิเบลเอ ซึ่งเป็นระดับเสียงที่ปลอดภัยต่อผูป้ฏิบัติงาน (สุวจี ก่ออ้อ, 2562) 

 ฝุ่นละเอียดหรือฝุ่น PM 2.5 เป็นสารมลพิษทางอากาศที่มีผลต่อปัญหาสุขภาพ          

ของมนุษย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและอัตราการเสียชีวิต และจากการศึกษา  

น ามาประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ในช่วงฤดูแล้งโดยตัวอย่างฝุ่น PM 2.5 สามารถ

เก็บบนกระดาษกรองใยหิน ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างฝุน่ละอองแบบปริมาตรต่ า พบว่า มีค่าความ

เข้มข้นของฝุ่น PM 2.5 มีค่าอยู่ในช่วง 3.9-136.0 μg/m3 และมีค่าเฉลี่ย 44.0 ± 28.4 μg/m3

นอกจากนี้ เมื่อท าการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพด้วยการค านวณจากค่าสัดส่วนความเสี่ยง 

(HQ) พบว่าค่าเฉลี่ย HQ ของฝุน่ PM 2.5 ของเด็กในช่วงฤดูแล้งมีค่ามากกว่าผู้ใหญ่และมีค่าเกิน 

1.0 ซึ่งแสดงว่า มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ เนื่องจาก เด็กมีความต้องการปริมาณ
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ออกซิเจนสูงจึงส่งผลให้อัตราการหายใจต่อน้ าหนักตัวสูง เมื่อทการประเมินความเสี่ยง              

การก่อมะเร็งปอดในมนุษย์  (Ric) จากการได้รับฝุ่น  PM 2.5 อยู่ ใน ช่วง 10-6 ถึ ง 10-4           

ซึ่งหมายความว่า ความเสี่ยงในการก่อมะเร็งอาจจะเกิดขึ้นได้  ผลจาการวิจัยนี้ จะสรุปได้ว่า 

ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่น PM 2.5 จะไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม           

ในระยะยาวเด็กมีโอกาสได้รับฝุ่น PM 2.5 เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้มากกว่าผู้ใหญ่ซึ่งอัตรา

การหายใจเข้าเฉลี่ยของเด็กจะมีค่าเป็นสามเท่าของผู้ใหญ่  (สุกัญญา พันธุ และคณะ, 2565) 

และในการศึกษาการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมและระดับความดังเสียงในบริเวณพื้นที่             

ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมทอผ้าสังเคราะห์แห่งหนึ่ งและเปรียบเทียบ           

กับค่ามาตรฐานซึ่งกระทรวงมหาดไทยก าหนด โดยก าหนดจุดตรวจวัดทั้งหมด 5 จุดดังนี ้                 

1) บริเวณผสมเส้นด้าย 2) บริเวณท าเส้นด้าย 3) บริเวณกรอเส้นด้าย 4) บริเวณบิดเกลียว

เส้นด้ายและ 5) ส านักงานโดยตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมและระดับความดังเสียง        

ในช่วงเวลา 10 เดือน (ตั้งแต่ พ.ย. 57 ถึง ส.ค. 58) ผลการตรวจวัดทั้ง 5 จุด เป็นดังนี้ค่าเฉลี่ย

ปริมาณฝุ่นละอองรวม (8 ชม.) เท่ากับ 9.08 , 7.62, 6.54, 7.29 และ 4.62 มก./ลบ.ม.                 

และค่าเฉลี่ยระดับความดังเสียง (8ชม.)  เท่ากับ 83.05 , 90.64, 84.58, 89.88 และ 60.99             

เดซิเบล (เอ) ส าหรับจุดตรวจวัดที่ 1-5 ตามล าดับ ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม             

และระดับความดังเสียงข้างต้นมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานแต่อย่างไรก็ตามควรก าหนดแนวปฏิบัติ               

ที่ดีเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน นอกจากนั้นผู้ปฏิบัติงาน

ควรปฏิบัติตามกฎของโรงงานอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น 

(วิภาดา สนองราษฎร์ และนวพล ชุติชาติ, 2559) อีกทั้งการศึกษาการปนเปื้อนของฝุ่นละอองรวม 

(Total Suspended Particulate, TSP) ในบรรยากาศที่อยู่ภายในและภายนอกอาคารเรียน              

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ยธ.4) มทร.ล้านนา เชียงใหม่ และสิ่งปนเปื้อนในฝุ่นละอองรวม             

รวมทั้ง ความเข้มข้นเฉลี่ยของการรับสัมผัสโดยท าการเก็บตัวอย่างรวม 3 จุด จ านวน จุดละ        

30 ตัวอย่าง ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศเฉพาะบุคคล และอีก 1 จุด ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่าง

อากาศปริมาตรสูง จ านวน 40 ตัวอย่าง และท าการวิเคราะห์แบบช่ังน้ าหนัก (Gravimetric)    

ส่วนสิ่งปนเปื้อนในฝุ่นละอองรวม ถูกตรวจหาด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงในระหว่าง             

เดือนมีนาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2554 ผลการศึกษา พบว่า ความเข้มข้นของ TSP ภายในอาคาร 

ได้แก่ ห้องเรียน ยธ.4-302 มีค่า 123.8188 μg/m3 และห้องเรียน ยธ.4-304 มีค่า 127.7387 μg/m3 

ความเข้มข้นของ TSP ภายนอกอาคารบริเวณช้ัน 2 ด้านข้างห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา 

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม มีค่า 254.2876 μg/m3 และบริ เวณ ช้ัน 1 ด้านหลั ง

ห้องปฏิบัติการทางเคมีของสาขาวิชาเดียวกัน มีค่า 131.0608 μg/m3 สิ่งปนเปื้อนที่พบใน TSP 
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ภายในอาคารจากทั้ง 2 ห้องเรียน ได้แก่ อนุภาคฝุ่นละออง (100%)  เศษไม้ (57, 63%)               

ใยหิน (Asbestos) (33, 43%) และเถ้าลอย (Fly Ash) (27, 37%) ส่วนสิ่งปนเปื้อนที่พบใน TSP 

บริเวณภายนอกอาคารทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ อนุภาคฝุ่นละออง (100%) เถ้าลอย (43 , 60%) ใยหิน 

(Asbestos) (37, 55%) เศษเหล็ก (48%) เส้นใยสังเคราะห์ (38%) เศษไม้ (30%) และอื่น  ๆ 

(<20% ) และยั งพบว่าค่ าความเข้มข้น เฉลี่ ยของ TSP ที่ รับสัมผัสได้ภายในห้องเรียน                  

ของอาคาร ยธ.4 ในระยะเวลา 2 ช่ัวโมง (30.9547 , 31.9347 μg/m3) มีค่ามากกว่า                      

ในระยะเวลา 4 ช่ัวโมง (61.9094, 63.8694 μg/m3) ประมาณ 2 เท่า (กลิ่นประทุม ปัญญาปิง 

และคณะ, 2557) และจากการศึกษาความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนการเผาอิฐ

มอญแดงในพื้นที่หมู่ที่  2 และ หมู่ที่  6 ต าบลหนองกินเพล อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด

อุบลราชธานี  โดยเก็บตัวอย่างฝุ่นทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม จาก ผู้ปฏิบัติงานโรงงาน               

เตาเผาอิฐมอญแดง (Personal sampling) จ านวน 20 คน หมู่ละ 10 คน เพื่อตรวจวัดฝุ่นละออง

ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (Respirable dust) และเก็บตัวอย่างในพื้นที่  (Area sampling)         

จ านวน 12 จุด หมู่ละ 6 จุด เพื่อตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (Total dust) โดยเลือกจุดตรวจวัด            

ให้ครอบคลุมพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตร รอบพื้นที่โรงงานเตาเผาอิฐมอญแดง ซึ่งพิจารณาจากพื้นที่

อ่อนไหวต่อผลกระทบ (Sensitive Receptor) ประกอบด้วย วัดและโรงเรียน ร่วมกับความหนาแน่น

ของชุมชน สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือรูปแบบกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนพิกัดที่ตั้ง     

ทางภูมิศาสตร์ และสภาพภูมิอากาศประจ าถิ่นโดยเฉพาะทิศทางลมในคาบ 30 ปีที่ผ่านมา            

ผลการศึกษาปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละออง จากการตรวจวัดสามครั้งตามฤดูกาล คือ ฤดูร้อน 

ฤดูฝน และฤดูหนาว พบว่า ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน

(Respirable dust) อยู่ในช่วง 0.00 ถึง 1.22 มิลลิกรัมลูกบาศก์เมตร และ 1.05 ถึง 2.50 

มิลลิกรัมลูกบาศก์เมตร และ 4.30 ถึง 12.21 มิลลิกรัมลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ และปริมาณ

ความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม (Total dust) อยู่ในช่วง 0.00 ถึง 1.75 มิลลิกรัมลูกบาศก์เมตร               

0.97 ถึง 2.35 มิลลิกรัมลูกบาศก์เมตร และ 1.50 ถึง 4.50 มิลลิกรัมลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ 

ซึ่งความเข้มข้นของฝุ่นทุกจุดตรวจวัด ทั้ง 3 ฤดู  อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด อย่างไรก็ตาม             

จะเห็นว่าปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นจะสูงขึ้นในช่วงฤดูหนาว ดังนั้นผู้ประกอบการ             

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรให้ความส าคัญและพิจารณาการรับสัมผัสฝุ่น พร้อมทั้งจัดท า

แผนการบริหารจัดการการรับสัมผัสฝุ่นของคนงานท าอิฐมอญแดงในช่วงเวลาดังกล่าว                  

อย่างใกล้ชิด (นิตยา ชาค ารุณ และลักษณีย์ บุญขาว, 2562) อีกทั้งการศึกษาการสัมผัสฝุ่น

ละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ยังสอดคล้องกับการศึกษาการประเมินความเข้มข้น                

ของฝุ่นในการท างาน อาการทางระบบทางเดินหายใจ สมรรถภาพปอด และความเสี่ยงทาง
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สุขภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงโม่

หินจ านวน 53 คน เก็บข้อมูลความเข้มข้นฝุ่นตามวิธี NIOSH Method No. 0500 และ 0600              

ใช้แบบสอบถามอาการทางระบบทางเดินหายใจ และทดสอบสมรรถภาพปอดโดยการท า           

สไปโรเมตรีย์ และประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพตามวิธีของ US-EPA พบว่า ความเข้มข้น                

ฝุ่นรวมและฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน มีค่าเฉลี่ยไม่เกินมาตรฐาน แผนกโม่บดย่อยหิน             

มีการสัมผัสฝุ่นรวมทุกขนาดมากที่สุด เท่ากับ 7 .1 ± 4.2 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์ เมตร          

แผนกซ่อมบ ารุงมีการสัมผัสฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนมากที่สุด เท่ากับ 1.7 ± 0.7 

มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์ เมตร พนักงานมีอาการทางระบบทางเดินหายใจร้อยละ 23.1         

สมรรถภาพปอดปกติร้อยละ 66.0 และผดิปกติแบบจ ากัดการขยายตัวร้อยละ 30.2 แบบอุดกั้น

ร้อยละ 1.9 และแบบผสมร้อยละ 1.9 พนักงานในทุกแผนกมีความเสี่ยงทางสุขภาพ                   

เกินค่าที่ยอมรับได้ โดยแผนกซ่อมบ ารุงมีความเสี่ยงมากที่สุด ดังนั้นควรมีมาตรการเฝ้าระวัง

เพื่อป้องกันผลกระทบทางสุขภาพของพนักงาน (อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม, สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง และ

จติตาภรณ ์มงคลแก่นทราย, 2562) 

 การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือหรือการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น           

การบริการที่ดีผู้รับบริการจะได้รับความประทับใจและเกิดความชื่นชมองค์กร อันเป็นการสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรเบื้องหลังความส าเร็จของทุกงานมักจะมีงานบริการเป็นเครื่องมือ            

ในการสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นงานประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการต่าง ๆ ตลอดทั้งความ

ร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจจากเจ้าหน้าที่ทุกระดับซึ่งจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนางานบริการให้มี

คุณภาพ และมีประสิทธิภาพ จนเกิดเป็น “การบริการที่ดี” (ส านักวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2555) 

 คุณภาพการให้บริการด้านการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการมีความสัมพันธ์มาก

ที่สุดกับการกลับมาใช้บริการ ซ้ าของผู้รับบริการ (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ = 0.692) 

รองลงมา คือ คุณภาพการให้บริการการด้านความเป็นรูปธรรมของการให้บริการ                

มคีวามสัมพันธ์กับการกลับมาใช้บริการซ้ าของผู้รับบริการ (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ = 0.689 

ซึ่งผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมากทุกด้าน ความพึงพอใจ

ด้านการเข้าถึงแหล่งบริการมีความสัมพันธ์กับการกลับมาใช้บริการซ้ าของผู้รับบริการมากที่สุด

(ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  = 0.682) รองลงมาคือความพึงพอใจด้านความสะดวก                 

และสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งบริการมีความสัมพันธ์กับการกลับมาใช้บริการซ้ า        

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ = 0.676) ซึ่งผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า ความพึงพอใจ          

ทุกด้านมรีะดับความสัมพันธ์กับการกลับมาใช้บริการซ้ าอยู่ในระดับมาก (รุ่งทิพย์ นิลพัท, 2561)  
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และจากการศึกษาปัจจัยการให้บริการเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศกรณีศึกษาส านักงาน

แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25-34 ปี                  

มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษามัธยมศึกษา อาชีพเกษตรกร/รับจ้าง รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 

10,000 บาท ผลการศึกษาปัจจัยการให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่ส าคัญมาก

ที่สุดคือความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ รองลงมาคือ รู้จักและเข้าใจผู้รับบริการซึ่งค่าเท่ากัน            

กับการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ความเชื่อถือไว้วางใจ และความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

ตามล าดับผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยการให้บริการทั้ง 5 ด้าน มีผลต่อคุณภาพ          

การให้บริการที่เป็นเลิศ ด้านที่มีผลมากที่สุดคือรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ ด้านที่รองลงมา             

คือ ความเชื่อถือไว้วางใจ การตอบสนองต่อผู้รับบริการ ซึ่งมีค่าเท่ากับการให้ความเชื่อมั่น           

ต่อผู้ รับบริการ และความเป็นรูปธรรมของการบริการ ตามล าดับ  สรุปผลการวิจัย                   

ได้ว่าแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการสู่ความเป็นเลิศคือผู้ให้บริการควรรู้จักและเข้าใจ

ผู้รับบริการด้วยจิตบริการ ไม่เลือกปฏิบัติ ท าให้ผู้ใช้บริการเชื่อถือไว้วางใจโดยให้บริการภายใน

เวลาที่ก าหนดไว้ สามารถตอบสนองผู้รับบริการโดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและสร้างความ

เชื่อมั่นต่อผู้รับบริการโดยผู้ให้บริการต้องมีความรู้ที่เชื่อถือได้ รวมถึง การอ านวยความสะดวก

ด้านที่ตั้งสถานบริการที่ใกล้กับส่วนราชการอื่น ๆ  ด้วย (ประภาพร สิงห์ทอง และทัตษภร ศรีสุข, 2564) 

จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และจากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่          

เป็นเพศหญิ งและก าลังศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ความพึงพอใจต่อคุณภาพ             

การให้บริการของฝ่ายวิชาการ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงตามล าดับ

จากมากไปน้ อย ดั งนี้  ด้ านความเชื่ อถื อได้  ด้ านความไว้ วางใจ ด้ านความเอาใจ ใส่                     

ด้านการตอบสนองทันที และด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ ข้อมูลส่วนบุคคลด้านเพศ สาขาวิชา 

ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของฝ่ายวิชาการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ          

ที่ระดับ 0.05 (มณฑกานต์ ฉิมเกิด และสุธรรม พงศ์ส าราญ, 2560)  

 จากการศึกษาหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการท างานของบุคลากรยุคความปกติ

ใหม่ และหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการท างานยุคความปกติใหม่ 

โดยการสัมภาษณ์ แบบกึ่ งโครงสร้าง มีการเลือกปัญหาจากการค านวนหาค่า  RPN              

และใช้แผนผังก้างปลาในการวิเคราะห์หาสาเหตุ ผลการศึกษาพบว่า ประเด็นปัญหาหลัก            

ในการท างานของบุคลากรยุคความปกติใหม่ คือ เอกสารล่าช้า โดยมีสาเหตุหลายประการ    

แบ่งตามหลัก 4M1E ประกอบด้วย ด้านบุคลากรท างานผิดพลาด ขาดกระบวนการท างาน               

ที่ ชัดเจน ขาดการพัฒนาตนเอง ไม่มีความกระตือรือร้นในการท างาน ขาดการเอาใจใส่               
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ในงาน ไม่มีอุปกรณ์ ในการท างาน ไม่มี ระบบการติดตามการด าเนินงาน ขาดคู่มื อ                    

ในการปฏิบัติงาน ท าให้เกิดการท างานซ้ าซ้อน เอกสารผิดพลาดบ่อยและล่าช้าในที่สุด              

อีกทั้งต้องประสบกับปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นเหตุให้บุคลากร

ต้องปฏิบัติงานที่บ้านสถานที่การท างานไม่เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การท างาน         

ขาดประสิทธิภาพในที่สุด ส าหรับแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการท างาน          

ยุคความปกติใหม่ โดยได้จัดท าการเสนอโครงการ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการที่ 1 “PEA Grow 

up” และโครงการที่ 2 “PEA Ready” (ณปภัช พงศาจิรอังกูร และอมรวรรณ รังกูล, 2565)  

และในการศึกษาปัจจัยจูงใจที่มีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การศกึษากิจกรรมการ

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และ การสร้างรูปแบบและองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป          

เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี ได้แก่ เชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากร

สายงานปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป เป็นบุคลากรประจ าหรืออัตราจ้างหน่วยงาน               

ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้งหมดจ านวน 297 รูป/คน วิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบอย่างง่าย โดยใช้สถิติความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน            

และเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์วิธีสุ่มแบบเจาะจงโดยผู้ให้ข้อมูลหลัก ซึ่งเป็นตัวแทน            

ของบุคลากร ได้แก่ 1) ผู้บริหาร 2) นักวิชาการ และ 3) บุคลากรสายงานปฏิบัติการวิชาชีพ

ทั่วไป ทั้งหมดจ านวน 17 รูป/คน มีระยะเวลาการท างาน 5 ปีขึ้นไปโดยน ามาวิเคราะหเ์ชิงเนื้อหา

และสรุปเป็นภาพรวม ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน             

มี 3 ด้าน คือ 1.1) ด้านวัฒนธรรมองค์กรส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย 1.2) ด้านการท างาน

เป็นทีม และ 1.3) ด้านความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้2) กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ               

การปฏิบัติงาน มี 5 ด้าน คือ 2.1) การยึดมั่นในคุณธรรม 2.2) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2.3) ความ

รับผิดชอบในงาน 2.4) การท างานเป็นทีม และ 2.5) การท างานอย่างเป็นระบบ 3) รูปแบบ                          

และองค์ความรู้ใหม่ คือ การสร้างเครอืข่ายการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบร่วมกัน เป็นเครื่องมือ

ในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ของบุคคลในการท างานให้งานมีคุณภาพ และการฝึกอบรม

และพัฒนาบุคลากรเป็นการส่งเสริมด้านความรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ ทัศนคติ             

และทักษะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน (วิไลวรรณ อิศรเดช และพระมหาประกาศิต 

ฐิติปสิทธิกร, 2563)  
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บทท่ี 4  

 

เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

 

 เทคนิคในการปฏิบัติงาน เป็นการศึกษา ค้นคว้า น าความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน                

ของนักวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถน าคู่มือบทปฏิบัติการมาใช้เป็นแนวทาง                         

ในการก าหนดล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ            

ในการบริหารจัดการแผนการด าเนินงาน ประเมินและพัฒนางาน อีกทั้งยังสามารถใช้คู่มือ             

ในการศึกษาข้อมูล กระบวนการขั้นตอนปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้น จนจบสิ้นสุดกระบวนการ 

ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามขั้นตอนของงานนักวิทยาศาสตร์ในการเตรียมการฝึก

ปฏิบัติการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

 

กิจกรรมปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติงาน 

 ในการปฏิบัติงานตามแผนการฝึกปฏิบัติการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวกและคล่องตัวต่อการจัดการในแต่ละบท

ปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องแบ่งล าดับขั้นตอนในการ

ปฏิบัติงานดังนี้ 

 1. รับรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ประจ ารายวิชา 

 2. ตรวจสอบฐานขอ้มูลแหล่งฝกึปฏิบัติการ 

 3. ก าหนดวันในการเข้าตรวจวัด 

 4. ตรวจสอบความพร้อมของการฝึกปฏิบัติการ 

 5. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในแต่ละบทปฏิบัติการการฝึกปฏิบัติการตรวจวัด

สภาพแวดล้อมในการท างาน 

 6. การเตรียมความพร้อมนิสิตในด้านทักษะวิชาการและทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ก่อน

ออกฝึกปฏิบัติการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 7. นิสิตออกฝึกปฏิบัติการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างานในหนว่ยงานจริง 

 8. จัดส่งหนังสือขอขอบคุณ  รูปเล่มรายงานและไฟล์ข้อมูลผลการตรวจวัด

สภาพแวดล้อมในการท างานให้กับแหลง่ฝึกปฏิบัติการที่เข้าด าเนินการตรวจวัด 
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/แผนการปฏิบตัิงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

1. รับรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)            

จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบประจ ารายวชิา 

1.1 นักวทิยาศาสตรต์ดิต่อขอรับรายละเอยีดของรายวิชา  (มคอ.3) 

1.2 ศึกษาและท าความเข้าใจรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (มคอ.4) อยา่งละเอียด  

1.3 วางแผนการสอนรว่มกับอาจารย์ผูร้ับผดิชอบประจ ารายวิชา 

ก าหนด วัน เวลา สถานที่ที่ใช้ในการเรียนการสอนรวมทัง้ตรวจสอบ

วันหยดุราชการ 

อย่างน้อย 1 เดือน กอ่น

เปิดภาคการศึกษา 

2. ตรวจสอบฐานข้อมูลแหล่งฝึกปฏิบัติการ 

2.1 ตรวจสอบฐานข้อมลูของแหล่งฝึกปฏิบตัิเดิม  

2.2 กรณีที่แหล่งฝึกปฏิบัติมีจ านวนไม่เพียงพอ ให้ค้นหาแหล่งฝึก

ใหม ่

อย่างน้อย 1 เดือน 

3. ก าหนดวันในการเข้าตรวจวัด 

3.1 นักวิทยาศาสตร ์และอาจารย์ผูร้ับผดิชอบประจ ารายวิชา 

ก าหนดวนัที่ใชใ้นการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน 

3.2 ตรวจสอบและวางแผนจ านวนการใช้วัสดุ อุปกรณ ์หรอื

ครุภัณฑ์การศึกษา 

3.3 ส่งขอ้มูลให้กับผู้ประสานงานในหน่วยงานที่ท าการตรวจวัด 

อย่างน้อย 14 วัน 

4. ตรวจสอบความพร้อมของการฝึกปฏบิัติการ 

4.1 ตรวจสอบจ านวนนสิิตทีล่งทะเบียนเรียน 

4.2  ตรวจสอบความพรอ้มของวัสดุ อุปกรณ์ หรอืครุภัณฑ์ที่ต้องใช้

ในแต่ละหัวข้อของการเตรยีมความพรอ้มการฝึกปฏิบัติ หากไม่พร้อมให้

ด าเนินการแก้ไข 

4.3 นักวทิยาศาสตร ์ด าเนินการส่งอุปกรณ์สอบเทียบ  

1 เดอืนกอ่นเปดิภาค

การศึกษา 
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติงาน (ต่อ) 

กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

5. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ในแต่ละบทปฏิบัติการการฝึก

ปฏิบัติการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน 

5.1 ตรวจสอบความพรอ้มของห้องปฏิบัติการ 

5.2 ตรวจสอบความเรียบร้อยของวัสดุ อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์

การศึกษา (เครื่องมือวิทยาศาสตร)์ 

5.3 ตรวจสอบระบบโสตทัศนปูกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการ 

อย่างน้อย 3 วัน 

กอ่นมีการฝึกปฏิบัต ิ

6. การเตรียมความพร้อมนิสิตในด้านทักษะวิชาการและทักษะที่

จ าเป็นต้องใช้ก่อนออกฝึกปฏิบัติการตรวจวัดสภาพแวดล้อมใน

การท างาน 

6.1 ก่อนนิสติเริ่มท าการเตรียมความพร้อม 

6.1.1 จัด เตรียมวัสดุ  อุปกรณ์  หรือครุภัณฑ์ ก ารศึกษา 

(เครื่องมือวิทยาศาสตร)์ ไว้บนโต๊ะปฏิบัติการ 

6.1.2 เตรียมอุปกรณโ์สตทัศนูปกรณ์ ในห้องปฏิบัติการ 

6.1.3 ตรวจสอบรายชื่อนิสิตจากระบบลงทะเบียนเรียน        

ในรายวิชา 

6.1.4 ให้บริการนิสิต ในการเบิก ยืม  วัสดุ  อุปกรณ์  และ

ครุภัณฑ์การศึกษา 

6.2 ระหว่างนิสติท าการเตรียมความพร้อม 

6.2.1 เช็คช่ือนิสิตที่เข้าฝึกปฏิบัติการ 

6.2.2 อธิบายขั้นตอนการเตรยีมความพรอ้มฝึกปฏิบัติการ  

6.2.3 ให้ค าปรึกษา แนะน า ด าเนินการควบคุมดูแลในระหว่าง

การฝึกปฏิบัติ 

6.2.4 ก ากับ ดูแล ให้ค าแนะน านิสิตเก่ียวกับความปลอดภัย ใน

ห้องปฏิบัติการระหว่างฝึกปฏิบัติการ 

 

 

 

 

อย่างน้อย 2 วนั 

 

 

 

 

 

 

 

กอ่นเร่ิมท าการฝึก

ปฏิบัติการ 
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติงาน (ต่อ) 

กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

6.3 หลังนิสติท าการเตรียมความพร้อม 

6.3.1 แจ้งนิสิตให้ตรวจสอบความเรียบร้อยของ วัสดุ อุปกรณ์ 

ครุภัณฑ์การศึกษา เช็ดท าความสะอาด 

6.3.2 รับคืนวัสดุ อุปกรณ ์ครุภัณฑ์การศึกษา 

6.3.3 ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ 

6.3.4 แจ้งวันที่ในการตรวจวัดในหน่วยงานจริงให้นิสิตแต่ละ

กลุ่มรับทราบ 

 

วันที่มีการฝึกปฏิบัติการ 

 

 

ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึก

ปฏิบัติการ 

7. นิสติออกฝึกปฏิบัติการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างานใน

หน่วยงานจริง 

7.1 ให้นิสิตกรอกใบเบิก ยืม คืน สารเคมี วัสดุ เครื่องแก้ว (L-002) 

ในกรณีที่ต้องการใช้ 

7.2 ให้นิสิตต้องกรอกใบยืม คืน ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และวัสดุ

คงทนถาวร (L-003) ให้ครบถ้วน 

7.3 ชี้แจงให้นิสิต รวบรวม วิเคราะห์ ประเมินผลการตรวจวัดกับ

กฎหมายและให้ข้อเสนอแนะ และให้น าผลรายงานส่งอาจารย์ที่ปรึกษา

ประจ ากลุ่ม 

7.4 แจ้งนิสิตคืนวัสดุ อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์การศึกษา พร้อมทั้ง

ตรวจเช็คท าความสะอาดให้เรยีบรอ้ย 

ตามก าหนดวนัที่นสิิต

ออกตรวจวัดใน

หน่วยงานจรงิ 

8. จัดส่งหนังสือขอขอบคุณ รูปเล่มรายงานและไฟล์ข้อมูลผลการ

ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้กับแหล่งฝึกปฏิบัติการที่

เข้าด าเนนิการตรวจวัด 

8.1 นักวิทยาศาสตรด์ าเนินการจัดท าหนงัสอืขอขอบคุณแหล่งฝึก

ปฏิบัติการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน 

8.2 ด าเนินการจัดส่งรูปเลม่รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม

ในการท างานให้กับหน่วยงาน 

8.3 ให้นสิิตประเมินความพงึพอใจการใชบ้รกิารห้องปฏิบตัิการ การ

ใช้งานอุปกรณ ์ครุภัณฑ์การศกึษา (เครื่องมือวิทยาศาสตร์) 

8.4 ตรวจสอบความเรียบร้อย บ ารุงดูแลรักษา จดัเก็บเข้าตูเ้ก็บ

อุปกรณ ์

หลังเสร็จสิ้นการ

ตรวจวัดสภาพแวดล้อม

ในการท างาน ภายใน          

7 วัน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการฝึกปฏิบัติการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม  

ในการปฏิบัติงานตามแผนงานจะเป็นสิ่งที่ ช่วยให้สะดวกต่อการด าเนินงาน โดยเริ่มตั้งแต่               

การรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบประจ ารายวิชา 

ร่วมวางแผนในการด าเนินการต่าง ๆ ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ การตรวจสอบฐานข้อมูล

เพื่อให้ทราบถึงจ านวนหน่วยงานหรือแหล่งฝึกปฏิบัติที่จะเข้าไปตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน และมีการค้นหาแหล่งฝึกปฏิบัติการหรือหน่วยงานใหม่เพิ่มเติมเพื่อใช้ส ารองในกรณี           

ที่หน่วยงานไม่สะดวกให้เข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน จากนั้นนักวิทยาศาสตร์              

จะด าเนินการจัดท าเอกสารหนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการตรวจวัด          

หน่วยงานที่ได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์ เรียบร้อยแล้วท าการปฏิเสธ นักวิทยาศาสตร์              

จะด าเนินการจัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้กับหน่วยงานงานที่ ได้ค้นหาเพิ่มเติม                

ภายหลังที่หน่วยงานหรือแหล่งฝึกปฏิบัติการตอบรับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักวิทยาศาสตร์           

จะด าเนินการร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบประจ ารายวิชา ในการจัดแบ่งกลุ่มนิสิต อาจารย์              

ที่ปรึกษาประจ ากลุ่ม การจัดแบ่งอุปกรณ์ที่จะใช้ในการด าเนินการตรวจวัดให้กับหน่วยงาน           

เมื่อจัดกลุ่มนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา และอุปกรณ์ต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วนั้น นักวิทยาศาสตร์           

จะด าเนินการเตรียมความพร้อม วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์การศึกษา รวมไปถึงตรวจสอบ             

จ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้อีกครั้ง ระหว่างรออาจารย์ผู้รับผิดชอบประจ า

รายวิชาก าหนดวันและกลุ่มนิสิตที่จะเข้าตรวจวัดในวันจริง การตรวจสอบความพร้อม                

ด้านอุปกรณ์ นักวิทยาศาสตร์จะเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในกรณีที่วัสดุและอุปกรณ์           

มีไม่เพียงพอ ด้านครุภัณฑ์การศึกษา นักวิทยาศาสตร์จะด าเนินการส่งเครื่องมือสอบเทียบ             

กับหน่วยงานที่ ได้ รับรองเป็นห้องปฏิบั ติการสอบเทียบตามมาตรฐาน  หลั งจากนั้ น

นักวิทยาศาสตร์จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์  หรือครุภัณฑ์การศึกษาที่มีความพร้อมก่อน                    

เพื่อให้อาจารย์และนิสิตเข้ามาทบทวนการใช้อุปกรณ์ ครุภัณฑ์การศึกษา ตลอดจนกฎหมาย                         

ที่ เกี่ ยวข้อง ภายในห้องปฏิบัติการ และในระหว่างที่ นิสิตด าเนินการทบทวนความรู้ 

นักวิทยาศาสตร์จะเป็นผู้ควบคุม ก ากับดูแล ตลอดจนการให้ค าแนะน าต่าง ๆ เมื่อนิสิตหรือ

อาจารย์เกิดความสงสัยในแต่ละบทปฏิบัติการ เมื่อนิสิตท าการทบทวนเสร็จสิ้น และเมื่อถึง

ก าหนดการวันที่นิสิตลงพื้นที่ในการฝึกปฏิบัติการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน                 

ในหน่วยงานจริง นักวิทยาศาสตร์จะเป็นผู้เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์การศึกษา ให้เหมาะสม

กับหน่วยงานที่นิสิตได้ท าการตรวจวัด อีกทั้งนักวิทยาศาสตร์จะเป็นที่ปรึกษาให้กับนิสิต ในการ

ตรวจสอบผลการตรวจวัด การจัดท ารายงาน การวิเคราะห์ข้อมูลที่นิสิตได้ท าการตรวจวัด
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สภาพแวดล้อมในการท างานในหน่วยงานนั้น ๆ รวมไปถึงการตรวจสอบรูปเล่มรายงานของนิสิต 

ก่อนส่งให้ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย     

เป็นผู้ลงนามในล าดับสุดท้าย เมื่อก าหนดการจัดส่งรูปเล่มรายงานและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับ

สมบูรณ์ ให้กับหน่วยงานที่นิสิตได้ท าการตรวจวัด นักวิทยาศาสตร์จะด าเนินการจัดท าหนังสือ

ขอขอบคุณแหล่งฝกึปฏิบัติการให้กับหน่วยงานที่ได้ท าการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน             

และเก็บรวบรวมข้อมูลหน่วยงานที่ท าการตรวจวัดไว้ฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการเป็นแหล่งฝึ ก

ปฏิบัติการในปีการศึกษาถัดไป นักวิทยาศาสตร์จะต้องเตรียมการด าเนินการให้นิสิตประเมิน

ความพึงพอใจการใช้ห้องปฏิบัติการ การใช้วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์การศึกษา ในห้องปฏิบัติการ

เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการจัดท าเอกสารเพื่อพัฒนาหลักสูตรต่อไป อีกทั้งนักวิทยาศาสตร์

จะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์การศึกษา ให้มีความพร้อมใช้งาน

ส าหรับวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์การศึกษา ในครั้งต่อไป รวมถึงการตรวจสอบสภาพของ

เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการด้วย และเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน          

ในการด าเนินการในแต่ละบทปฏิบัติการ จึงต้องอาศัยการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน

ตามรายละเอียดล าดับขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีเรียบร้อยตามขั้นตอน                   

และให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของคู่มือฉบับนี้ การปฏิบัติงานตามคู่มือนี้จึงมีความส าคัญอย่าง

ยิ่งตอ่การปฏิบัติงาน  
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แผนปฏิบัติงาน (Flow chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 ขั้นตอนแผนปฏิบัติงาน (Flow Chart) 
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รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานการฝึกปฏิบัติการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม            

ของนักวิทยาศาสตร์ เป็นการน าเสนอเกี่ยวกับการท างาน ขั้นตอนในการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มจน

สิ้นสุดกระบวนการ มีขั้นตอนและรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการเรียน

การสอนในแต่ละบทปฏิบัติการ ดังนี้ 

 1. ขั้นตอนการรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) จากอาจารย์

ผู้รับผิดชอบประจ ารายวิชา 

  1.1 ก่อนเริ่มเปิดภาคการศึกษานักวิทยาศาสตร์จะต้องศึกษาและท าความเข้าใจ

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) อย่างละเอียด โดยเริ่มจากการขอ มคอ.4 

จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา การตรวจสอบจ านวนนิสิตที่ท าการลงทะเบียนเรียน ร่วม

วางแผนร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบประจ ารายวิชาเพื่อตรวจสอบวันหยุดหากวิชาเรียนใน

ภาคปฏิบัติตรงกับวันหยุดนักขัติฤกษ์ 

  1.2 การเตรียมเอกสารหรอืคู่มือบทปฏิบัติการของรายวิชานั้น นักวิทยาศาสตร์ต้อง

ท าการศึกษา แต่ท าความเข้าใจตลอดจนการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความช านาญก่อนเปิดภาค

การศกึษา เป็นการเตรยีมความพร้อมก่อนการสอนในกับนิสติในชั่วโมงภาคปฏิบัติ 

 2. ขั้นตอนตรวจสอบฐานข้อมูลแหล่งฝึกปฏิบัติการ 

  หลังจากรับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.4) เรียบร้อยแล้ว นักวิทยาศาสตร์จะท า

การส ารวจฐานข้อมูลแหล่งฝึกปฏิบัติการในพื้นที่ในกรณีที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการเดิม รวมถึง

การค้นหาแหล่งฝึกปฏิบัติการใหม่เพิ่มเติม และจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นแหล่งฝึก

ปฏิบัติการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน  

  2.1 การปฏิเสธจากหน่วยงานแหล่งฝึกปฏิบัติการ หากมีการปฏิเสธจากหน่วยงาน 

นักวิทยาศาสตร์จะด าเนินการแจง้ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิช เพื่อค้นหาแหล่งฝึกปฏิบัติการ

แหลง่ใหมเ่พิ่มเติม 

  2.2 การตอบรับจากหน่วยงานแหล่งฝึกปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์จะด าเนินการ

รวบรวมข้อมูล เพื่อด าเนินการในการแบ่งกลุ่มนิสิต และจัดรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่ม 

รวมถึงการแบ่งกลุ่มอุปกรณ์ที่ใชน้การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้กับหนว่ยงาน 
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 3. ขั้นตอนการก าหนดวันในการเข้าตรวจวัด 

  3.1 การก าหนดวันในการเข้าตรวจวัด นักวิทยาศาสตร์จะด าเนินการร่วมกับ

อาจารย์ผู้รับผดิชอบประจ ารายวิชา โดยการก าหนดวันตรวจวัดจะท าหลังจากการทราบจ านวน

หน่วยงานที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน และบางครั้ง

หนว่ยงานที่เคยเป็นแหล่งฝกึปฏิบัติเดิมจะแจ้งก าหนดวันให้เข้าตรวจวัด ให้ทราบก่อนด าเนินการ 

เนื่องจากทราบถึงรายละเอียด และขั้นตอนในการตรวจวัดแล้ว 

  3.2 ตรวจสอบและวางแผนการใชว้ัสดุ อุปกรณ์ หรอืครุภัณฑ์การศกึษา (เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์) ให้เพียงพอต่อจุดตรวจวัดของแตล่ะหน่วยงาน 

  3.3 หลังจากก าหนดวันในการเข้าตรวจวัด และท าการวางแผนการใชว้ัสดุ อุปกรณ์ 

หรือครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องมือวิทยาศาสตร์) เรียบร้อยแล้ว นักวิทยาศาสตร์จะต้อง

ด าเนินการส่งข้อมูลทั้งหมด อาทิ วันในการเข้าตรวจวัด จุดที่ จะท าการตรวจวัด ให้กับผู้

ประสานงานของหน่วยงานแตล่ะหนว่ยงานให้ทราบ  

 4. ขั้นตอนตรวจสอบความพร้อมของการฝึกปฏิบัติการ 

   4.1 ตรวจสอบความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ที่ต้องใช้ในแต่ละบท

ปฏิบัติการ จากการเตรียมบทปฏิบัติการเรียบร้อยแล้วนั้น นักวิทยาศาสตร์ต้องท าการส ารวจ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนของภาคปฏิบัติ เพื่อจะได้ท าการจัดซื้อได้

ถูกต้องหากอุปกรณ์นั้น ๆ มีจ านวนไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใช้งาน 

   4.2 ในการตรวจสอบจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของภาคการศึกษา

นั้น หากอาจารย์ผูร้ับผดิชอบในรายวิชายังไม่แจ้งจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน นักวิทยาศาสตร์

สามารถเข้าไปตรวจสอบในระบบบริการการศึกษา (https://reg.up.ac.th/) และตรวจสอบ

รายวิชาที่เปิดสอน ก่อนเบือ้งตน้ได้ ดังรูปภาพที่แสดง 

 

 

 

 

 

https://reg.up.ac.th/)%20และ
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ภาพที่ 6 ระบบบรกิารการศึกษา (รายวิชาที่เปิดสอน) 

 

ที่มา: ระบบบริการการศกึษา, 2564  

 

   4.3 จากการตรวจสอบอุปกรณ์ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น การวางแผนการจัดซื้อ/         

จัดจ้าง ในกรณีที่วัสดุ อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอนมีความจ าเป็น

อย่างยิ่งในรายวิชาที่มีการฝกึปฏิบัติการ เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์ต้องท าการตรวจเช็คอุปกรณ์

ต่าง ๆ ให้มีความพร้อมใช้งานและเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  

ของรายวิชา ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์  นักวิทยาศาสตร์ต้องส ารวจจากความต้องการ         

ของอาจารย์ผู้สอน หากอุปกรณ์ที่เคยใช้มีจ านวนน้อย นักวิทยาศาสตร์สามารถจัดซื้อได้ก่อน 

แต่หากเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้มีการด าเนินการซื้อ อีกทั้งนักวิทยาศาสตร์จะต้องด าเนินการ

