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 คู ่ม ือปฏิบ ัต ิงาน เร ื ่อง บทปฏิบ ัต ิการรายว ิชาเภส ัชกรรมไทย จ ัดทำข ึ ้น โดย

นักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะสาธาณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบทปฏิบัติการ รายวิชาเภสัช

กรรมไทย ให้เกิดหลักการปฏิบัติงานเกี ่ยวกับบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และให้มีหลัก

มาตรฐานในการปฏิบัติงานเดียวกัน ผู ้จัดทำได้เลือกหัวข้อนี้ในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน 

เนื่องจากรายวิชาเภสัชกรรมไทย เป็นรายวิชาที่สำคัญต่อการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผน

ไทยประยุกต์ของผู ้เรียน ซึ ่งคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ได้

กำหนดให้สถาบันที่มีการเปิดสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จะต้องมีการเรียนการ

สอนรายวิชานี้ในภาคปฏิบัติ ตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรอง

สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยในระดับปริญญาตรี  

 ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า "คู่มือปฏิบัติงาน รายวิชาเภสัชกรรมไทย" เล่มนี้ จะให้

ความรูแ้ละเป็นประโยชน์ต่อผูท้ี่สนใจศกึษา หากมีข้อเสนอแนะประการใด ผู้จัดทำขอรับไว้ด้วย

ความขอบพระคุณยิ่ง เพื่อจะนำไปปรับปรุงและดำเนนิการแก้ไขต่อไป  
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 คู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้จะเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ ถ้าหากไม่มีผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ         

และให้แรงบันดาลใจในการจัดทำ คือ คณะผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอขอบพระคุณ

ทุกท่านเป็นอย่างสูงผลักดันให้จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน และเห็นความสำคัญของการจัดทำคู่มือ

ปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน  
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ข้อมูลบทปฏิบัติการสำหรับจัดทำเล่มคู่มือปฏิบัติงานรายวิชาเภสัชกรรมไทย 
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พะเยา ผูใ้ห้คำปรึกษาและชีแ้นะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดทำเล่มคู่มอืเล่มนี ้
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บทท่ี 1 
 

บทนำ 

 

ความเป็นมาและความสำคัญ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกประกาศจัดตั ้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย

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

พ.ศ. 2563 โดยมีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนภายใต้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน        

8 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 6 หลักสูตร และหลักสูตร

ทางด้านการแพทย์ทางเลือก จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต 

และการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑติ  

 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนภายใต้การกำกับ 

ดูแล และการควบคุม จากสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยมีการกำหนดโครงสรา้งหลักสูตร 

ออกเป็น 4 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาทางด้านเวชกรรมไทย หมวดวิชาทางด้านเภสัชกรรมไทย 

หมวดวิชาทางด้านการผดุงครรภ์ไทย และหมวดวิชาทางด้านการนวดไทย (พระราชบัญญัติวิชาชีพ

การแพทย์แผนไทย, 2556) ในส่วนของหมวดวิชาเภสัชกรรมไทยนั้น เป็นหมวดวิชาที่มีเนื ้อหา           

การเรียน การสอน มากที ่ส ุด และจะต้องมีสื ่ออุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียน การสอน                        

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  มีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ มากกว่าวิชาอื่น มีเนื้อหาการเรียน การสอน 

ในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดสอบ ทดลอง และทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาสมุนไพรเป็นหลัก            

และเนื่องด้วยแพทย์แผนไทยประยุกต์ถูกจัดใหเ้ปน็วิชาชีพเฉพาะ ดังนั้น อาจารย์และนักวิทยาศาสตร์            

จึงต้องมีความรู้ ความชำนาญในการสอนเฉพาะด้านเช่นกัน จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา หมวดวิชา

เภสัชกรรมไทยยังไม่มคีู่มือปฏิบัติงาน ที่ระบุขั้นตอน การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทำบท

ปฏิบัติการที่ชัดเจน เป็นเหตุทำให้การปฏิบัติงานแทน กรณีนักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบหลักไม่อยู่

เป็นไปด้วยความยุ่งยาก และทำใหเ้กิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน  

 ปัจจุบันมีนิสิตเรียนที่ต้องเรียนหมวดวิชาเภสัชกรรมไทย 3 ชั้นปี คือ นิสิตชั้นปีที่ 2 – 4                

จำนวน 58 คน ม ีอาจารย ์ประจำรายว ิชา 3 ท ่าน สอนหลัก 2 ท ่าน ลาศึกษาต่อ 1 ท ่าน                                 

มีนักวิทยาศาสตร์ 1 ท่าน สถิติการรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์                     

มีเพิ่มขึน้ทุกปีซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพกำหนด และในปีการศกึษา 2564 มีนิสิตที่เข้าศึกษา

เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2563 จำนวน 13 คน ในขณะที่อาจารย์และบุคลากรที่สนับสนุนการสอน             

มีจำนวนเท่าเดิม การมีคู่มือในการทำบทปฏิบัติการ รายวิชาเภสัชกรรมไทย ที่ระบุ กฎเกณฑ์ 
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ระเบียบ วิธีการ รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ  ในการทำบทปฏิบัติการอย่างชัดเจน จะช่วยให้

การดำเนินงานเกี่ยวกับงานด้านปฏิบัติการ รายวิชาเภสัชกรรมไทย มีระเบียบ วิธีการ ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทำให้เป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้นักวิทยาศาสตร์ อาจารย์

ประจำรายวิชา และนิสิตผู ้ทำบทปฏิบัติการ เกิดความรู ้ ความเข้าใจในการทำงานที ่ตรงกัน             

และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้อย่างถูกต้อง 

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานในด้านการจัดเตรยีมบทปฏิบัติการรายวิชาเภสัชกรรมไทย 

 2. เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ อาจารย์ประจำรายวิชา และนิสติผู้ทำบทปฏิบัติการได้ทราบ 

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ รายละเอียด ขั้นตอนและวิธีการ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

 3. เพื่อให้เกิดมาตรฐานการจัดเตรียมบทปฏิบัติการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และทำให้

ผู ้ปฏิบัติงานที่เกี ่ยวข้อง เช่น นักวิทยาศาสตร์ อาจารย์ประจำรายวิชา และนิสิตผู ้ทำบท

ปฏิบัติการ สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 

   

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   
 1. นักวิทยาศาสตร์สามารถจัดเตรียมบทปฏิบัติการรายวิชาเภสัชกรรมไทย และได้

ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุด 

การทำบทปฏิบัติการ  

 2. นักวิทยาศาสตร์ อาจารย์ประจำรายวิชา และนิสิตผู้ทำบทปฏิบัติการ ได้ทราบถึง

วิธีการการปฏิบัติงาน เทคนิคการปฏิบัติ แนวปฏิบัติ รวมถึงได้ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน          

ที่ชัดเจน                  

 3. นักวิทยาศาสตร์ สามารถปฏิบัติงานด้านการจัดเตรียมการสอนบทปฏิบัติการ               

ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและสามารถปฏิบัติงานแทนกันได ้

 4. นักวิทยาศาสตร์ อาจารย์ประจำรายวิชา และนิสิตผู้ทำบทปฏิบัติการ ได้ทราบ               

ผูท้ี่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในแต่ละขัน้ตอนของการทำบทปฏิบัติการ 
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ขอบเขตของคู่มือ 

 คู่มือปฏิบัติงานรายวิชาเภสัชกรรมไทย ดำเนินการภายใต้ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ 

วิธีการ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติต่างๆที่เกี ่ยวข้องกับงานด้านปฏิบัติการวิทยาศาสตร์           

ของรายวิชาเภสัชกรรมไทย เช่น ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

หลักเกณฑ์ความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการ แนวปฏิบัติสำหรับการขอใช้หอ้งปฏิบัติการสำหรับ

อาจารย์และนิสิต เป็นต้น การปฏิบัติงานในคู่มือปฏิบัติการรายวิชาเภสัชกรรมไทยนี้ เป็นการ

ปฏิบัติงานในคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่ง 

นักวิทยาศาสตร์ สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งให้บริการสำหรับอาจารย์

ผูส้อนและนิสติที่เรียนภาคปฏิบัติของรายวิชาเภสัชกรรมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับงานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ได้ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ก่อน ระหว่าง และหลัง          

การทำบทปฏิบัติการ รวมถึงการมีมาตรฐานเดียวกันของนักวิทยาศาสตร์ในด้านการให้บริการ

ตั ้งแต่การรับแผนการสอนบทปฏิบัติการจากอาจารย์ผู ้สอน ไปจนถึงสิ ้นสุดการทำบท

ปฏิบัติการในแต่ละหัวข้อการสอน โดยคู่มือฉบับนี้แบ่งขั้นตอนการปฏิบัติงานหลักออกเป็น        

3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนการปฏิบัติงานก่อนมีบทปฏิบัติการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระหว่างมบีทปฏิบัติการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานหลังจากบทปฏิบัติการเสร็จสิน้ 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ/คำจำกัดความ   

 คู่มือปฏิบัติงาน หมายถึง คู่มือปฏิบัติงานรายวิชาเภสัชกรรมไทย 

 รายวิชา หมายถึง รายวิชาเภสัชกรรมไทย 

 อาจารย์ประจำรายวิชา หมายถึง อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชาเภสัชกรรมไทย 

 อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ผูส้อนรายวิชาเภสัชกรรมไทย 

 นิสิต หมายถึง นิสติสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่เรียนรายวิชาเภสัชกรรมไทย  

 นักวิทยาศาสตร์ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในด้านปฏิบัติการ วางแผนงาน ประสานงาน 

และด้านบริการ ที่ตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หมายถึง ขั้นตอนการทำบทปฏิบัติการ รายวิชาเภสัชกรรมไทย 

ตั้งแต่เริ่มตน้ จนถึงขั้นตอนสุดท้าย 
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 ผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง นักวิทยาศาสตร์ อาจารย์ นิสติ รวมถึงผู้ทำวจิัย  

 บทปฏิบัติการ หมายถึง บทปฏิบัติการรายวิชาเภสัชกรรมไทย ซึ่งเป็นปฏิบัติการ           

ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรยีนได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อช่วยใหน้ิสติมคีวามเข้าใจเนื้อหาการเรียนได้มากขึ้น 

 ผู้ให้บริการ หมายถึง นักวิทยาศาสตร์ ทุกสาขาวิชา สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 การแพทย์แผนไทย หมายถึง กระบวนการทางการแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย 

บำบัด รักษา หรือป้องกันโรค หรือการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์ การผดุงครรภ์        

การนวดไทย และให้หมายรวมถึง การเตรียมการผลิตยาแผนไทย และการประดิษฐ์อุปกรณ์

และเครื่องมือทางการแพทย์ ทั้งนี้ โดยอาศัยความรู้หรือตำราที่ได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา

สืบต่อกันมา  

 เภสัชกรรมไทย หมายถึง การกระทำในการเตรียมยา การผลิตยา การประดิษฐ์ยา 

การเลือกสรรยา การควบคุมและการประกันคุณภาพยา การปรุงยาและการจ่ายยาตามใบสั่ง

ของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์    

และการจัดจำหน่ายยา ตามกฎหมายว่าด้วยยา ทั้งนี ้ดว้ยกรรมวธิีการแพทย์แผนไทย 

 Course Syllabus หมายถึง แผนการสอน หรอืเค้าโครงการสอน  

 ผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง การดำเนินการเรียน การสอน การวิจัย ตลอดจนการทำงาน 

และการให้บริการทุกด้าน 

 ห้องปฏิบัติการ หมายถึง สถานที่หรอืหอ้งที่มีการปฏิบัติการทางกายภาพเคมี ชีวภาพ 

ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ห้องปฏิบัติการ

สัตว์ทดลอง โรงเรือนและแปลงเกษตรกรรมพืชและสัตว์ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์               

และสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการทางเภสัชกรรมและเครื่องสำอางหรือห้องปฏิบัติการอื่น                     

ที่มกีารใชส้ารเคมี วัตถุชีวภาพและสิ่งส่งตรวจจากมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม 
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บทท่ี 2  

 

บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

 

 มหาวิทยาลัยพะเยา มีบุคลากรที่รับผิดชอบภาระงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน               

ภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการจำนวนมากและหลากหลายหลักสูตร เพื ่อเพิ ่มเติมความรู ้                 

ให้กับนิสิตหลังจากเรียนภาคทฤษฎีในห้องเรียน ดังนั้น นักวิทยาศาสตร์ คณะสาธารสุขศาสตร์               

จึงมีการจัดทำภาระงานที่รับผิดชอบให้มีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถทำงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหัวข้อที่สำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ในฐานนะ            

ผู ้ปฏิบ ัติระดับต้นที ่ต ้องใช้ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี ่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์                         

และเทคโนโลยี โดยที่มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ 

ดังนี้ 

 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 

 งานด้านปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เป็นสายงานที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบหลัก ในการ          

ให้บริการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั ้งในด้านการเรียน การสอน และงานวิจัย          

แก่นิสิตผู้ทำบทปฏิบัติการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา โดยผู้ปฏิบัติงาน คือ นักวิทยาศาสตร์  

ทำหน้าที่รับผิดชอบในการ กำกับ ควบคุม ดูแล ผู้รับริการขณะที่มีการใช้ห้องปฏิบัติการ           

เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่นิสิต อาจารย์             

และผู้ทำวิจัย การควบคุมการใช้ห้องปฏิบัติการให้มีความปลอดภัย และเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย การสนับสนุนและเผยแพร่ข้อมูล หลักการ ความรู้ใหม่ ทางด้านวิทยศาสตร์ ให้แก่

ผูใ้ช้บริการ เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการได้นำข้อมูลมาปรับประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน และงาน

ด้านวิจัย ให้เกิดการพัฒนาและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ 

 บทบาทหน้าท ี ่ความร ับผ ิดชอบตามคู ่ม ือปฏิบ ัต ิงานรายว ิชาเภส ัชกรรมไทย                       

มีนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ให้บริการในการทำบทปฏิบัติการของรายวิชาเภสัชกรรมไทย โดยเริ่ม

จากการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สำหรับทำบทปฏิบัติการให้แก่นิสิตและอาจารย์ผู ้สอน              

การกำกับ ควบคุม ดูแล ขณะที ่นิสิตและอาจารย์ทำบทปฏิบัติการ จนสิ ้นสุดการทำบท

ปฏิบัติการในแต่ละครั้ง รวมถึงการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ที่ใช้ในการเรียน             

การสอน ให้มคีวามเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน จากการทำบทปฏิบัติการรายวิชาเภสัช

กรรมไทย เพื่อให้เกิดความสำเร็จ ลุล่วง ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาที่วางไว้ ผู้จัดทำคู่มือ
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ปฏิบัติการรายวิชาเภสัชกรรมไทย ได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของตำแหน่งออกเป็น           

4 ส่วน ดังนี้ 

 1. การเตรยีมความพร้อมของห้องปฏิบัติการ 

  การเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งาน            

อยู่เสมอ โดยการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ให้มีความพร้อม และ

เพียงพอต่อการเร ียนการสอน ตลอดเวลา มีการจัดเก็บ บำรุง รักษา วัสดุ ครุภัณฑ์                     

เป็นหมวดหมู่ รวมถึงการตรวจเช็ควัสดุและครุภัณฑ์ประจำเดือน หากพบว่าครุภัณฑ์ในความ

ร ับผ ิดชอบ ม ีการชำร ุด เส ียหาย ต ้องม ีการดำเน ินการจ ัดซ ่อมตามระเบ ียบของ                  

มหาวิทยาลัยพะเยา กรณีนิสิตที่มีการใช้เครื่องแก้วในการทำบทปฏิบัติการ ต้องรับผิดชอบ          

การล้างทำความสะอาดและเก็บเข้าตู้ใหเ้รียบร้อย 

 2. การ กำกับ ควบคุม และดูแลห้องปฏิบัติการ 

  การควบคุมการใช้งานห้องปฏิบัติการ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1)  การควบคุม          

การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของนิสิต ให้มีความรู้และเข้าใจหลักการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง               

พร้อมทั้งรู้จักวิธีการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้เรียน 2) การดูแลและควบคุมนิสิต             

ขณะทำบทปฏิบัติการ ให้มคีวามปลอดภัยในขณะที่ทำบทปฏิบัติการ โดยการยึดระเบียบการใช้

ห้องปฏิบัติการของทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อย่างเคร่งครัด ซึ่งนิสิต

ทุกคนจะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และถือปฏิบัติตามระเบียบ การใชห้อ้งปฏิบัติการทุกคน   

 3. การเรยีน การสอน 

  การอำนวยความสะดวกให้แก่ นิสิต และอาจารย์ผู้สอนบทปฏิบัติการรายวิชาเภสัช

กรรมไทย ทั้งภายในและภายนอกห้องปฏิบัติการ โดยการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในการเรียนแต่ละบทปฏิบัติการ ให้การเรียน การสอน บรรลุวัตถุประสงค์

ของรายวิชาตามที่ระบุไว้ 

  การให้ความรู้นิสิตเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ 

รวมถึงขั้นตอน และวิธีทำการทดลองในแต่ละบทปฏิบัติการของรายวิชาเภสัชกรรมไทย เพื่อให้

นิสติเกิดความรู้และความเข้าใจเนื้อหาการสอนของรายวิชาเพิ่มมากขึ้น 

  การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่จำเป็นต่อการเรียน การสอน

ของรายวิชาเภสัชกรรมไทย โดยการสำรวจความต้องการใช้ การจัดหา และจัดซื้อ เพื่อให้

เพียงพอต่อจำนวนนิสติในสาขาวิชา 
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 4. การจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ในการทำบทปฏิบัติการ 

  สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ 1) การจัดหาในส่วนที่มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ             

ต่อการทำบทปฏิบัติการ สามารถจัดหาและเตรียมอุปกรณ์สำหรับทำบทปฏิบัติการได้ทันที              

2) การจัดหาในกรณีที่ไม่มีวัสดุอุปกรณ์ในการทำบทปฏิบัติการ ต้องทำการจัดยืม หรือจัดซื้อ

จัดจา้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งความพรอ้มในการเรียน การสอน 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ แบ่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือน       

ในสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. 2553 (ก.พ.อ.) ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการ

วางแผน ด้านการประสานงาน และด้านการบริการ ดังนี้ 

 1. ด้านการปฏิบัติการ 

 1.1 สำรวจหัวขอ้การสอนของรายวิชาเภสัชกรรมไทยที่มบีทปฏิบัติการ ก่อนเปิดภาค

การศกึษา 

 1.2 ประสานอาจารย์ผู ้สอนรายวิชาเภสัชกรรมไทย เพื ่อขอ Course Syllabus              

ก่อนเปิดภาคการศกึษา 

  1.3 ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรียนแต่ละบทปฏิบัติการของรายวิชาเภสัช

กรรมไทย ในกรณีไม่มีหรือไม่เพียงพอนักวิทยาศาสตร์มีหน้าที่ดำเนินการจัดยืม และวางแผน

การจัดซือ้ 

  1.4 ตรวจสอบวัน เวลา จำนวนนิสิต และห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ                 

จัดการเรียน การสอน ในรายวิชาเภสัชกรรมไทย 

  1.5 จัดเตรียมเครื ่องมือวิทยาศาสตร์ วัสดุ ครุภัณฑ์ และสารเคมี สำหรับใช้             

ในการเรียนการสอนและการสอบในแต่ละบทปฏิบัติการ  

  1.6 ทำการทดลองร่วมกับอาจารย์ประจำวิชาก่อนการทดลอง 1-3 วัน ก่อนปฏิบัติ

จรงิ กรณีบทปฏิบัติการที่มคีวามซับซ้อนในการวิเคราะห์ 

  1.7 สอนการใชเ้ครื่องมือทางวิทยาศาสตร์หรอืวิธีการทดลอง ตามที่ได้รับมอบหมาย               

จากอาจารย์ผูส้อน 

  1.8 ควบคุม กำกับ ดูแล การทำบทปฏิบัติการของนิสิต ในขณะที่มีการจัดการเรยีน      

การสอนแต่ละบทปฏิบัติการ 
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  1.9 ให้คำปรึกษา แนะนำแก่นิสิตที่ทำบทปฏิบัติการ รวมถึงตอบปัญหาและชี้แจง

เรื ่องต่างๆเกี ่ยวกับขั้นตอนการให้บริการภายใต้ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ รวมถึง

แนวทางการปฏิบัติต่างๆ ของทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

    1.10 ทำความสะอาดและตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์หลังจากเสร็จสิน้บทปฏิบัติการ 

    1.11 ดำเนนิการจัดซ่อมตามระเบียบการจัดจ้างของมหาวิทยาลัยพะเยา  

  1.12 กรณีวัสดุ เครื่องแก้ว เกิดการชำรุด แตกหัก เสียหาย นักวิทยาศาสตร์วางแผน

ดำเนนิการจัดซือ้ตามระเบียบการจัดซือ้ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในปีงบประมาณถัดไป 

             1.13 ตรวจเช็ค ควบคุม ดูแล และบำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่อยู่ในความดูแลให้มี

ความพรอ้มสำหรับใช้งานอยู่เสมอ   

  1.14 ส่งเสริมพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีความปลอดภัยกับผูใ้ช้งาน รวมถึงดำเนินการ

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ต่างๆเพื่อสนับสนุนให้ห้องปฏิบัติการมีความปลอดภัย        

ต่อผู้ใชง้านภายใต้ระเบียบการใชห้อ้งปฏิบัติการและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