ตรวจสอบครุภัณฑ์การศึกษาที่ใช้ในแต่ละบทปฏิบัติการ และต้องด าเนินการส่งสอบเทียบ

ครุภัณฑ์การศึกษากับหน่วยงานที่ ได้รับการรับรองมาตรฐานในการสอบเทียบอุปกรณ์              

และครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อใช้ในการรับรองการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน                        

ในหน่ วยงานจริง  นั ก วิทยาศาสตร์สามารถด า เนิ นการจัดซื้ อ /จัดจ้ างให้ เรียบร้อย                   

ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยท าการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง (มพ.กค. 01) ตามระบบจัดการ

งบประมาณและเอกสารต่าง ๆ มหาวิทยาลัยพะเยา (ระบบ E-Budget) ดังรูปภาพที่แสดงดังนี้   
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     (1) ขั้นตอนที่ 1 

 

 
     (2) ขั้นตอนที่ 2 

 

 
     (3) ขัน้ตอนที่ 3 

 

ภาพที่ 7 ระบบ E-Budget 

 

 ที่มา: ระบบการจัดการงบประมาณและเอกสารต่าง ๆ มหาวิทยาลัยพะเยา, 2564 
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ภาพท่ี  8 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในระบบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

 

ที่มา: ระบบการจัดการงบประมาณและเอกสารต่าง ๆ มหาวิทยาลัยพะเยา, 2564 

 

 5. ขั้นตอนการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในแต่ละบทปฏิบัติการการฝึกปฏิบัติ         

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 5.1 ตรวจสอบสภาพความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องมืออย่างสม่ าเสมอ 

เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ซึ่งหากพบว่าวัสดุ อุปกรณ์ หรอืครุภัณฑ์ที่ต้องการจะใช้นั้น

มีความผิดปกติ ให้ด าเนินการแก้ไขโดยทันที เพื่อให้ทันต่อความต้องการใช้งาน 

 5.2 ในการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในแต่ละการตรวจวัดนั้น จะต้องท าการ

จัดเตรียมก่อนมีการเรียนการสอนในการฝึกปฏิบัติอย่างน้อย 2 วัน ทั้งนี้ในการเตรียมในแต่ละ

ครั้งนักวิทยาศาสตร์ต้องเตรียมความพร้อมของตนเอง และศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อน ามา

ประยุกต์ใชใ้นการเรียนการสอนของนิสติในแต่ละการฝึกปฏิบัติในหัวข้อนั้น ๆ  

 5.3 การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ หรอืครุภัณฑ์ต่าง ๆ ต้องด าเนินการจัดเตรียมโดย

แยกออกเป็นแตล่ะการฝึกปฏิบัติการอย่างชัดเจน เพื่อสะดวกต้องการใชง้าน 
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 6. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมนิสิตในด้านทักษะวิชาการและทักษะที่

จ าเป็นต้องใช้ก่อนออกฝึกปฏิบัติการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน 

  การเตรียมความพร้อมนิสิตในด้านทักษะวิชาการและทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ก่อน

ออกฝึกปฏิบัติการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ก่อนนิสิต

เริ่มท าการเตรียมความพร้อม ระหว่างนิสิตท าการเตรียมความพร้อม และหลังนิสิตท าการ

เตรียมความพร้อม โดยการฝึกปฏิบัติในรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม  

มีทั้งหมด 3 บทปฏิบัติการ ตามที่กฎหมายและประกาศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ก าหนด ได้แก่การวิเคราะห์สภาวะการท างานที่เกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง 

และมีอีก 2 บทปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างฝุ่น และแต่ละบท

ปฏิบัติการ จะแบ่งกลุ่มนิสิต กลุ่มละ 5-6 คน และท าการเวียนฐานการเข้าฝึกปฏิบัติ โดยมี

รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้  

 

  6.1 บทปฏิบัติการ การตรวจวิเคราะห์สภาวะการท างานที่เกี่ยวกับความร้อน

  ค านิยาม  

  ระดับความร้อน คือ อุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบในบริเวณที่พนักงานท างานตรวจวัด

โดยค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาสองช่ัวโมงที่มอีุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบสูงสุดของการท างานปกติ  

  อุณหภูมิเวตบัลบโกลบ (Wet Bulb Globe Temperature : WBGT) คือ ดัชนี

วัดสภาพความร้อนในสิ่งแวดลอมการท างาน (มีหน่วยวัดเป็นองศาเซลเซียสหรือองศาฟาเรนไฮท) 

ซึ่งได้น าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความร้อนที่สะสมในร่างกายมาพิจารณา ได้แก่ ความร้อนที่

เกิดขึ้นภายในร่างกายขณะท างาน และความร้อนจากสิ่งแวดลอมการท างาน ซึ่งความร้อนจาก

สิ่งแวดลอมการท างานถูกถ่ายเทมายังร่างกายได้ 3 วิธีคือ การน า การพา และการแผ่รังสี  

ความรอ้น 

  สภาวะการท างาน คือ สภาวะแวดล้อมซึ่งปรากฏอยู่ในบริเวณที่ท างานของ

พนักงานซึ่งรวมถึงสภาพต่าง ๆ ในบริเวณที่ท างาน เครื่องจักร อาคาร สถานที่ การระบาย

อากาศ ความร้อนแสงสว่าง เสียง ตลอดจนสภาพและลักษณะการท างานของพนักงานด้วย

  ความหนักเบาของงาน คือ การใชพลังงานของร่างกายหรือใชก าลังงานที่ท าให

เกิดการเผาผลาญอาหารในร่างกายเพื่อใชปฏิบัติงาน การจ าแนกความหนัก-เบาของลักษณะ

การท างานออกเป็น 3 ระดับ โดยค านวณการใชพลังงาน ดังนี้ 
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  งานเบา คือ ลักษณะงานที่ใช้แรงน้อยหรือใช้ก าลังงานที่ท าให้เกิดการเผาผลาญ

อาหารในร่างกายไม่เกิน 200 กิโลแคลอรีต่อช่ัวโมง เช่น งานเขียนหนังสือ งานพิมพ์ดีด งาน

บันทึกข้อมูล งานเย็บจักร งานนั่งตรวจสอบผลิตภัณฑ์ งานประกอบชิน้งานขนาดเล็ก งานบังคับ

เครื่องจักรด้วยเท้าการยืนคุมงาน 

  งานปานกลาง คือ ลักษณะงานที่ใช้แรงปานกลางหรือใช้ก าลังงานที่ท าให้เกิดการ

เผาผลาญอาหารในร่างกายเกิน 200 กิโลแคลอรีต่อช่ัวโมง ถึง 350 กิโลแคลอรีต่อช่ัวโมง เช่น งาน

ยก ลาก ดัน หรือเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยแรงปานกลาง งานตอกตะปู งานตะไบ งานขับรถบรรทุก

งานขับรถแทรกเตอร์ 

  งานหนัก คือ ลักษณะงานที่ใช้แรงมากหรือใช้ก าลังงานที่ท าให้เกิดการเผาผลาญ

อาหารในร่างกายเกิน 350 กิโลแคลอรีต่อช่ัวโมง เช่น งานที่ใช้พลั่วตักหรือเครื่องมือลักษณะ

คล้ายกันงานขุด งานเลื่อยไม้ งานเจาะไม้เนื้อแข็ง งานทุบโดยใช้ค้อนขนาดใหญ่ งานยก หรือ

เคลื่อนย้ายของหนักขึ้นที่สูงหรือที่ลาดชัน (กฎกระทรวง, 2559) 

 

  ก่อนนิสิตเริ่มท าการเตรยีมความพร้อม 

  1) จัดเตรียมครุภัณฑก์ารศกึษา 

   1.1) เครื่องวัดดัชนีความร้อน (Wet Bulb Globe Temperature : WBGT)                  

จ านวน 1 เครื่อง / กลุ่ม 

  2) จัดเตรียมวัสดุ 

   2.1) ขาตั้ง (Tri pod) จ านวน 1 อัน / กลุ่ม 

   2.2) ขวดน้ ากลั่นหรอืน้ าดีไอ (Deionized water) จ านวน 1 ขวด / กลุ่ม 

   2.3) ป้ายแขวนขณะท าการตรวจวัด จ านวน 1 แผ่น / กลุ่ม 

   2.4) ถ่าน ขนาด 9V แบบสี่เหลี่ยม จ านวน 2 ก้อน / กลุ่ม 

  3) น าครุภัณฑก์ารศกึษา วัสดุ ที่เตรยีมไว้จัดวางบนโต๊ะปฏิบัติการ ให้เรียบร้อย 

  4) เปิดหอ้งปฏิบัติการ เปิดไฟ เครื่องปรับอากาศ และระบบโสตทัศนูปกรณ์  

  5) ให้บริการนิสติในการเบิก ยืม ครุภัณฑก์ารศกึษาและวัสดุ 

 



55 

 
เครื่องวัดดัชนีความร้อน (Wet Bulb Globe Temperature : WBGT) 

 

ภาพที่ 9 ครุภัณฑ์การศึกษาท่ีใช้ในบทปฏิบัติการ การตรวจวิเคราะห์สภาวะ 

       การท างานท่ีเกี่ยวกับความร้อน 
  

ที่มา: จาตุรนต์ กัณทะธง, 2565 

 

         
        (1) ขาตั้ง (Tri pod)            (2) ขวดน้ ากลั่นหรอืน้ าดีไอ               (3) ป้ายแขวน 

                                                (Deionized water)                ขณะท าการตรวจวัด 

                                              

 
                                       (4) ถ่านขนาด 9V แบบสี่เหลี่ยม 
 

ภาพที่ 10 วัสดุที่ใช้ในบทปฏิบัติการ การตรวจวเิคราะห์สภาวะการท างาน 

          ที่เกี่ยวกับความร้อน 
 

ที่มา: จาตุรนต์ กัณทะธง, 2565 
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  ระหว่างนิสิตท าการเตรยีมความพร้อม (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 2560) 

  1) เช็คช่ือนิสิตที่เข้าฝึกปฏิบัติการ 

  2) อธิบายขั้นตอนการใช้เครื่องมอืและการตรวจวัดดังนี้ 

    2.1) ใส่ถ่านเครื่องวัดดัชนคีวามรอ้น 

    2.2) เปิดเครื่อง ท าการปรับเทียบเครื่องวัดดัชนีความรอ้นให้เรียบร้อย 

    2.3) ติดตัง้เครื่องวัดดัชนคีวามรอ้นกับขาตั้งกล้อง 

    2.4) ปรับระดับขาตั้งกล้องให้อยู่ในระดับอกของพนักงานหรือผูท้ าการตรวจวัด 

    2.5) ตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือไวอย่างน้อย 30 นาที กอนอานคา บันทึกคา 

NWB, GT, DB หรือคา WBGT และระยะเวลาการท างานของพนักงานในจุดการท างานนั้น ๆ 

ส าหรับอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพความร้อนที่ไม่สามารถค านวณคาจากเครื่องมือโดยตรง           

ใหน าค่าที่อา่นได้จากเทอรโมมิเตอร์มาค านวณด้วยสูตรตอไปนี ้

     

    - ในกรณวีัดในอาคารหรอืนอกอาคารที่ไม่มีแดด 

     WBGT Outdoor = 0.7 NWB + 0.3 GT  

    - ในกรณวีัดนอกอาคารและมีแดด 

     WBGT Indoor = 0.7 NWB + 0.2 GT + 0.1 DB  

  

WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) หมายถึง ดัชนวีัดสภาพความรอ้นในสิ่งแวดลอม  

NWB (Natural Wet Bulb) หมายถึง อุณหภูมิของเทอรโมมิ เตอร์ชนิดกระเปาะเปียก                       

ตามธรรมชาติ เป็นเสมือนการวัดอุณหภูมิที่ผิวหนัง ซึ่งหากเหงื่อสามารถระเหยได้ อุณหภูมินี ้ 

จะต่ ากวาอุณหภูมิอากาศ 

GT (Globe Temperature) หมายถึง อุณหภูมิของเทอรโมมิเตอร์ชนิดโกลบ (๐C) เป็นการวัด 

ความรอ้นที่เกิดจากการแผ่รังสี 

DB (Dry Bulb) หมายถึง อุณหภูมิของเทอรโมมิเตอร์นิดกระเปาะแหง (๐C) เป็นการวัด

อุณหภูมิอากาศ ซึ่งถ่ายเทความรอ้นโดยการพา  
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    2.6) หากคนงานท างานในบริเวณที่มีสภาพความร้อนแตกต่างกันตั้งแต่             

สองพื้นที่ขึ้นไป ใหตรวจวัดสภาพความร้อนในทุกพื้นที่ แล้วเลือกชวงระยะเวลา 2 ช่ัวโมงที่รอน

ที่สุด น าคาที่วัดได้มาค านวณ คา WBGTเฉลี่ย ดังนี้ 

 

WBGTเฉลี่ย = (WBGT1 x t1) + (WBGT2 x t2) + (WBGT3 X t3) + ... + (WBGTn, x tn) 

                            t1+ t2 + t3 + … + tn 

 

WBGT1, = ค่าดัชน ีWBGT ณ จุดท างานที่ 1, t1 = ระยะเวลาที่สัมผัสดวามรอ้น ณ จุดท างานที่ 1 

WBGT2 = ค่าดัชน ีWBGT ณ จุดท างานที่ 2, t2 = ระยะเวลาที่สัมผัสดวามรอ้น ณ จุดท างานที่ 2 

WBGTn, = ค่าดัชน ีWBGT ณ จุดท างานที่ n, tn = ระยะเวลาที่สัมผัสความรอ้น ณ จุดท างานที่ n 

T1 + t2 + t3 + … + tn, = 2 ช่ัวโมงที่มอีุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ (WBGT) สูงสุด 

 

    2.7) ศึกษาระยะเวลาการท างาน และลักษณะการท างานของพนักงาน            

เพื่อประเมินภาระงาน (Work-Load Assessment) วาลักษณะงานที่ท าในชวง 2 ช่ัวโมงที่รอนที่สุด

ของพนักงาน เป็นลักษณะงานหนัก งานหนักปานกลาง หรืองานเบา จากตารางอัตราการเผา

ผลาญอาหารเฉลี่ยในรา่งกายของคนงานขณะที่ท ากิจกรรมต่าง ๆ 

 

ตารางที่ 2 อัตราการเผาผลาญอาหารเฉลี่ยในร่างกายของคนงานขณะที่ท ากิจกรรมต่าง ๆ 

ท่าทางการเคลื่อนไหวของรา่งกาย กโิลแคลอรี่/นาท ี

- นั่ง 

- ยืน 

- เดินบนพืน้ราบ 

- เดินขึน้ท่ีสูง 

0.3 

0.6 

2.0 – 3.0 

เพิ่ม 0.8 ทุกความสงูท่ีเพิ่มขึ้น 1 เมตร 

กจิกรรม/การปฏิบัตงิาน 
ค่าพลังงานเฉลี่ย 

(กโิลแคลอรี่/นาท)ี 

ช่วง 

(กโิลแคลอรี่/  

นาที) 

ชนิดของการปฏบัิตงิาน 

ท างานด้วยมอื : 

- เบา (เขียนหนังสอื เย็บปักถักร้อย) 

- หนัก (พิมพด์ีด นับ/เรียงเอกสาร) 

 

 

0.4 

0.9 

 

 

0.2 – 1.2 
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ตารางที่ 2 อัตราการเผาผลาญอาหารเฉลี่ยในร่างกายของคนงานขณะที่ท ากิจกรรมต่าง  ๆ(ต่อ) 

กจิกรรม/การปฏิบัตงิาน 
ค่าพลังงานเฉลี่ย 

(กโิลแคลอรี่/นาท)ี 

ช่วง 

(กโิลแคลอรี่/

นาที) 

ท างานด้วยแขนขา้งเดียว : 

- เบา (กวาดพื้น เช็ดถูพื้น) 

- หนัก (ตอกตะปู เลื่อยไม)้ 

 

1.0 

1.7 

 

0.7 – 2.5 

ท างานด้วยแขนท้ัง 2 ข้าง : 

- เบา (ป้อนช้ินงาน ตะไบโลหะ งานสวน) 

- หนัก (ไสไม ้แกะสลักไม)้ 

 

1.5 

2.5 

 

1.0 – 3.5 

ท างานด้วยร่างกายทุกส่วน : 

- เบา (ขับรถยนต์) 

- ปานกลาง (ทาสี ขัดถูพืน้ ท าความสะอาดพรม) 

- หนัก (ลาก ดึง ยกของหนัก) 

- หนักมาก (ก่อสร้าง ขุดดิน คุ้ยตะกรันในเตาหลอม) 

 

3.5 

5.0 

7.0 

9.0 

 

 

2.5 – 15.0 

เมตาโบลิสม์พื้นฐานของร่างกาย 1.0  

หมายเหตุ: * ค่าก าหนดส าหรับคนงานมาตรฐาน ซึ่งมีน้ าหนักตัว 70 กิโลกรัม มีพื้นที่ผิวของ

    ร่างกาย 1.8 ตารางเมตรและสวมเสือ้ผา้ปกติขณะปฏิบัติงาน 

   ** 1 กิโลแคลอรี่ = 3.968 บีทียู , 1 บีทียู = 0.252 กิโลแคลอรี่ 

ที่มา: OSHA (Occupational Safety and Health Administration), 2017 

 

หากคนงานท างานในบริเวณที่มีสภาพความร้อนแตกต่างกันตั้งแต่สองพื้นที่ขึ้นไป สามารถ

ค านวณด้วยสูตรหาค่าเฉลี่ยตอไปนี ้

 

Avg. M. = M1t1 + M2t2 + M3t3 + … + Mntn 

               T1 + t2 + t3 + … + tn 

 

    2.8) น าคาระดับความร้อนที่ค านวณได้ (ตามขอ 2.6) และลักษณะงานที่

ค านวณได้ (ตามขอ 2.7) เปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับความร้อนตามที่ก าหนดไวใน

กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการท างานเกี่ยวกับความรอ้น แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ. 2559  ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 3 มาตรฐานระดับความร้อน 

ลักษณะงาน 
อุณหภูมิ WBGT (องศาเซลเซียส)      

ในสภาพแวดล้อมการท างาน 

งานหนัก ไม่เกิน 30 

งานปานกลาง ไม่เกิน 32 

งานเบา ไม่เกิน 34 

 

  หลังนิสิตท าการเตรยีมความพร้อม 

   1) แจง้นสิิตน าถ่านออกจากตัวเครื่อง 

   2) รับคืน ครุภัณฑก์ารศกึษา และวัสดุ 

   3) ตรวจเช็คครุภัณฑ์การศกึษา และวัสดุ จัดเก็บเข้าตู้เก็บเครื่องมือ 

   4) ตรวจเช็คความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ ปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศ                

ปิดระบบโสตทัศนูปกรณ์ 

   5) ปิดห้องปฏิบัติการ 

 

   6.2 บทปฏิบัติการ การตรวจวเิคราะห์สภาวะการท างานท่ีเกี่ยวกับแสงสว่าง 

   บทปฏิบัติการนี้ มีวัตถุประสงค์การตรวจวิเคราะห์สภาวะการท างานที่เกี่ยวกับ   

แสงสว่าง เพื่อชีบ้่งถึงอันตรายของแสงสว่างนัน้มีผลกระทบต่อคนท างาน ในกรณี แสงสว่างนอ้ย

เกินไป จะมีผลเสียต่อนัยน์ตา ท าให้กล้ามเนื้อตาท างานมากเกินไป เพราะบังคับให้รูม่านตา                    

เปิดกว้างขึ้น เนื่องจากการมองเห็นนั้นไม่ชัดเจน ต้องใช้เวลาในการมองรายละเอียดนานขึ้น             

ท าให้เกิดความเมื่อยล้าของนัยน์ตาที่ต้องเพ่งชิ้นงาน เกิดอาการปวดตา มึนศีรษะ การหยิบจับ

โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์อาจผิดพลาดท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ หรือไปสัมผัสถูกส่วนที่เป็นอันตราย 

และในกรณี แสงสว่างที่มากเกินไป จะท าให้ผู้ท างานเกิดความไม่สบาย เมื่อยล้า ปวดตา           

มึนศีรษะ กล้ามเนื้อหนังตากระตุก วิงเวียน นอนไม่หลับ การมองเห็นแย่ลง ซึ่งทั้งแสงสว่าง           

น้อยเกินไปและมากเกินไป นอกจากจะก่อให้เกิดผลทางจิตใจ คือเบื่อหน่ายในการท างาน            

ขวัญและก าลังใจในการท างานลดลงแลว้ ยังท าให้เกิดอุบัติเหตุในการท างานเกิดขึ้นได้ 
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   ก่อนนิสิตเริ่มท าการเตรยีมความพร้อม 

   1) จัดเตรียมครุภัณฑก์ารศกึษา 

    1.1) เครื่องวัดความเข้มแสงสว่าง (Lux Meter) จ านวน 2 เครื่อง / กลุ่ม 

   2) จัดเตรียมวัสดุ 

    2.1) ขาตั้ง (Tri pod) จ านวน 1 อัน / กลุ่ม 

    2.2) ป้ายแขวนขณะท าการตรวจวัด จ านวน 1 แผ่น / กลุ่ม 

    2.3) ตลับเมตร หรอืเชอืกขนาดความยาว 2 เมตร จ านวน 1 ชิน้ / กลุ่ม 

    2.4) เทปกาวหรอืเทปใส จ านวน 1 ม้วน / กลุ่ม 

    2.5) ถ่าน ขนาด 9V แบบสี่เหลี่ยม จ านวน 2 ก้อน / กลุ่ม  

   3) น าครุภัณฑก์ารศกึษา วัสดุ ที่เตรยีมไว้จัดวางบนโต๊ะปฏิบัติการ ให้เรียบร้อย 

   4) เปิดหอ้งปฏิบัติการ เปิดไฟ เครื่องปรับอากาศ และระบบโสตทัศนูปกรณ์  

   5) ให้บริการนิสติในการเบิก ยืม ครุภัณฑก์ารศกึษาและวัสดุ 

    

 
เครื่องวัดความเข้มแสงสว่าง (Lux Meter) 

 

ภาพที่ 11 ครุภัณฑ์การศึกษาท่ีใช้ในบทปฏิบัติการ การตรวจวิเคราะห์สภาวะ 

            การท างานที่เกี่ยวกับแสงสว่าง 

 

ที่มา: จาตุรนต์ กัณทะธง, 2565 

 



61 

         
        (1) ขาตั้ง (Tri pod)      (2) ป้ายแขวนขณะท าการตรวจวัด          (3) ตลับเมตร 

 

      
                   (4) เทปกาวหรอืเทปใส            (5) ถ่านขนาด 9V แบบสี่เหลี่ยม 

 

ภาพที่ 12 วัสดุที่ใช้ในบทปฏิบัติการ การตรวจวเิคราะห์สภาวะ 

                  การท างานท่ีเกี่ยวกับแสงสว่าง 

 

ที่มา: จาตุรนต์ กัณทะธง, 2565 

 

   ระหว่างนิสิตท าการเตรียมความพร้อม  (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 2560) 

   1) อธิบายขั้นตอนการใช้เครื่องมอืและการตรวจวัดดังนี้ 

    1.1) ใส่ถ่านเครื่องวัดความเข้มแสงสว่าง 

    1.2) เปิดเครื่อง ท าการปรับเทียบเครื่องวัดความเข้มแสงสว่างโดยการปิดฝา        

เซลรับแสง (Photo cell) แล้วท าการปรับเทียบให้ค่าเป็นศูนย์ ให้เรียบร้อย 

    1.3) ติดตั้งเครื่องวัดความเข้มแสงสว่างกับขาตั้งกล้องในกรณีท าการตรวจวัด

แบบพื้นที่  (Area Measurement) หากท าการตรวจวัดแบบเฉพาะจุด (Spot Measurement)      

ไม่ต้องท าการยึดเครื่องกับขาตั้งกล้อง 

    1.4) ปรับระดับขาตั้งกล้องให้อยู่ในระดับแนวระนาบสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร

ให้หาค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสวา่ง โดยวัดค่าความเข้มของแสงสว่างทุก ๆ 2 X 2 ตารางเมตร  
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    1.5) หากการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างบริเวณที่พนักงานหรือผู้ที่ถูกตรวจวัด

ต้องท างานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุด หรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการท างาน ให้ตรวจวัด          

ในจุดที่สายตาตกกระทบชิน้งานหรอืจุดที่ท างานของพนักงาน (Workstation) 

    1.6) แจกเอกสารเพิ่มเติมให้กับนิสิตเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา โดยยึด

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง          

(ประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน, 2561) ดังนี้  

 

 
 

ภาพที่ 13 การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างบรเิวณพื้นที่ทั่วไปที่มีการสัญจร              

        ในภาวะฉุกเฉิน (กรณีเป็นเส้นทางที่มีบันไดหนีไฟ) 

 

ที่มา: กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน, 2563  
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ภาพที่ 14 การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างบรเิวณพื้นที่ทั่วไป 

 

ที่มา: กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน, 2563 
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ภาพที่ 15 การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างการวัดแบบเฉพาะจุด 

 

ที่มา: กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน, 2563 

 

มาตรฐานตารางที่ 2 เป็นเรื่องความสว่าง ณ จุดที่ตามอง ถ้าวัดแสงแล้วไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดถือ

ว่า ผ่าน แตถ่้ามากกว่า ก็ถือวา่ผ่าน เพียงแตถ่้ามากกว่ามาก ก็ต้องระวังเรื่องแสงจ้าไป จะท าให้

มีปัญหากับสายตา ยิ่งสว่างไสวมากก็ต้องไปใช้ตารางที่ 3 มาประกอบด้วย นั่นคอืจากจุดที่มอง

ไปถึงปลายนิ้วคนท างานและถัดจากนั้นไป ระดับแสงสว่างตอ้งเป็นไปตามตารางที่ 3  
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ภาพที่ 16 การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างการวัดแบบเฉพาะจุดแบบวัด 3 พื้นที่ 

 

ที่มา: กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน, 2563 

 

มาตรฐานตารางที่  3 เป็นมาตรฐานของการท างานในที่ที่ตาต้องมองที่สว่างมาก ๆ             

(งานทั่วไปน่าจะ 400-600 ลักซ์) เมื่อมองในที่สว่างมาก พื้นที่รอบ ๆ ถัดไปจึงต้องไม่มืดเกินไป 

มิเช่นนนั้นอาจจะมีปัญหากับตาและการมองเห็น ระดับความสว่างจึงเป็น 300 และ 200 ลักซ์

ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 



66 

  หลังนิสิตท าการเตรยีมความพร้อม 

   1) แจง้นสิิตน าถ่านออกจากตัวเครื่องวัดความเข้มแสงสว่าง 

   2) รับคืน ครุภัณฑก์ารศกึษา และวัสดุ 

   3) ตรวจเช็คครุภัณฑ์การศกึษา และวัสดุ จัดเก็บเข้าตู้เก็บเครื่องมือ 

   4) ตรวจเช็คความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ ปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศ                

ปิดระบบโสตทัศนูปกรณ์ 

   5) ปิดห้องปฏิบัติการ 

 

   6.3 บทปฏิบัติการ การตรวจวเิคราะห์สภาวะการท างานที่เกี่ยวกับเสียง 

     การเลือกเครื่องมือวัดเสียง ก่อนอื่นจะต้องทราบวัตถุประสงค์ในการตรวจ เช่น 

ต้องการตรวจวัดระดับเสียงเพื่อใช้ประเมินผลในทางกฎหมาย ควรเลือกใช้เครื่องวัดเสียง 

(Sound Level Meter) แต่ถ้าต้องการตรวจวัดเพื่อควบคุมเสียง ควรใช้เครื่องวิเคราะห์ความถี่ 

(Frequency Analyzer) และหากต้องการวัดเสียงกระทบหรือกระแทกจะต้องใช้เครื่องวัดเสียง

กระทบหรือเสียงกระแทก ( Impulse or Impact Noise Meter) หรือ หากผู้ปฏิบัติงานมีการ

เคลื่อนย้ายท างานในพืน้ที่ต่างๆ ที่มีระดับเสียงไม่ เท่ากันหรอืได้รับเสียงที่ดังไม่คงที่ ควรเลือกใช้

เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม (Noise Dosimeter)  

 

   ก่อนนิสิตเริ่มท าการเตรยีมความพร้อม 

   1) จัดเตรียมครุภัณฑก์ารศกึษา 

    1.1) เครื่องวัดระดับความดังเสียง (Sound Level Meter) จ านวน 1 เครื่อง / กลุ่ม 

    1.2) เครื่องวัดระดับเสียงสะสม (Noise Dosimeter) จ านวน 1 เครื่อง / กลุ่ม 

    1.3) เครื่องปรับเทียบความดังเสียง (Noise Calibrator) จ านวน 3 เครื่อง          

วางโต๊ะสว่นกลาง 

   2) จัดเตรียมวัสดุ 

    2.1) ขาตั้งกล้อง จ านวน 1 อัน / กลุ่ม 

    2.2) ป้ายแขวนขณะท าการตรวจวัด จ านวน 1 แผ่น / กลุ่ม 

    2.3) ถ่าน ขนาด AAA อย่างละ 8 ก้อน / กลุ่ม 

    2.4) ถ่าน ขนาด AA อย่างละ 8 ก้อน / กลุ่ม 

   3) น าครุภัณฑ์การศกึษา วัสดุ ที่เตรยีมไว้จัดวางบนโต๊ะปฏิบัติการ ให้เรียบร้อย 

   4) เปิดหอ้งปฏิบัติการ เปิดไฟ เครื่องปรับอากาศ และระบบโสตทัศนูปกรณ์  
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   5) ให้บริการนิสติในการเบิก ยืม ครุภัณฑก์ารศกึษาและวัสดุ 

   6 ) ก รณี เค รื่ อ ง วั ด ร ะ ดั บ เสี ย งส ะส ม  (Noise Dosimeter)  ไม่ ได้ ใ ช้ ถ่ า น 

นักวิทยาศาสตร์จะท าการชาตแบตเตอรี่ของเครื่องไว้ให้ ก่อนที่จะมีการใช้งาน อย่างน้อย

ประมาณ 12 ช่ัวโมง  

 

   
                    ยี่หอ้ Svantek                                               ยี่หอ้ Rion 

 (1) เครื่องวัดระดับความดังเสียง (Sound Level Meter) 

 

   
                   ยี่หอ้ Svantek 

         (2) เครื่องวัดระดับเสียงสะสม            (3) เครื่องปรับเทียบความดังเสียง  

       (Noise Dosimeter)                   (Noise Calibrator) 

                 

ภาพที่ 17 ครุภัณฑ์การศึกษาท่ีใช้ในบทปฏิบัติการ การตรวจวิเคราะห์สภาวะ 

        การท างานที่เกี่ยวกับเสียง 

 

ที่มา: จาตุรนต์ กัณทะธง, 2565  
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             (1) ขาตั้ง (Tri pod)       (2) ป้ายแขวนขณะท าการตรวจวัด 

 

  
          (4) ถ่าน ขนาด AAA                                      (5) ถ่าน ขนาด AA 

 

ภาพที่ 18 วัสดุที่ใช้ในบทปฏิบัติการ การตรวจวเิคราะห์สภาวะ 

                  การท างานท่ีเกี่ยวกับเสียง 

 

ที่มา: จาตุรนต์ กัณทะธง, 2565 

 

   ระหว่างนิสิตท าการเตรียมความพร้อม  (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 2560) 

   อธิบายขั้นตอนการใชเ้ครื่องมือและการตรวจวัดดังนี้ 

   1) เคร่ืองวัดระดับความดังของเสียง (Sound Level Meter) 

    1.1) ใส่ถ่านเครื่องวัดระดับความดังเสียง 

    1.2) เปิดเครื่อง ปรับเทียบความถูกต้องของเครื่องวัดเสียงด้วยอุปกรณ์

ตรวจสอบความถูกต้อง (Noise Calibrator) เพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นย าในการตรวจวัด           

ควรท าทุกครั้งก่อนและหลังน าไปใช้งาน วิธีการปรับเทียบความถูกต้อง ควรศึกษาจากคู่มือ         

การใชเ้ครื่องมือตามที่บริษัทผูผ้ลติก าหนด 
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    1.3) ใช้เครื่องวัดระดับความดังของเสียง (Sound Level Meter) ตั้งค่าต่าง ๆ          

ในกรณีที่พนักงานท างานในพื้นที่ใดพืน้ที่หนึ่ง ซึ่งมีระดับเสียงดังคงที่ ดังนี้ 

     - ข่าย หรอืสเกล เอ; dBA 

     - การตอบสนองแบบช้า (Slow) 

     - ช่วงการตรวจวัดตั้งไว้ที่ช่วงวัดค่าสูง 

     - อัตราที่พลังงานเสียงเพิ่มเป็นสองเท่า (Energy Exchange Rate) ที่ 5 

     - ตั้งค่าปุ่มการท างานอื่น  ๆ ตามคู่มือการใช้งานของบริษัทผู้ผลิต             

เช่น การตั้งค่าเวลาที่ ตรวจวัดเสียง เครื่องจะท าการค านวณค่าความดังเสียงเฉลี่ยในช่วงเวลา           

ที่ก าหนด หรอื บางเครื่องจะเป็นค่าเสียงเฉลี่ยตั้งแตเ่ริ่มตรวจวัดถึง ณ เวลาที่อ่านผล เป็นต้น 

     - สวมฟองน้ ากันลม (Wind Screen) ที่ไมโครโฟนของเครื่องวัดเสียง 

    1.4) ติดตั้งเครื่องวัดระดับความดังเสียงกับขาตั้ง โดยให้ไมโครโฟนอยู่ที่ระดับหู

ของพนักงานที่ก าลังปฏิบัติงาน รัศมีไม่เกิน 30 เซนติเมตร การถือเครื่องวัดเสียงของผู้ วัด        

พึงระวังการดูดซับหรือสะท้อนของเสียงเนื่องจากตัวผู้วัดเอง ทั้งนี้ให้ถือเครื่องในลักษณะเฉียง

ออกห่างล าตัวมากที่สุด หรือพิจารณาใช้เครื่องวัดเสียงติดตั้งบนขาตั้ง (Tripod) แทนการถือ           

โดยผู้ท าการตรวจวัด 

    1.5) อ่านค่าระดับเสียง และระยะเวลาที่สัมผัสเสียงของพนักงานในแต่ละ

บริเวณการท างาน และบันทึกผล รวมทั้งการบันทึกปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น อุปกรณ์คุ้มครอง

ความปลอดภัยส่วนบุคคล ที่อุดหู หรอืที่ครอบหู หรอือื่น ๆ ที่พนักงานใช้ การกระท าที่ก่อใหเ้กิด

เสียงดัง เป็นต้น 

    1.6) น าค่า TWA ที่ตรวจวัดได้  (ตัดเศษทศนิยมออก) น ามาเปรียบเทียบ                

กับเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยในการท างาน ตามตารางที่ 4 ดังนี้  

 

ตารางที่ 4 มาตรฐานระดับเสียงท่ียอมให้ลูกจ้างได้รับตลอดเวลาการท างานในแต่ละวัน 

ระดับเสียงตลอดเวลาการท างาน (TWA) 

ไม่เกนิ (เดซิเบลเอ) 

   ระยะเวลาการท างานทีไ่ด้รบัเสียงต่อวัน* 

ชั่วโมง นาท ี

82 16 - 

83 12 42 

84 10 5 

85 8 - 

86 6 21 

87 5 2 
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ตารางที่ 4 มาตรฐานระดับเสียงท่ียอมให้ลูกจ้างได้รับตลอดเวลาการท างานในแต่ละวัน 

(ต่อ) 

หมายเหตุ: ระยะเวลาการท างานที่ได้รับเสียงและระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการท างาน (TWA)       

      ให้ใชค้่ามาตรฐานที่ก าหนดในตารางข้างตน้เป็นล าดับแรก หากไม่มีค่ามาตรฐานที่ 

      ก าหนดตรงตามตารางใหค้ านวณจากสูตร ดังนี้ 

 

 

ระดับเสียงตลอดเวลาการท างาน (TWA) 

ไม่เกนิ (เดซิเบลเอ) 

   ระยะเวลาการท างานทีไ่ด้รบัเสียงต่อวัน* 

ชั่วโมง นาท ี

88 4 - 

89 3 11 

90 2 31 

91 2 - 

92 1 35 

93 1 16 

94 1 - 

95  48 

96  38 

97  30 

98  24 

99  19 

100  15 

101  12 

102  9 

103  7.5 

104  6 

105  5 

106  4 

107  3 

108  2.5 

109  2 

110  1.5 

111  1 
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T  =     8 

                               2(L- 85)/3 

 

เมื่อ T หมายถึง เวลาการท างานที่ยอมให้ได้รับเสียง (ช่ัวโมง) 

      L หมายถึง ระดับเสียง (เดซิเบลเอ) 

ในกรณีคา่ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการท างาน (TWA) ที่ได้จากการค านวณมีเศษ

ทศนยิมใหต้ัดเศษทศนยิมออก 

ที่มา: ประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน, 2561 หนา้ 15 

 

 ในกรณีที่คนงานทำงานในพื้นที่เสียงดังไม่คงที่หรือทำงานในพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีระดับ

เสียงแตกต่างกันสามารถตรวจวัดการได้รับหรอืสัมผัสเสียงดังได้ ดังนี้ 

  1.7) เครื่องวัดเสียง (Sound Level Meter) 

 1.7.1) ในกรณีที่คนงานท างานในพื้นที่เสียงดังไม่คงที่ ด าเนินการตรวจวัด

เช่นเดียวกับ คนงานท างานในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งซึ่งมีระดับเสียงดังคงที่ (ตามข้อ 1 .3-1.5)        

โดยท าการบันทึกข้อมูลการตรวจวัดความดังเสียง ณ ระดับต่าง ๆ และระยะเวลาการท างาน 

แล้วน าค่ามาค านวณตาม สูตร.... (1) 

        1.7.2) ในกรณีท างานในพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีระดับเสียงแตกต่างกัน            

ให้ด าเนินการตรวจวัด เช่น เดียวกับคนงานท างานในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งซึ่งมีระดับเสียงดังคงที่ 

(ตามข้อ 1.3-1.5) หากแต่ท าการตรวจวัดและบันทึกค่าของทุกพื้นที่การท างานของคนงานที่

ย้ายไปปฏิบัติงาน ตรวจวัดระดับเสียง ในพื้นที่การท างานของพนักงานนั้นที่ได้เคลื่อนย้ายไป

และระยะเวลาการท างานที่สัมผัสเสียงในระดับนั้น ๆ และน าค่ามาค านวณตามสูตร ... (1) 

       การค านวณหาระดับเสียงเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้รับตลอดเวลาการท างาน 

หรอืตลอด 8 ช่ัวโมง ด้วยสูตรดังตอ่ไปนี้ 

 

D = [ C1/T1 + C2/T2 + … + Cn/Tn ] x 100 ……………. (1) 

 

โดย  D  = ปริมาณเสียงสะสมที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ มีหน่วยเป็นรอ้ยละ (% Dose)                            

 Cn  = ระยะเวลาที่สัมผัสเสียง ณ พืน้ที่ n หรอืที่ระดับเสียงหนึ่งๆ 
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 Tn   = ระยะเวลาที่อนุญาตใหส้ัมผัสเสียง ณ พื้นที่ n หรือที่ระดับเสียงนั้น ๆ (ตามตาราง

ที่ประกาศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

        จากนั้นค านวณหาระดับเสียงดังเฉลี่ย (TWA) ที่คนงานสัมผัสตลอดเวลาการ

ท างานในแต่ละวันเป็นระดับเสียงเฉลี่ยในเวลา 8 ช่ัวโมง ในหน่วย dBA จาก ค่า D โดยใช้        

การค านวณจากสูตร.... (2) 

 

TWA 8 ชั่วโมง = 10 log (D/100) + 85 ……………….. (2) 

           

         1.7.3 ค่า TWA 8 ช่ัวโมง ที่ค านวณได้ เป็นการแปลงปริมาณเสียงสะสมให้

เป็นค่าเฉลี่ยระดับ ความดังของเสียงในเวลา 8 ช่ัวโมง ดังนั้น ค่า TWA8 ช่ัวโมง ที่ค านวณได้ 

ต้องไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ 

   2) เคร่ืองวัดปริมาณเสียงสะสม (Noise Dosimeter) 

   2.1) ตรวจสอบเครื่องให้พร้อมใช้งาน และตั้งค่าของเครื่อง ดังนี้ 

       2.1.1) Threshold Level ที่ 80 dBA ระดับเสียงดังที่เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม

เริ่มบันทึก 

       2.1.2) Criteria Level ที่ 85 dBA 

       2.1.3) อัตราที่พลังงานเพิ่มเป็นสองเท่า (Energy Exchange Rate) ที่ 3 

 2.2) น าเครื่องตรวจวัดติดที่ เข็มขัดหรือกระเป๋าพนักงานที่ต้องการตรวจวัด          

และติดตั้งไมโครโฟนบนไหล่หรือบ่าหรือปกเสื้อผู้ปฏิบัติงานอย่างมั่นคง ไม่หลุดหรือแกว่ง 

ไมโครโฟนอยู่ที่ระดับหูของพนักงานและรัศมีไม่เกิน 30 เซนติเมตร และการติดตั้งต้องไม่สร้าง

ความร าคาญหรือขัดขวางการปฏิบัติงานของผู้ถูกตรวจวัด รวมทั้งการอธิบายข้อปฏิบัติ              

และข้อห้ามต่างๆ ให้เข้าใจวัตถุประสงค์อย่างถูกต้อง เช่น ไม่น าไมโครโฟนมาบันทึกเสียง              

กับเพื่อนพนักงานคนอื่น ๆ ไม่น าไปใกล้เครื่องจักรเพื่อบันทึกค่า เป็นต้น หากต้องการตรวจวัด

เสียงที่ไม่คงที่ในพืน้ที่ใด ๆ สามารถใช้เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสมวัด ได้เช่นกัน 

 2 .3 ) เปิ ด เครื่อ ง เครื่ อ งจะเริ่ มอ่ านค่ าระดับ เสี ยง และบั นทึ กข้อมูลต่ าง ๆ               

จนเสร็จสิ้นเวลา ที่ตัง้ค่าไว้ โดยตั้งคา่เวลาตรวจวัดตั้งแตเ่ริ่มงานจนเลิกงาน 

 2.4) น าค่าปริมาณเสียงสะสมที่ตรวจวัดได้ (D) ค านวณหาระดับเสียงดังเฉลี่ย (TWA) 

ที่คนงานสัมผัสตลอดเวลาการท างานในแต่ละวัน เป็นระดับเสียงเฉลี่ยใน เวลา 8 ช่ัวโมง (TWA 

8 ช่ัวโมง) ในหน่วย dBA  

 2.5) ค่า TWA  8 ช่ัวโมง ที่ค านวณได้ตอ้งไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ 
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  หลังนิสิตท าการเตรยีมความพร้อม 

   1) แจง้นสิิตน าถ่านออกจากตัวเครื่องวัดระดับความดังเสียง (Sound Level meter) 

   2) รับคืน ครุภัณฑก์ารศกึษา และวัสดุ 

   3) ตรวจเช็คครุภัณฑ์การศกึษา และวัสดุ จัดเก็บเข้าตู้เก็บเครื่องมือ 

   4) ชาตแบตเตอรี่ของเครื่องวัดเสียงสะสม (Noise Dosimeter) ก่อนเก็บเข้าตู้เพื่อ

เป็นการรักษาสภาพแบตเตอรี่ของเครื่อง 

   5) ตรวจเช็คความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ ปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศ                

ปิดระบบโสตทัศนูปกรณ์ 

   6) ปิดหอ้งปฏิบัติการ 

 

   6.4 บทปฏิบัติการ การเก็บตัวอย่างฝุ่นทุกขนาด (Total Dust) และการ

วิเคราะห์โดยการช่ังน้ าหนัก (Total Dust Sampling and Gravimetric Analysis) 

   การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ตัวอย่างฝุ่นที่ก่อให้เกิดความร าคาญทุกขนาด 

(Total Nuisance Dust) ประยุกต์ใช้วิธีการเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ตัวอย่างตามวิธีการ

มาตรฐานของสถาบันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแหง่ชาติสหรัฐอเมริกา (NIOSH Method) 

    

   ก่อนนิสิตเริ่มท าการเตรยีมความพร้อม 

   1) จัดเตรียมครุภัณฑก์ารศกึษา 

    1.1) ปั๊มดูดตัวอย่างอากาศชนิด High–Flow หรอื Multi–Flow จ านวน 1 เครื่อง / กลุ่ม 

    1.2) เครื่องปรับเทียบความถูกต้องของปั๊มดูดตัวอย่างอากาศ จ านวน 1 เครื่อง / กลุ่ม 

    1.3) เครื่องช่ังน้ าหนักฝุ่น ที่อ่านค่าได้ถึงทศนิยมต าแหน่งที่  3 ของหน่วย

มิลลกิรัม เชน่ 0.001 mg เป็นต้น  จ านวน 2 เครื่อง วางโต๊ะส่วนกลางหอ้งเครื่องช่ัง 

    1.4) ตู้ดูดความชื้นชนิดสุญญากาศ (Vacuum Desiccator) จ านวน 1 เครื่อง           

วางโต๊ะสว่นกลางหอ้งเครื่องช่ัง 

   2) จัดเตรียมวัสดุ 

    2.1) ขาตั้งชุดเก็บตัวอย่างอากาศ จ านวน 1 อัน / กลุ่ม 

    2.2) ป้ายแขวนขณะท าการตรวจวัด จ านวน 1 แผ่น / กลุ่ม 
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    2.3) กระดาษกรอง PVC ขนาด 37 มม. รูพรุน 5.0 ไมครอน พร้อมด้วยแผ่น

เสริม (Cellulose Support Pad) จ านวน 3 ชุด / กลุ่ม 

    2.4) ตลับบรรจุกระดาษกรอง 3 ช้ัน และจุกปิดทางเข้าออกของอากาศ จ านวน 

3 ชุด / กลุ่ม 

    2.5) Cellulose Shrink Band ส าหรับใช้หุ้มรอยต่อแต่ละช้ันของตลับบรรจุ

กระดาษกรองท่อพลาสตกิอ่อน จ านวน 5 เส้น / กลุ่ม 

    2.6) Cassette Adapter ส าหรับใช้ในการตอ่ท่อพลาสติกอ่อนกับรูเปิดด้านล่าง  

(Outlet) ของตลับบรรจุกระดาษกรองใหพ้อดี จ านวน 2 อัน / กลุ่ม 

    2.7) ท่อพลาสตกิอ่อน จ านวน 2 เส้น / กลุ่ม  

    2.8) แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างอากาศ จ านวน 1 ฉบับ / กลุ่ม 

    2.9) แบบบันทึกผลการวิเคราะหต์ัวอย่าง จ านวน 1 ฉบับ / กลุ่ม 

   3) น าครุภัณฑก์ารศกึษา วัสดุ ที่เตรยีมไว้จัดวางบนโต๊ะปฏิบัติการ ให้เรียบร้อย 

   4) เปิดหอ้งปฏิบัติการ เปิดไฟ เครื่องปรับอากาศ และระบบโสตทัศนูปกรณ์  

   5) ให้บริการนิสติในการเบิก ยืม ครุภัณฑก์ารศกึษาและวัสดุ 

   6) กรณีปั๊มดูดตัวอย่างอากาศ  ไม่ได้ใช้ถ่าน นักวิทยาศาสตร์จะท าการชาต

แบตเตอรี่ของเครื่องไว้ให้ ก่อนที่จะมีการใชง้าน อย่างนอ้ยประมาณ 12 ช่ัวโมง 

 

  
             (1) ปั๊มดูดตัวอย่างอากาศ          (2) เครื่องปรับเทียบความถูกต้อง                     

                     รุ่น Gilair Plus                                       (Primary Calibrator) 

 

ภาพท่ี 19 ครุภัณฑ์การศึกษาท่ีใช้ในบทปฏิบัติการ การเก็บตัวอย่างฝุ่นทุกขนาด  

                   (Total Dust) และการวเิคราะห์โดยการชั่งน้ าหนัก (Total Dust Sampling  

                    and Gravimetric Analysis) 
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        (3) เครื่องช่ัง ทศนยิม 6 ต าแหน่ง                      (4) ตู้ดูดความชื้น (Desiccator) 

 

 
(5) โถแก้วดูดความชืน้ (Desiccator) 

 

ภาพท่ี 19 ครุภัณฑ์การศึกษาท่ีใช้ในบทปฏิบัติการ การเก็บตัวอย่างฝุ่นทุกขนาด  

                   (Total Dust) และการวเิคราะห์โดยการชั่งน้ าหนัก (Total Dust Sampling  

                    and Gravimetric Analysis) (ต่อ) 

 

หมายเหตุ: โถดูดความชืน้จะใช้ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ ตู้ดูดความชื้นไม่สามารถใช้งานได้ 

ที่มา: จาตุรนต์ กัณทะธง, 2565 
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     (1) ขาตั้งชุดเก็บตัวอย่าง                 (2) ป้ายแขวน             (3) กระดาษกรอง ชนิด PVC 

               (Tri pod)                     ขณะท าการตรวจวัด 

 

         
           (4) แผ่นเสริม              (5) ตลับบรรจุกระดาษกรอง               (6) Parafilm 

    (Cellulose Support Pad)                  พร้อมจุกปิด 

 

         
 (7) ขอ้ต่อ (Cassette Adapter)         (8) คีมคีบ (Forceps)              (9) ท่อพลาสติกอ่อน 

 

ภาพท่ี 20 วัสดุที่ใช้ในบทปฏิบัติการ การเก็บตัวอยา่งฝุ่นทุกขนาด (Total Dust)              

   และการวเิคราะห์โดยการชั่งน้ าหนัก (Total Dust Sampling  

   and Gravimetric Analysis) 

 

ที่มา: จาตุรนต์ กัณทะธง, 2565 
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   ระหว่างนิสิตท าการเตรียมความพร้อม (ศศิวิมล บุตรสีเขียว, จิราพร ข าจันทร์ 

และจาตุรนต ์กัณทะธง, 2560) 

   1) อธิบายขั้นตอนการใช้เครื่องมือการปรับความถูกต้องของอัตราการไหลของ

อากาศของปั๊มดูดอากาศก่อนน าไปเก็บตัวอย่างดังนี้ 

    1.1) กดปุ่ม “ON” เพื่อให้ปั๊มท างาน ประมาณ 5 นาที 

    1.2 ) น าตลั บบรรจุกระดาษกรอง 3  ช้ัน  ที่ บ รรจุก ระดาษกรอง PVC                     

ขนาด 37 มม. รูพรุน 5.0 ไมครอน พร้อมด้วยแผ่นเสริม (Cellulose Support Pad) ต่อเข้ากับท่อ

พลาสตกิอ่อนทั้ง 2 ดา้น โดยใช้ Cassette Adaptor เป็นตัวช่วยในการเชื่อมต่อ 

    1.3) ต่อปลายท่อพลาสติกอ่อนดา้น “Inlet” ของตลับบรรจุกระดาษกรองเข้ากับ

เครื่องปรับเทียบความถูกต้องของปั๊มดูดตัวอย่างอากาศ 

    1.4) ต่อปลายท่อพลาสติกอ่อนด้าน “Outlet” ของตลับบรรจุกระดาษกรอง           

เข้ากับปั๊มดูดตัวอย่างอากาศ 

    1.5) ปรับอัตราการไหลของอากาศที่ปั๊มจนได้ระดับ 1.5 – 2 (ลิตร/นาที) lpm 

โดยอ่านค่าจากหนา้จอเครื่องปรับเทียบความถูกต้องของปั๊มดูดตัวอย่างอากาศ 

   2) อธิบายขั้นตอนการเตรียมกระดาษกรอง PVC เพื่อใช้ในการเก็บตัวอย่างฝุ่น ดังนี้

    2.1) บันทึกข้อมูลต่างๆ ลงในแบบบันทึกผลการวิเคราะห์ตัวอย่างโดยการ              

ช่ังน้ าหนัก 

    2.2) ปรับศูนย์เครื่องช่ังน้ าหนัก 

    2.3) ใช้คีมคีบกระดาษกรองออกจากเครื่อง Desiccator ผ่านกระดาษกรองไป

มาบนเครื่องก าจัดไฟฟ้าสถิต วางกระดาษกรองลงบนจานรับน้ าหนักของเครื่องช่ัง อ่านผลด้วย

ค่านิยมอย่างนอ้ยต าแหน่งที่ 3 ของหนว่ยมิลลิกรัม 

    2.4) ช่ังน้ าหนักกระดาษกรองซ้ าอีกครั้ง หากผลลัพธ์แตกต่างกันเกิน               

0.005 มิลลิกรัม ใหป้รับศูนย์เครื่องช่ังใหม่ และท าการปรับเทียบมาตรฐานเครื่องช่ังน้ าหนักอีกครั้ง 

    2 .5 ) ในกรณี ที่ น้ าหนักของกระดาษกรอง 2  ครั้ งแตกต่ างกั น ไม่ เกิ น                  

0.005 มิลลกิรัม ให้หาค่าเฉลี่ย และบันทึกผลน้ าหนักของกระดาษกรองก่อนเก็บตัวอย่าง 

    2.6) ใช้คีมคีบแผ่นเสริม (Support Pad) เขียนหมายเลขตัวอย่างไว้ตรงขอบวาง

คว่ าลงบนตลับบรรจุกระดาษกรองช้ันล่างสุด (Outlet) ให้สามารถมองเห็นหมายเลขตัวอย่าง

จากด้านนอกของตลับบรรจุกระดาษกรองได้ (NIOSH Method # 0500) 

    2.7) ใช้คีมคีบกระดาษกรอง PVC ที่ช่ังน้ าหนักแล้วจากจานรับน้ าหนักของ

เครื่องช่ังวางทับลงบนแผน่เสริม 
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    2.8) ประกอบช้ันกลางและช้ันบนของตลับบรรจุกระดาษกรองเข้าด้วยกัน กด

รอบ ๆ ให้แนน่ ปิดจุกบนและล่าง 

    2.9) ใช ้Cellulose Shrink Band รัดรอบบริเวณรอยต่อระหว่างช้ันของตลับบรรจุ 

กระดาษกรอง ทิง้ไว้แห้ง (ประมาณ 6 ช่ัวโมง) 

   3) อธิบายขั้นตอนการเก็บตัวอย่างฝุน่ทุกขนาด 

    3.1) น าชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นรวมที่ประกอบเรียบร้อยแล้วไปเก็บตัวอย่างฝุ่นรวม

ในสถานประกอบการที่จัดเตรียมไว้ให้  

    3.2) บันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น วันที่  สถานที่  ความดัน อุณหภูมิ ฯลฯ ลงใน

แบบฟอร์มการเก็บตัวอย่าง 

    3.3) กดปุ่ม “ON” ให้ปั๊มเริ่มท างานประมาณ 5 นาที ก่อนต่อท่อพลาสติกอ่อน

และตลับบรรจุกระดาษกรองเข้ากับปั๊ม (เมื่อต่อตลับบรรจุกระดาษกรองเข้ากับปั๊มทุกครั้งอย่า

ลืมถอดจุกที่ปิดทางเข้าและออกของอากาศออก่อนเสมอ) 

    3.4) ตรวจสอบอัตราการไหลของอากาศของปั๊มที่ตั้งไว้ ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ 

เนื่องจากการขนย้ายสัมภาระ หรือจากอุณหภูมิและความดันที่แตกต่างไปจากสภาพใน

หอ้งปฏิบัติการ โดยใช้เครื่องปรับเทียบความถูกต้องของปั๊มดูดตัวอย่างอากาศ 

    3.5) หากท าการเก็บตัวอย่างอากาศแบบพื้นที่ (Area Sampling) ให้ตั้งขาตั้ง

สามขาปรบัความสูงเพื่อติดตัง้ตลับบรรจุกระดาษกรองในระดับหายใจ (Breathing Zone) 

    3.6) แขวนปั๊มไว้กับขาตั้งสามขา ติดตั้งตลับบรรจุกระดาษกรองในระดับหายใจ 

ใช้เทปยึดตลับบรรจุกระดาษกรองกับขาตั้งให้แนน่ 

    3.7) บันทึกเวลาเริ่มเก็บตัวอย่างลงในแบบบันทึกการเก็บตัวอย่างอากาศ 

    3.8) เมื่อสิ้นสุดการเก็บตัวอย่างให้บันทึกเวลาที่ใช้ไป (Elapse Time) ลงในแบบ

บันทึกการเก็บตัวอย่างอากาศ 

    3.9) ถอดชุดเก็บตัวอย่างอากาศจากจุดที่ตรวจวัด น าไปตรวจสอบอัตราการ

ไหลของอากาศของปั๊มดูดตัวอย่างอากาศหลังจากเก็บตัวอย่าง (Post calibration) บันทึกผล 

    3.10) ค านวณหาค่าเฉลี่ยอัตราการไหลของอากาศจากค่าอัตราการไหลของ

อากาศก่อนเก็บตัวอย่างและอัตราการไหลของอากาศหลังเก็บตัวอย่าง 

    หมายเหตุ: อัตราการไหลของอากาศของปั๊มดูดตัวอย่างหลังเก็บตัวอย่างควร

ใกล้เคียงกับก่อนเก็บตัวอย่าง ซึ่งไม่ควรแตกต่างกันเกิน ± 10% 
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    3.11) ปิดปั๊มดูดอากาศ และถอดชิ้นส่วนของชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นออกจากกัน ปิด

จุกกั้นทางเข้าและออกของอากาศของตลับบรรจุกระดาษกรองให้แน่น น าส่งห้องปฏิบัติการโดย

อย่าคว่ าตลับบรรจุกระดาษกรอง เด็ดขาด 

3.12 เมื่อถึงห้องปฏิบัติการแล้ว ถอดจุกออก ก่อนน าตลับบรรจุกระดาษกรองใส่ในตู้ดูด

ความชื้นชนิดสุญญากาศ (Vacuum Desiccator) โดยใส่ตู้ไว้นานอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง ถ้าเป็นตู้ดูด

ความช้ืนแบบธรรมดา ให้ใส่ตู้ไว้นาน 24 ช่ัวโมง 

   4) การวิเคราะหป์ริมาณฝุน่ทุกขนาด 

    4.1) ปรับศูนย์เครื่องช่ัง และปรับเทียบมาตรฐานเครื่องช่ัง 

    4.2) น าตลับบรรจุกระดาษกรองออกจากตู้ดูดความชื้น แยกชิ้นกลางของตลับ

ออกจากชิ้นลา่งโดยใช้ Cassette Opener งัดเบา ๆ พร้อมกับหมุนตลับไปรอบ ๆ 

    4.3) ใช้คีมคีบกระดาษกรอง PVC น าไปเคลื่อนที่ผ่านเครื่องก าจัดไฟฟ้าสถิต    

แล้วน าไปวางบนจานรับน้ าหนักของเครื่องช่ัง 

    4.4) อ่านน้ าหนัก (Post Weight) ด้วยทศนิยมอย่างน้อยต าแหน่งที่ 3 ของหน่วย

มิลลิกรัม (เช่น 0.001 mg) และจดบันทึกค่าน้ าหนักที่อ่านได้ลงในแบบบันทึกผลการวิเคราะห์

ตัวอย่างอากาศ 

    4.5) ค านวณความเข้มข้นของฝุ่นรวมในตัวอย่างอากาศ ในหน่วยของมิลลิกรัม

ต่อลูกบาศก์เมตร ตาม NIOSH Method # 0500 

     

 ความเข้มข้นของฝุน่ทุกขนาดที่ได้จากการเก็บตัวอย่าง ค านวณได้จากสูตรต่อไปนี ้ 

 

C = (W2 - W1) – (B2 – B1) x 103 mg/m3 

           V 

 

C = ค่าความเข้มข้นของฝุน่ทุกขนาด (มิลลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

W1 = น้ าหนักกระดาษกรองก่อนเก็บตัวอย่าง (มิลลิกรัม) 

W2 = น้ าหนักกระดาษกรองหลังเก็บตัวอย่าง (มิลลกิรัม) 

B1 = น้ าหนัก Blank ก่อนเก็บตัวอย่าง (มิลลกิรัม) 

B1 = น้ าหนัก Blank หลังเก็บตัวอย่าง (มิลลกิรัม) 

V = ปริมาตรของอากาศจากการเก็บตัวอย่างอากาศ (ลิตร) 
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   หลังนิสิตท าการเตรยีมความพร้อม 

   1) แจง้นสิิตลา้งท าความสะอาด วัสดุ และอุปกรณ์ 

   2) รับคืน ครุภัณฑก์ารศกึษา และวัสดุ 

   3) ตรวจเช็คครุภัณฑ์การศกึษา และวัสดุ จัดเก็บเข้าตู้เก็บเครื่องมือ 

   4) ชาตแบตเตอรี่ของเครื่องปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ ก่อนเก็บเข้าตู้เพื่อเป็นการรักษา

สภาพแบตเตอรี่ของเครื่อง 

   5) ตรวจเช็คความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ ปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศ                

ปิดระบบโสตทัศนูปกรณ์ 

   6) ปิดหอ้งปฏิบัติการ 

 