 2. ด้านการวางแผน 

   การวางแผนงานด้านงบประมาณประจำปี น ักว ิทยาศาสตร์ม ีการวางแผน             

การจัดซื้อ-จ้าง ตามหมวดงบประมาณต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุและครุภัณฑ์

การศึกษา สำหรับการเรียนการสอนในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยมีการนำ

รายงาน วัสดุ-ครุภัณฑ์ ประจำเดือนมา 

ประกอบการวางแผนจัดซื้อ-จัดจา้ง วัสดุและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  

  2.1 การวางแผนงานด้านการเวลา นักวิทยาศาสตร์มีการวางแผนเวลาในการทำ               

บทปฏิบัติการร่วมกับอาจารย์ผู ้รับผิดชอบรายวิชา เพื่อให้การเรียนการสอนเกี่ยวกับบท

ปฏิบัติการ    ในแต่และบทปฏิบัติการบรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชาตามที่วางไว้  

  2.2 วางแผนการแบ่งกลุ่มจำนวนนิสิตที่ต้องเรียนแลปปฏิบัติการของรายวิชาเภสัช

กรรมไทย  

  2.3 การวางแผนการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ให้เกิดความ

เหมาะสมและเพียงพอต่อการเรียนการสอนของรายวิชาเภสัชกรรมไทยในหัวข้อต่างๆที่มีบท

ปฏิบัติการ 

  2.4 การวางแผนประเมินการสอนรายวิชาเภสัชกรรมไทย ร ่วมกับอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา เนื่องจากมีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์          

ในการประเมิน 
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 3. ด้านการประสานงาน 

  ด้านการประสานงานได้แบ่งการประสานงานออกเป็น 2 ส่ง คือ การประสานงาน

ภายใน ได้แก่ การประสานงานกับหน่วยงาน หรือคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ส่วนการ

ประสานงานภายนอก ได้แก่ การประสานงานกับหน่วยงาน หรือองค์กรนอกมหาวิทยาลัย         

เช่น หน่วยงานรัฐต่าง ๆ หรอืบริษัทเอกชน เป็นต้น  

  3.1 การประสานงานภายในมหาวิทยาลัย  

 1) ประสานงานกับนิสิตผู้เรียนรายวิชาเภสัชกรรมไทย เพื่อสร้างความเข้าใจ

หรอืความร่วมมือในการดำเนินงานในด้านงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  

   2) ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาเภสัชกรรมไทย ให้ได้มาซึ่งแผนการ

สอนและรายละเอียดการสอนในส่วนของภาคปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียม

วัสดุและอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  

   3) ประสานงานนักวิทยาศาสตร์ต่างสาขาวิชา กรณีมีความจำเป็นในการยืม

วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนของรายวิชาเภสัชกรรมไทย 

   4) ประสานงานนักวิทยาศาสตร์ต่างคณะ เพื่อจัดทำบันทึกข้อความยืมครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาเภสัชกรรมไทย 

   5) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่าง งานพัสดุคณะ กรณีมีการจัดซื้อ จัดจ้าง 

วัสดุการศกึษา และครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับการเรียนการสอน 

   6) ประสานงานร่วมกับงานแผนงาน เรื่อง การโอนงบประมาณหรือการตัด

งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์ดา้นวิทยาศาสตร์            

   7) การประสานงานกองอาคารสถานที่ เพื่อขอความช่วยเหลือซ่อมครุภัณฑ์

ประกอบอาคารในหอ้งปฏิบัติการวทิยาศาสตร์ของสาขาวิชา  

   8) การประสานงานกองคลัง เพื่อชี ้แจงและให้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ          

การตรวจสอบวัสดุ และครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ หลังจากที่ทำการ

จัดซื้อ จัดจา้ง 

  3.2 การประสานงานภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา 

   1) ประสานงานกับบริษัทที่เสนอขายวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

เพื่อขอเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อ จัดจา้ง เช่น ใบเสนอราคา รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุ

และครุภัณฑ์ เป็นต้น 

   2) ประสานงานกับผู ้สอนการใช้งานเครื่องมือหลังการขาย เพื่อทำการนัด

หมายการสอนใช้เครื่องมอืทางวิทยาศาสตร์ 
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   3) ประสานงานผู้รับผิดชอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในระยะเวลาประกัน                  

กรณีเครื่องมอื มีความชำรุด เสียหาย เพื่อดำเนินการซ่อมแซมตามเงื่อนไขการรับประกันที่วางไว้ 

 4. ด้านการบรกิาร  

  4.1 ให้บริการเกี่ยวกับการเบิกวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในการ

เรียนการสอนในบทปฏิบัติการ 

  4.2 ให้บริการเกี่ยวกับยืม วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ ที่ใช้ในการเรียน

การสอนในบทปฏิบัติการ 

   4.3 ให้บริการรับคืน วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แก่นิสิต อาจารย์           

ที่ทำบทปฏิบัติการ  

  4.4 ให้บริการดูแลและซ่อมเครื่องมอืวิทยาศาสตร์ที่ชำรุดเสียหายจากการเรียนการ

สอน หรอืการทำวิจัย 

  4.5 บริการด้านเอกสาร จัดซื้อ จัดจ้าง หนังสือยืม-คืน ครุภัณฑ์ และบันทึก

ข้อความต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

  4.6 ให้บริการเกี่ยวกับการตอบปัญหาและชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้าตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 

และครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ 

  4.7 ให้บร ิการห้องปฏิบ ัต ิการ รวมถึงการจัดตารางการใช้ห ้องปฏิ บ ัต ิการ

วิทยาศาสตร์ 

 

โครงสร้างการบริหารจัดการ  

 โครงสร้างการบริหารจัดการ แบ่งออกเป็น 3 โครงสร้าง ได้แก่ โครงสร้างองค์กร 

โครงสรา้งการบริหารงาน และโครงสรา้งการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. โครงสร้างองค์กร  

  โครงสร้างองค์กร แบ่งออกเป็น 2 โครงสร้างหลัก คือ โครงสร้างมหาวิทยาลัย

พะเยา ซึ่งเป็นโครงสร้างใหญ่ขององค์กร และโครงสร้างองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์                

ซึ่งเป็นองค์กรย่อยระดับคณะ มีรายละเอียด ดังนี้ 
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1.1 โครงสรา้งองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา  
 

 

 
 

ภาพท่ี 1 โครงสร้างองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา 

  

 มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั ้นสูง มีหน้าที ่ให้

การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการ

วิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม           

เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

พะเยา,2553) โดยมีส่วนงานหลักที่ช่วยขับเคลื่อนการทำงานขององค์กร 4 ส่วนงาน ได้แก่            

1) สำนักงานสภาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย 3 หน่วยงาน คือ งานธุระการ งานประชุม และงาน

กิจการพิเศษ 2) ส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบ ไปด้วย 15 หน่วยงานย่อย 3) ส่วนงาน

วิชาการ ประกอบด้วย 19 หน่วยงานย่อย 4) ส่วนงานอื่นๆ ประกอบไปด้วย 3 หน่วยงานย่อย   

 

ที่มา: มหาวิทยาลัยพะเยา, 2565   
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 1.2 โครงสรา้งองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์  

 

 
 

ภาพท่ี 2 โครงสร้างองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

  

โครงสร้างองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา แบ่งออกเป็น  2 งานหลัก 

ได้แก่ สายงานวิชาการและสายงานสนับสนุน ดังนี้ 

  1.1 สายงานวิชาการ ประกอบไปด้วย หลักสูตรที่เปิดสอน จำนวน 8 หลักสูตร 

ได้แก่  

   1) หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต 

  2) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

  3) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

   4) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน 

    5) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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   6) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

   7) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑติ 

   8) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 

  1.2 สายงานสนับสนุน ประกอบไปด้วย 4 สายงาน 

  1) งานบริหารทั่วไป 

  2) งานแผนงาน  

   3) งานวิชาการ 

   4) งานหอ้งปฏิบัติการ 

 

ที่มา: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 2564   

 

 2. โครงสร้างการบรหิารงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์  
 

 
ภาพที่ 3 โครงสร้างการบรหิารงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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 โครงสร้างการบริหารงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ 

ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีรองคณบดีและผู ้ช่วยคณบดี 3 ฝ่าย ได้แก่ 1) ฝ่าย

ยุทธศาสตร์  และพัฒนาองค์กร 2) ฝ่ายวิชาการและคุณภาพนิสิต 3) ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

ทำหน้าที่เป็นผู ้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล หัวหน้างาน 4 ส่วนงาน คือ  งานวิชาการ งาน

ห้องปฏิบัติการงานแผนงาน และงานบริหารทั่วไป โดยมีหัวหน้าสำนักงานเป็นผู้บั งคับบัญชา

ระดับต้น ทำหนา้ที่กำควบคุม กำกับ ดูแล แต่ละส่วนงาน 
 

 ที่มา: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 2564 
 

3. โครงสร้างการปฏิบัติงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์  

 

 
 

ภาพท่ี 4 โครงสร้างการปฏิบัติงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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 โครงสร ้างการปฏ ิบ ัต ิ งาน คณะสาธารณส ุขศาสตร ์  มหาว ิทยาล ัยพะเยา                             

ม ีคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ค ือ ศาสตราจารย์ดร.สมคิด จูหว ้า ทำหน้าท ี ่ เป็น

ผู้บังคับบัญชาสูงสุด รับผิดชอบบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยยึด ระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ และคำสั ่งมหาว ิทยาล ัยพะเยา ม ีรองคณบดีช ่วยบร ิหารงาน 3 ท ่าน แบ่ง                    

การปฏิบัติงานออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ 1) รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร            

คือ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน 2) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพนิสิต              

คือ ดร.ศศวิิมล บุตรเขียว  3) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คือ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว 

เสียงเพราะ และมีผู้ช่วยคณบดี 3 ท่าน ได้แก่ 1) ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์  2) นายพงศธร ศิลาเงิน                     

3) ดร.ปฏิพัทธ์ วงศ์เร ือง มีรักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 ท่าน                 

ได้แก่ นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการวาง

แผนการบริหารงาน 4 ฝ ่าย ค ือ 1) งานบร ิหารท ั ่วไป ม ีนางจร ิยา วงศ ์ต ุ ้ย ห ัวหน้างาน                       

2) งานวิชาการ มีนางสาวเมธินี หล้านามวงค์ เป็นหัวหน้างาน 3) งานแผนงาน มีนางรัฏติกาล              

ศรีชัยอินทร์ เป็นหัวหน้างาน  4) งานห้องปฏิบัติการ มีนางจิราพร ขำจันทร์  เป็นหัวหน้างาน               

อยู่ในระดับปฏิบัติการ ซึ่งควบคุม กำกับ ดูแล การทำงานของนักวิทยาศาสตร์ประจำหลักสูตร 

ทั้งหมด 6 หลักสูตร ได้แก่ 

  1) นางจิราพร ขำจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 2) นางสาวสิรมิา วงษ์พล นักวิทยาศาสตร์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต  

 3) นางแสงเทียน กระภูฤทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์บัณฑิต 

 4) นายจาตุรนต์ กัณทะธง นักวิทยาศาสตร์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 5) นางสาวปิยะพร พิมพาแสง นักวิทยาศาสตร์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

บัณฑติ สาขาวิชาอนามัยชุมชน  

 6) นายณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม นักวิทยาศาสตร์ประจำหลักสูตรสาธารณสุข

ศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

    

ที่มา: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 2565 
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บทท่ี 3  

 

หลักเกณฑ์ วิธกีารปฏบิัติงาน และเงื่อนไข 

 

หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

          การยึดรายละเอียดการดำเนินการบทปฏิบัติการ ยึดระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ             

หรือแนวทางปฏิบัติที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อให้การกำเนินการมีความถูกต้องและมีแนวปฏิบัติ                

ที ่เป็นไปในทางเดียวกัน นักวิทยาศาสตร์ผู ้จัดทำคู่มือ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึง

หลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แนวปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

บรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 1. แนวปฏ ิบ ัต ิการใช ้ห ้องปฏ ิบ ัต ิการว ิทยาศาสตร ์  คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา   

    ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์           

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา , 2561)        

ได้ระบุแนวปฏิบัติ เพื่อให้เป็นแนวทางในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยตามประกาศ  

ได้ระบุแนวปฏิบัติออกเป็น 3 ข้อ ได้แก่ ขั ้นตอนการขอใช้ห้องปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ 

ขั ้นตอนการขอใช้ห้องปฏิบัติการสำหรับนักวิจัยหรือนิสิต และขั ้นตอนการดำเนินงานบท

ปฏิบัติการสำหรับนักวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

    1.1 ขั้นตอนการขอใชห้อ้งปฏิบัติการสำหรับอาจารย์  

      แนวปฏิบัติการขอใช้ห้องปฏิบัติการ สำหรับอาจารย์ประจำรายวิชาที่มีความ

ประสงค์ใช้ห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียน การสอน หรืองานวิจัย มีแนวปฏิบัติโดยรวม          

คือ อาจารย์ผู้สอนจะต้องจะต้องแจ้งความประสงค์การใช้ห้องกับนักวิทยาศาสตร์ให้ทราบ

ข้อมูลในส่วนของ วัน เวลา จำนวนนิสิต การแบ่งกลุ่มในการทำบทปฏิบัติการ และรายละเอียด 

วัสดุ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ที่จะให้นิสิตทำบทปฏิบัติการ หากมีความต้องการใช้วัสดุ 

อุปกรณ์ และเครื่องแก้ว ให้อาจารย์ประจำรายวิชากรอกใบเบิกตามแบบฟอร์ม ( L-002)             

และหากอาจารย์ประจำรายวิชามีความต้องการใช้ครุภัณฑ์ ให้กรอกใบเบิกตามแบบฟอร์ม            

(L-003) หากมีการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา จำนวนนิสิต รวมถึงรายละเอียดในการจัดเตรียม

อุปกรณ์อาจารย์ประจำรายวิชาจะต้องแจ้งนักวิทยาศาสตร์ให้ทราบทุกครั้งที่มกีารเปลี่ยนแปลง 
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     1.2 ขั้นตอนการขอใชห้อ้งปฏิบัติการสำหรับนักวิจัยหรอืนิสติ 

      แนวปฏิบัติการขอใช้ห้องปฏิบัติการ สำหรับนักวิจัยหรือนิสิตที่มีความประสงค์                    

ใช้ห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียน หรอืงานวิจัย มีแนวปฏิบัติโดยรวม คือ ให้นิสิตหรือผู้ทำวิจัย

ที่มีความประสงค์จะใช้ห้องปฏิบัติการ กรอกแบบฟอร์มการขอใช้ห้อง (L-001) ให้ครบถ้วน                       

แล้วนำส่งนักวิทยาศาสตร์ ล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน เพื ่อให้นักวิทยาศาสตร์วางแผน             

และตรวจสอบ การจองห้องปฏิบัติการ กรณีนิสิตและผู้ทำวิจัยมีความประสงค์ใช้ วัสดุ เครื่อง

แก้ว ให้ทำการกรอกแบบฟอร์มการเบิก-ยืมคืน วัสดุ เครื่องแก้ว (L-002) และกรณีใช้ครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์ ให้ทำการกรอกใบยืม-คืน ครุภัณฑ์  และวัสดุคงทนถาวร ตามแบบฟอร์ม            

(L-003) พร้อมกับนำส่งนักวิทยาศาสตร์ ล่วงหนา้อย่างน้อย 7 วัน 

    1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานบทปฏิบัติการสำหรับนักวิทยาศาสตร์ 

      แนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามบทปฏิบัติการสำหรับนักวิทยาศาสตร์ เริ่มจาก    

การได้รับการประสานงานจากอาจารย์ประจำรายวิชา หรือจากอาจารย์ผู้สอน เพื่อแจ้งให้

นักวิทยาศาสตร์จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ ตามรายละเอียดของ Course Syllabus หลังจากนั้น

นักวิทยาศาสตร์ดำเนินการตรวจสอบวัน เวลา และจำนวนนิสิตที่เรียนบทปฏิบัติการ รวมถึง

ศึกษารายละเอียดของบทปฏิบัติการก่อนการจัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และเครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ ตามความต้องการใช้ในแต่ละบทปฏิบัติการ โดยจะต้องดำเนินการจัดเตรียมให้

แล้วเสร็จก่อนวันทำบทปฏิบัติการอย่างน้อย 1 วัน ขณะที่นสิิตทำบทปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์

มีหน้าที่ควบคุมและดูแลนิสิตในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และเครื่องมือวิทยาศาตสร์           

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และนักวิทยาศาสตร์มีหน้าที ่ในการตรวจเช็ควัสดุ ครุภัณฑ์               

และสารเคมี หลังจากเสร็จสิ้นบทปฏิบัติการ  

 2. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. 2562  

  มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเร ื ่องความปลอดภัยใน

หอ้งปฏิบัติการ ทั้งของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ผูม้าปฏิบัติงาน และผูร้ับบริการทุกคน รวม

ไปถึงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบ จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย

พะเยา เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2562 (มหาวิทยาลัยพะเยา, 2562) เพื ่อวางแนวทางในการที ่จะพัฒนาระบบความ

ปลอดภัย ทั ้งหมด 10 ข้อ มุ ่งเน้นให้ห้องปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

หอ้งปฏิบัติการระดับประเทศ สนับสนุนการออกประกาศ กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ และแนวปฏิบัติ

ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานทางกฎหมาย
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และข้อกำหนด โดยการส่งเสริมกิจกรรมให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญกับความ

ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และส่งเสริมการจัดอบรม การจัดกิจกรรมสร้างเสริมวัฒนธรรม

สุขภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสนับสนุนให้มีระบบการประเมิน          

การจัดการ และการควบคุมความเสี่ยงภัยในทุกระดับ ทั้งด้านการเรียน การสอน การวิจัย   

และการบริการวิชาการ 

 3. ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

  ผู ้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องรู ้ข ้อควรปฏิบัติเพื ่อความปลอดภัย         

ในห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย      

ผู้ทดลองหรือผู้อื่น และความเสียหายต่อทรัพย์สินอื่น ๆ ผู้จัดทำคู่มือได้ยึดหลักเกณฑ์ความ

ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ, 2563) ซึ่งสมารถสรุปหลักเกณฑ์ออกเป็น  

3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านการแต่งกาย และด้านการปฏิบัติการ นิสิต  อาจารย์             

หรือผู้ทำวิจัย รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ทั้ง 3 ด้าน หากไม่ปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบที่ระบุไว้ อาจจะทำเกิดอันตรายแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำบทปฏิบัติการ ส่งผล

ทำให้เกิดความเสียหายทั้งในด้านร่างกายและทรัพย์สินได้ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง         

ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบทุกข้อที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด   

  ด้านกายภาพ 

  1) นิสิตที่ทำบทปฏิบัติการต้องรู้แผนผังอาคาร แผนผังห้องปฏิบัติการ ทางเข้า 

ทางออก และทางหนีไฟ ของห้องปฏิบัติการ 

  2) นิสิตที่ทำบทปฏิบัติการต้องรู ้ตำแหน่งอ่างล้างหน้า ตำแหน่งเครื่องดับเพลิง          

จุดทิ้งกากสารเคมี  

  ด้านการแต่งกาย 

  1) นสิิตที่ทำบทปฏิบัติการต้องสวมเสื้อคลุมปฏิบัติการ หรอืเสื้อกาวน์ 

  2) นสิิตที่ทำบทปฏิบัติการต้องสวมรองเท้าหุ้มปลายเท้า หา้มสวมรองเท้าแตะ 

  3) นิสิตที่ทำบทปฏิบัติการต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันให้เรียบร้อย เช่น หน้ากาก  

ถุงมอื แว่นนริภัย และงดใชค้อนแทคเลนส์ ขณะทำการทดลอง 

  4) นสิิตที่ทำบทปฏิบัติการต้องไม่สวมใส่เสือ้ผา้รุ่มร่าม และรวบผมให้รัดกุม 
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  ด้านการปฏิบัติการ 

  1) นิสิตที่ทำบทปฏิบัติการต้องทำการทดลองด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท

เลินเล่อหรอืหยอกล้อกัน 

  2) นิสิตที่ทำบทปฏิบัติการต้องไม่ทำการทดลองใด ๆ นอกเหนือไปจากการทดลอง 

ที่มไีว้ในคู่มือปฏิบัติการหรอืที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผูค้วบคุมเท่านั้น 

  3) นสิิตที่ทำบทปฏิบัติการต้องไม่สูบบุหรี่ในห้องปฏิบัติการ 

  4) นสิิตที่ทำบทปฏิบัติการต้องไม่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในห้องปฏิบัติการ 

  5) ห้ามชิมสารใด ๆ และหลีกเลี่ยงการดมสารเคมีโดยไม่จำเป็น 

  6) ห้ามทิ้งเศษไม้ขีดไฟ กระดาษกรอง กระดาษลิตมัส ลงในอ่างล้าง ให้ทิ้งลงในถัง

ขยะเท่านั้น 

  7) ห้ามนำอาหารหรอืเครื่องดื่มไปแช่ในตู้เย็นแช่สารเคมี 

  8) หากมีสารเคมีหกต้องรีบทำความสะอาดทันทีด้วยวิธีที่เหมาะสม 

  9) กรดหรือด่างหรือสารเคมีที่เป็นอันตรายหกรดผิวหนังหรือเสื้อผ้าให้รีบล้างด้วย

น้ำทันที 

  10) ทิง้สารเคมีอันตรายในถังเก็บสารเคมี (อาจารย์ผูค้วบคุมจะแจ้งให้ทราบ) 

  11) หากผูท้ดลองเกิดอุบัติเหตุในขณะทำการทดลองไม่ว่าจะเล็กน้อย เช่น เศษแก้วบาด 

ขวดสารแตกหรือไฟไหม ้ต้องรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทุกครั้งต่ออาจารย์ผูค้วบคุม  

  12) เมื่อเกิดไฟไหม้ในห้องปฏิบัติการ ผู้ทำการทดลองต้องประเมินว่าจะสามารถ

ระงับไฟได้ไม่ แต่ถ้าไม่สามารถทำได้ให้รีบออกจากห้องทันที 

  13) เมื่อมีการถ่ายเทสารออกมาตอ้งมฉีากติดชื่อสารไว้ดว้ยเสมอ 

  14) ไม่เทสารเคมีที่เหลือลงในขวดสารเดิม  เนื่องจากเกิดปนเปือ้น 

  15) ล้างอุปกรณ์ เครื่องมือ และทำความสะอาดพื้นที่หรือบริเวณที่ทดลอง ปิดน้ำ 

ปิดไฟ เมื่อทำการทดลองเสร็จ 

  16) กากสารเคมีที่เกิดจากการทดลอง ต้องแยกประเภท และรวบรวมใส่ขวดพร้อม

ติดฉากชื่อกลุ่มสาร เพื่อสะดวกในการนำไปกำจัดต่อไป 

  17) เมื่อทำงานเกี่ยวกับสารเคมีเสร็จแลว้ ต้องล้างมอืให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ 
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 4. กฎระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ  

 ระเบ ียบการใช้ห ้องปฏิบ ัติการถูกตั ้งข ึ ้นเพื ่อใช ้ก ับนิส ิต อาจารย์ผ ู ้ทำว ิจัย              

หรือนักวิทยาศาสตร์ ทำให้มีแนวปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการที ่เป็นไปในทางเดียวกัน              

โดยกฎระเบียบที่กำหนดนั้นมีวัตถุประสงค์หลัก คือ ทำให้ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการมีความ

ปลอดภัย ในขณะที่ทำ การเรียน การสอน หรอืทำการวิจัย และทดลองต่าง ๆ ดังนั้น จึงจำเป็น

อย่างยิ่งที่นิสิต อาจารย์ ผู้ทำวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้

ห้องปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อย่างเคร่งครัด ผู้จัดทำคู่มือยึด

กฎระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ (วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ,2563) ผู้จัดทำคู่มือได้สรุปวิธีปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบของการใช้ห้องปฏิบัติการ ออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ วิธีปฏิบัติก่อนทำการทดลอง 

วิธีปฏิบัติหลังทำการทดลอง และสุดท้ายคือวิธีปฏิบัติหลังทำการทดลอง รายละเอียดทั ้ง          

3 ด้าน มีดังนี ้

   ก่อนทำการทดลอง 

    1) นิสิตที่ทำบทปฏิบัติการจะต้องอ่านคู่มือปฏิบัติการมาก่อนทุกครั้ง เพื่อทำ

ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ หลักการ วิธีการทดลอง วางแผนงานการทดลองวิธีเตรียม

สารละลาย ตลอดจนเทคนิคและข้อควรระวังต่างๆ การเตรียมความพร้อมจะช่วยป้องกันความ

ผดิพลาด และช่วยใหก้ารทดลองเสร็จทันเวลา 

   2) สิ่งของจำเป็นที่ต้องเตรียมสำหรับเข้าทำการทดลอง คือ คู่มือปฏิบัติการ 

สมุดบันทึก เสือ้คลุมปฏิบัติการ หนา้กากอนามัย หมวกคลุมผม  

   3) นิสิตที่ขาด หรือสายเกินเวลา 30 นาที ไม่อนุญาตให้ส่งรายงานการ

ทดลองนั้นๆ เว้นแต่มเีหตุสำคัญหรอืจำเป็น แต่ตอ้งมกีารรับรองจากแพทย์ หรือผู้ปกครองหรือ

อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจะพิจารณาให้ทำการทดลองภายหลัง 

     4) ก่อนเริ่มทำการทดลองอาจารย์ผูค้วบคุมจะทำการอธิบายรายละเอียดของ

การทดลอง นิสิตต้องมีความสนใจและจดบันทึกเมื ่อมีขั ้นตอนที ่ต่างจากระบุไว้ในคู ่มือ

ปฏิบัติการ หรือสิ่งที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันความผิดพลาดและอันตรายที่อาจ

เกิดขึน้ 

   ขณะทำการทดลอง 

   1) นสิิตตอ้งปฏิบัติตามขั้นตอนและคำแนะนำของผู้ควบคุมอย่างเคร่งครัด 

   2) นิสิตต้องมีความระมัดระวัง ไม่ประมาทเลินเล่อหรือหยอกล้อกัน ไม่ทำการ

ทดลองใด ๆ ที ่นอกเหนือไปจากการทดลองที ่ม ีไว ้ในคู ่ม ือหรือที ่อาจารย์ประจำวิชา             

หรอืนักวิทยาศาสตร์ผู้ควบคุมแนะนำเพิ่มเติม 
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   3) กรณีผลการทดลองผิดปกติจากระบุในคู่มือให้นักศึกษาแจ้งอาจารย์ประจำ

รายวิชาก่อนทำขั้นตอนต่อไป 

   4) ควรเขียนฉลากของเครื่องแก้วหรือสารเคมีเพื่อป้องกันความสับสน หรือใช้

สารผดิในการทำการทดลอง 

   5)  หากนิส ิตม ีข ้อสงส ัยในการใช ้เคร ื ่องม ือว ิทยาศาสตร์ ให ้สอบถาม

นักวิทยาศาสตร์ผู้กำกับ ดูแล ห้ามนิสิตใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์โดยที่ไม่มีความรู้ในการใช้

เครื่องมือ 

   6) หา้มนสิิตเคลื่อนย้ายเครื่องมอื หรอืนำวัสดุอุปกรณ์ออกจากห้องปฏิบัติการ

โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนักวิทยาศาสตร์  

   หลังการทดลอง 

   1) เมื่อทำการทดลองเสร็จเรียบร้อย นิสิตจะต้องทำความสะอาดเครื่องแก้ว 

อุปกรณ์ และเก็บให้เรียบร้อย พร้อมตรวจเช็คจำนวนถูกต้องตามใบแจ้ง (กรณีไม่ครบเนื่องจาก

สูญหาย แตกหัก แจ้งอาจารย์ประจำรายวิชาหรอืนักวิทยาศาสตร์ทันที) 

   2) ให้ส่งรายงานการทดลองในรูปแบบ short report และผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก

การทดลองในแต่ละบทปฏิบัติการ โดยใหน้ิสติส่งหลังการทดลองทุกครั้ง 

   3) ประเภทรายงานสมบูรณ์ (full report) รายงานที่จัดทำเป็นรูปเล่มอาจารย์

ประจำรายวิชาจะเป็นผู้กำหนดการทำงานเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม แล้วแต่ความเหมาะสม 

โดยใหส้่งงานกับนักวิทยาศาสตร์ 

 4.  เกณฑ์การรับ มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

   ผู ้จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ได้ยึดแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 

2558) ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการเรียนการสอน การวัด

และประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื ่อทางวิชาการอื ่น ๆ ที ่จำเป็นสำหรับ          

การเรียนรู ้ และกำหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชา และกระบวนการปรับปรุง                    

โดยทุกรายวิชาจะต้องมีรายละเอียด ประกอบด้วย 7 หมวด คือ 

 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดที่ตอ้งระบุ มีดังนี้ 

   1. รหัสวิชาและชื่อรายวิชา 

   2. จำนวนหน่วยกิต 

   3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

   4. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
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   5. ภาคการศกึษา / ช้ันปีที่เรียน 

   6. รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

   7. รายวิชาที่ตอ้งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 

   8. สถานที่เรียน 

   9. วันที่จัดทำหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

   1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

   2.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

   1. คำอธิบายรายวิชา 

   2. จำนวนช่ัวโมงที่ใชต้่อภาคการศกึษา 

   3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่

นักศึกษาเป็นรายบุคคล   

 หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

   1. แผนการสอน 

   2. แผนการประเมนิการเรียนรู ้

 หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

   1. ตำราและเอกสารหลัก 

   2. เอกสารและขอ้มูลสำคัญ 

   3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

 หมวดที่ 7 การประเมนิและปรับปรุงการดำเนนิการของรายวิชา 

   1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศกึษา 

   2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

   3. การปรับปรุงการสอน 

   4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของของนักศึกษาในรายวิชา 

   5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวิชา 

 อาจารย ์ประจำรายว ิชา หร ืออาจารย ์ผ ู ้สอนจำเป ็นต ้องส ่ง มคอ.3 ให ้กับ

นักวิทยาศาสตร์ เพื่อนักวิทยาศาสตร์จะได้ศึกษา ทำความเข้าใจรายละเอียดตาม มคอ. 3             

ซึ่งนักวิทยาศาสตร์จะได้ทราบถึง ชื่อวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
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จำนวนนิสิตที่เรียน สถานที่เรียน จำนวนชั่วโมงที่เรียน แผนการสอนและแผนการประเมินผล

การเรียน และเอกสารตำราเรียนที่ระบุแหล่งสืบค้น เป็นต้น หากนักวิทยาศาสตร์ได้รับข้อมูล

ตาม มคอ.3 ที ่ครบถ้วน จะส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์สามารถทำได้ง่าย                

และรวดเร็วมากขึ้น    

 

วิธีการปฏิบัติงาน 

 1. วิธีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการขอใช้ห้องปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ 

  รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน ตามแนวปฏิบัติการขอใช้ห้องปฏิบัติการสำหรับ

อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีทั้งหมด 6 ข้อ ดังนี้  

            1) อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับบทปฏิบัติการต้องแจ้ง

รายวิชาที่มีบทปฏิบัติการ และคู่มือปฏิบัติการ ทั้งภาคการศึกษา ให้กับนักวิทยาศาสตร์ทราบ 

ก่อนการสอนล่วงหนา้อย่างน้อย 7 วัน โดยกรอกแบบฟอร์มการขอใชห้อ้ง (L-001) 

            2) อาจารย์ผู้สอนแจ้งเกี่ยวกับครุภัณฑ์ วัสดุ เครื่องแก้ว และสารเคมี ที่ใช้ใน แต่ละ

บทปฏิบัติการอย่างละเอียด โดยกรอกใบเบิก ยืมคืน วัสดุ เครื่องแก้ว (L-002) และให้กรอก        

ใบยืม-คืน ครุภัณฑ์ และวัสดุคงทนถาวร (L-003) ให้กับนักวิทยาศาสตร์ หรือเลขานุการ

ประจำสาขาวิชา ล่วงหนา้ อย่างน้อย 7 วัน ก่อนมีบทปฏิบัติการ 

          3) อาจารย์ประจำวิชาแจ้งจำนวนนิสิต การแบ่งกลุ่มการทดลอง และจำนวนวัสดุ 

อุปกรณ์ ต่อกลุ่มใหชั้ดเจน 

         4) อาจารย์ผู ้สอนต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องก่อนวันที่มีบทปฏิบัติการ   

อย่างน้อย 1 วัน 

             5) หากมีการเปลี่ยนแปลงบทปฏิบัติการ วัน และ เวลา ให้แจ้งนักวิทยาศาสตร์

ทราบก่อน 3 วัน 

            6) หากอาจารย์มีความต้องการใช้ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์

วิทยาศาสตร์ นอกเหนือจากการเรียนการสอน ให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยปฏิบัติตาม

ขั้นตอนการขอใชห้อ้งปฏิบัติการวทิยาศาสตร์ 
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 2. วิธีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการขอใช้ห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ทำวิจัยและ

นิสิต 

  รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน ตามแนวปฏิบัติการขอใช้ห้องปฏิบัติการสำหรับ

ผูท้ำวิจัย และนิสติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีทั้งหมด 4 ข้อ ดังนี้ 

   1) กรอกแบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการ (L-001) ส่งนักวิทยาศาสตร์ หรือ

เลขานุการประจำสาขาวิชา อย่างน้อย 7 วัน 

            2) แจ้งเกี่ยวกับ วัสดุ เครื่องแก้ว และสารเคมี ที่ใช้ในแต่ละบทปฏิบัติการ         

อย่างละเอียด โดยกรอกใบเบิก-ยืมคืน วัสดุ เครื่องแก้ว (L-002) แล้วนำส่งนักวิทยาศาสตร์ 

อย่างน้อย 7 วัน 

   3) แจ้งเกี่ยวกับครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในการทำบทปฏิบัติการหรือ

งานวิจัย โดยให้กรอกใบยืม-คืน ครุภัณฑ์ และวัสดุคงทนถาวร (L-003) แล้วนำส่งให้กับ

นักวิทยาศาสตร์ ล่วงหนา้ อย่างน้อย 7 วัน 

   4) ให้นิสิตและผู้ทำวิจัยทุกคน ปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อย่างเคร่งครัด 

  3. ว ิธ ีการปฏ ิบ ัต ิตามข ั ้นตอนการดำเน ินงานบทปฏิบ ัต ิการสำหรับ

นักวิทยาศาสตร์ 

   1. นักวิทยาศาสตร์รับแจง้รายวิชาที่มีบทปฏิบัติการ Course Syllabus และคู่มือ

ปฏิบัติการ ในแต่ละภาคการศึกษาจากอาจารย์ผู ้รับผิดชอบรายวิชา หรืออาจารย์ผู ้สอน 

ล่วงหนา้อย่างน้อย 7 วัน 

   2. นักวิทยาศาสตร์ดำเนินการ ตรวจสอบวัน เวลา จำนวนนิสิต และห้องเรียน 

ที่มบีทปฏิบัติการจาก Course Syllabus ล่วงหนา้อย่างน้อย 7 วัน ก่อนมีบทปฏิบัติการ 

   3. นักวิทยาศาสตรศ์กึษารายละเอียดบทปฏิบัติการ จากคู่มอืปฏิบัติการ 

   4. นักวิทยาศาสตร์จัดเตรียมสารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องแก้ว และครุภัณฑ์ 

ตามความต้องการใชข้องแต่ละบทปฏิบัติการ ให้แลว้เสร็จก่อนมีบทปฏิบัติการ 1 วัน  

   5. นักวิทยาศาสตร์ให้บริการเบิก ยืม คืน สารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องแก้ว 

และครุภัณฑ ์

   6. นักวิทยาศาสตร์ควบคุม ดูแล นิสติในการใชอุ้ปกรณ์ สารเคมีในการทดลอง

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หรอืแล้วแต่อาจารย์ผูส้อนมอบหมาย 

   7. ตรวจเช็ค วัสดุ ครุภัณฑ์ และสารเคมี หลังจากที่นสิิตปฏิบัติการเสร็จสิ้น     
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เงื่อนไข ข้อสังเกต และสิ่งที่ควรคำนึง ในการปฏิบัติงาน 

 ผ ู ้ เข ้าใช ้ห ้องปฏ ิบ ัต ิการจะต ้องปฏ ิบ ัต ิตามกฎระเบ ียบของห ้องปฏ ิบ ัต ิการ                     

คณะสาธารณสุขศาสตร์ อย่างเคร่งครัด เพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยในการใช้

หอ้งปฏิบัติการ ดังนี้ 

 1. เงื่อนไขและข้อสังเกต 

    กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่

ทำให้เกิดเงื่อนไขการทำงานตามมา หรืออาจเกิดจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 

ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และพยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ก่อน ระหว่าง หรือหลังปฏิบัติงาน 

การเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน ยังเป็นส่วนที่ทำให้เกิดเงื่อนไข กฎเกณฑ์ต่าง ๆ 

เพื่อที่จะปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางานที่ปฏิบัติให้ดขีึน้ไป  

  ผู้จัดทำคู่มือได้มีข้อสังเกตและเงื่อนไขการปฏิบัติงาน จากประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานจากการทำบทปฏิบัติการรายวิชาเภสัชกรรมไทยที่ผ่านมา สรุปออกมาเป็นข้อได้ 

ดังนี้ 

  1.1 น ิส ิตผ ู ้ทำบทปฏิบ ัต ิการจะต้องร ับทราบข ้อกฎระเบียบของการเข ้าใช้

หอ้งปฏิบัติการ เพื่อความปลอดภัยในการทำบทปฏิบัติการ 

  1.2 อาจารย์ประรายรายวิชาจะต้องทำความเข้าใจ ชี ้แจงรายละเอียดการสอน 

ให้กับผูเ้รียนได้รับทราบเกี่ยวกับบทปฏิบัติการเบือ้งตน้ ก่อนทำบทปฏิบัติการ 

  1.3 หากมีการแบ่งกลุ่มทำบทปฏิบัติการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะต้องแจ้ง

รายละเอียดการแบ่งกลุ่มให้กับนักวิทยาศาสตร์ทราบล่วงหน้า เช่น จำนวนกลุ่ม จำนวนนิสิต 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใชต้่อกลุ่ม เป็นต้น 

  1.4 เมื ่อทำการทดลองเสร็จทุกครั ้ง ทำความสะอาดอุปกรณ์และล้างเครื ่อง             

ให้สะอาด ก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ ห้ามวางวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องแก้ว ไว้ตามโต๊ะ

ปฏิบัติการเด็ดขาด 

  1.5 หา้มผู้ไม่มคีวามรูเ้กี่ยวกับเครื่องมือซ่อมหรอืปรับปรุงหากเครื่องมีปัญหาจะต้อง

แจ้งอาจารย์ประจำรายวิชาหรอืแจ้งนักวิทยาศาสตร์  

  1.6 ห้ามทำการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ใด ๆ ก่อนได้รับอนุญาตจากอาจารย์ประจำ

รายวิชาหรอืนักวิทยาศาสตร์ 

  1.7 หากมีความประสงค์จะขอใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เช่น เพื่อการสาธิต              

การทดลอง ยืมออกไปใช้นอกสถานที่ นอกเวลาราชการ ฯลฯ จะต้องแจ้งนักวิทยาศาสตร์ก่อน

ล่วงหนา้ อย่างน้อย 7 วัน  
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  1.8 การขอใช้ห้องปฏิบัติการ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน พร้อมกรอก

แบบฟอร์มการขออนุมัติใชห้อ้งปฏิบัติการ (แบบฟอร์ม L-001 แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการ)  

  1.9 การเบิก-ยืมสารเคมี วัสดุ เครื่องแก้ว ครุภัณฑ์ และอื่น ๆ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ

การเบิก-ยืม หอ้งปฏิบัติการวทิยาศาสตร์ (แบบฟอร์มใบเบิก ยืม-คืน สารเคมี วัสดุ เครื่องแก้ว 

(L-002) และแบบฟอร์มใบยืม-คืนครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวร (L-003) 

  1.10 ช่วงเวลาทำการห้องปฏิบัติการ คือ เวลา 08.00 - 16.30 น. ปิดวันหยุด  

เสาร-์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ดังนัน้ นิสติผู้ทำบทปฏิบัตกิารต้องการทราบวันและเวลา

ในการให้บริการของงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

  1.11 บนโต๊ะปฏิบัติการ ควรมีแต่เครื่องมอืเครื่องใช้ที่จำเป็นจริงๆเท่านั้น หนังสือและ

สัมภาระต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นนิสิตต้องเก็บไว้ในตู้ล็อคเกอร์ที่เตรียมไว้ให้ ไม่อนุญาตให้วางไว้บน

โต๊ะปฏิบัติการ เพราะนอกจากจะเกะกะกีดขวางแล้วยังอาจเสียหายได้ง่าย 

  1.12 ห้ามนำอาหารเข้ามาทานในห้องปฏิบัติการ เพราะอาจมีสารเคมีปะปน              

กับอาหารที่รับประทาน เข้าไป เช่น อาจอยู่ในภาชนะที่ใส่อาหาร หรือภาชนะที่ใส่น้ำสำหรับดื่ม      

อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ 

  1.13 ห้ามนำวัสดุ อุปกรณ์ ที่เป็นพลาสติก ไปให้ความร้อน เพราะจะทำให้ละลาย       

และไม่ได้สามารถใช้งานครั้งต่อไปได้ 

 2. สิ่งที่ควรคำนึงในการปฏิบัติ 

  2.1 การคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการ หรือผู้ใช้ห้องปฏิบัติการ นิสิตที่

ทำบทปฏิบัติการจะต้องมีความรู้และทราบกฎระเบียบในการใช้ห้องปฏิบัติการ พร้อมกับการ

ยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด   

  2.2 การติดตั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ภายในอาคาร จะต้องคำนึงถึง

ขนาดพืน้ที่ เส้นทางการขนย้าย และกำลังไฟฟ้าที่ตอ้งใช้ 

  2.3 นิสติที่จะทำการขนย้ายสารเคมี ต้องคำนงึถึงความปลอดภัยในการขนย้าย โดย

การสวมถุงมือ แว่นตานิรภัย เสื้อกาวน์ และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ที่จำเป็นอื่น ๆ สำหรับ

การขนย้ายสารเคมี 

  2.4 นิสิตผู้ทำบทปฏิบัติการจะต้องกำจัดของเสีย ขยะ อย่างถูกวิธีและใช้ภาชนะ

รองรับถูกต้อง 

  2.5 อาจารย์ประจำรายวิชาจะต้องมีความรู้ ความสามารถในการทดลอง มีความ

เข้าใจและอธิบายถึงหลักการในการทดลองให้นสิิตเข้าใจ 
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  2.6 อาจารย์ประจำรายวิชา และนักวิทยาศาสตร์ ควรปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี       