   6.5 บทปฏิบัติการ การเก็บตัวอย่างฝุ่นขนาดเล็กที่เข้าถึงและสะสมในถุงลม   

ของปอดได้(Respirable Dust) และการวิเคราะห์โดยการชั่งน้ าหนัก (Respirable Dust 

Sampling and Gravimetric Analysis) 

   บ่อยครั้งที่ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณฝุ่นทุกขนาดไม่เพียงพอต่อการประเมินอันตราย           

ที่มผีลกระทบต่อสุขภาพ ฝุน่ทุกขนาดประกอบด้วยอนุภาคของแข็งที่มีขนาดต่าง ๆ กัน เมื่อเข้าสู่

ระบบทางเดินหายใจอนุภาคที่มีขนาดใหญ่ อาจถูกจับไว้โดยขนจมูก อนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า 

อาจเข้าไปถึงหลอดลม แขนงปอด หรือถุงลมของปอดได้อนุภาคที่มีมวลมากและโมเมนตัมสูง 

จะตกกระทบ (Impaction) กับผนังของระบบทางเดินหายใจ ท าให้เดินทางไปไม่ถึงระบบทางเดิน

หายใจส่วนกลาง อนุภาคที่ตกกระทบบริเวณหลอดลมและแขนงปอดอาจถูกก าจัดออกจาก

ระบบทางเดินหายใจได้ด้วยการขับเคลื่อนของเซลล์ขนและเยื่อเมือกในหลอดลมและแขนงปอด 

(Muco-ciliary Escalator)/ ในส่วนของอนุภาคที่มีขนาดเล็กที่มีมวลและโมเมนตัมน้อยจะไม่ตก

กระทบบริเวณผนังของหลอดลมและแขนงปอดเนื่องจากมีการเคลื่อนที่อย่างอิสระ (Brownian 

Movement) จึงสามารถเดินทางเข้าไปถึงถุงลมของปอดได้ อนุภาคเหล่านี้อาจท าอันตรายต่อ

เนื้อปอดเอง หรือถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสโลหิตไปตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย จนถึงอวัยวะ

เป้าหมาย อนุภาคขนาดเล็กที่สามารถเดินทางถึงถุงลมของปอดได้ จะมีขนาดเส้นผา่นศูนย์กลาง

น้อยกว่า10 ไมครอน โดยมีค ามัธยฐานของมวลอยู่ระหว่าง 3.5 - 5 ไมครอน เนื่องจาก

ศักยภาพเชิงอันตราย (Potential Health Hazard) ของอนุภาคต่าง ๆ มีความแตกต่างกันขึ้นกับ

ประเภท ชนิด ขนาด และรูปร่างของอนุภาคนั้น ๆ ในบทนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับการเก็บตัวอย่าง

อนุภาคที่ เข้าถึงและสะสมในถุงลมของปอดได้ (Respirable Fraction of Particulate Matter)           

ซึ่งในบทนี้จะเรียกสั้น ๆ ว่า Respirable Dust Respirable Dust อาจประกอบด้วย อนุภาคที่ก่อ
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พยาธิสภาพด้วยตัวของมันเอง เช่น Quartz ซึ่งเป็นผลึกของสารอินทรีย์ที่ไม่สามารถย่อยสลาย

ในปอดได้ หรืออาจท าหน้าที่เป็นตัวพา (Carrier) ของสารพิษอื่น ๆ เช่น โลหะหนัก ไอระเหยของ

ตัวท าละลายอินทรีย์ (cyclohexane-soluble Fraction) ดังเช่นในกรณีของฝุ่นจากการผลิตยาง

รถยนต์ เป็นต้น ในเรื่องนี้จะกล่าวถึงการ เก็บตัวอย่างฝุ่นที่ก่อให้เกิดความร าคาญ (Nuisance 

Respirable Dust) ตามวิธีการมาตรฐานขององค์การ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่ง

สหรัฐอเมริกา (NIOSH Method # 0600) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ Respirable Dust ที่ประกอบด้วย 

Quartz น้อยกว่า 1% เพราะหากมี Quartz มากว่า 1 % ต้องวิเคราะห ์% Quartz ร่วมดว้ย 

    

   ก่อนนิสิตเริ่มท าการเตรยีมความพร้อม 

   1) จัดเตรียมครุภัณฑก์ารศกึษา 

    1.1) ปั๊มดูดตัวอย่างอากาศชนิด High–Flow หรอื Multi–Flow จ านวน 1 เครื่อง / กลุ่ม 

    1.2) เครื่องปรับเทียบความถูกต้องของปั๊มดูดตัวอย่างอากาศ จ านวน 1 เครื่อง / กลุ่ม 

    1.3) เครื่องช่ังน้ าหนักฝุ่น ที่อ่านค่าได้ถึงทศนิยมต าแหน่งที่  3 ของหน่วย

มิลลกิรัม เชน่ 0.001 mg เป็นต้น  จ านวน 2 เครื่อง วางโต๊ะสว่นกลางหอ้งเครื่องช่ัง 

    1.4) ตู้ดูดความชื้นชนิดสุญญากาศ (Vacuum Desiccator) จ านวน 1 เครื่อง           

วางโต๊ะสว่นกลางหอ้งเครื่องช่ัง 

   2) จัดเตรียมวัสดุ 

    2.1) ขาตั้งกล้อง จ านวน 1 อัน / กลุ่ม 

    2.2) ป้ายแขวนขณะท าการตรวจวัด จ านวน 1 แผ่น / กลุ่ม 

    2.3) กระดาษกรอง PVC ขนาด 37 มม. รูพรุน 5.0 ไมครอน พร้อมด้วยแผ่น

เสริม (Cellulose Support Pad) จ านวน 3 ชุด / กลุ่ม 

    2.4) ตลับบรรจุกระดาษกรอง 3 ช้ัน และจุกปิดทางเข้าออกของอากาศ จ านวน 

3 ชุด / กลุ่ม 

    2.5) Cellulose Shrink Band ส าหรับใช้หุ้มรอยต่อแต่ละช้ันของตลับบรรจุ

กระดาษกรองท่อพลาสติกอ่อน จ านวน 5 เส้น / กลุ่ม 

    2.6) Cassette Adapter ส าหรับใช้ในการตอ่ท่อพลาสติกอ่อนกับรูเปิดด้านล่าง  

(Outlet) ของตลับบรรจุกระดาษกรองใหพ้อดี จ านวน 2 อัน / กลุ่ม 

    2.7) ท่อพลาสตกิอ่อน จ านวน 2 เส้น / กลุ่ม 

    2.8) Calibration Chamber/Jar จ านวน 3 อัน วางโต๊ะส่วนกลางในหอ้งปฏิบัติการ  

    2.9) SKC Aluminum Cyclone/ Nylon Dorr-Oliver Cyclone จ านวน 1 อัน / กลุ่ม 
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    2.10) Sampler Holder ส าหรับใส่ตลับบรรจุกระดาษกรองและ Cyclone เพื่อ

หนบีที่ปกเสื้อของตัวอย่าง จ านวน 1 อัน / กลุ่ม 

    2.11) แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างอากาศ จ านวน 1 ฉบับ / กลุ่ม 

    2.12) แบบบันทึกผลการวิเคราะหต์ัวอย่าง จ านวน 1 ฉบับ / กลุ่ม 

   3) น าครุภัณฑก์ารศกึษา วัสดุ ที่เตรยีมไว้จัดวางบนโต๊ะปฏิบัติการ ให้เรียบร้อย 

   4) เปิดหอ้งปฏิบัติการ เปิดไฟ เครื่องปรับอากาศ และระบบโสตทัศนูปกรณ์  

   5) ให้บริการนิสติในการเบิก ยืม ครุภัณฑก์ารศกึษาและวัสดุ 

   6) กรณีปั๊มดูดตัวอย่างอากาศ  ไม่ได้ใช้ถ่าน นักวิทยาศาสตร์จะท าการชาต

แบตเตอรี่ของเครื่องไว้ให ้ก่อนที่จะมีการใชง้าน อย่างนอ้ยประมาณ 12 ช่ัวโมง 

 

  
             (1) ปั๊มดูดตัวอย่างอากาศ                         (2) เครื่องปรับเทียบความถูกต้อง                     

                    รุ่น Gilair Plus                                        (Primary Calibrator) 
                                                                               

  
        (3) เครื่องช่ัง ทศนยิม 6 ต าแหน่ง                      (4) ตู้ดูดความชื้น (Desiccator) 

 

ภาพท่ี 21 ครุภัณฑ์การศึกษาท่ีใช้ในบทปฏิบัติการ การเก็บตัวอย่างฝุ่นขนาดเล็ก 

      ที่เข้าถงึและสะสมในถุงลมของปอดได้ (Respirable Dust) และการ 

   วิเคราะห์โดยการชั่งน้ าหนัก (Respirable Dust Sampling and  

      Gravimetric Analysis) 
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(5) โถแก้วดูดความชืน้ (Desiccator) 

 

ภาพท่ี 21 ครุภัณฑ์การศึกษาท่ีใช้ในบทปฏิบัติการ การเก็บตัวอย่างฝุ่นขนาดเล็ก 

      ที่เข้าถงึและสะสมในถุงลมของปอดได้ (Respirable Dust) และการ 

   วิเคราะห์โดยการชั่งน้ าหนัก (Respirable Dust Sampling and  

      Gravimetric Analysis) (ต่อ) 
 

หมายเหตุ: โถดูดความชืน้จะใช้ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ ตู้ดูดความชื้นไม่สามารถใช้งานได้ 

ที่มา: จาตุรนต์ กัณทะธง, 2565 

 

         
    (1) ขาตั้งชุดเก็บตัวอย่าง                 (2) ป้ายแขวน             (3) กระดาษกรอง ชนิด PVC 

              (Tri pod)                      ขณะท าการตรวจวัด 

 

ภาพท่ี 22 วัสดุที่ใช้ในบทปฏิบัติการ การเก็บตัวอยา่งฝุ่นขนาดเล็กที่เข้าถงึและสะสม 

                  ในถุงลมของปอดได้ (Respirable Dust) และการวเิคราะห์โดยการชั่งน้ าหนัก   

                 (Respirable Dust Sampling and Gravimetric Analysis) 
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            (4) แผ่นเสริม             (5) ตลับบรรจุกระดาษกรอง               (6) Parafilm 

    (Cellulose Support Pad)                   พร้อมจุกปิด 
 

         
 (7) ขอ้ต่อ (Cassette Adapter)        (8) คีมคีบ (Forceps)               (9) ท่อพลาสติกอ่อน 
 

   
                    (10) Aluminum Cyclone              (11) Nylon Dorr-Oliver Cyclone  

 

   
                      (11) Sampler Holder                    (12) Calibration Chamber  

 

ภาพท่ี 22 วัสดุที่ใช้ในบทปฏิบัติการ การเก็บตัวอยา่งฝุ่นขนาดเล็กที่เข้าถงึและสะสม 

                  ในถุงลมของปอดได้ (Respirable Dust) และการวเิคราะห์โดยการชั่งน้ าหนัก   

                (Respirable Dust Sampling and Gravimetric Analysis) (ต่อ) 

 

ที่มา: จาตุรนต์ กัณทะธง, 2565 
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   ระหว่างนิสิตท าการเตรียมความพร้อม (ศศิวิมล บุตรสีเขียว, จิราพร ข าจันทร์  

และจาตุรนต ์กัณทะธง, 2560) 

   1) อธิบายขั้นตอนการใช้เครื่องมือการปรับความถูกต้องของอัตราการไหลของ

อากาศของปั๊มดูดอากาศก่อนน าไปเก็บตัวอย่างดังนี้ 

    1.1) กดปุ่ม “ON” เพื่อให้ปั๊มท างาน ประมาณ 5 นาที 

    1.2 ) น าตลั บบรรจุกระดาษกรอง 3  ช้ัน  ที่ บ รรจุก ระดาษกรอง PVC                     

ขนาด 37 มม. รูพรุน 5.0 ไมครอน พร้อมด้วยแผ่นเสริม (Cellulose Support Pad) ต่อเข้ากับ 

Cyclone 

    1.3) สวม Calibration Chamber เข้าที่ขาของ Cyclone โดยใช้นิ้วมือแตะน้ าเพียง

เล็กน้อยชโลมบริเวณรอยต่อของ Chamber กับ Cyclone ดันเข้าให้แนน่ 

    1.4) ต่อปลายท่อพลาสติกอ่อนด้าน Chamber เข้ากับมาตรวัดอัตราการไหล

ของอากาศชนิดฟองสบู่ 

    1.5) ต่อปลายท่อพลาสติกอ่อนด้าน “Outlet” ของตลับบรรจุกระดาษกรองเข้า

กับปั๊มดูดตัวอย่างอากาศ 

    1.6) ปรับอัตราการไหลของอากาศที่ปั๊มจนได้ระดับ 1.9 lpm หรอืตามที่ cyclone 

แต่ละชนิดก าหนดไว้ โดยอ่านค่าจากหน้าจอเครื่องปรับเทียบความถูกต้องของปั๊มดูดตัวอย่าง

อากาศ  

   2) อธิบายขั้นตอนการเตรียมกระดาษกรอง PVC เพื่อใช้ในการเก็บตัวอย่างฝุ่น ดังนี้

    2.1) บันทึกข้อมูลต่างๆ ลงในแบบบันทึกผลการวิเคราะห์ตัวอย่างโดยการ              

ช่ังน้ าหนัก 

    2.2) ปรับศูนย์เครื่องช่ังน้ าหนัก 

    2.3) ใช้คีมคีบกระดาษกรองออกจากเครื่อง Desiccator ผ่านกระดาษกรองไป

มาบนเครื่องก าจัดไฟฟ้าสถิต วางกระดาษกรองลงบนจานรับน้ าหนักของเครื่องช่ัง อ่านผลด้วย

ค่านิยมอย่างนอ้ยต าแหนง่ที่ 3 ของหนว่ยมิลลิกรัม 

    2.4) ช่ังน้ าหนักกระดาษกรองอีกครั้ง หากผลลัพธ์แตกต่างกันเกิน 0.005 

มิลลกิรัม ให้ปรับศูนย์เครื่องช่ังใหม ่และท าการปรับเทียบมาตรฐานเครื่องช่ังน้ าหนักอีกครั้งหนึ่ง 

    2.5) ในกรณีที่น้ าหนักของกระดาษกรอง 2 ครั้งแตกต่างกันไม่เกิน 0.005 

มิลลกิรัม (วัดซ้ า 3 ครั้ง) ให้หาค่าเฉลี่ย 
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    2.6) ใช้คีมคีบแผ่นเสริม (Support Pad) เขียนหมายเลขตัวอย่างไว้ตรงขอบ วาง

คว่ าลงบนตลับบรรจุกระดาษกรองช้ันล่างสุด (Outlet) ให้สามารถมองเห็นหมายเลขตัวอย่าง

จากด้านนอกของตลับบรรจุกระดาษกรองได้ (NIOSH Method # 0600) 

    2.7) ใช้คีมคีบกระดาษกรอง PVC ที่ ช่ังน้ าหนักแล้วจากจานรับน้ าหนัก        

ของเครื่องช่ัง วางทับลงบนแผน่เสริม 

    2.8) ประกอบช้ันกลางและช้ันบนของตลับบรรจุกระดาษกรองเข้าด้วยกัน                 

กดรอบ ๆ ให้แน่น ปิดจุกบนและล่าง 

    2.9) ใช้ Cellulose Shrink band รัดรอบบริเวณรอยต่อระหว่างช้ันของตลับบรรจุ

กระดาษกรอง ถอดจุกออก ก่อนน าตลับบรรจุกระดาษกรองใส่ในตู้ดูดความชืน้ชนิดสุญญากาศ 

(Vacuum Desiccator) โดยใส่ตู้ไว้นานอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง ถ้าเป็นตู้ดูดความชื้นแบบธรรมดา           

ให้ใส่ตู้ไว้นาน 24 ช่ัวโมง 

   3) อธิบายขั้นตอนการเก็บตัวอย่างอนุภาคที่เข้าถึงและสะสมในถุงลมของปอดได้ 

    3.1) กดปุ่ม “ON” ให้ปั๊มเริ่มท างานประมาณ 5 นาที 

    3.2) ประกอบชุดเก็บตัวอย่างอากาศ โดยถอดช้ันบน (Air Inlet) ของตลับบรรจุ

กระดาษกรองออกประกอบ Cyclone เข้าแทน 

    3.3) สวม Calibration Chamber เข้าที่ขาของ Cyclone โดยใช้นิ้วมือแตะน้ า เพียง

เล็กน้อยชโลมบริเวณรอยต่อของ Chamber กับ Cyclone ดันเข้าให้แนน่ 

    3.4) ต่อปลายท่อพลาสติกอ่อนด้าน Chamber เข้ากับ เครื่องปรับเทียบความ

ถูกต้องของปั๊มดูดตัวอย่างอากาศ  

    3.5) บันทึกข้อมูลต่าง ๆ เช่น วันที่ สถานที่ ความดัน อุณหภูมิ ฯลฯ ลงในแบบ

บันทึกผลการเก็บตัวอย่างอากาศ 

    3.6) เมื่อตรวจสอบอัตราการไหลของอากาศอย่างถูกต้องแล้ว ถอด Calibration 

Chamber ออก น า Sampler Holder ประกอบเข้าที่หน่วยเก็บตัวอย่างอากาศ 

    3.7) ติดตั้งชุดเก็บตัวอย่างอากาศเข้ากับตัวพนักงาน โดยอธิบายวัตถุประสงค์

ของการเก็บตัวอย่างและขอความรว่มมอืให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดต่าง ๆ ของการเก็บตัวอย่าง 

    3.8) บันทึกเวลาเริ่มเก็บตัวอย่างลงในแบบบันทึกการเก็บตัวอย่างอากาศ 

    3.9) เมื่อสิ้นสุดการเก็บตัวอย่าง บันทึกเวลาที่ปิดเครื่อง และเวลาที่ใช้ไป 

(Elapse Time) ลงในแบบบันทึกการเก็บตัวอย่างอากาศ 

    3.10) ท าการตรวจสอบอัตราการไหลของอากาศของชุดเก็บตัวอย่างอากาศอีก

ครั้งหนึ่ง (Post Calibration) บันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกการเก็บตัวอย่างอากาศ 
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    3.11) อัตราการไหลของอากาศของปั๊มหลังเก็บตัวอย่าง ควรใกล้เคียงกับก่อน

เก็บตัวอย่างซึ่งไม่ควรจะเกิน ± 10% 

    3.12) ค านวณหาค่าเฉลี่ยอัตราการไหลของอากาศจากค่าอัตราการไหล          

ของอากาศก่อนเก็บตัวอย่างและอัตราการไหลของอากาศหลังเก็บตัวอย่าง 

    3.13) กดปุ่ม “OFF” เพื่อยุติการท างานของปั๊มดูดตัวอย่างอากาศ 

   4) การวิเคราะหป์ริมาณฝุน่ทุกขนาด 

    4.1) ปรับศูนย์เครื่องช่ัง และปรับเทียบมาตรฐานเครื่องช่ัง 

    4.2) น าตลับบรรจุกระดาษกรองออกจากตู้ดูดความชื้น แยกชิ้นกลางของตลับ

ออกจากชิ้นลา่งโดยใช้ Cassette Opener งัดเบา ๆ พร้อมกับหมุนตลับไปรอบ ๆ 

    4.3) ใช้คีมคีบกระดาษกรอง PVC น าไปเคลื่อนที่ผ่านเครื่องก าจัดไฟฟ้าสถิต    

แล้วน าไปวางบนจานรับน้ าหนักของเครื่องช่ัง 

    4.4) อ่านน้ าหนัก (Post Weight) ด้วยทศนิยมอย่างน้อยต าแหน่งที่ 3 ของหน่วย

มิลลิกรัม (เช่น 0.001 mg) และจดบันทึกค่าน้ าหนักที่อ่านได้ลงในแบบบันทึกผลการวิเคราะห์

ตัวอย่างอากาศ 

    4.5) ค านวณความเข้มข้นของฝุ่นขนาดเล็กที่เข้าถึงและสะสมในถุงลมของปอด

ในตัวอย่างอากาศ ในหน่วยของมลิลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตาม NIOSH Method # 0600 

     

  ความเข้มข้นของตัวอย่าง ค านวณได้จากสูตรต่อไปนี ้ 

 

C = (W2 - W1) – (B2 – B1) x 103 mg/m3 

           V 

 

C = ค่าความเข้มข้นของฝุน่ขนาดเล็กที่เข้าถึงและสะสมในถุงลมของปอด (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

W1 = น้ าหนักกระดาษกรองก่อนเก็บตัวอย่าง (มิลลกิรัม) 