แก่น ิส ิต ในด้านการปฏิบ ัต ิตาม กฎ ระเบ ียบ หลักเกณฑ์ และวิธ ีการต ่างๆของทาง

หอ้งปฏิบัติการ 

  2.7 อาจารย์ประจำรายวิชา และนักวิทยาศาสตร์ ควรส่งเสริมให้นิสิตที่ทำบท

ปฏิบัติการ ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของห้องปฏิบัติการ 

  2.8 อาจารย์ประจำรายวิชา และนักวิทยาศาสตร์ ต้องคำนงึถึง ความรู้ ความเข้าใจ

ของนสิิตผู้ทำบทปฏิบัติการ เพื่อให้วัตถุประสงค์ของรายวิชาเภสัชกรรมไทย 

  2.9 นิสติผู้ทำการทดลองจะต้องนึกอยู่เสมอว่าหอ้งปฏิบัติการเป็นสถานที่ทำงาน จึง

ต้องทำการทดลอง ด้วยความตัง้ใจ อย่างจริงจังอยู่ 

  2.10 หากเกิดอุบัติเหตุในขณะทำการทำบทปฏิบัติการ ต้องรายงานอุบัติเหตุที่

เกิดขึ้น    ทุกครั้ง ต่ออาจารย์ประจำรายวิชาหรือนักวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเกิดมากหรือน้อย

เพียงใดก็ตาม 

  2.11 การใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ ให้จุดตะเกียงใช้เฉพาะแต่เวลาที่จำเป็นต้องใช้งาน

เท่านั้น และให้ใช้ด้วยความระมัดระวัง ก่อนจุดตะเกียง ต้องสำรวจให้แน่ใจว่าไม่มีสารไวไฟ         

อยู่ใกล้ ๆ ถ้ามีสารไวไฟใหแ้ยกออกไปให้ไกลเสียก่อน 

  2.12 การใช้สารเคมี เวลาจะรินใช้ ให้รินออกทางด้านตรงกันข้ามกับฉลากปิดขวด 

ถ้าจะวางฝาจุกขวด ต้องวางหงายเพื่อกันการปนเปื้อน เมื่อใช้สารเสร็จต้องรีบปิดขวดทันที   

แล้ววางกลับคืนให้ถูกที่ทุกครั้ง ห้ามใช้วัตถุอื่นใด เช่น การหลอดหยดจุ่มลงไปขวดสารเคมี             

เป็นต้น 

  2.13 สารเคมี ที่แบ่งมาใช้แล้วมีเหลืออยู่ ห้ามเทคืนขวดเดิม ให้เทลงในภาชนะที่จัด

ไว้ให ้

  2.14 เศษกระดาษ เศษแก้วแตก และของแข็งต่างๆ หา้มทิ้งลงในอ่างน้ำ เพราะจะทำ

ให้ท่ออุดตัน ให้ทิ้งลงในถังขยะที่จัดเตรียมไว้ให้ ส่วนของเหลวให้เททิ้งลงในอ่างน้ำ ถ้าเป็นพวก

กรด-เบส ต้องเปิดน้ำตามทุกครั้ง  

  2.15 การดมกลิ ่นสารเคมี ให้หันภาชนะออกจากหน้าแล้วให้ม ือโบกไอสาร           

มาดม หา้มก้มสูดดมโดยตรงเด็ดขาด เพราะจะทำให้เป็นอันตรายได้ 

  2.16 ถ้ามีการต้มสาร หรอืให้สารทำปฏิกิริยากันในหลอดทดลอง อย่าหันปากหลอด

เข้าหาตัวเองหรอืผูอ้ื่นโดยเด็ดขาด 

  2.17 การใช้ pipet ต้องใช้ลูกยางในการดูดสารละลายเสมอ ห้ามใช้ปากดูดเพราะ

สารเคมี    จะเข้าปาก และอาจเกิดอันตรายได้ 
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  2.18 ก ่อนนำเอาสารละลายในขวดไปใช้ จะต้องดูช ื ่อสารบนฉลากติดขวด

สารละลายอย่างนอ้ย 2 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าใช้สารที่ต้องการไม่ผดิ 

  2.19 นิสิตควรทำการทดลองในห้องปฏิบัติการตามเวลาที่กำหนดให้เท่านั้น ไม่ควร

ทำงานในห้องปฏิบัติการเพียงคนเดียว เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะไม่มีใครทราบ และไม่อาจ

ช่วยได้ทันท่วงที 

 

แนวคดิ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน                       

 ในการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนั้น        

จำเป็นต้องศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดที่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นแลวในอดีต และกําลังเป็นอยู่        

ในปัจจุบันเพื่อเปรียบเทียบและนำไปสู่การพัฒนางานในอนาคตให้ดีขึ ้น ความรู ้ที ่ได้จาก

การศึกษาวิเคราะห์ สามารถนำไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและพัฒนา 

ระบบการบริหารจัดการด้านงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน          

ให้เกิดความก้าวหน้า ทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างตรงจุด          

และเหมาะสม ผู้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานได้แบ่งแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ แนวคิดเกี ่ยวกับการบริการที ่ดี แนวคิดเกี ่ยวกับการพัฒนางาน            

ให้มคีุณภาพ และแนวคิดกับการเรียนการสอนเกี่ยวกับเภสัชกรรมไทย รายละเอียดดังนี้  

 1. แนวคดิเกี่ยวกับการบรกิารท่ีดี 

    นอกจากผู ้จ ัดทำคู ่ม ือยังมีความสนใจในเรื ่องคุณภาพการให้บริการ และได้

ทำการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที ่เกี ่ยวกับคุณภาพของการให้บริการเกี ่ยวกับงานด้านต่าง ๆ            

ซึ่งคุณภาพของการให้บริการจากการปฏิบัติงาน ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่ต้องคำนึงถึง    

หากการให้บริการลม้เหลว ไร้คุณภาพ นั่นแสดงถึงโอกาสในการลม้เหลวของงานที่ทำเช่นกัน               

  สมชาย กิจยรรยง (2536) ได้กว่าถึง ความสำคัญของการบริการ จะต้องให้บริการ 

ที่ดีและมีคุณภาพจากตัวบุคคล ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคกลยุทธ์ ทักษะ และความแนบเนียนต่าง ๆ             

ที่จะทำให้ผู้รับบริการมีความพึงใจ ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ในปัจจุบันนี้การให้บริการ

สามารถกระทำได้ทั้งก่อนและในระหว่างการติดต่อหรอืภายหลังการติดต่อโดยได้รับการบริการ

จากตัวบุคคลทุกระดับภายในองค์กรรวมทั้งผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ การบริการที่ดีจะเป็น

เครื่องมือช่วยให้ผู้ติดต่อกับองค์กรธุรกิจเกิดความเชื่อถือศรัทธาและการสร้างภาพลักษณ์              

ซึ่งจะมีผลในการจัดซือ้หรอืบริการอื่น ๆ ในโอกาสหนา้ 

  ณรงค์ ไวปัญญา, 2551 ได้กล่าวถึง คุณสมบัติที่ดีของผู้ให้บริการจะต้อง โดยผู้จัดทำ

คู่มือได้วิเคราะห์ถึงความสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน คือ ผู้ให้บริการจะต้องมีความสะอาด         
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ทั้งในด้านการแต่งกายและสถานที่ ให้บริการผู้เข้ารับบริการทุกคนอย่างเสมอภาค และมีความ

เท่าเทียม ควรมีความรอบรู้ในหน้าที่ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว และมีความกระตือรือร้น        

ในการให้บริการ รวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาพัฒนาระบบงานให้มีความทันสมัย         

และทันต่อสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน 

 

 2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนางานให้มีคุณภาพ 

     นักวิทยาศาสตร์มีบทบาทหน้าที ่หลักเก ี ่ยวกับงานปฏิบัติการว ิทยาศาสตร์           

ลักษณะงานเน้นการให้บริการแก่อาจารย์ นิสิต และนักวิจัย เป็นส่วนใหญ่ ผู้จัดทำคู่มือมีความ

สนใจแนวคิด ทฤษฎี ที ่เกี ่ยวข้องกับการให้บริการแบบอัตโนมัติ หรือการนำเทคโนโลยี            

ในปัจจุบันเข้ามาพัฒนาการให้บริการเกี่ยวกับการทำงานให้เกิดความทันสมัย ทำให้เกิดความ

สะดวกและรวดเร็วต่อผู้รับบริการจากการศกึษา 

  แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการแบบอัตโนมัติของ ประสิทธิ์ พรรณพิสุทธิ์ (2540)          

ซึ่งกล่าวถึง ลักษณะการให้บริการ เพื่อการให้บริการเกิดความรวดเร็วถูกต้อง ครบถ้วนทุก

ขั้นตอน และมีความเสมอภาค 2 ลักษณะ เป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับการใหบ้ริการ โดยใช้เครื่องมือ

ที ่ทันสมัย มีอุปกรณ์เพียงพอทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดคน            

ซึ่งปัจจุบันนีม้ีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ดังนัน้ การที่ผูป้ฏิบัติงาน ควรมี

ความสนใจ มุ่งมั่น ที่จะพัฒนาและปรับปรุงงานอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลง

ทางด ้านเทคโนโลย ี  และสามารถนำเทคโนโลย ีใหม ่  ๆ มาปร ับประย ุกต ์ ใช ้ก ับงาน                           

ในห้องปฏิบัติการได้ ทำให้เกิดผลดีในเรื่องของการอำนวยความอย่างสะดวก และรวดเร็ว 

ประหยัดเวลาต่อการทำงานของที่เกี่ยวข้อง เช่น นิสิต อาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

ยกตัวอย่าง เช่น การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาระบบการเบิก-จ่าย วัสดุ อุปกรณ์                  

ในรูปแบบออนไลน์ การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันด้านงานปฏิบัติการ การใช้ระบบ Barcode 

Scan แทนการจดบันทึก และการสแกน QR Code ในการบริการทางด้านการใช้เครื ่องมือ

วิทยาศาสตร์ การใชร้ะบบออนไลน์ในการจองห้องปฏิบัติการ เป็นต้น  

 จรรยา ช ื ่นอารมณ์  (2562) ท ี ่ศ ึกษา การพัฒนาระบบจองเวลาใช ้เคร ื ่องมือ

ห้องปฏิบัติการทันตวัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่า 

ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการจองเวลาใช้เครื่องมือ โดยไม่ต้องเข้ามาที่ห้องปฏิบัติการ 

และหากต้องการยกเลิก การใช้งานก็สามารถกรอกแบบฟอร์มในหน้าเว็บเพจ เพื่อแจ้งให้

เจ้าหน้าที่ทราบและแก้ไขในปฏิทินได้ นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ สามารถเตรียม

ความพร้อมใช้งานของเครื่องมือได้ตามตาราง แจ้งวัน เวลา ที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงานให้
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ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าในปฏิทินบริหารเวลา เพื่อจัดการงานส่วนอื่นของห้องปฏิบัติการหรือ

งานวิจัยในความรับผิดชอบได้ง่ายขึ้น ในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลสามารถรวบรวมข้อมูลการ

ใช้งานเครื่องมือทุกชนิดได้ครบถ้วนและมีหลักฐานยืนยันการใช้งานชัดเจน ช่วยลดปัญหา

ผูใ้ช้บริการไม่ลงเวลาใชเ้ครื่องมือในสมุดบันทึกการใชง้าน  

     ผู้จัดทำคู่มือมีแนวคิดว่า หากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมีการศึกษาสภาพ

ปัญหา อุปสรรค และความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งอาจจะทำได้โดยการหาข้อมูลย้อนหลัง 

และปัจจุบัน อาจจะใช้วิธีการสำรวจ เมื่อทราบปัญหา ก็ต้องมกีารออกแบบการแก้ไข หลังจาก

การแก้ไขต้องมีการประเมินประสิทธิภาพของการแก้ไขให้เห็นถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ของการ

เปลี่ยนแปลง 

 3. แนวคดิเกี่ยวกับการเรียนโดยเน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

     เกรียงศักดิ ์ พลอยแสง (2561) ศึกษา การเรียนรู ้โดยเน้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญ 

(Student-Centered Learning) โดยมีที่มาจากกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน                 

ของสถาบันอุดมศึกษาไทยในปัจจุบัน ที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา ภายใต้การ กำกับ ดูแล ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบว่า 

“ผู้เรียน” ในกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถในการ

กำกับกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดความลุ่มลึกในเนื้อหาสาระ สามารถคิดวิเคราะห์ 

พ ัฒนาองค์ความรู ้  และประยุกต์ใช ้ในการแก้ป ัญหาได้อย ่างเหมาะสมกับบริบทของ

สภาพแวดล้อม รวมทั้งสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง การจัดหลักสูตรการเรียนรู้จึงต้อง

มุ่งเน้นการจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียน มีโอกาสเลือกสรร และกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกว่า 

ตนเองมคีุณค่า สามารถบูรณาการความรู้ ด้วยตนเอง ยอมรับผูอ้ื่นและเข้ากับทุกคนได้ดี พึ่งพา

ตนเองได้ เกิดความเชื่อมั่นตนเอง ไม่หลีกหนีปัญหา ดังนั้น การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมโดยมี

จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครูอาจารย์ยุคใหม่ ด้วยความ

มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการเรียนรู้จนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็ม

ศักยภาพนั้น ถือเป็นหน้าที่สำคัญที่ครูอาจารย์ไม่อาจละเลยหรือหลีกเลี่ยงได้ เพราะการทราบ

แนวคิด วิธีการ แล้วยังไม่พยายามนำไปปฏิบัติ ย่อมไม่ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใด ๆ ได้อย่างเป็น

รูปธรรม  
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บทท่ี 4 

 

เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

 

กิจกรรมในการปฏิบัติงาน 

 งานด้านปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ถือเป็นส่วนงานที ่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก 

โดยเฉพาะความสำคัญในการสนับสนุนการเรียน การสอน ในภาคปฏิบัติของแต่ละรายวิชา 

หากงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มีการวางแผนงาน หรือมีการเพิ่มเติมกิจกรรมในการเรียน         

ที่เกี่ยวข้องจะสามารถทำให้นิสิตผู้ทำบทปฏิบัติการมีความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อการการเรียน

เพิ่มมากขึ้น ส่งผลทำให้การเรียน การสอน บรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชาได้ง่ายขึ้น ผู้จัดทำ

คู่มือปฏิบัติงานรายวิชาเภสัชกรรมไทยเล่มนี้ได้แบ่งกิจกรรมการปฏิบัติงานออกเป็น 2 ด้าน             

คือกิจกรรมส่งเสริมด้านความรู้ด้านการทำบทปฏิบัติการและกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย      

ในห้องปฏิบัติการ รายละเอียด ดังนี้ 

 1. กิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านการทำบทปฏิบัติการ 

  กิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางด้านการทำบทปฏิบัติการ เป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้

นิสติ มีความรู ้และความเข้าใจ รวมถึงกระตุ้นใหน้ิสิตมคีวามสนใจ และกระตอืรอืร้น ในการทำ

บทปฏิบัติการ มีทัศนคติที่ดีและชื่นชอบการเรียนแลปปฏิบัติการ กิจกรรมการส่งเสริมความรู้

ด้านการทำบทปฏิบัติการ มี 5 กิจกรรม ดังนี้ 

  1.1 กิจกรรมวาดภาพเครื่องแก้ว เป้าหมายเพื่อเป็นการส่งเสริมใหค้วามรูน้ิสติ ที่ใช้

ในการทำบทปฏิบัติการรายวิชาเภสัชกรรมไทย ให้มีรู้จักวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ทาง

วิทยาศาสตร์ 

  1.2 กิจกรรมพี่สอนน้อง เป้าหมายเพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่นิสิต โดยให้นิสิตรุ่นพี่ที่

เคยเรียนบทปฏิบัติผ่านมาแล้ว ได้มโีอกาส พูดคุย แนะนำ และสอน รุ่นนอ้ง ในหัวข้อการทำบท

ปฏิบัติการต่างๆที่สาขาวิชาสอน 

  1.3 กิจกรรมการฝึกเป็นผู ้ประกอบการ โดยทุกครั ้งหลังจากทำบทปฏิบัติการ            

เสร็จสิน้ นิสติแต่ละกลุ่มที่เรียน จะได้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป้าหมายการจัดกิจกรรม เพื่อให้นิสิต

ได้นำผลงาน ที่ได้จากการทำบทปฏิบัติการออกไปเผยแพร่และจำหน่าย ถือเป็นการกระตุ้นให้

นิสติมคีวามตัง้ใจ และมุ่งม่ันที่จะทำบทปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีมากยิ่งขึน้  
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  1.4 กิจกรรมทำความรู้จักกับห้องปฏิบัติการ เป็นการจัดให้มีการพบปะพูดคุยกัน

ระหว่างนสิิตและนักวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้จักกันระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ ทำ

ให้นสิิตลดความกลัวในช้ันเรยีน กล้าสอบถามหรือซักถามในเรื่องต่างๆขณะทำบทปฏิบัติการ  

  1.5 กิจกรรมการสอนใช้เครื ่องมือจากบริษัทเอกชน หลังจากนักวิทยาศาสตร์

ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ในแต่ละปีงบประมาณจะมีการตรวจรับ รับมอบครุภัณฑ์ พร้อมกับ

การเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือจากบริษัทผู้ขาย การจัดให้นิสิตเข้าร่วมเรียนรู้การใช้เครื่อง ถือเป็น

การส่งให้นิสิตมีโอกาสได้รู ้จักครุภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ทางคณะซื้อมาเพื่อใช้ในการสอนในอนาคต

ข้างหน้า 

 2. กิจกรรมส่งเสรมิความปลอดภัยด้านการปฏิบัติการ 

  ผู้ทำคู่มือปฏิบัติงานรายวิชาเภสัชกรรมไทย ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย

ของนสิิตผู้ทำบทปฏิบัติการเป็นอย่างมาก กิจกรรมนีจ้ะเป็นกิจจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการทำงาน

ด้วยความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการแก่นิสิต    

  2.1 กิจกรรม 5 ส. ห้องปฏิบัติการ เป็นกิจกรรมที่ให้นิสิตร่วมกันออกแบบกิจกรรม

ทำความสะอาดห้องปฏิบัติการ โดยยึดหลัก 5 ส. คือ สะสาง สะอาด สะดวก สร้างมาตรฐาน 

สร้างวินัย วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการ 

  2.2 การทำสื่อการสอน เช่น ภาพนิ่ง วีดีโอ เพื่อแนะนำเครื่องใช้และเทคนิคการใช้

เครื่องมือดว้ยความปลอดภัย 

  2.3 การจัดนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ          

ที ่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ทำการจัดอบรมเพื ่อให้ความรู ้เกี ่ยวกับความปลอดภัยใน

หอ้งปฏิบัติการให้กับนิสติภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ทุกคนที่มีการเรียนปฏิบัติการ 

  2.4 กิจกรรมการสาธิตการปฐมพยาบาล เมื่อได้รับอุบัติเหตุขณะทำบทปฏิบัติการ 

เพื่อทำให้นิสิตที่ทำบทปฏิบัติการ ได้เรียนรู้และตระหนักถึงการดูแลตนเองและเพื่อนที่ทำบท

ปฏิบัติการด้วยกัน เมื่อเกิดอุบัติเหตุในหอ้งปฏิบัติการ 

 3. กิจกรรมด้านการเตรยีมความพร้อมห้องปฏิบัติการ 

  3.1 กิจกรรมการสำรวจรายวิชาที่มีการเรียนบทปฏิบัติการ เป้าหมายเพื่อได้ข้อมูล

มาประกอบการจัดทำแผนการสอนภาคปฏิบัติในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

  3.2 กิจกรรมสำรวจความพร้อมของห้องปฏิบัติการก่อนการเปิดภาคการศึกษา 

เป้าหมายเพื่อให้ทราบถึงจำนวนวัสดุและอุปกรณ์คงเหลือสำหรับใช้ในการเรียนการสอน และ

เพื่อวางแผนการจัดซือ้จัดจา้งในปีงบประมาณถัดไป ได้อย่างเหมาะสม   
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แผนการปฏิบัติงาน 

 การปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีแผนการปฏิบัติงาน เพราะจะทำให้งานบรรลุวัตถุประสงค์

ตามเป้าหมายวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงาน

ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ กิจกรรมและแผนการปฏิบัติงานก่อนที่จะมีบทปฏิบัติการ และกิจกรรม

และแผนงานหลังจากทำบทปฏิบัติการ ดังนี้   

 

ตารางที่ 1 แผนการปฏิบัติงานก่อนมีบทปฏิบัติการ 

แผนการปฏิบัติ กำหนดระยะเวลา 

1) แผนการประสานงาน เพื่อขอรับ Courssyllabus  

จากอาจารย์ประจำรายวิชาและผู้สอนผู้สอน โดยมี

นักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาวิชาเป็นผู้รับผิดชอบ 

2 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศกึษา 

 

2) แผนการสำรวจวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์ เพื่อเตรยีมความพร้อมในการทำบท

ปฏิบัติการ โดยมีนักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาวิชาเป็น

ผูร้ับผิดชอบ 

3 วัน หลังจากได้รับ 

Courssyllabus 

 

 

3) แผนการตรวจสอบ วัน เวลา และจำนวนนิสิต ที่ทำ

บทปฏิบัติการ โดยมีนักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาวิชา

เป็นผู้รับผดิชอบ 

1-2 สัปดาห์ ก่อนทำบทปฏิบัติการ 

 

4) แผนการการจัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี 

โดยมีนักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาวิชาเป็นผู้รับผดิชอบ 

จัดเตรียมให้แล้วเสร็จก่อนการทำ

บทปฏิบัติการ อย่างน้อย 1 วัน 

 

5) แผนการทดสอบการใชเ้ครื่องมอืวิทยาศาสตร์ ก่อน

การทำบทปฏิบัติการ โดยมีนักวิทยาศาสตร์ และ

อาจารย์ประจำรายวิชา เป็นผู้รับผดิชอบ 

ก่อนการทำบทปฏิบัติการ อย่าง

น้อย 1 วัน 

หมายเหตุ:  แผนการปฏิบัติงานในขั้นตอนนี้เป็นแผนการดำเนินงานก่อนที่จะทำบทปฏิบัติการ      

โดยเริ ่มตั ้งแต่การประสานของรับ Courssyllabus จากอาจารย์ผู ้สอน การตรวจสอบวัสดุ

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับบทปฏิบัติการ ไปจนถึงการจัดเตียมอุปกรณ์สำหรับทำบทปฏิบัติกา 
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ตารางที่ 2  แผนการปฏิบัติงาน หลังการทำบทปฏิบัติการ 

แผนการปฏิบัติงาน กำหนดระยะเวลา 

1) แผนการคืนวัสดุ อุปกรณ์ โดยมีนิสติผู้ทำบท

ปฏิบัติการเป็นผู้รับผดิชอบ 

1 วันหลัง บทปฏิบัติการเสร็จสิน้ 

 

2) แผนการตรวจสอบจำนวนและการชำรุดของ วัสดุ

อุปกรณ์ หลังการทำบทปฏิบัติการ โดยมีอาจารย์

ประจำรายวิชาและนักวิทยาศาสตร์ประจำสาขา เป็น

ผูร้ับผิดชอบ 

ทันทีเมื่อมกีารรับคืนวัสดุ อุปกรณ์ 

 

 

3) แผนการซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยมีนักวิทยาศาสตร์

ประจำสาขาวิชาและนักวิชาการพัสดุ เป็นผู้รับผิดชอบ 

ภายในปีงบประมาณที่ทราบว่า

ครุภัณฑ์มีการชำรุด 

4) แผนการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ โดยมีนักวิทยาศาสตร์

ประจำสาขาวิชาและนักวิชาการพัสดุ เป็นผู้รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณถัดไป 

 

5) แผนการสำรวจครุภัณฑ์ประจำเดือน โดยมี

นักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาวิชาเป็นผู้รับผิดชอบ 

ทุกๆ 1 เดือน 

หมายเหตุ: แผนการปฏิบัติงานในขั้นตอนนี้ เป็นแผนการดำเนินงานหลังการทำบทปฏิบัติการ 

โดยเริ่มจากการรับคืนวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จากนิสิตที่ทำบทปฏิบัติการ     

ไปจนถึงแผนการสำรวจครุภัณฑ์ประจำเดือน 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

 ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการสอนภาคปฏิบัติของรายวิชาเภสัชกรรมไทย        

มีการวางแผนขั้นตอนการทำงานออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอนปฏิบัติงานก่อนมีบท

ปฏิบัติการ ขั้นตอนการทำงานขณะมีบทปฏิบัติการ และขั้นตอนการทำงานหลังมีบทปฏิบัติการ 

ทั้ง 3 ขั้นตอนนี ้ มีผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 1) นักวิทยาศาสตร์ทำหน้าที่จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ กำกับ ดูแลระหว่างและหลังทำบท

ปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของการใช้ห้องปฏิบัติการ 

  2) อาจารย์ประจำรายวิชาเภสัชกรรมไทย ทำหน้าที่ในการสอนบทปฏิบัติการตาม

ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

  3) นิสิตผู้ทำบทปฏิบัติการ มีหน้าที่ทำบทปฏิบัติการตามที่อาจารย์ประจำวิชากำหนด 

รายละเอียดดังนี้ 
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 ขั้นตอนการปฏิบัติงานก่อนมีบทปฏิบัติการ 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงานก่อนที่จะมีบทปฏิบัติการ คือ ขั้นตอนของการเตรียมพร้อมทุก

อย่างที่เกี่ยวข้องกับการเรียน การสอน โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนนี้มี 2 คน คือ อาจารย์

ประจำรายวิชาและนักวิทยาศาสตร์ การปฏิบัติงานในขั้นตอนนี้ มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่

น ักว ิทยาศาสตร ์ประสานงานขอ CoursSyllabus จากอาจารย ์ผ ู ้ สอน หล ั งจากน ั ้น 

นักวิทยาศาสตร์จะทำการสำรวจวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในบท

ปฏิบัติการ หากอุปกรณ์พร้อมก็ทำการจัดเตรยีมตามบทปฏิบัติการได้ แต่หากอุปกรณ์ไม่พร้อม 

กรณีมีไม ่ เพ ียงพอนักว ิทยาศาสตร์ดำเน ินการจัดย ืมจากสาขาว ิชาอ ื ่น กรณีไม่ม ีให้

นักวิทยาศาสตร์วางแผนการจัดซื้อเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งวัสดุ อุปกรณ์ในการเรียน โดยใช้งบประมาณ

ของสาขาวิชา และการปฏิบัติงานในขั้นตอนสุดท้ายของเตรียมความพร้อมก่อนที่จะทำบท

ปฏิบัติการก็ คือ นักวิทยาศาสตร์ต้องจัดเตรียมเครื ่องมือวิทยาศาสตร์ วัสดุ อุปกรณ์          

และสารเคมีให้แลว้เสร็จ ก่อนทำบทปฏิบัติการ อย่างน้อย 1 วัน รายละเอียด  

 ขั้นตอนการปฏิบัติงานระหว่างทำบทปฏิบัติการ 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงานระหว่างบทปฏิบัติการ คือ ขั้นตอนที่กำลังมีการทำบทปฏิบัติ 

โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนนี้ ได้แก่ อาจารย์ประจำรายวิชา นักวิทยาศาสตร์ และนิสิตที่ทำบท

ปฏิบัติการ การปฏิบัติงานในขั ้นตอนนี้มี 4 ขั ้นตอน เริ ่มตั ้งแต่นิสิตทำการทดลองตามบท

ปฏิบัติการ โดยมีอาจารย์ประจำรายวิชาและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้กำกับ ควบคุม ดูแล และให้

คำปรึกษาในขณะที่นิสิตทำบทปฏิบัติการ กรณีนิสิตไม่มีข้อสักถามในขณะที่ทำบทปฏิบัติการ 

นิสิตสามารถดำเนินการทดลองตามบทปฏิบัติการได้จนถึงขั้นตอนของการสรุปผลการทดลอง 

แต่ในกรณีที่นิสิตมีข้อสงสัย หรือข้อซักถาม  ในขณะที่นิสิตทำบทปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์

สามารถตอบข้อซักถามนิสิตได้ท ันที แต่ถ ้านักวิทยาศาสตร์ตอบข้อสักถามนิสิตไม่ได้ 

นักวิทยาศาสตร์จะทำการปรึกษาอาจารย์ประจำรายวิชา และให้อาจารย์ประจำรายวิชาตอบ

ข้อซักถามนสิิต เพื่อให้นสิิตทำบทปฏิบัติการต่อไปจนถึงขั้นสรุปผลการทดลองได้   

 ขั้นตอนการปฏิบัติงานหลังทำบทปฏิบัติการ 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงานหลังทำบทปฏิบัติการ คือ ขั้นตอนหลังจากที่ทำการทดลองเสร็จ

สิ ้น โดยผู ้ที ่เกี ่ยวข้องกับขั ้นตอนนี ้ ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ และนิสิตที ่ทำบทปฏิบัติการ           

การปฏิบัติงาน ในขั้นตอนนี้มี 4 ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่นิสิตคืนอุปกรณ์ที่ยืมพร้อมกับใบเบิกให้กับ

นักวิทยาศาสตร์ หลังจากนั้นนักวิทยาศาสตร์จะดำเนินการตรวจสอบสภาพหลังการใช้งาน              

ถ ้าครบถ้วนนิส ิตสามารถเก็บเข ้าตู ้ เก ็บอ ุปกรณ์ได ้ หากพบว่ามีการชำร ุด เส ียหาย 

นักวิทยาศาสตร์พิจารณาการส่งซ่อมเป็น 2 กรณี คือ ในกรณีที่ซ่อมแซมเองได้นักวิทยาศาสตร์
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ดำเนินการซ่อมทันที กรณีที่ซ่อมเองไม่ได้นักวิทยาศาสตร์ดำเนินการส่งซ่อมกับบริษัท หากมี

การแตก หักของเครื่องแก้ว นักวิทยาศาสตร์ ลงบันทึกความเสียหายและวางแผนการจัดซื้อ

ทดแทน ในปีงบประมาณถัดไป รายละเอียดดังนี ้

 หน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน 

 ขั้นตอนที่ 1 เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมก่อนทำ

บทปฏิบัติการ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน คือ นักวิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่ประสานงาน

กับอาจารย์ประจำรายวิชาเพื่อขอ CoursSyllabus และทำหนา้ที่จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี 

และครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ รวมถึงการทดลองทำบทปฏิบัติการก่อนการเรียนการสอน  

 ขั้นตอนที่ 2 เป็นขั้นตอนของการให้บริการระหว่างทำบทปฏิบัติการ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับการปฏิบัติงาน ได้แก่ นิสติ มีหน้าที่ทำบทปฏิบัติการตามที่อาจารย์ประจำวิชาสอน อาจารย์

ผู้สอนและนักวิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่กำกับ ดูแล และควบคุม การทำบทปฏิบัติการของนิสิต 

และให้คำปรึกษา แนะนำตอบข้อซักถามนิสิตที่ทำบทปฏิบัติการ เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ และขั้นตอนการทดลองต่างๆ 

 ขั้นตอนที่ 3 เป็นขั้นตอนให้บริการ หลังมีบทปฏิบัติการ โดยมีผู้ที ่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน ได้แก่  อาจารย์ผู้สอน มีหน้าที่สรุปผลการทำบทปฏิบัติการ นิสิต มีหน้าที่ ล้างทำ

ความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆหลังการใช้งาน นักวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่ตรวจสอบจำนวนวัสดุ 

อุปกรณ์และความเรียบร้อยของวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ หลังการทำ           

บทปฏิบัติการ 
 

 
 

ภาพท่ี 5 แสดงการแบ่งขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

ที่มา: แสงเทียน กระภูฤทธิ์, 2565 
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แผนผังแสดง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

                                                                         ไม่ครบ 

                                                                                                              

                 ครบถ้วน 

 

 

 

 
                                                              ไม่พร้อม 

                                                                                          

                   พร้อม                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 6 แสดงแผนผังแสดง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

ที่มา: แสงเทียน กระภูฤทธิ์, 2565 

ประสานงานเพื่อขอรับ 
CoursSyllabus จากอาจารย์

ผู้สอน 

สำรวจสำรวจ วัสดุ 
อ ุปกรณ ์  สารเคมี  
สครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่
ใ ช ้ ใ น ก า ร ท ำ บ ท
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร
วิทยาศาสตร์ที่ใช้ใน
ก า ร ท ำ บ ท
ปฏิบัติการ 

 

ดำเนินการจัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี ที่ใช้
ในบทปฏิบัติการก่อนทำบทปฏิบัติการ 
 
 

นักวิทยาศาสตร์
ตรวจความพร้อม

พร้อม 
 

ควบคุม กำกับ ดูแล ความเรียบร้อย ในขณะที่นิสิตทำ
บทปฏิบัติการ 
 
 

สรุปผลการทำบทปฏิบัติการ 
และกัดจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ หลัง

เสร็จสิ้นบทปฏิบัติการ 

รับคืนวัสด ุ อุปกรณ์ หลังจากใช้งาน และตรวจสอบ
ความเรียบร้อยหลังการทดลอง  
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รายละเอียดบทปฏิบัติงาน 

 บทปฏิบัติการของรายวิชาเภสัชกรรมไทยในเล่มคู่มือนี ้ โดยรวมเป็นบทปฏิบัติการ                   

ที่เกี่ยวข้องการผลิตยาสมุนไพรและการควบคุมคุณภาพยาสมุนไพร ผู้ทำบทปฏิบัติการ คือ

นิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สถานที่ในการทำบทปฏิบัติการ คือ ห้องปฏิบัติการ

ผลิตยาสมุนไพร สถานปฏิบัติการการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

อาจารย์ผูส้อนหลักรายวิชาเภสัชกรรมไทยมี 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ผดุงนารี แสนเมือง หัวหน้า

หมวดวิชาเภสัชกรรมไทย และอาจารย์วิชิดา หล้าสมศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์

แผนไทยประยุกต์บัณฑิต นักวิทยาศาสตร์ผู ้ดูแลหลัก ได้แก่ นางแสงเทียน กระภูฤทธิ์ 

นักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ทำหน้าที่จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 

สำหรับการเรียน การสอน ตามบทปฏิบัติการซึ่งบทปฏิบัติการมีทั้งหมด 10 บทปฏิบัติการ ดังนี ้   

 1. บทปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง การผลิตยาในรูปแบบยาเม็ด  

  บทปฏิบัติการนี้เป็นบทปฏิบัติการของรายวิชาเภสัชกรรมไทยที่เกี่ยวกับการผลิตยา

ในรูปแบบยาเม็ด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้พื้นฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับยาเม็ด ได้แก่

ลักษณะโดยทั่วไป คุณสมบัติในด้านต่าง ๆ องค์ประกอบของยาเม็ด อุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึง 

การเรียนรู ้ขั้นตอนกระบวนการ และวิธีการทำยาเม็ด  

  1.1 วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในบทปฏิบัติการ 

   วัสดุและอุปกรณ์ที ่เกี ่ยวข้องกับบทปฏิบัติการนี ้ มีท ั ้งหมด 10 รายการ                    

ซึ่งนักวิทยาศาสตร์มหีนา้ที่จัดเตรียมให้เรียบก่อนดำเนินบทปฏิบัติการอย่างน้อย 1 วัน ดังนี้ 

 

   (1) เหยือกสแตนเลสมีหูจับ 200 ml. 1 อัน   (2) ชามสแตนเลส 1 อัน     
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    (3) บีกเกอร์ 500 ml. 1 อัน   (4) กระดาษเช็ดอุตสาหกรรม 1 แพค     

 

  (5) ช้อนตักสาร 1 อัน    (6) parafilm 1 มว้น  

 

 

  (7) หมวกคลุมผม 1     (8) หน้ากากอนามัย 1 กล่อง 
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  (9) ถุงมอืยาง 1 กล่อง   (10) ถาดสแตนเลสสี่เหลี่ยม 1 ถาด    
 

ภาพท่ี 7 วัสดุที่ใช้ในบทปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง การผลิตยาในรูปแบบยาเม็ด 
 
 

 

ที่มา : แสงเทียน กระภูฤทธิ์, 2565 

 
 

  1.2 สารเคมีและยาที่ใช้ในบทปฏิบัติการ 

   สารเคม ีและยาท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องก ับบทปฏ ิบ ัต ิการน ี ้  ม ีท ั ้ งหมด 6 รายการ                            

ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่จัดเตรียมให้เรียบก่อนดำเนินบทปฏิบัติการอย่างน้อย 1 วัน ดังนี้ 

 
    

 (1) กล้วยน้ำว้าดิบบดผง 500 g.   (2) แป้งมันสำปะหลัง (เปียก 37.5  g. 

และทำแหง้ 25 g.)  
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  (3) Talcum  17.5 g.     (4) Magnesium Stearate 15 g.    

  

  (5) Benzoic acid 1 g.   (6) 70 % Ethanol 200 ml. 

 

ภาพท่ี 8 สารเคมีและยาที่ใช้ในบทปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง การผลิตยาในรูปแบบยาเม็ด 

 

ที่มา : แสงเทียน กระภูฤทธิ์, 2565 
 

 1.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในบทปฏิบัติการ 

   เคร ื ่ องม ือว ิทยาศาสตร ์ท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องก ับบทปฏ ิบ ัต ิการน ี ้  ม ี  4 เคร ื ่ อง                                  

ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่จัดเตรียมให้เรียบก่อนดำเนินบทปฏิบัติการอย่างน้อย 1 วัน ดังนี้ 

  

 (1) เครื่องแร่งแกลนูล 1 เครื่อง   (2) เครื่องตอกเม็ดยา 1 เครื่อง  
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    (3) Hot plate 1 เครื่อง    4) เครื่องช่ัง 2 ตำแหน่ง 1 เครื่อง 

 

ภาพท่ี 9 ครุภัณฑ์ท่ีใช้ในบทปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง การผลิตยาในรูปแบบยาเม็ด 

 

ที่มา : แสงเทียน กระภูฤทธิ์, 2565 

 

 1.4 รูปแบบการสอน 

  นักวิทยาศาสตร์ดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ จำนวน 1 Set มีรูปแบบการสอน             

คือ ให้นิส ิตเป็นผู ้ปฏิบัติจริง ภายใต้การกำกับ ดูแลและควบคุม ของนักวิทยาศาสตร์                    

และอาจารย์ประจำรายวิชา ให้นสิิตทุกคนในช้ันปีที่เรียนเข้าหอ้งปฏิบัติการพร้อมกัน โดยที่ไม่มี

การแบ่งกลุ่ม และใช้เวลาในการทำบทปฏิบัติการประมาณ 6 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ 

ภาคเช้า 3 ช่ัวโมง และภาคบ่าย 3 ช่ัวโมง  

 1.5 วิธีจัดเตรยีมอุปกรณ์ 

   นักวิทยาศาสตร์ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ก่อนนิสิตทำการทดลองให้เสร็จก่อน 1 วัน               

โดยมีวิธีการจัดเตรยีม ดังนี้ 

   1) เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกอย่างดว้ยแอลกอฮอล์ 70 % ที่เตรยีมไว้  

    2) นำผงกล้วยดิบมาช่ังน้ำหนัก 500 g. แล้วเทผงยาที่ชั่งเสร็จแล้วใส่ลงชาม 

สแตนเลส หลังจากนั้นปิดด้วย parafilm ป้องกันความชื้น พร้อมทั้งเขียน label ระบุชื่อผงกล้วย

น้ำว้าดิบ น้ำหนัก 500 g. ติดไว้ข้างชามสแตนเลส 

   3) นำสารเคมีมาชั่งน้ำหนักแล้วเทลงในบีกเกอร์ขนาด 200 ml. พร้อมทั้งเขียน 

label ชื่อและปริมาณสาร ระบุไว้ขา้งบีกเกอร์ ดังนี้ 

       - แป้งมันสำปะหลัง บีกเกอร์ ที่ 1 (สำหรับทำแป้งเปียก) ปริมาณ 37.5 g.  

       - แป้งมันสำปะหลัง บีกเกอร์ ที่ 2 (สำหรับทำแป้งแห้ง 10 %) ปริมาณ 25 g. 

       - กรดเบนโซอิก ( Benzoic acid ) ปริมาณ 1 g.  
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       - แป้งทัลคัม (Talcum) ปริมาณ 17.5 g. 

       - แมกนีเซียมสเตียเรท (Magnesium Stearate) ปริมาณ 15 g. 

       - น้ำดื่มสะอาด ปริมาณ 375 ml.   

   4) นำอุปกรณ์และสารเคมีทั้งหมดวางไว้บนโต๊ะปฏิบัติการในห้องผลิตยาเม็ด 

 

 2. บทปฏิบัติการที่  2 เรื่อง การผลิตยาในรูปแบบยา Capsules 

  บทปฏิบัติการนี ้เป็นบทปฏิบัติการของรายวิชาเภสัชกรรมไทยที่เกี่ยวกับการผลิตยา           

ในรูปแบบยา Capsules มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้พื้นฐานต่างๆเกี่ยวกับยา Capsules  

ได้แก่ลักษณะโดยทั ่วไป คุณสมบัติในด้านต่างๆ องค์ประกอบของยา Capsules อุปกรณ์ 

เครือ่งมอื รวมถึงการเรยีนรู้ ขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการทำยา Capsules 

  2.1 วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในบทปฏิบัติการ 

    วัสดุและอุปกรณ์ที ่เก ี ่ยวข้องกับบทปฏิบัติการนี ้ มีทั ้งหมด 15 รายการ                

ซึ่งนักวิทยาศาสตร์มหีนา้ที่จัดเตรียมให้เรียบก่อนดำเนินบทปฏิบัติการอย่างน้อย 1 วัน ดังนี้ 

 

(1) Capsules เปล่า เบอร์ 0  Caps       (2) ชามสแตนเลส 1 ชาม  
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  (3) จานนับยา 1 อัน           (4) ผ้าขาวบางสะอาด 50*50 cm. 1 ผืน 

 

  (5) ฟอร์เซป (Forcep) 1 อัน   (6) ถาดสแตนเลสสี่เหลี่ยม 1 ถาด    

 

 (7) กระดาษเช็ดอุตสาหกรรม 1 แพค      (8) ถุงมอืยาง 1 กล่อง 
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  (10) บีกเกอร์ 200 ml.   (11) ช้อนตักสาร 21 cm.    

 

  (12) parafilm      (13) ขวดบรรจุภัณฑ์ใส่ยา 

 

(14) หมวกคลุมผม 1 แพค                    (15) หน้ากากอนามัย  

 

ภาพท่ี 10 วัสดุที่ใช้ในการทำบทปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง การผลิตยาในรูปแบบยา Capsules 

 

ที่มา : แสงเทียน กระภูฤทธิ์, 2565 
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 2.2 สารเคมีและยาที่ใช้ในบทปฏิบัติการ 

   สารเคมีและยาท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับบทปฏิบ ัต ิการน ี ้  ม ีท ั ้งหมด 2 รายการ ซ ึ่ง

นักวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่จัดเตรียมให้เรียบก่อนดำเนินบทปฏิบัติการอย่างน้อย 1 วัน ดังนี้ 
 

 

  (1) ฟ้าทะลายโจรบดละเอียด 500 mg. (2) 70 % Ethanol 200 ml. 
 