W2 = น้ าหนักกระดาษกรองหลังเก็บตัวอย่าง (มิลลกิรัม) 

B1 = น้ าหนัก Blank ก่อนเก็บตัวอย่าง (มิลลกิรัม) 

B1 = น้ าหนัก Blank หลังเก็บตัวอย่าง (มิลลกิรัม) 

V = ปริมาตรของอากาศจากการเก็บตัวอย่างอากาศ (ลิตร) 
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   หลังนิสิตท าการเตรยีมความพร้อม 

   1) แจง้นสิิตลา้งท าความสะอาด วัสดุ และอุปกรณ์ 

   2) รับคืน ครุภัณฑก์ารศกึษา และวัสดุ 

   3) ตรวจเช็คครุภัณฑ์การศกึษา และวัสดุ จัดเก็บเข้าตู้เก็บเครื่องมือ 

   4) ชาตแบตเตอรี่ของเครื่องปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ ก่อนเก็บเข้าตู้เพื่อเป็นการรักษา

สภาพแบตเตอรี่ของเครื่อง 

   5) ตรวจเช็คความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ ปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศ                

ปิดระบบโสตทัศนูปกรณ์ 

   6) หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเตรียมความพร้อมแล้ว จะแจ้งรายชื่อกลุ่มนิสิต          

รายชื่อของหน่วยงาน และวันที่พร้อมเวลา ที่จะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน 

   7) ปิดหอ้งปฏิบัติการ 

 7. ขั้นตอนนิสิตออกฝึกปฏิบัติการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน        

ในหน่วยงานจริง 

7.1 นิสิตต้องกรอกใบเบิก ยืม คืน สารเคมี วัสดุ เครื่องแก้ว (L-002) ในกรณีที่มี

ความตอ้งการใช้ 

7.2 นิสิตต้องกรอกใบยืม คืน ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และวัสดุคงทนถาวร (L-003)     

ให้ครบถ้วน 

7.3 การฝึกปฏิบัติการตรวจวัดในหน่วยงานจริงนิสิตจะได้ใช้ความรู้ด้านทักษะ             

ทางวิชาการการวางแผนการตรวจวัด การเดินส ารวจโรงงาน การตรวจวัดสภาพแวดล้อม             

ในการท างาน ระเบียบข้อบังคับ การรวบรวม-วิเคราะห์  ข้อมูล/การเขียนรายงานผล                 

เพื่อส่งสถานประกอบการ  

7.4 ภายหลังการตรวจวัดเสร็จสิ้น นิสิตรวบรวม วเิคราะห ์ประเมินผลการตรวจวัด

กับกฎหมายและให้ข้อเสนอแนะ ในรูปแบบเล่มรายงานให้อาจารย์ จ านวน 1 เล่ม พร้อมไฟล์

อิเล็กทรอนิกส์โดยผา่นการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา และประธานหลักสูตรแล้ว ซึ่งในการนี้

นักวิทยาศาสตร์จะเป็นผู้จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์การศึกษา พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษา

ให้แก่นสิิตในการลงพื้นที่ตรวจวัดในหนว่ยงานจริงที่ได้รับมอบหมายประจ ากลุ่มนัน้ ๆ  

7.5 นิสิตคืนวัสดุ  อุปกรณ์  หรือครุภัณฑ์การศึกษา พร้อมทั้ งตรวจเช็คท า           

ความสะอาด ให้เรียบร้อยโดยให้อยู่ในสภาพพรอ้มใชง้านอยู่เสมอ 
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 8. ขั้นตอนจัดส่งหนังสือขอขอบคุณ รูปเล่มรายงานและไฟล์ข้อมูลผลการ

ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้กับแหล่งฝึกปฏิบัติการที่เข้าด าเนินการตรวจวัด 

  8.1 หลังจากนิสิตด าเนินการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างานเสร็จสิ้นแล้วนั้น

นักวิทยาศาสตร์ต้องด าเนินการจัดส่งหนังสือขอขอบคุณ รูปเล่มรายงานและไฟล์ข้อมูล              

ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้กับแหล่งฝึกปฏิบัติการที่เข้าด าเนินการตรวจวัด

  8.2 ประเมินผลการใช้ห้องปฏิบัติการโดยแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้

ห้องปฏิบัติการและประเมินความพึงพอใจการใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการส าหรับนิสิตที่ฝึก

ปฏิบัติการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน ของแต่ละภาคการศกึษา 

   8.3 นักวิทยาศาสตร์ต้องตรวจสอบ ดูแลบ ารุงรักษา วัสดุ  อุปกรณ์  อีกรอบ

หลังจากที่มีการฝึกปฏิบัติการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน และมีการตรวจสอบวัน

สอบเทียบอุปกรณ์ครั้งต่อไป เพื่อให้พรอ้มตอ่การใชง้าน 
 

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การติดตามผลการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการส าคัญที่ช่วยตรวจสอบความก้าวหนา

ของงานที่มอบหมาย ลดความเสียหายของงานที่อาจเกิดขึ้น ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการวัดผล

การปฏิบัติงานที่สม่ าเสมอและต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐานที่ก าหนดไว 

รวมถึงทราบแนวโน้มของปญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานช่วยให

สามารถแกไขได้ทันเวลา เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละชวงเวลา วาได้ด าเนินการ          

ไปในขั้นตอนใดแล้วบรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงคที่ก าหนดไวในแต่ละขั้นตอนหรือไม ่     

และเป็นการช่วยในการปรับปรุงและแกไขขอเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน            

เมื่อมีการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ  ๆจะช่วยท าใหสามารถรับทราบขอบกพรอง

ได้ทันเวลา สงผลใหนักวิทยาศาสตร์และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้หารือร่วมกันเพื่อแกไข           

ขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจะช่วยใหเกิดการวางแผน              

เพื่อรับมือกับเหตุการณต่าง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณะฝึกปฏิบัติการ ทั้งนี้การวางแผนจะช่วยใหเกิดการ

พัฒนาผลการปฏิบัติงาน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งส าคัญในการประเมินผลช่วยในการพัฒนางาน           

และพัฒนาตัวของนักวิทยาศาสตร์เอง ทั้งนี้ ผลจากการประเมินการปฏิบัติงานจะบงชี้วานักวิทยาศาสตร์

หรือผู้ปฏิบัติงานจะตองพัฒนาในเรื่องใดบ้าง เพื่อใหเหมาะสมกับต าแหนงหนาที่และความ

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเมื่อนักวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาแลว ยอมสงผลใหเกิดการ

พัฒนางานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ยังเป็นการคาดหวัง

ระหว่างผู้ประเมินและนักวิทยาศาสตร์ เนื่องจากการประเมินผลที่มีการตกลงร่วมกันถึงเกณฑ 



90 

การประเมินยอมก่อใหเกิดความรูสึกที่ดีระหว่างกัน และยอมรับในผลของการประเมิน อันน าไปสู่

การปรับปรุงแกไขขอบกพรองด้วยความเต็มใจ นักวิทยาศาสตร์ มีการประเมินผลการให้บริการ

จากการประเมินคุณภาพเอือ้ต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในการรับบริการโดยการใช้แบบประเมิน

ความพึงพอใจในการใช้ห้องปฏิบัติการ มาวิเคราะหผ์ลและสรุปรายงานต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ประจ ารายวิชา เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงการให้บริการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้

หอ้งปฏิบัติการ โดยการตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมดีังนี้  

1. มีการประเมินผลจากการขอใชห้อ้งปฏิบัติการ 

2. มีการตรวจสอบจากขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติจากผลงานที่เกิดขึ้น 

3. มีการประเมินผลความพึงพอใจจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา รวมทั้งนิสติ 

4. มีการสอบถามในข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในการใชบ้ริการหอ้งปฏิบัติการ 

5. มีการประเมินผลความเพียงพอ ความทันสมัย ความพร้อมใช้งานของวัสดุ อุปกรณ์

และครุภัณฑก์ารศกึษา ในห้องปฏิบัติการ 
 

จรรยาบรรณ คุณธรรม จรยิธรรมในการปฏิบัติงาน 

 จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพ การงานแต่ละ

อย่าง ก าหนดขึน้  เพื่อรักษา และสร้างเสริมเกียรตคิุณ ช่ือเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียน

เป็นลายลักษณ์อักษร หรอืไม่ก็ได้  

  คุณธรรม หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงมาตรฐานทางศีลธรรม และเป็นรูปแบบของ

ความคิดและการกระท าบนพื้นฐานของมาตรฐานทางศีลธรรม คุณธรรมอาจนับรวมในบริบท

กว้าง ๆ ของค่านิยม บุคคลแต่ละคนละมีแก่นของค่านิยมภายใจที่ เป็นหลักของความเชื่อ 

ความคิด  ความเห็น ของคน ๆ นั้น  ความซื่อสัตย์ต่อเอง ( integrity) ในแง่ของค่านิยม             

คือคุณธรรมที่ เชื่อมค่านิยมของคน ๆ นัน้เข้ากับ ความเชื่อ ความคิด ความเห็น และ การกระท า

ของเขา สังคมมีค่านิยมร่วมที่คนในสังคมยึดถือร่วมกัน ค่านิยมส่วนตัว โดยทั่วไปแล้ว มักจะเข้า

กับค่านิยมของสังคม 

  จริยธรรม หมายถึง  กฎเกณฑ์ที่เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงาม  

เหมาะสม และเป็นที่นิยมชมชอบหรือยอมรับจากสังคม เพื่อความสันติสุขแห่งตนเองและความ

สงบเรียบร้อยของสังคม  

  ดังนั้น การมีจรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน จึงเป็นการ

ปฏิบัติงานอย่างมีจิตใจส านึก ถูกวิธี เป็นขั้นตอน มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นใน

สังคม เนื่องด้วยผู้ปฏิบัติงานเป็นบุคลากรสายสนับสนุนของทางมหาวิทยาลัยพะเยา มีหน้าที่

หลักในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยพะเยา ให้นิสิตตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์

สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของทางคณะและมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานจึงยึดระเบียบ

มห าวิ ท ย าลั ย  ว่ าด้ ว ย  จ ร รย าบ รรณ  แล ะคุ ณ ธ ร รม ขอ งบุ ค ล าก ร  พ .ศ .2 5 5 4                 

(ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา, 2554) และประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2564 

(ประมวลจริยธรรม, 2564) มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด นอกจากนี ้             

สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์พึงมีตาม จรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรม ของมหาวิทยาลัย           

ได้แก่ดังนี ้ 

 1. มีความซื่อสัตย์ ในการปฏิบัติงานจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และงานที่ได้รับ

มอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความจริงใจ และไม่คดโกงหรือหลอกลวงผู้อื่น จึงจะได้รับความ

ไว้วางใจจากผู้รว่มงาน 

  2. มีความเสียสละ ในการปฏิบัติร่วมกับผู้อื่น จะต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

มากกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักการให้และการแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวัง

ผลตอบแทนเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อุทิศตนเพื่อการท างาน จงึจะได้รับ

ความรักและความนับถือจากผู้รว่มงาน 

  3. มีความยุติธรรม ในการท างานต้องไม่ล าเอียงหรือยืดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามที่           

ความเชื่อส่วนตัวจะต้องมีความเป็นกลาง ยึดถือความถูกต้องเป็นหลัก ไม่มีอคติกับเรื่องต่าง ๆ 

ที่ได้ยินหรือได้รับฟัง            

  4. มีความประหยัด จะต้องรู้จักอดออม ไม่ฟุ่มเฟือย ตอ้งค านึงถึงความคุ้มค่าในการใช้

ทรัพยากร โดยการน าสิ่งที่เหลือใช้หรือสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แล้วมาดัดแปลง ซ่อมแซม หรือแก้ไข 

เพื่อใช้ในการท างาน  

  5. มีความขยันและอดทน จะต้องมีความมุ่งมั่นต่องานที่ ได้รับมอบหมาย เพื่อให้งาน

นั้น บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้ เมื่อพบปัญหาหรืออุปสรรคในการท างาน          

ให้น าปัญหาหรืออุปสรรคนั้นมาปรับปรุงและแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งปัญหาหรืออุปสรรคเหล่านั้น         

จะเป็นบทเรียนพร้อมที่จะก้าวสูง่านต่อไปได้อย่างมั่นคง 

  6. มคีวามรับผดิชอบ ในการปฏิบัติงานต้องมีความรับผดิชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

  7. มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามหลักธรรมภิบาล 

  8. มีความตรงต่อเวลา เป็นวินัยพื้นฐานในการปฏิบัติงาน มีความตรงต่อเวลา ไม่มา

ท างานสายและต้องส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามก าหนด เพราะหากไม่ส่งงานตามก าหนดจะท า

ให้ผู้ที่ท างานได้รับผลกระทบ และจะท าให้งานนั้นไม่เสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งสร้างความ

เสียหายต่อองค์กร 
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บทท่ี 5  

 

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน 

 

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 ในการปฏิบัติงานของผู้จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน มักพบเจอปัญหาและอุปสรรคในบางครั้ง      

และเพื่อให้การปฏิบัติงานด าเนินต่อไปได้  ต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขปัญหา เพื่อให้งาน        

ที่ปฏิบัติอยู่นั้นส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ตามแผนปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนาทั้งงาน           

และตัวของผู้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้จัดท าจึงรวบรวมปัญหาและอุปสรรค         

ที่เกิดขึน้ระหว่างการปฏิบัติงาน น ามาเป็นแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาดังตารางนี ้

 

ตารางที่ 5 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

ปัญหาอุปสรรค                     

ในการปฏิบัติงาน 
แนวทางแก้ไขพัฒนางาน 

รับรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบประจ า

รายวิชา 

1. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบประจ า

รายวิชาส่งรายละเอียด

รายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (มคอ.4) ใกล้วันเปิด

ภาคการศกึษา 

 

1. เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ประกอบกับรายวิชานี้เป็นรายวิชาภาคบังคับที่เปิดสอน           

ทุกปีการศึกษา จึงท าให้สามารถน ารายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (มคอ.4) ของปีที่ผ่านมาปรับใช้ 

และให้อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาได้ทบทวนเนือ้หาที่ใช้

ในการเรียนการสอนในเบือ้งตน้ได้ 

ตรวจสอบฐานข้อมูลแหล่งฝึกปฏิบัติการ 

1. ดว้ยสถานการณ์โรคติดเชือ้

ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) 

แพร่ระบาด ท าให้บาง

หนว่ยงานปฏิเสธใหเ้ข้าฝกึ

ปฏิบัติการตรวจวัด 

1. ค้นหาแหล่งฝึกใหมเ่พิ่มเติม เพื่อให้ทันต่อก าหนดการ ลง

พืน้ที่ฝกึปฏิบัติการ 

2. เพื่อใหก้ารด าเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

หากแหล่งฝึกปฏิบัติการไม่ครบ ใหด้ าเนนิการตดิต่อ

หนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้นสิิตได้ลงมอื

ปฏิบัติการจรงิ 
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ตารางที่ 5 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

ปัญหาอุปสรรค                

ในการปฏิบัติงาน 
แนวทางแก้ไขพัฒนางาน 

ก าหนดวันในการเข้าตรวจวัด 

1. หน่วยงานที่จะท าการ

ตรวจวัดไม่สะดวกในวันและ

เวลา ตามก าหนดการ  

2. หน่วยงานบางหนว่ยงาน          

ไม่สามารถแจง้จุดตรวจวัดให้

ได้ ท าให้ไม่สามารถจัด

เครื่องมือที่ใชก้ารตรวจวัดได้

ครบ 

1. หากหน่วยงานที่ตอบรับเป็นแหล่งปฏิบัติการตรวจวัด

สภาพแวดล้อมในการท างานแลว้ แต่ไม่สะดวกในวัน           

และเวลาดังกล่าว นักวิทยาศาสตร์จะติดต่อกลับไปยังผู้

ประสานงาน และเลื่อนระยะเวลาในการตรวจในวัน           

และเวลาถัดไป 

2. หากเป็นหนว่ยงานที่เคยไปตรวจวัดสภาพแวดล้อม

มาแล้ว ให้อา้งองิตามจุดตรวจวัดเดิมได้ แต่หากเป็น

หนว่ยงานใหม ่ให้ยึดตามบริบทและประเภทของงานที่มี

พนักงานปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้น ๆ เป็นรายกรณีไป 

ตรวจสอบความพร้อมของการฝึกปฏิบัติการ 

1. วัสดุ อุปกรณ์ หรอืครุภัณฑ ์

ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 

2. การส่งเครื่องมอืสอบเทียบ

บางเครื่องมือต้องใช้ระยะ

เวลานาน 

1. ด าเนนิการจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ 

ก่อนที่มกีารเรียนการสอนล่วงหนา้อย่างน้อย 1 เดือน         

และควรส ารวจอาจารย์ผู้สอนในแต่ละบทปฏิบัติการ      

ในความต้องการใช้ กรณีมีการใชว้ัสดุสิ้นเปลืองในการ

เรียนการสอน  

2. ใหน้ักวิทยาศาสตรด์ าเนินการ ก่อนมีการฝกึปฏิบัติ              

และทบทวนการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานจรงิ 

ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน และควรจัดใหม้ีการตรวจสอบ

วันหมดอายุของใบรับรองการสอบเทียบตามมาตรฐาน 

(Certificate) เป็นประจ า 
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ตารางที่ 5 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

ปัญหาอุปสรรค                 

ในการปฏิบัติงาน 
แนวทางแก้ไขพัฒนางาน 

การจัดเตรยีมวัสดุอุปกรณ์ในแต่ละบทปฏิบัติการการฝึกปฏิบัติการตรวจวัด

สภาพแวดล้อมในการท างาน 

1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ไม่ได้

เนื่องจากมีการใช้

หอ้งปฏิบัติการก่อนหน้า 

2. มีการใช้หอ้งปฏิบัติการที่

ตรงกัน 

3. ระบบโสตทัศนูปกรณ์มี

ปัญหา 

1. ในการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ หรอืครุภัณฑ์ต้องเตรียมตัว

ก่อนอย่างน้อย 2 วัน โดยจัดเตรียมไว้ในตะกร้า และระบุ

รายวิชาให้ชัดเจน ป้องกันการหยิบจับผิดบทปฏิบัติการ    

2. ให้อาจารย์ผู้สอนท าการจองในแบบฟอร์มการขอใช้

หอ้งปฏิบัติการ โดยให้ระบุวัตถุประสงค์การใช้ จากนั้น

นักวิทยาศาสตร์จะด าเนินการแจ้งในปฏิทินการใช้หอ้งแบบ

ออนไลน์ เพื่อให้ผู้รับบริการทราบว่าสามารถเข้าใช้ได้ในวัน

เวลาที่แจง้ 

3. ก่อนที่จะมีการใช้หอ้งปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์จะท า

การตรวจสอบระบบโสตทัศนูปกรณ์ก่อนที่อาจารย์จะเข้า

ใช้งานก่อนล่วงหน้า อย่างน้อย 1 ช่ัวโมง หากมีอุปกรณ์ได้

ช ารุด เสียหายจะได้ท าการแก้ไขได้ทันที 

การเตรยีมความพร้อมนิสิตในด้านทักษะวิชาการและทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ก่อนออก

ฝึกปฏิบัติการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ก่อนนิสิตเริ่มท าการเตรยีม

ความพร้อม 

1. นิสติไม่กรอกเอกสารยืม-คืน 

วัสดุอุปกรณ์ก่อนเริ่มเรยีน 

2. อาจารย์ไม่ได้ตรวจสอบ

จ านวนนิสิตที่เข้าฝกึปฏิบัติใน

แตล่ะครั้ง 

 

 

 

ก่อนนิสิตเริ่มท าการเตรยีมความพร้อม 

1. ชีแ้จงและท าความตกลงกับอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ          

และนิสติในการยืม-คนื วัสดุอุปกรณ์ก่อนเริ่มเรียนก่อน        

15 นาที เพื่อเป็นการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้หาก

วัสดุอุปกรณ์เกิดช ารุด เสียหาย ก่อนการใชง้านในแต่ละ

บทปฏิบัติการ 

2. นักวิทยาศาสตร์ ต้องด าเนินการตรวจสอบจ านวนนิสิต

ที่ลงทะเบียนเรียน ในระบบบริการการศึกษาก่อน พรอ้ม

พิมพ์รายชื่อนิสติเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบก่อนเข้า

หอ้งปฏิบัติการ 
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ตารางที่ 5 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