ภาพท่ี 11 สารเคมีและยาที่ใช้ในการทำบทปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง การผลิตยาในรูปแบบ 

  ยา Capsules 
 

ที่มา : แสงเทียน กระภูฤทธิ์, 2565 
 

 2.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในบทปฏิบัติการ 

  เครื ่องมือว ิทยาศาสตร์ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องกับทำบทปฏิบ ัต ิการนี ้  ม ี 3 เครื ่อง ซ ึ่ง

นักวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่จัดเตรียมให้เรียบก่อนดำเนินบทปฏิบัติการอย่างน้อย 1 วัน ดังนี้ 

 

(1) เครื่องเรียงแคปซูล          (2)  เครื่องบรรจุ Capsules          (3)เครื่องช่ังดจิติอล 4 ตำแหน่ง 
 

ภาพที่ 12 ครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการทำบทปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง การผลิตยาในรูปแบบ 

                      ยา Capsules 
 

ที่มา: แสงเทียน กระภูฤทธิ์, 2565 
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 2.4 รูปแบบการสอน 

  นักวิทยาศาสตร์ดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ จำนวน 1 Set มีรูปแบบการสอน             

คือ ให้นิสิตเป็นผู้ปฏิบัติจริง ภายใต้การกำกับ ดูแลและควบคุม ของนักวิทยาศาสตร์และ

อาจารย์ประจำรายวิชา ให้นิสิตทุกคนในชั้นปีที่เรียนเข้าห้องปฏิบัติการพร้อมกัน โดยที่ไม่มี          

การแบ่งกลุ่ม และใช้เวลาในการทำบทปฏิบัติการประมาณ  6 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา            

คือ ภาคเช้า 3 ช่ัวโมง และภาคบ่าย 3 ช่ัวโมง  

 2.5 วิธีจัดเตรยีมอุปกรณ์ 

  นักวิทยาศาสตร์ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ก่อนนิสิตทำการทดลองให้เสร็จก่อน 1 วัน               

โดยมีวิธีการจัดเตรียม ดังนี้ 

  1) เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกอย่างดว้ยแอลกอฮอร์ 70 % ที่เตรียมไว้  

   2) นำผงยาฟ้าทะลายโจรมาช่ังน้ำหนัก 75,000 mg. หรือ 75 g. แล้วเทผงยาที่ช่ัง

เสร็จแล้วใส่ลงชามสแตนเลส หลังจากนั้นปิดด้วย parafilm ป้องกันความชืน้ 

  3) เขียน label ระบุชื่อฟา้ทะลายโจร น้ำหนัก 75 g. ตดิไว้ขา้งชามสแตนเลส 

  4) ใช้จานนับยา นับแคปซูลเปล่า เบอร์ 0 จำนวน 150 แคปซูล แล้วเทใส่บีกเกอร์ 

ขนาด 200 ml. หลังจากนั้นปิดด้วย parafilm ป้องกันความชืน้ 

  5) เขียน label ระบุชื่อ Capsules เปล่า จำนวน 150  Capsules ติดไว้ข้างบีกเกอร์ 

  6) นำอุปกรณ์ทั้งหมดวางลงบนถาดสแตนเลส ประกอบไปด้วย ฟอร์เซปสำหรับคีบ

ยา,บีกเกอร์ Capsules,ชามผงยา,ช้อนเกลี่ยผงยา และช้อนตักผงยา 

  7) น้ำผ้าขาวบางวางบนชามสแตนเลสสำหรับขัดทำความสะอาด Capsules หลัง

บรรจุเสร็จ 

  8) นำอุปกรณ์และสารเคมีทั้งหมดวางไว้บนโต๊ะปฏิบัติการในห้องผลิตยาแคปซูล 
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 3. บทปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง  การผลิตยาลูกกลอน 

 บทปฏิบัติการนี ้เป็นบทปฏิบัติการของรายวิชาเภสัชกรรมไทยที่เกี่ยวกับการผลิตยา           

ในรูปแบบยาเม็ดลูกกลอน มีวัตถุประสงค์เพื ่อให้นิสิตมีความรู ้พื ้นฐานต่างๆเกี ่ยวกับยา

ลูกกลอน ได้แก่ ลักษณะโดยทั่วไป คุณสมบัติในด้านต่างๆ องค์ประกอบของยาลูกกลอน 

อุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึงการเรียนรู้ ขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการทำยาลูกกลอน 

 3.1 วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในบทปฏิบัติการ 

           ว ัสดุและอุปกรณ์ที ่เก ี ่ยวข้องกับบทปฏิบัติการนี ้ มีท ั ้งหมด 10 รายการ                 

ซึ่งนักวิทยาศาสตร์มหีนา้ที่จัดเตรียมให้เรียบก่อนดำเนินบทปฏิบัติการอย่างน้อย 1 วัน ดังนี ้

    

(1) ชามสแตนเลส 1 อัน (2) ช้อนตักสาร 1 อัน  

  

(3) แท่งแก้วคนสาร 1 อัน     (4) เหยือกสแตนเลส 500 ml. 1 อัน     
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   (5) parafilm 1 ม้วน   (6) ถาดสแตนเลสสี่เหลี่ยม        

 

  (7) กระดาษเช็ดอุตสาหกรรม 1 แพค (8) หมวกคลุมผม 1 แพค   

 

  (9) หน้ากากอนามัย 1 กล่อง  (10) ถุงมอืยาง 1 อัน 

 

ภาพท่ี 13 วัสดุที่ใช้ในการทำบทปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง การผลิตยาลูกกลอน 

 

ที่มา: แสงเทียน กระภูฤทธิ์, 2564 
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 3.2 สารเคมีและยาที่ใช้ในบทปฏิบัติการ 

   สารเคมีและยาที ่ เก ี ่ยวข ้องก ับบทปฏิบ ัต ิการน ี ้  ม ีท ั ้งหมด 4 รายการ ซ ึ่ง

นักวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่จัดเตรียมให้เรียบก่อนดำเนินบทปฏิบัติการอย่างน้อย 1 วัน ดังนี้ 

  1) ผงยาตรีผลาสำหรับทำลูกกลอน (ผงยาตรผีลา เป็นผงยาสำเร็จรูปที่ผสม 

สมุนไพร 3 อย่าง คือ สมอไทย สมอเทศ มะขามป้อม) 

 

 

       (1) ผงยาตรีผลา 500 g.      (2) Benzoic acid 0.1  g.  

 

 

  (3) 70 % Ethanol 200 ml.      (4) น้ำผึ้ง 1 ขวด 

 

ภาพท่ี 14 สารเคมีและยาที่ใช้ในการทำบทปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง การผลิตยาลูกกลอน 

 

ที่มา: แสงเทียน กระภูฤทธิ์, 2564 
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 3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในบทปฏิบัติการ 

     เคร ื ่องม ือว ิทยาศาสตร ์ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับทำบทปฏิบ ัต ิการน ี ้  ม ี  6 รายการ                       

ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้นิสติทำบทปฏิบัติการ  

 

    (1) เครื่องกลิง้ลูกกลอน      (2) เครื่องรีดเส้นลูกกลอน  

 

    (3) เครื่องตัดเส้น  1 เครื่อง      (4) ตูอ้บลมร้อน 1 เครื่อง  

 

ภาพท่ี 15 ครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการทำบทปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง การผลิตยาลูกกลอน 
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  (5) hotplat 1 เครื่อง       (6) เครื่องช่ังดจิติอล 2 ตำแหน่ง      

 

ภาพท่ี 15 ครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการทำบทปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง การผลิตยาลูกกลอน (ต่อ) 

 

ที่มา: แสงเทียน กระภูฤทธิ์, 2565 

 

 3.4 รูปแบบการสอน 

  นักวิทยาศาสตร์ดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ จำนวน 1 Set มีรูปแบบการสอน             

คือ ให้นิส ิตเป็นผู ้ปฏิบ ัติจริง ภายใต้การกำกับ ดูแลและควบคุม ของนักวิทยาศาสตร์           

และอาจารย์ประจำรายวิชา ให้นสิิตทุกคนในช้ันปีที่เรียนเข้าหอ้งปฏิบัติการพร้อมกัน โดยที่ไม่มี

การแบ่งกลุ่ม และใช้เวลาในการทำบทปฏิบัติการประมาณ  8 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา              

คือ ภาคเช้า 4 ช่ัวโมง และภาคบ่าย 4 ช่ัวโมง  

 3.5 วิธีจัดเตรยีมอุปกรณ์ 

   ว ัสด ุและอ ุปกรณ์ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องกับบทปฏิบ ัต ิการน ี ้  ม ีท ั ้งหมด 12 รายการ                         

ซึ่งนักวิทยาศาสตร์มีหน้าที่จัดเตรียมทั้งหมดให้เรียบก่อนดำเนินบทปฏิบัติการอย่างน้อย 1 วัน 

โดยมีวิธีการจัดเตรียม ดังนี้ 

   1) นักวิทยาศาสตร์เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกอย่างดว้ยแอลกอฮอล์   

    2) นักวิทยาศาสตร์นำผงยาตรีผลามาชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง ปริมาณ 

500 g. แล้วเทใส่ชามสแตนเลส  

   3) นักวิทยาศาสตร์ชั ่งน้ำหนักกรดเบนโซอิก ปริมาณ 0.1 % ของน้ำหนักยารวม 

หลังจากนั้นเทลงในชามสแตนเลสที่มีผงยา ตามข้อ 2 หลังจากนั้นปิดด้วย paraplim เพื่อกัน

ความช้ืน    
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   4) นักวิทยาศาสตร์ตวงน้ำผึ้งใส่เหยือกสแตนเลส ปริมาณ 300 ml. แล้วปิดด้วย 

paraplim เพื่อกันความชืน้ 

     5) นักวิทยาศาสตร์นำผงยาตรีผลา และอุปกรณ์ทั้งหมดวางไว้บนโต๊ะปฏิบัติการ          

ในห้องผลิตยาลูกกลอน 

 

 4. บทปฏิบัติการที่ 4 เรื่อง การผลิตยาน้ำแขวนตะกอน 

  บทปฏิบัติการนี ้เป็นบทปฏิบัติการของรายวิชาเภสัชกรรมไทยที่เกี่ยวกับการผลิตยา           

ในรูปแบบยาน้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้พื้นฐานต่างๆเกี่ยวกับยาน้ำแขวนตะกอน        

ได้แก่ ลักษณะโดยทั่วไป คุณสมบัติในด้านต่างๆ องค์ประกอบของยาน้ำแขวนตะกอน อุปกรณ์ 

เครื่องมือ รวมถึงการเรียนรู ้ขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการทำยานำ้แขวนตะกอน 

  4.1 วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในบทปฏิบัติการ 

       ว ัสดุและอุปกรณ์ที ่ เก ี ่ยวข ้องกับบทปฏิบ ัต ิการนี ้  ม ีท ั ้งหมด 9 รายการ                      

ซึ่งนักวิทยาศาสตร์มหีนา้ที่จัดเตรียมให้เรียบก่อนดำเนินบทปฏิบัติการอย่างน้อย 1 วัน ดังนี้ 

 

(1) ชามสแตนเลส 1 อัน      (2) เหยือกสแตนเลสมีหูจับ 1 อัน     

   

  (3) parafilm 1 มว้น       (4) บรรจุภัณฑ์ยานำ้ 20 ขวด   
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  (6) หมวกคลุมผม 1 แพค      (9) ถาดสี่เหลี่ยมสแตนเลส 1 อัน  

  

  (7) หน้ากากอนามัย 1 กล่อง       (8) ถุงมอืยาง 1 กล่อง  
   

ภาพท่ี 16 วัสดุที่ใช้ในการทำบทปฏิบัติการที่ 4 เรื่อง การผลิตยาน้ำแขวนตะกอน 
 

ที่มา: แสงเทียน กระภูฤทธิ์, 2565 
 

  4.2 สารเคมีและยาที่ใช้ในบทปฏิบัติการ 

   สารเคมีและยาที ่ เก ี ่ยวข ้องก ับบทปฏิบ ัต ิการน ี ้  ม ีท ั ้งหมด 3 รายการ                   

ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่จัดเตรียมให้เรียบก่อนดำเนินบทปฏิบัติการอย่างน้อย 1 วัน ดังนี้ 

   1) สมุนไพรแหง้ 3 อย่าง ได้แก่ สมอไทย สมอเทศ มะขามป้อม อย่างละ 200 g. 

   

   (1) สมุนไพรแห้ง 500 g.     (2) กรดเบนโซอิก ( Benzoic acid ) 0.1 g. 
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   (3) นำ้ผึ้ง 500 ml.      (4) 70 % เอทานอล (ethanol) 200 g.   

 

ภาพท่ี 17 สารเคมีและยาที่ใช้ในการทำบทปฏิบัติการที่ 4 เรื่อง การผลิตยาน้ำ 

        แขวนตะกอน 

 

ที่มา: แสงเทียน กระภูฤทธิ์, 2565 

 

  4.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในบทปฏิบัติการน้ี 

        เครื ่องมือวิทยาศาสตร์ที ่ เกี ่ยวข้องกับทำบทปฏิบัติการนี ้ มี 2 รายการ                

ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้นิสติทำบทปฏิบัติการ รายการละ 1 เครื่อง 

 

 (1) เครื่องทำความรอ้น (hotplat) 1 เครื่อง (2) เครื่องช่ังดจิติอล 1 เครื่อง    

 

ภาพท่ี 18 เคร่ืองมือที่ใช้ในการทำบทปฏิบัติการที่ 4 เรื่อง การผลิตยาน้ำ 

   แขวนตะกอน 

 

ที่มา: แสงเทียน กระภูฤทธิ์, 2565 
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 4.4 รูปแบบการสอน 

   นักวิทยาศาสตร์ดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ จำนวน 1 Set มีรูปแบบการสอน             

คือ ให้นิส ิตเป็นผู ้ปฏิบัติจริง ภายใต้การกำกับ ดูแลและควบคุม ของนักวิทยาศาสตร์                

และอาจารย์ประจำรายวิชา ให้นสิิตทุกคนในช้ันปีที่เรียนเข้าหอ้งปฏิบัติการพร้อมกัน โดยที่ไม่มี

การแบ่งกลุ่มนิสิต และใช้เวลาในการทำบทปฏิบัติการประมาณ 8 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา 

คือ ภาคเช้า 4 ช่ัวโมง และภาคบ่าย 4 ช่ัวโมง  

 4.5 วิธีจัดเตรยีมอุปกรณ์ 

   วัสดุและอุปกรณ์ที ่เก ี ่ยวข้องกับบทปฏิบัติการนี ้ มีทั ้งหมด 12 รายการ ซึ่ง

นักวิทยาศาสตร์มหีนา้ที่จัดเตรียมทั้งหมดให้เรียบก่อนดำเนินบทปฏิบัติการอย่างน้อย 1 วัน โดย

มีวธิีการจัดเตรยีม ดังนี้ 

  1) นักวิทยาศาสตร์เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกอย่างดว้ยแอลกอฮอล์  

   2) นักวิทยาศาสตร์นำสมุนไพร สมอไทย สมอพิเภก มะขามป้อม มาชั่งน้ำหนัก             

อย่างละปริมาณ 500 g. หลังจากนั้นเทใส่ชามสแตนเลสที่เตรยีมไว้  

  3) นักวิทยาศาสตร์ชั่งน้ำหนักกรดเบนโซอิก ปริมาณ 0.1 % (1 g.) หลังจากนั้นปิด

ด้วย paraplim เพื่อกันความชืน้     

  4) นักวิทยาศาสตร์นำยาและอุปกรณ์ทั้งหมดวางไว้บนโต๊ะปฏิบัติการในห้องบรรจุ

ผลติภัณฑ์ 
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 5. บทปฏิบัติการที่ 5 เรื่อง  การผลิตยาในรูปแบบยาขี้ผึ้ง 

     บทปฏิบัติการนี ้เป็นบทปฏิบัติการของรายวิชาเภสัชกรรมไทยที่เกี่ยวกับการผลิตยา           

ในรูปแบบยาขี้ผึ ้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้พื ้นฐานต่างๆเกี่ยวกับยาขี้ผึ ้ง ได้แก่ 

ลักษณะโดยทั่วไป คุณสมบัติในด้านต่างๆ องค์ประกอบของยาขี้ผึ้ง อุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึง

การเรียนรู ้ขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการทำยาในรูปแบบยาขี้ผ้ึง 

     5.1 วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในบทปฏิบัติการ 

        วัสดุและอุปกรณ์ที ่เกี ่ยวข้องกับบทปฏิบัติการนี้ มีทั ้งหมด 11 รายการ ซึ่ง

นักวิทยาศาสตร์มหีนา้ที่จัดเตรียมให้เรียบก่อนดำเนินบทปฏิบัติการอย่างน้อย 1 วัน ดังนี้ 

 

         (1) บีกเกอร์ 250 ml. 6 อัน        (2) บีกเกอร์ 500 ml. 1 อัน  

 

(3) ช้อนตักสาร 12 Cm. 2 อัน  (4) แท่งแก้วคนสาร 20 Cm. 1 อัน 

  

 (5) เหยือกสแตนเลสมีหูจับ 500 ml.   (6) ถาดสแตนเลสสี่เหลี่ยม 2 ถาด 
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 (7) กระดาษเช็ดอุตสาหกรรมอาหาร 1 แพค         (8) Dropper พลาสตกิ 3 ml. 5 หลอด 

  

 

 

 (11) หมวกคลุมผม จำนวน 1 ถุง    (12) หน้ากากอนามัย 1 กล่อง 

 

 (15) ถุงมอืยาง Size S,M อย่างละ 1 กล่อง (16) ขวดบรรจุภัณฑ์ 5 กรัม 20 ขวด 

 

ภาพท่ี 19 วัสดุที่ใช้ในการทำบทปฏิบัติการที่ 5 เรื่อง การผลิตยาในรูปแบบยาขี้ผึ้ง 

 

ที่มา: แสงเทียน กระภูฤทธิ์, 2564 
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 5.2 สารเคมีและยาที่ใช้ในบทปฏิบัติการ 

   สารเคมีและยาที่นักวิทยาศาสตร์ต้องจัดเตรียมไว้ให้นิสิตทำการทดลองในบท

ปฏิบัติการนี ้มี 10 รายการ ดังนี้ 

 

 (1) สารสกัดไพล 250 ml.      (2) วาสลีน ( Vaseline ) 50 กรัม   

 

 

 (3) ไขผึ้ง (Bee wax) 50 กรัม    (4) เมนทอล ( Menthol ) 50 กรัม  

 

 (5) การบูร (Camphor) 50 กรัม   (6) น้ำมันระกำ (Methyl salicylate)   

                   100 ml. 
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 (7) นำ้มันยูคาลิปตัส (Eucalyptus oil) 100 ml. (8) นำ้มันเขียว (Cajuput) 7 ml. 

 

 

 (9) นำ้มันสะระแหน่ (Peppermint oil) 2 ml. (10) นำ้มันกานพลู (Clove oil) 7 กรัม 

 

ภาพท่ี 20 สารเคมีที่ใช้ในการทำบทปฏิบัติการที่ 5 เรื่อง การผลิตยาในรูปแบบยาขี้ผึ้ง 

 

ที่มา: แสงเทียน กระภูฤทธิ์, 2564 

 

 5.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในบทปฏิบัติการน้ี 

   เครื ่องมือวิทยาศาสตร์ที ่เกี ่ยวข้องกับทำบทปฏิบัติการนี ้ มี 3 รายการ ที ่ซ ึ่ง

นักวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่จัดเตรียม ดังนี้  

 

(1) เครื่องช่ัง 2 ตำแหน่ง 1 เครื่อง     (3) ตูอ้บลมร้อน 1 เครื่อง (2) เตาให้ความร้อน 1 เครื่อง 

 

ภาพท่ี 21 เครื่องมือที่ใช้ในการทำบทปฏิบัติการท่ี 5 เรื่อง การผลิตยาในรูปแบบยาขี้ผึ้ง 

 

ที่มา: แสงเทียน กระภูฤทธิ์, 2564 
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 5.4 รูปแบบการสอน 

   นักวิทยาศาสตร์ดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ จำนวน 1 Set มีรูปแบบการสอน             

คือ ให้นิสิตเป็นผู้ปฏิบัติจริง ภายใต้การกำกับ ดูแลและควบคุม ของนักวิทยาศาสตร์และ

อาจารย์ประจำรายวิชา ให้นสิิตทุกคนในช้ันปีที่เรียนเข้าหอ้งปฏิบัติการพร้อมกัน โดยที่ไม่มีการ

แบ่งกลุ ่ม และใช้เวลาในการทำบทปฏิบัติการประมาณ  6 ชั ่วโมง แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา              

คือ ภาคเช้า 3 ช่ัวโมง และภาคบ่าย 3 ช่ัวโมง  

 5.5 วิธีจัดเตรยีมอุปกรณ์ 

   วัสดุและอุปกรณ์ที ่เกี ่ยวข้องกับบทปฏิบัติการนี ้ ซึ ่งนักวิทยาศาสตร์มีหน้าที่

จัดเตรียมทั้งหมดให้เรียนก่อนดำเนินบทปฏิบัติการอย่างน้อย 1 วัน โดยมีวิธีการจัดเตรียม ดังนี้ 

     ขั้นตอนการเตรยีมที่ 1 

   1) นักวิทยาศาสตร์เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกอย่างดว้ยแอลกอฮอล์ 

    2) นักวิทยาศาสตร์ตวงสารเคมีแต่ละตัวชั่งน้ำหนักตามที่ระบุคู่มือแลป แล้วเทสาร    

แต่ละตัวแยกใส่ในบีกเกอร์ ขนาด 100 ml จะได้ทั้งหมด 8 บีกเกอร์ 

   3) นักวิทยาศาสตร์นำแท่งแก้วคนสาร บีกเกอร์สารเคมีตามข้อ 2 และบีกเกอร์

สำหรับผสมวางบนถาดสแตนเลสที่ 1 

  ขั้นตอนการเตรยีมที่ 2  

   1) นักวิทยาศาสตร์นำ Hard paraffin ปริมาณตามที่ระบุในคู่มือแลป มาหั่นเป็นชิ้น

บางแล้วนำใส่บีกเกอร์ไว้  

  2) นักวิทยาศาสตร์นำช้อนตักสาร เหยือกสแตนเลส แท่งแก้วคนสาร บีกเกอร์ 

Hard paraffin Vaseline และบีกเกอร์ Bee wax วางบนถาดสแตนเลส ที่ 2  

  3) นักวิทยาศาสตร์นำสารเคมีและอุปกรณ์ทั ้งหมดวางไว้บนโต๊ะปฏิบัติการ          

ในห้องบรรจุผลิตภัณฑ์ 
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6. บทปฏิบัติการที่ 6 เรื่อง  การทดสอบค่า กรด – ด่าง ในยาน้ำ 

 บทปฏิบัติการนี้เป็นบทปฏิบัติการของรายวิชาเภสัชกรรมไทย มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ

ทดสอบความเป็นกรด – ด่าง ในยาน้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบคุณภาพของยาที่ยู่ในรูปแบบ

ของยาน้ำ โดยมีวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ที ่นักวิทยาศาสตร์             

ต้องดำเนนิการจัดเตรยีม ดังนี้ 

 6.1 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในบทปฏิบัติการ 

วัสดุและอุปกรณ์ ที่นักวิทยาศาสตร์ต้องจัดเตรียมในบทปฏิบัติการนี ้มีทั้งหมด 9 รายการ ดังนี้ 

   

  

 (1) บีกเกอร์ 250 ml. 1 อัน      (2) บีกเกอร์ 500 ml. 1 อัน 
  

 

  (3) parafilm 1 ม้วน      (4) กระบอกบีบน้ำกลั่น 500 ml. 1 อัน 

   

  

  (7) หมวกคลุมผม 1 ถุง   (8) หน้ากากอนามัย 1 กล่อง 
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 (9) ถุงมอืยาง เบอร์ Size S และ Size M อย่างละ 1 กล่อง 

 

ภาพท่ี 22 วัสดุที่ใช้ในการทำบทปฏิบัติการที่ 6 เรื่อง  การทดสอบค่ากรด–ด่าง ในยาน้ำ 

 

ที่มา: แสงเทียน กระภูฤทธิ์, 2565 

 

 6.2 สารเคมีและยาที่ใช้ในบทปฏิบัติการ 

  สารเคมีและยาที ่น ักว ิทยาศาสตร ์ต ้องจัดเตรียมไว ้ให ้น ิส ิตทำการทดลอง                

ในบทปฏิบัติการนี ้ม ี3 รายการ ดังนี้  

   

 (1) ตัวอย่างยานำ้ 200 ml.     (2) 70 % เอทานอล   (3) นำ้กลั่นบริสุทธิ์ 500 ml. 

 

ภาพท่ี 23 วัสดุที่ใช้ในการทำบทปฏิบัติการที่ 6 เรื่อง  การทดสอบค่ากรด–ด่าง ในยาน้ำ 

 

ที่มา: แสงเทียน กระภูฤทธิ์, 2564 
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 6.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในบทปฏิบัติการ 

      เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการทดลองนี้ คือ เครื่องวัดความเป็น กรด – 

ด่าง (pH Meter) ซึ่งนักวิทยาศาสตร์มีหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้นิสิตทำบทปฏิบัติการ จำนวน 1 

เครื่อง 

 

 
 

ภาพท่ี 24 เคร่ืองมือที่ใช้ในการทำบทปฏิบัติการที่ 6 เรื่อง  การทดสอบค่ากรด - ด่าง 

              ในยาน้ำ 
 

ที่มา: แสงเทียน กระภูฤทธิ์, 2565 

 

 6.4 รูปแบบการสอน 

  นักวิทยาศาสตร์ดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ก่อนนิสิตทำบทปฏิบัติการ ให้แล้ว

เสร็จ ก่อน 1 วัน โดยจัด Set อุปกรณ์ จำนวน 1 Set มีรูปแบบการสอน คือ ให้นิสิตเป็นผู้ปฏิบัติ

จรงิภายใต้การกำกับ ดูแล ของนักวิทยาศาสตร์และอาจารย์ประจำรายวิชา โดยมีการแบ่งกลุ่ม

นิสิตที่เรียนออกเป็น  3 กลุ่ม กลุ่มละ 4 - 5 คน ให้นิสิตเข้าทำบทปฏิบัติการ ครั้งละ 1 กลุ่ม           

ใช้เวลาประมาณ กลุ่มละ 1 ช่ัวโมง  

 6.5 วิธีจัดเตรยีมอุปกรณ์ 

       ว ัสดุและอุปกรณ์ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องกับบทปฏิบ ัต ิการนี ้  ม ีท ั ้งหมด  12 รายการ                 

ซึ่งนักวิทยาศาสตร์มีหน้าที่จัดเตรียมทั้งหมดให้เรียนก่อนดำเนินบทปฏิบัติการอย่างน้อย 1 วัน 

โดยมีวิธีการจัดเตรียม ดังนี้ 

   1) นักวิทยาศาสตร์ใช้กระดาษเช็ดทำความสะอาดอุตสาหกรรม เช็ดทำความ

สะอาดอุปกรณ์ด้วย 70 % เอทานอล   

    2) นักวิทยาศาสตร์เทสารตัวอย่างลงในบีกเกอร์ที่เตรียมไว้ ปริมาณ 200 มิลลิลิตร 

หลังจากนั้นปิดด้วย parafilm พร้อมกับเขียนชื่อยาและปริมาณยาตดิไว้ขา้งบีกเกอร์ 

   3) นักวิทยาศาสตร์เทน้ำกลั่นลงในขวดบีบน้ำกลั่น ปริมาณ 500 มิลลลิิตร 
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   4) นำกระดาษเช็ดทำความสะอาดอุตสาหกรรม บีกเกอร์สารตัวอย่าง ขวดบีบน้ำ

กลั่น และเครื่องวัดความเป็น กรด – ด่าง (pH Meter) วางไว้บนโต๊ะปฏิบัติการในห้องควบคุม

คุณภาพ  

 

 7. บทปฏิบัติการที่ 7 เรื่อง การทดสอบความแข็งของยาเม็ด 

     บทปฏิบัติการนี้เป็นบทปฏิบัติการของรายวิชาเภสัชกรรมไทย มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ

ทดสอบความแข็งตัวของยาในรูปแบบยาเม็ด มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบคุณภาพของยาเม็ด 

โดยมีวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ที่นักวิทยาศาสตร์ต้องดำเนินการ

จัดเตรียมให้แล้วเสร็จก่อนทำบทปฏิบัติการ 1 วัน ดังนี ้ 

 7.1 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในบทปฏิบัติการ 

   วัสดุและอุปกรณ์ ที่นักวิทยาศาสตร์ต้องจัดเตรียมในบทปฏิบัติการนี้มีทั้งหมด 9 

รายการ ดังนี้ 

 

 

 (1) บีกเกอร์ 250 ml. 1 อัน     (2) ฟอเซฟ 1 อัน 
 

 

  (3) จานนับยา 1 อัน    (4) แปรงปัดผงยา 1 อัน 
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(5) ถาดสแตนเลสสี่เหลี่ยม 1 ถาด  6) กระดาษเช็ดอุตสาหกรรมอาหาร 1 แพค  

  

  

(7) หมวกคลุมผม 1 ถุง     (8) หน้ากากอนามัย 1 กล่อง 

  

 (9) ถุงมอืยาง เบอร์ Size S และ Size M อย่างละ 1 กล่อง 

 

ภาพที่ 25 วัสดุที่ใช้ในการทำบทปฏิบัติการที่ 7 เรื่อง การทดสอบความแข็งของยาเม็ด (ต่อ) 
 

ที่มา: แสงเทียน กระภูฤทธิ์, 2565 
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 7.2 สารเคมีและยาที่ใช้ในบทปฏิบัติการ 

   สารเคมีและยาที่นักวิทยาศาสตร์ต้องจัดเตรียมไว้ให้นิสิตทำการทดลองในบท

ปฏิบัติการนี ้มี 2 รายการ ดังนี้      

 

 (1) Paracetamol 20 เม็ด    (2) 70% เอทานอล (ethanol) 100 ml.  
 

ภาพที่ 26 สารเคมีที่ใช้ในการทำบทปฏิบัติการที่ 7 เรื่อง การทดสอบความแข็งของยาเม็ด 
    

ที่มา: แสงเทียน กระภูฤทธิ์, 2564 

 

 7.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในบทปฏิบัติการ 

     เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการทดลองนี้ คือ เครื่องวัดความแข็งเม็ดยา

แบบอัตโนมัติ (Tablet Hardness Tester) ซึ่งนักวิทยาศาสตร์มีหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้นิสิตทำบท

ปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 27 เครื่องมือที่ใช้ในการทำบทปฏิบัติการที่ 7 เรื่อง การทดสอบความแข็งของยาเม็ด 
    

ที่มา: บริษัทซายน์ลูชั่น, 2565 
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 7.4 รูปแบบการสอน 

   นักวิทยาศาสตร์ดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ก่อนนิสิตทำบทปฏิบัติการ ให้แล้ว

เสร็จก่อน 1 วัน โดยจัด Set อุปกรณ์ จำนวน 1 Set มีรูปแบบการสอน คือ ให้นิสิตเป็นผู้ปฏิบัติจริง 

ภายใต้การกำกับ ดูแล ของนักวิทยาศาสตร์และอาจารย์ประจำรายวิชา โดยมีการแบ่งกลุ่ม

นิสิตที่เรียนออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 4 - 5 คน ให้นิสิตเข้าทำบทปฏิบัติการ ครั้งละ 1 กลุ่ม            

ใช้เวลาประมาณ กลุ่มละ 1 ช่ัวโมง  

 7.5 วิธีจัดเตรยีมอุปกรณ์ 

   1. นักวิทยาศาสตร์ใช้กระดาษเช็ดทำความสะอาดอุตสาหกรรม (กระดาษทิชชู่)            

เช็ดทำความสะอาด บีกเกอร์ ฟอร์เซป จานนับยา และถาดสแตนเลส ด้วย 70 % เอทานอล   

    2. นักวิทยาศาสตร์นำ แปรงปัดฝุ่นยา ฟอร์เซป บีกเกอร์ วางรวมกันบนถาดสแตนเลส 

   3. นักวิทยาศาสตร์นำถาดสแตนเลสที่มอีุปกรณ์ ตามข้อ 2 วางไว้บนโต๊ะปฏิบัติการ

ภายในหอ้งตรวจสอบคุณภาพยา เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำบทปฏิบัติการของนสิิต 

 

8. บทปฏิบัติการที่ 8 เรื่อง  การทดสอบความกร่อนของเม็ดยา  

 บทปฏิบัติการนี้เป็นบทปฏิบัติการของรายวิชาเภสัชกรรมไทย มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ

ทดสอบความกร่อนของยาในรูปแบบยาเม็ด มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบคุณภาพของยา โดยมี

วัสดุและอุปกรณ์ที่นักวิทยาศาสตร์ต้องดำเนนิการจัดเตรียมให้แล้วเสร็จก่อนทดลอง 1 วัน ดังนี้ 

 8.1 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในบทปฏิบัติการ 

   ว ัสดุและอุปกรณ์ที ่เก ี ่ยวข้องกับบทปฏิบัติการนี ้ มีท ั ้งหมด 9 รายการ ซึ่ง

นักวิทยาศาสตร์มหีนา้ที่จัดเตรียมให้เรียบก่อนดำเนินบทปฏิบัติการอย่างน้อย 1 วัน ดังนี้ 

   

 (1) บีกเกอร์ 250 ml. 1 อัน    (2) ฟอร์เซฟ 25 cm. 1 อัน 
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 (3) จานนับยา 1 อัน     (4) แปรงปัดฝุ่นยา 1 อัน 

 

 

 (5) ถาดสแตนเลสสี่เหลี่ยม 1 ถาด  (6) กระดาษเช็ดอุตสาหกรรม 1 แพค  

 

 

 (7) หมวกคลุมผม 1 ถุง     (8) หน้ากากอนามัย 1 กล่อง 

 

 (9) ถุงมอืยาง เบอร์ Size S และ Size M อย่างละ 1 กล่อง 

 

ภาพที่ 28 วัสดุที่ใช้ในการทำบทปฏิบัติการที่ 8 เรื่อง การทดสอบความกร่อนของเม็ดยา 
    

ที่มา: แสงเทียน กระภูฤทธิ์, 2565 
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 8.2 สารเคมีและยาที่ใช้ในบทปฏิบัติการ 

  สารเคมีและยาที่นักวิทยาศาสตร์ต้องจัดเตรียมไว้ให้นิสิตทำการทดลองในบท

ปฏิบัติการนี ้มี 4 รายการ ดังนี้  

 

 (1) ยาเม็ด ( Paracetamol ) 20 เม็ด   (2) ยาลูกกลอน 20 เม็ด  

 (3) นำ้กลั่นบริสุทธิ์ 500 ml.   (4) 70% เอทานอล (ethanol) 100 ml.  
 

ภาพที่ 29 สารเคมีที่ใช้ในการทำบทปฏิบัติการที่ 8 เรื่อง การทดสอบความกร่อนของเม็ดยา 
    

ที่มา: แสงเทียน กระภูฤทธิ์, 2565 
 

 8.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในบทปฏิบัติการ 

      เคร ื ่องม ือว ิทยาศาสตร ์ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับบทปฏิบ ัต ิการน ี ้  ม ี  2 รายการ ซ ึ่ง

นักวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้นิสติทำบทปฏิบัติการ ดังนี้ 

   

 

 

 

 

 (1) เครื่องวัดความกร่อนยา 1 เครื่อง    (2) เครื่องช่ังดิจิตอล 4 ตำแหน่ง 1 เครื่อง 
 

ภาพที่ 30 เครื่องมอืที่ใช้ในการทำบทปฏิบัตกิารที่ 8 เรื่อง การทดสอบความกรอ่นของเม็ดยา 

ที่มา: แสงเทียน กระภูฤทธิ์, 2565 
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 8.4 รูปแบบการสอน 

   นักวิทยาศาสตร์ดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ก่อนนิสิตทำบทปฏิบัติการ ให้แล้ว

เสร็จก่อน 1 วัน โดยจัด Set อุปกรณ์ จำนวน 1 Set มีรูปแบบการสอน คือ ให้นิสิตเป็นผู้ปฏิบัติ

จริง ภายใต้ การกำกับ ดูแล ของนักวิทยาศาสตร์และอาจารย์ประจำรายวิชา โดยมีการ

แบ่งกลุ่มนิสิตที่เรียนออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 4 - 5 คน ให้นิสิตเข้าทำบทปฏิบัติการ ครั้งละ           

1 กลุ่ม ใช้เวลาประมาณ กลุ่มละ 1 ช่ัวโมง  

 8.5 วิธีจัดเตรยีมอุปกรณ์ 

   1) นักวิทยาศาสตร์ใช้กระดาษเช็ดทำความสะอาดอุตสาหกรรม เช็ดทำความ

สะอาด บีกเกอร์ ฟอร์เซฟ จานนับยา และถาดสแตนเลส ด้วย 70 % เอทานอล   

   2) นักวิทยาศาสตร์ใช้ถาดนับยา นับตัวอย่างยาสำหรับทดสอบ (paracetamal) 

จำนวน 10 เม็ด จากนั้น นำตัวอย่างยาเทลงในบีกเกอร์ ปิดด้วย Parafilm ระบุชื่อยาและจำนวน

เม็ดยาไว้ขา้งบีกเกอร์  

    3) นักวิทยาศาสตร์นำอุปกรณ์ทั้งหมดวางลงบนถาดสแตนเลส ประกอบไปด้วย 

แปรงปัดฝุ่นยา 1 อัน ฟอร์เซปสำหรับคีบยาเม็ด 1 อัน และบีกเกอร์ตัวอย่างยาที่เตรยีมไว้ 

   4) นักวิทยาศาสตร์นำถาดสแตนเลสที่มีอุปกรณ์ตามข้อ 4 วางไว้บนโต๊ะปฏิบตัิการ           

ในห้องควบคุมคุณภาพยา เพื่อเตรียมความพรอ้มสำหรับการทำบทปฏิบัติการของนสิิต 

 

9. บทปฏิบัติการที่ 9 เรื่อง การทดสอบการละลายตัวของเม็ดยา 

 บทปฏิบัติการนี้เป็นบทปฏิบัติการของรายวิชาเภสัชกรรมไทย มีเนื้อหาเกี่ ยวกับการ

ทดสอบการละลายตัวของยาในรูปแบบต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบคุณภาพยา ด้านการ

ละลายตัวของเม็ดยา  

 9.1 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในบทปฏิบัติการ 

   วัสดุและอุปกรณ์ที ่เก ี ่ยวข้องกับบทปฏิบัติการนี ้ มีท ั ้งหมด 9 รายการ ซึ่ง

นักวิทยาศาสตร์มหีนา้ที่จัดเตรียมให้เรียบก่อนดำเนินบทปฏิบัติการอย่างน้อย 1 วัน ดังนี ้ 

 

 (1) บีกเกอร์ขนาด 1000 ml. 1 อัน  (2) บีกเกอร์ขนาด 250 ml. 3 อัน 
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  (3) ฟอร์เซป ยาว 18 cm. 3 อัน   (4) ปรอท (Thermometer) 1 อัน 

 

 

  (5) ถาดสแตนเลสสี่เหลี่ยม 1 อัน   6) กระดาษเช็ดอุตสาหกรรม 1 แพค 

 

  (7) หมวกคลุมผม 1 ถุง     (8) หน้ากากอนามัย 1 กล่อง 

 

  (9) ถุงมอืยาง เบอร์ Size S และ Size M อย่างละ 1 กล่อง 

 

ภาพที่ 31 วัสดุที่ใช้ในการทำบทปฏิบัติการที่ 9 เรื่อง การทดสอบการละลายตัวของเม็ดยา 
    

ที่มา: แสงเทียน กระภูฤทธิ์, 2565 
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 9.2 สารเคมีและยาที่ใช้ในบทปฏิบัติการ 

     สารเคมีและยาที่นักวิทยาศาสตร์ต้องจัดเตรียมไว้ให้นิสิตทำการทดลองในบท

ปฏิบัติการนี ้มี 5 รายการ ดังนี้  

 

 

  (1) ยา Paracetamol 1 เม็ด   (2) ยาลูกกลอน 1 เม็ด  

 
 

  (3) ยาแคปซูล 1 แคปซูล    (4) 70 % เอทานอล 200 ml. 
 

  (5) นำ้กลั่นบริสุทธิ์ 2000 ml. 