ปัญหาอุปสรรค                 

ในการปฏิบัติงาน 
แนวทางแก้ไขพัฒนางาน 

ระหว่างนิสิตท าการเตรยีม

ความพร้อม 

1. ด้วยสถานการณ์โรคติดเชือ้

ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) 

แพร่ระบาด ท าให้นิสติใช้งาน

อุปกรณ์ และเครื่องมอืไม่เป็น  

2. นสิิตไม่ระมัดระวังในการใช้

เครื่องมือ   

 

หลังนิสิตท าการเตรยีมความ

พร้อม 

1. นสิิตลมืส่งใบยืม-คนื  

2. นิสติไม่แจ้งหากวัสดุ 

อุปกรณ์เกิดความผดิพลาด

ขณะเริ่มปฏิบัติ 

ระหว่างนิสิตท าการเตรยีมความพร้อม 

1. ให้นสิิตศึกษาคู่มอืการใช้งานในแต่ละอุปกรณ์อย่าง

ละเอียด และคอยให้ค าแนะน าตลอดระยะเวลาที่นิสติท า

การฝึกปฏิบัติการ 

2. ในระหว่างที่นิสติมีการฝึกปฏิบัตินักวิทยาศาสตร์จะท า

การกระตุน้การใชอุ้ปกรณ์ ครุภัณฑก์ารศกึษา อย่าง

ระมัดระวัง โดยการช้ีแจงถึงราคาของอุปกรณ์ และความ

ปลอดภัยขณะใชบ้ริการหอ้งปฏิบัติการ เพื่อเป็นการ

ป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นขณะนิสติท าการฝกึปฏิบัติการ 

หลังนิสิตท าการเตรยีมความพร้อม 

1. ก่อนนิสติออกจากห้องปฏิบัติการ นิสิตต้องท าความ

สะอาดวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑก์ารศกึษา ให้เรยีบร้อยก่อน 

แล้วให้นักวิทยาศาสตร์ เป็นผูท้ าการตรวจสอบ และรับใบ

คืนจากนิสิตแตล่ะกลุ่ม 

2. นักวิทยาศาสตร์ต้องให้ค าแนะน าและสามารถแก้ไข

ปัญหาได้ทันท่วงที เพื่อให้การเรยีนเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย ระหว่างการเรียนต้องให้ค าปรึกษาได้ครบทุก

กลุ่มของนิสติ 

3. หากพบว่าวัสดุ อุปกรณ์เกิดการช ารุดเสียหาย ขณะที่

นิสติฝึกปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ต้องพิจารณาร่วมกับ

อาจารย์ผู้รับผดิชอบประจ ารายวิชาในการให้นิสิต

ด าเนนิการชดใช้ตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราการชดเชยค่าเสียหายของ วัสดุ 

อุปกรณ์ และครุภัณฑใ์นห้องปฏิบัติการวทิยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 

 
 



96 

 

ตารางที่ 5 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

ปัญหาอุปสรรค                   

ในการปฏิบัติงาน 
แนวทางแก้ไขพัฒนางาน 

นิสิตออกฝึกปฏิบตัิการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างานในหน่วยงานจริง 

1. นสิิตแยกไม่ออกว่าวัสดุ กับ

ครุภัณฑก์ารศกึษาคืออะไร 

2. นสิิตไม่ได้ปรับเทียบอุปกรณ์

ก่อนออกตรวจวัดในหน่วยงาน

วันที่ลงพืน้ที่จรงิ 

1. ท าการชีแ้จงให้นสิิตทราบก่อนมีการกรอกแบบฟอร์ม 

และให้นสิิตกรอกใบเบิก ยืม คนื สารเคมี วัสดุ เครื่องแก้ว 

(L-002) ในกรณีที่ตอ้งการใช้  และให้กรอกใบยืม คืน 

ครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์และวัสดุคงทนถาวร (L-003)           

ให้ครบถ้วน  

2. นักวิทยาศาสตร์จะให้นสิิตมาเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 

ครุภัณฑก์ารศกึษาก่อนวันจริง 1 วัน เพื่อท าการเตรียม

ความพรอ้มของอุปกรณ์ให้ตรงตามจุดตรวจวัดในแต่ละ

หนว่ยงานที่นสิิตได้รับผดิชอบและให้ท าการปรับเทียบ

ครุภัณฑก์ารศกึษาให้เรียบร้อย และแนะน าห้ามเปิดใช้งาน

จนกว่าจะตรวจวัดจริง 

จัดส่งหนังสือขอขอบคุณ รูปเล่มรายงานและไฟล์ข้อมูลผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม

ในการท างานให้กับแหล่งฝึกปฏิบัติการที่เข้าด าเนินการตรวจวัด 

1. การจัดส่งเอกสารล่าช้า 

2. ไม่มีการตรวจสอบ วัสดุ 

อุปกรณ์ ก่อนเก็บ 

1. การจัดส่งเอกสารล่าช้า เนื่องจากการด าเนินการมี

ระยะเวลาในการลงนาม นักวิทยาศาสตร์จะต้อง

เตรียมการในการด าเนนิการหลังจากรับทราบจ านวน

หนว่ยงานที่ตอบรับ อย่างน้อย 7 วัน 

2. หลังจากเสร็จสิน้การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน นักวิทยาศาสตร์ต้องตรวจสอบและบ ารุงรักษา 

วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์การศกึษา และท าการชาต

แบตเตอรี่ส าหรับครุภัณฑก์ารศกึษาที่ใช้แบตเตอรี่ รวมถึง

การตรวจสอบครุภัณฑ์การศกึษาที่ใชถ้่าน โดยน าออกเพื่อ

ป้องกันการเสื่อมของถ่านและเป็นการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์

การศกึษาในห้องปฏิบัติการ 
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ข้อเสนอแนะ 

  การท าคู่มือปฏิบัติงานครั้งนี้ ถือเป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ปัญหาจากการ

ปฏิบัติงานมาท าเป็นคู่มือปฏิบัติงานครั้งแรก ผู้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานยังขาดประสบการณ์         

และความช านาญในการจัดท ารูปแบบและการเรียบเรียงค าหรือประโยคในการสื่อสารเพื่อให้

ผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจในคู่มือฉบับนี้อ่านและเกิดความเข้าใจง่ายเพื่อเป็นแนวทางของการ

ด าเนินการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานเฉพาะแต่ละบุคคล ผู้จัดท าจึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดท า

คู่มอืปฏิบัติงานไว้ดังนี้ 

  1. การมีโครงการอบรมต่อเนื่องในปีงบประมาณถัดไป จะเป็นการจะท าให้

ผูป้ฏิบัติงานมีความมั่นใจในการพัฒนางานมากขึน้ประกอบกับอายุงานที่ใช้ในการท างานจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนางานต่อไปได้  

  2. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีการพัฒนาตนเองโดยการศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ใหม่ ๆ 

น ามาประยุกต์ใชใ้นการพัฒนางานอย่างสม่ าเสมอ 

  3. การปฏิบัติงานควรค านึงถึงการท างานให้ตรงกับสภาพความเป็นจริงเป็นหลัก        

และควรมีการวางแผนรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้ คาดการณ์ ไว้ล่วงหน้า            

ซึ่งจะเป็นการช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เสียเวลาในการแก้ไข

ปัญหากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด 

  4. การจัดสรรเวลาและการรวมกิจกรรมการปฏิบัติงานที่คล้ายกัน จะท าให้

ผู้ปฏิบัติงาน ท างานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  อีกทั้งยังจะเป็นการเพิ่มระยะเวลา             

ในการตรวจสอบ วัสดุ อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์การศึกษา ในการเตรียมความพร้อมในแต่ละ           

บทปฏิบัติการ 

  5. การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ และความ

เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี เนื่องจากครุภัณฑ์การศึกษา ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง

ตามยุคสมัย ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีการศึกษา และพัฒนาตนเองในด้านการใช้เทคโนโลยีใน

การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการอย่างสม่ าเสมอ 

  6. ผู้บริหารต้องให้การสนับสนุนในการพัฒนา ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 

ตลอดจนพนักงานสายสนับสนุนทุกคน ให้มีการอบรมเฉพาะด้านเพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง  

และเพิ่มความรูเ้พื่อช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนของนิสิตของหลักสูตร 
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา. (2564). โครงสร้างการบริหารจัดการคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา. สืบค้นเมื่อ 20 สงิหาคม 2564. 

โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย. (2558). คู่มือ

การประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2            

(พิมพ์ครัง้ที่ 1). กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 

จาตุรนต์ กัณทะธง. (2565). เอกสารการฝึกปฏิบัติการตรวจวัดทางสุขศาสตร์

อุตสาหกรรม (คู่มือการฝึกปฏิบัติ). ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 

ณปภัช พงศาจริอังกูร และอมรวรรณ รังกูล. (2565). แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลกรใน

การท างานยุคความปกติใหม ่กรณีศึกษา กองบ ารุงรักษา ฝ่ายปฏิบัติการและ

บ ารุงรักษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ). Journal of 

Modern Learning Development, 7(1), 301-312. 

ทัศนพ์งษ์ ตันตปิัญจพร. (2562). ความรอ้น: ผลกระทบต่อสุขภาพ การตรวจวัดค่ามาตรฐาน 

และการปรับตัวใหท้นกับสภาพความร้อน. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ, 

11(3), 1-16. 
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ทิพย์อัปษร วชิาทร และสุนิสา ชายเกลีย้ง. (2565). การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการ

สัมผัสความรอ้นของเกษตรกรตัดอ้อยในอ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ. วารสาร

ความปลอดภัยและสุขภาพ, 15(1), 144-160. 

นิตยา ชาค ารุณ และลักษณีย์ บุญขาว. (2562). การประเมินปริมาณฝุ่นละอองของคนงานท า

อิฐมอญแดง ในต าบลหนองกินเพล อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21(11), 68-75. 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ ์วธิีการตรวจวัด และการ

วิเคราะห์สภาวะการท างานเกี่ยวกับระดับความรอ้น แสงสว่าง หรอืเสียง รวมทั้ง

ระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องด าเนินการ พ.ศ. 2561. (12 มนีาคม 2561).           

ราชกิจจานุเบกษา. 135(พิเศษ 57 ง). หน้า 11-16  
ประภาพร สงิหท์อง และทัตษภร ศรสีุข. (2564). การศึกษาปัจจัยการให้บริการเพื่อการพัฒนา

คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ กรณีศึกษา ส านักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์. วารสาร

วิทยาการจัดการปริทัศน์, 23(1), 159-172. 

ปฐมฤกษ์ มีสมบัติ, สุนิสา ชายเกลีย้ง และอนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์. (2562). ความชุกของการ

เกิดโรคจากความร้อนเนื่องจากการท างานของเกษตรกรเพาะปลูกในจังหวัดขอนแก่น. 

วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ, 11(3), 37-48. 
ปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม, สุคนธ์ ขาวกริบ และสทิธิพันธุ์ ไชยนันทน์. (2562). การตรวจวัดสิ่ง

คุกคามในสภาพแวดล้อมการท างานของพนักงานโรงงานซักฟอกย้อมเครื่องนุ่งห่ม

แหง่หนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร. สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 8(1).  

18-33. 

พจน์ ภาคภูมิ และพงษ์สิทธิ์ บุญรักษา. (2561). การประเมินแสงสว่างในสถานที่ท างาน       

ในช่วงเวลากะกลางวันและกะกลางคนืของโรงงานผลติชิน้ส่วนรถจักรยานยนต์แหง่

หนึ่งในจังหวัดชลบุรี. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 

11(1), 78-85. 

มหาวิทยาลัยพะเยา. (2564). โครงสร้างการบรหิารจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา. สืบค้นเมื่อ 

20 สงิหาคม 2564. 
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มหาวิทยาลัยพะเยา. (4 กุมภาพันธ์ 2565). ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปรัชญาการ

จัดการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา. 

มหาวิทยาลัยพะเยา. (24 กรกฎาคม 2561). ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษา

ระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2561. 

มหาวิทยาลัยพะเยา. (24 กันยายน 2558). ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา

การชดเชยค่าเสียหายของ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558. 

มหาวิทยาลัยพะเยา. (30 เมษายน 2556). ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย วินัยนิสิต 

พ.ศ.2556. 

มณฑกานต์ ฉิมเกิด และสุธรรม พงศส์ าราญ. (2560). แนวทางการพัฒนาคุณภาพการ

ให้บริการของฝา่ยวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

วารสารเกษมบัณฑิต, 18(1), 36-51. 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.  

(23 สิงหาคม 2560). ราชกิจจานุเบกษา. 134(พิเศษ 210 ง). หนา้ 5-10  

รุ่งทิพย์ นิลพัท. (2561). คุณภาพการให้บรกิารและความพึงพอใจท่ีมีความสัมพันธ์กับการ

กลับมาใช้บรกิารซ้ าของผู้รับบริการ โรงพยาบาลเปาโลรังสิต. การค้นคว้าอิสระ 

บธ.ม., มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธาน.ี 

วิภาดา สนองราษฎร์ และนวพล ชุติชาต. (2559). การตรวจวัดฝุ่นรวมและเสียงในโรงงานทอผา้

แหง่หนึ่ง ในจังหวัดนครปฐม. วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, 30(3), 1-10. 

วิไลวรรณ อิศรเดช และพระมหาประกาศติ ฐิติปสิทธิกร. (2563). การเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, 5(4),  

413-425. 

ศศวิิมล บุตรสีเขียว, จิราพร ข าจันทร์ และจาตุรนต์ กัณทะธง. (2560). การเก็บและวิเคราะห์

ตัวอย่างในงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 
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สุกัญญา พันธุ, กนิษฐา แก่นบุบผา, ณัฐนันท์ พลอยพรม และศุษิระ บุตรดี. (2565).                 

การประเมนิความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการได้รับฝุน่ PM 2.5 ในช่วงฤดูแล้งจากพืน้ที่

เทศบาลเมอืงมาบตาพุด จังหวัดระยอง. วารสารวิชาการวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 14(19), 64-82. 

สุชาดา จิตรช์นะ และสิรินารี เงินเจริญ. (2560). การตรวจวัดระดับเสียงในอาคารที่พักอาศัย

ใกล้พื้นที่ก่อสร้าง กรณีศกึษา มหาวิทยาลัยบูรพา วทิยาเขตสระแก้ว. 

วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 5(2).            

146-157. 

สุวจี ก่ออ้อ. (2562). การลดเสียงดังจากเครื่องตัดท่อโลหะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับ

ผู้ปฏิบัติงาน กรณีศึกษาในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์. วิทยานิพนธ์            

วศ.ม., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร. 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา. (2564). มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (Field Experience Specification). สืบค้นเมื่อ 8 มีนาคม 2564,              

จาก https://www.acad.nu.ac.th/devcourse/docs/ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. (2555). 

คู่มือหลักการการให้บรกิารที่ดีภายใต้กระบวนการจัดการความรู้. สบืค้นเมื่อวันที่ 

30 มีนาคม 2565, จาก http://www.ascar.rmutk.ac.th/pdf/km 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา. (2560). คู่มือการฝึกปฏิบัติการตรวจวัดทางสุขศาสตร์

อุตสาหกรรม. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 

อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม, สุภาภรณ ์ยิม้เที่ยง และจติตาภรณ์ มงคลแก่นทราย. (2562). 

สมรรถภาพปอดและความเสี่ยงทางสุขภาพจากการสัมผัสฝุ่นของพนักงานโรงโม่หิน 

จังหวัดนครศรธีรรมราช. Thai Journal of Public Health, 49(3), 339-349. 

Jiratkulthana, S. (2020). LIGHTING AND HUMAN BEHAVIOR. PSRU Journal of Science 

and Technology, 5(1), 13-22. 
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OSHA (Occupational Safety and Health Administration). (2017). OSHA Technical Manual 

Section III: Chapter 4 - Heat Stress. Retrieved march 8, 2021, from 

https://www.osha.gov/otm/section-3-health-hazards/chapter-4 
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ภาคผนวก ก 

กฎกระทรวง 

ก าหนดมาตรฐานในการบรหิาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย 

 อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง 

พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการท างานเกี่ยวกับระดับ

ความร้อน แสงสว่าง หรอืเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องด าเนินการ 
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ภาคผนวก ฃ 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการท างานเกี่ยวกับระดับ

ความร้อนแสงสว่าง หรอืเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องด าเนินการ 

(ฉบับที่ 2) 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราการชดเชยค่าเสียหายของ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ใน

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 
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วิธีการมาตรฐานขององค์การความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่ง สหรัฐอเมริกา (Niosh 

Method # 0500) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 



128 

 



129 

 

 
 

 

 

 

 



130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฆ 

วิธีการมาตรฐานขององค์การความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่ง สหรัฐอเมริกา (Niosh 

Method # 0600) 
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ภาคผนวก ง 

แบบบันทึกผลการเก็บตัวอย่างอากาศ 
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แบบบันทึกผลการเก็บตัวอย่างอากาศ 

 

สถานที่เก็บตัวอย่าง.................................................................................................................. 

ผูท้ าการเก็บตัวอย่าง................................................................................................................ 

วันที่เก็บตัวอย่าง...................................................................................................................... 

อุณหภูมิ.......................................ความดัน.....................................ความชืน้............................ 

 

แบบบันทึกผลการเก็บตัวอย่างอากาศ 

แผนก 
หมายเลข

ตัวอย่าง 

หมายเลข

ปั๊ม 

Q 

ก่อน 

Q 

หลง 

Q 

เฉลี่ย 

เวลา

เริ่ม 

เวลา

สิ้นสุด 

รวม

ระยะเวลา 

ปริมาตร

อากาศ 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

หมายเหตุ:  
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ภาคผนวก จ 

แบบบันทึกผลการวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศ 
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แบบบันทึกผลการวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศ 

 

หอ้งปฏิบัติการวเิคราะห.์...........................................หน่วยงานที่ส่งตัวอย่าง............................. 

ชื่อผู้วเิคราะห.์...........................................................ชื่อผูส้่งตัวอย่าง........................................ 

วันที่ท าการวิเคราะห.์................................................วันที่รับตัวอย่าง........................................ 

เครื่องมือที่ใชว้ิเคราะห์ (ยี่ห้อ/รุน่/เลขทะเบียน)........................................................................... 

 

แบบบันทึกผลการวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศ 

หมายเลข 

ตัวอย่าง 

lab 

หมายเลข 

ตัวอย่าง 

field 

น้ าหนัก 

ก่อน 

เก็บ 

น้ าหนัก 

หลัง 

เก็บ 

น้ าหนัก 

เฉลี่ย 

Q 

เฉลี่ย 

รวม 

ระยะเวลา 

ปริมาตร 

อากาศ 

(m3) 

ความ 

เข้มข้น 

(mg/m3) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

หมายเหตุ: 
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ภาคผนวก ฉ 

แบบฟอร์มที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติการ  

ในห้องปฏิบัติการสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
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เอกสารใบเบิก ยืม-คืน สารเคมี วัสดุ เคร่ืองแก้ว (L-002) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

เอกสารใบยืม-คนื ครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวร (L-003) 
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ภาคผนวก ช 

เอกสารที่ใช้ในการด าเนินการ 

ฝึกปฏิบัติการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
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ตังอย่าง แบบบันทกึข้อความเสนอประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต               

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยลงนาม 
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ตัวอย่าง หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน 

(กรณเีป็นหน่วยงานภายนอก) 

 
 



147 

 

ตัวอย่าง หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน 

(กรณเีป็นหน่วยงานภายใน) 
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ตัวอย่าง แบบตอบรับ 
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ตัวอย่าง หนังสือขอขอบคุณ (กรณเีป็นหน่วยงานภายนอก) 
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ตัวอย่าง หนังสือขอขอบคุณ (กรณเีป็นหน่วยงานภายใน) 
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คู่มือการฝึกปฏิบัติการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
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ตัวอย่าง ปกรายงานผลการตรวจวัดและประเมินผลสภาพแวดล้อมในการท างาน 
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ประวัติผู้เขียน 

 

ชื่อ-สกุล  จาตุรนต์ กัณทะธง 

วันเดือนปีเกิด 14 ตุลาคม 2533 

ที่อยู่ปัจจุบัน 64 หมู่ 10 ต าบลเหมืองจี้ อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

สถานที่ท างาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ต าแหน่งปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ 

ประวัติการศึกษา   

พ.ศ. 2556 วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์), มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประสบการณ์การท างาน  

พ.ศ. 2557-2563 นักวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2564 นักวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

ผลงานวิจัย  

พ.ศ. 2564 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม           

การแยกทิง้ของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ ของนิสิต               

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 