 

 

ภาพที่ 32 สารเคมีที่ใช้ในการทำบทปฏิบัติการที่ 9 เรื่อง การทดสอบการละลายตวัของเม็ดยา 
    

ที่มา: แสงเทียน กระภูฤทธิ์, 2565 
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 9.3 เครื่องมือที่ใช้ในบทปฏิบัติการ 

   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทำบทปฏิบัติการนี้ มี 1 รายการ คือ เครื่อง

ทดสอบการละลายตัวของเม็ดยา (Disintegration Test) ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่จัดเตรียมไว้

ให้นสิิตทำบทปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง 

 

 
 

ภาพที่ 33 เครื่องมือที่ใช้ในการทำบทปฏิบัติการที่ 9 เรื่อง การทดสอบการละลายตัวของเม็ดยา

   

ที่มา: แสงเทียน กระภูฤทธิ์, 2565 

 

 9.4 รูปแบบการสอน 

   นักวิทยาศาสตร์ดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ก่อนนิสิตทำบทปฏิบัติการ ให้แล้ว

เสร็จก่อน 1 วัน โดยจัด Set อุปกรณ์ จำนวน 1 Set มีรูปแบบการสอน คือ ให้นิสิตเป็นผู้ปฏิบัติ 

ภายใต้การกำกับ ดูแล ของนักวิทยาศาสตร์และอาจารย์ประจำรายวิชา โดยมีการแบ่งกลุ่ม

นิสติที่เรียนออกเป็น  3 กลุ่ม กลุ่มละ 4 - 5 คน ให้นสิิตเข้าหอ้งปฏิบัติการเพื่อทำบทปฏิบัติการ 

ครั้งละ 1 กลุ่ม ใช้เวลาประมาณกลุ่มละ 1 ช่ัวโมง  

 9.5 วิธีจัดเตรยีมอุปกรณ์ 

  นักวิทยาศาสตร์ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ก่อนนิสิตทำการทดลองให้แล้วเสร็จก่อน 1 

วัน  โดยมีวธิีการจัดเตรยีม ดังนี้ 

  1) นักวิทยาศาสตร์เช็ดทำความบีกเกอร์ ฟอร์เซฟ และถาดสแตนเลส ด้วยแอลกอฮอร์

ที่เตรยีมไว้ 

  2) นักวิทยาศาสตร์นำตัวอย่างยาแคปซูล ยาลูกกลอน ยาเม็ด อย่างละ 1 เม็ด ใส่ลง

ในบีกเกอร์ ขนาด 250 ml. ทั้ง 3 บีกเกอร์  

  3) นำอุปกรณ์ทั้งหมดวางลงบนถาดสแตนเลส ประกอบไปด้วย ฟอร์เซป 1 อัน            

บีกเกอร์ตัวอย่างยาทั้ง 3 บีกเกอร์ 
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  4) นำถาดที่มอีุปกรร์ตามข้อ 3 วางไว้ข้างเครื่องวัดการละลายตัวของเม็ดยา  

  5)นักวิทยาศาสตร์เทน้ำกลั่นลงในบีกเกอร์ขนาด 1000 ml. จากนั้นนำบีกเกอร์       

ไปวางลงในเครื่องวัดการแตกกระจายของยา พร้อมกับปิดฝาเครื่อง 

  6) นักวิทยาศาสตร์เติมนำกลั่นลงในอ่างตามปริมาณที่ลูกศรระบุไว้ 

  7) นักวิทยาศาสตร์ติดตั้ง Sensor และThermometer ไว้ข้างในอ่าง เพื่อตรวจวัดอุณ

ภูมนิ้ำ  

  8) นักวิทยาศาสตร์ต่อ Syringe plastic ขนาด 5 ml. เข้ากับสายยาง 

  9) นำ Syringe plastic ที ่ต่อกับสายยาง จุ ่มลงในบีกเกอร์ภายในเครื่อง เพื่อดูด

ตัวอย่างยามาวิเคราะห ์

 

 10. บทปฏิบัติการที่ 10 เรื่อง การทดสอบการกระจายตัวของเม็ดยา 

      บทปฏิบัติการนีเ้ป็นบทปฏิบัติการของรายวิชาเภสัชกรรมไทยที่เกี่ยวกับการทดสอบ

การแตกกระจายตัวของเม็ดยา มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบคุณภาพของยาดา้นการแตกกระจาย

ตัวของเม็ดยา วัสดุและอุปกรณ์ที่นักวิทยาศาสตร์ต้องดำเนนิการจัดเตรียม มีดังนี ้ 

  10.1 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในบทปฏิบัติการ 

        วัสดุและอุปกรณ์ ที่นักวิทยาศาสตร์ต้องจัดเตรียมในบทปฏิบัติการนี้มีทั้งหมด 

7 รายการ ดังนี้ 

   

 (1) บีกเกอร์ขนาด 120 ml. 3 อัน  (2) ฟอร์เซป (Forcep) 18 cm. 1 อัน 

 

 

  (3) จานนับยา 1 อัน    (4) ถาดสแตนเลสสี่เหลี่ยม 1 อัน 
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  (5) กระดาษเช็ดอุตสาหกรรม 1 แพค  (6) ปรอท (Thermometer) 1 อัน 

 

  (7) Sensor ตรวจจับอุณภูมนิ้ำ 1 ตัว 

 

ภาพที่ 34 วัสดุที่ใช้ในการทำบทปฏิบัติการที่ 10 เรื่อง การทดสอบการกระจายตัวของเม็ดยา 
    

ที่มา: แสงเทียน กระภูฤทธิ์, 2565 

 

 10.2 สารเคมีและยาที่ใช้ในบทปฏิบัติการ 

     สารเคมีและยาที่นักวิทยาศาสตร์ต้องจัดเตรียมไว้ให้นิสิตทำการทดลองในบท

ปฏิบัติการนี ้มี 4 รายการ ดังนี้ 

 

 (1) ยา Paracetamol 1 เม็ด   (2) ยาลูกกลอน 1 เม็ด  
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  (3) ยาแคปซูล 1 แคปซูล    (4) 70 % เอทานอล 200 ml. 
 

  (5) นำ้กลั่นบริสุทธิ์ 2000 ml. 

 

ภาพที่ 35 สารเคมีที่ใช้ในการทำบทปฏิบัติการที่ 10 เรื่อง การทดสอบการกระจายตัวของเม็ดยา 
    

ที่มา: แสงเทียน กระภูฤทธิ์, 2565 

 

 10.3 เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในบทปฏิบัติการ 

      เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทำบทปฏิบัติการนี้ มี 1 รายการ คือ เครื่อง

ทดสอบการแตกกระจายตัวของเม็ดยา (Disintegration Test) ซึ ่งนักวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่

จัดเตรียมไว้ให้นิสติทำบทปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 36 เครื่องมือที่ใช้ในการทำบทปฏิบัติการที่ 10 เรื่อง การทดสอบการกระจายตัวของเม็ดยา 
 

ที่มา: แสงเทียน กระภูฤทธิ์, 2565 
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 10.4 รูปแบบการสอน 

    นักวิทยาศาสตร์ดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ก่อนนิสิตทำบทปฏิบัติการ ให้แล้ว

เสร็จก่อน 1 วัน โดยจัด Set อุปกรณ์ จำนวน 1 Set มีรูปแบบการสอน คือ ให้นิสิตเป็นผู้ปฏิบัติ

จริง ภายใต้ การกำกับ ดูแล ของนักวิทยาศาสตร์และอาจารย์ประจำรายวิชา โดยมีการ

แบ่งกลุ่มนิสิตที่เรียนออกเป็น  3 กลุ่ม กลุ่มละ 4 - 5 คน ให้นิสิตเข้าห้องปฏิบัติการเพื่อทำบท

ปฏิบัติการ ครั้งละ 1 กลุ่ม ใช้เวลาประมาณกลุ่มละ 1 ช่ัวโมง  

 10.5 วิธีจัดเตรยีมอุปกรณ์ 

    นักวิทยาศาสตร์ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ก่อนนิสิตทำการทดลองให้เสร็จก่อน 1 วัน 

โดยมีวิธีการจัดเตรียม ดังนี ้

   1) นักวิทยาศาสตร์เช็ดทำความบีกเกอร์ ฟอร์เซป และถาดสแตนเลสด้วยแอลกอฮอร ์

ที่เตรยีมไว้ 

    2) นักวิทยาศาสตร์นำตัวอย่างยาแคปซูลใส่ลงในบีกเกอร์ขนาด 250 ml. จำนวน 

5 แคปซูล และนำตัวอย่างยาในรูปแบบยาเม็ดใส่ลงในบีกเกอร์ 250 ml. จำนวน 5 เม็ด 

     3) นักวิทยาศาสตร์นำอุปกรณ์ทั้งหมดวางลงบนถาดสแตนเลส ประกอบไปด้วย 

ฟอร์เซป 1 อัน บีกเกอร์ ขนาด 250 ml. ที่มีตัวอย่างยาทั้ง 2 บีกเกอร์ หลังจากนั้นนำถาด

อุปกรณ์ไปวางไว้ขา้งเครื่องวัดการกระจายตัวยา  

    4) นักวิทยาศาสตร์เทน้ำกลั ่นลงในบีกเกอร์ขนาด 500 ml. ทั ้ง 4 บีกเกอร์              

ในปริมาณที่ลูกศรระบุ จากนั้นนำบีกเกอร์ไปวางลงในเครื่องวัดการแตกกระจายของยาพร้อม

กับปิดฝาเครื่อง 

    5) นักวิทยาศาสตร์เติมนำกลั่นลงในอ่างตามปริมาณที่ลูกศรระบุไว้ 

    6) นักวิทยาศาสตร์ติดตั้ง Sensor มาติดไว้ข้างในอ่างเพื่อตรวจวัดสำหรับตรวจจับ

อุณภูมนิ้ำ  

    7) นักวิทยาศาสตร์ติดตัง้ Thermometer ข้างในอ่าง เพื่อตรวจวัดอุณภูมินำ้ 
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วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 การติดตามและการประเมินผลปฏิบัติงาน คือ การติดตามและประเมินผล หลังจาก             

การปฏิบัติงาน เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ทราบว่าการปฏิบัติงานบรรลุ

วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใด มีประสิทธิภาพหรือไม่ ผลจากการ

ติดตามและประเมินผลจะให้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทาง

ในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานเพื่อช่วยใหก้ารปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆมีประสิทธิภาพสูง

ยิ่งขึ้น ผู้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานได้เลือกวิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ด้าน คือ 

การตดิตามและประเมินลการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้ 

 1. วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ เป็นการติดตาม

ความสำเร็จของการให้บรกิารนิสิตที่ทำบทปฏิบัติการรายวิชาเภสัชกรรมไทย ดังน้ี 

  1) การติดตามกรอบระยะเวลาการทำบทปฏิบัติการของนิสิต ซึ ่งนิสิตที่ทำบท

ปฏิบัติการ ทำการทดลอง ทกสอบ เสร็จตามเวลาที่อาจารย์ประจำรายวิชากำหนดหรือชี้แจง               

ก่อนทำปฏิบัติการ 

  2) การติดตามความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ประจำรายวิชาหลังจากทำบท

ปฏิบัติการในครอบคลุมทั้งด้านการให้บริการ สถานที่ รวมถึงความพร้อมเพียงของวัสดุ 

อุปกรณ์ ในการทำบทปฏิบัติการ โดยมีการสรุปผลการสำรวจประจำเดือน และนำข้อเสนอแนะ

มาแก้ไขปรับปรุง  

  3) การติดตามขั้นตอนการทำบทปฏิบัติการ นิสิตจะต้องทำบทปฏิบัติการในแต่ละ

ขั้นตอนให้อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยต้องปฏิบัติเป็นขั้นตอนตามลำดับ  

  4) การติดตามความถูกของการทำบทปฏิบัติการ นิสิตจะต้องทำบทปฏิบัติการ               

ในแต่ละขัน้ตอนได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ จนนำไปสู่ความสำเร็จในระยะเวลาที่กำหนด 

  5) การติดตามขั้นตอนการจัดเตรียมอุปกรณ์ ระยะเวลาในการจัดเตรียมจะต้อง

น้อยลง เมื่อเทียบกับบทปฏิบัติการที่เคยจัดเตรยีมมาก่อน 

 2. วิธีการการติดตามผลและประเมิณการปฏิบัติงานเชิงปริมาณ เป็นการติดคาม

ความสำเร็จของการให้บริการนิสิตที่ทำบทปฏิบัติการรายวิชาเภสัชกรมไทย ดังน้ี 

  1) การติดตามและประเมินผลจากคะแนนที่ได้จากการประเมินรายวิชาที่มีบท

ปฏิบัติการ หากนิสิตทำข้อสอบในรายวิชาเภสัชกรรมไทยได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 

60 % ของคะแนน อาจจะสรุปได้ว่านิสิตมีความรู้ ผู้ปฏิบัติงานในด้านการสนับสนุนการสอน

ของรายวิชามีประสิทธิภาพการทำงานที่ดี 
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  2) จากจำนวนข้อเสนอแนะที่นิสิตทำแบบสอบถาม หรือจำนวนข้อร้องเรียนต่อการ

ทำงานจากนิสิตผู ้ทำบทปฏิบัติการ หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนที่มีจำนวนมากขึ ้น             

เมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา อาจสรุปได้ว่าการปฏิบัติงานมีปัญหา ไม่มีการปรับปรุง

พัฒนา หรือตรงกันถ้าหากมีข้อเสอนแนะน้อยลงก็อาจจะสรุปได้ว่าการทำงานมีการแก้ไข 

ปรับปรุง และพัฒนา 

  3) การติดตามจากจำนวนชิ้นงานที่นิสิตทำส่งหลังจากเสร็จสิ้นบทปฏิบัติการครบ

ตามที่อาจารย์ประจำรายวิชาหรือนักวิทยาศาสตร์ได้กำหนดไว้ 

  4) การติดตามจากจำนวนนิสิตที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางห้องปฏิบัติการได้จัด

ขึ้น หากมีนิสิตสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก อาจแสดงให้เห็นถึงความสนใจ การมีทัศนคติที่ดีต่อ

การให้บริการ หรอืต่อการปฏิบัติงานของนักวิทยาศาสตร์ หากมีผู้สนใจเข้าร่วมน้อย อาจแสดง

ให้เห็นถึงการปฏิบัติงานที่ยุ่งยาก ไม่เป็นระบบ ไม่มีการบริการที่เหมาะสม แก่นิสิตที่เคยทำบท

ปฏิบัติการ 

 

จรรยาบรรณ คุณธรรม และจรยิธรรมในการปฏิบัติงาน  

 จรรยาบรรณ หมายถึง  กฎเกณฑ์ที่เป็นแนวทางปฏิบัติตน ในการประกอบอาชีพ ที่ถือ

ว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับ 

 คุณธรรม หมายถึง  สภาพคุณงามความดีและความถูกต้องในการแสดงออกทั้งกาย 

วาจา และใจ ของแต่ละบุคคลซึ่งยึดมั่นไว้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัย 

 จริยธรรม หมายถึง กฎเกณฑ์ที่เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงาม  

เหมาะสม และเป็นที่นิยมชมชอบหรอืยอมรับจากสังคม เพื่อความสันติสุขแห่งตนเองและความ

สงบเรียบร้อยของสังคม 

 จรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2554 

 เนื ่องด้วยผู ้ปฏิบ ัติงานเป็นบุคลากรสายสนับสนุนของทางมหาวิทยาลัยพะเยา             

มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยาให้นิสิตนักศึกษาตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ       

ที่เป็นประโยชน์สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของทางคณะและมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานจึง

ยึดจรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดให้            

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยเรื่อง จรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ.

2554 ซึ่งแบ่งเป็น 3 หมวด โดยหมวดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน ได้แก่ หมวด 1 

มาตรฐานจรรยาบรรณ และคุณธรรม และส่วนที่เกี่ยวข้องหลักมีเป็น 3 ส่วน คือ 
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  ส่วนที่ 1 มาตรฐานจรรยาบรรณ และคุณธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก มี 8 ข้อ ดังนี้   

   (1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

   (2) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

   (3) การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ ยึดถือ

ประโยชน์ของประเทศชาติเหนอืกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

   (4) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย ละเว้นการแสวงหา

ผลประโยชน์โดยมิชอบจากการอาศัยตำแหน่งหน้าที่ 

   (5) การให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยดี และไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มา

ขอรับบริการ 

   (6) การให้ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงต่อ

ผูม้าขอรับบริการ 

   (7) การมุ ่งผลสัมฤทธิ ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ

ตรวจสอบได้  

   (8) การยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเอง และรักษาชื่อเสียง และ

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

  ส่วนที่ 2 เป็นจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีทั้งหมด 

20 ข้อ แต่ผู้ปฏิบัติงานได้นำขอ้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมาสรุป ดังนี้ 

   ข้อที่ 10 การเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผูอ้ื่นโดยไม่แสดงกิรยิา หรือใช้

วาจาอันไม่สุภาพ หรอืใส่ร้ายเพื่อนร่วมงานให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ 

   ข้อที่ 12 การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความรับผดิชอบ ชื่อสัตย์ 

สุจรติ เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ 

   ข้อที่ 13 การเป็นผู้มีจิตสำนึกร่วมกันพัฒนาและคอยดูแลรักษาสภาพแวดล้อม

ในมหาวิทยาลัยพะเยา และชุมชน 

   ข้อที่ 14 การไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย ไปแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง        

หรอืผูอ้ื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรอืไม่ก็ตาม 

   ข้อที่ 15 การไม่ไม่ยินยอมให้คู่สมรส ญาติสนิทบุคคลในครอบครัว หรือผู้

ใกล้ชิด ก้าวก่ายหรอืแทรกแซงการปฏิบัติหนา้ที่ของตนหรือของผูอ้ื่น และต้องไม่ยินยอมให้ผู้อื่น

ใช้อำนาจหน้าที่ของตนโดยมิชอบ 
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   ข้อที่ 16 การรักษาความลับขององค์กร เว้นแต่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตาม

กฎหมาย 

   ข้อที่ 19 การเปิดเผยข้อมูลการทุจริต การใชอ้ำนาจในทางที่ผิด การฉ้อฉล หล

วกลวง หรอืการกระทำอื่นใดที่ทำให้มหาวิทยาลัยเสียหายต่อผูบ้ังคับบัญชา 

   ข้อที่ 20 ไม่เลือกร้องสิ่งตอบแทน หรือประโยชน์อื ่นใดจากบุคคลอื่น เพื่อ

ประโยชน์ต่าง ๆ จากการปฏิบัติหนา้ที่ของตน 

   ข้อที ่ 22  บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข่าวสารของ

หน่วยงานทางราชการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจผดิ หรอืเพื่อหาผลประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ื่น 

   ข้อที่ 24 การไม่ให้การสนับสนุนต่อผู้ประพฤติผิดกฎหมาย หรือผู ้มีความ

ประพฤติทางเสื่อมเสีย เช่น ผู้เปิดบ่อนการพนัน หรือผู้ที่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด อันอาจจะ

กระทบกระเทือนต่อความเช่ือถอืและศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ 

   ข้อที่ 25 การแสดงความรับผิดชอบในกรณีที ่ปฏอบัติหน้าที ่บกพร่องหรือ

ผดิพลาด 

  ส่วนที่ 3 จรรยาบรรณพนักงานสายวิชาการมหาวิทยาลัย(จรรยาบรรณอาจารย์

ผู้สอน) ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้เป็นบุคลากรสายวิชาการที่ทำหน้าที่เรื่องการสอนนิสิตโดยตรงแต่

เนื่องด้วยบางครั้งได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำรายวิชาให้ร่วมสอนหรือประเมินนิสิตใน

ขณะที่ทำบทปฏิบัติการ ดังนัน้ การยึดจรรยาบรรณอาจารย์ในการปฏิบัติงานจงึเป็นสิ่งสำคัญที่

ต้องมีในการทำงาน โดยมีทั้งหมด มีทั้งหมด 8 ข้อ มีข้อที่เกี่ยวข้องหลักในการปฏิบัติงาน 3 ข้อ 

ดังนี้ 

   ข้อ 26 การยึดมั่นปฏิบัติตามนโยบาย ปณิธานของมหาวิทยาลัย และประพฤติ

ตนให้เป็นแบบอย่างที่ดแีก่นิสิต   

   ข้อ 27 การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ ให้ความรัก               

ความเมตตา ความเอื้อเฟือ้อาทร ความเป็นธรรม ต่อนิสติทั้งกาย วาจา ใจ 

   ข้อ 29 การปฏิบัติตนด้วยความเป็นมิตรต่อผู้ร่วมงาน มีอิสระในทางความคิด 

และยอมรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น  

 จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

 ผู้ปฏิบัติงานงาน มีหน้าที่เกี ่ยวข้องกับการการเรียน การสอน และให้ความรู ้นิสิต 

รวมถึงการมีส่วนร่วมในการประเมินการเรียนนิสิตในการเรียน หรือการสอบแต่ละครั้ง ซึ่งมี

ความจำเป็นอย่างยิ่งที ่จะต้องมีจรรยยาบรรณวิชาชีพทางด้านการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานยึด 
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ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ซึ่งมีทั้งหมด 5 ด้าน โดยมีข้อ        

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน จำนวน 9 ข้อ ดังนี้  

  1. จรรยาบรรณต่อตนเอง 

   ข้อที่ 1 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้าน

วิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และ

การเมอืงอยู่เสมอ 

  2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

   ข้อที ่ 2 ผู ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื ่อสัตย์ สุจริต 

รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดขีององค์กรวิชาชีพ 

  3. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

  ข้อที่ 3 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ 

ส่งเสริม ให้กําลังใจแก่ศษิย์ และผูร้ับบริการ ตามบทบาทหนา้ที่โดยเสมอหน้า 

  ข้อที่ 4 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ             

และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 

ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

  ข้อที่ 5 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่

ดี ทั้งทางกาย วาจา และจติใจ 

 ข้อที่ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระทําตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความ

เจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และผูร้ับบริการ 

 ข้อที่ 7 ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศกึษา ต้องให้บริการด้วยความจรงิใจและเสมอ

ภาค โดยไม่เรียกรับหรอืยอมรับผลประโยชน์จากการใชต้ําแหน่งหนา้ที่โดยมิชอบ 

  4.จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

  ข้อที่ 8 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่าง

สร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 

  5.จรรยาบรรณต่อสังคม 

  ข้อที่ 9 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นําในการ

อนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษา

ผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 
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บทท่ี 5 

  

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน 

 

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 การปฏิบัติงานในแต่ละบทปฏิบัติการนั้น มักจะมีปัญหาเกิดขึน้เป็นประจำ โดยเฉพาะใน

การทำบทปฏิบัติการที่ตอ้งใชเ้ครื่องมือที่ซับซ้อน และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้นั้นก็มีสาเหตุจาก

หลายส่วนประกอบกัน เช่น ปัญหาจากผู้ทำบทปฏิบัติการ ปัญหาจากนักวิทยาศาสตร์ ปัญหาที่

เกิดจากเครื่องมอื ปัญหาที่เกิดจากสถานที่ เป็นต้น จากประสบการณ์ที่ผ่านมา การรู้จักเรียนรู้ 

ปรับปรุง แก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะทำให้งานถูกปรับปรุงและพัฒนา

ตามไปด้วย ผู้จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ได้รวบรวมปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางการแก้ไข

และพัฒนา จากการทำบทปฏิบัติการรายวิชาเภสัชกรรมไทย โดยจำแนกปัญหาที่เกิดขึ ้นใน

ขั้นตอนต่างๆจากการทำบทปฏิบัติการออกเป็น 3 ส่วน คือ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นก่อนทำบท

ปฏิบัติการ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างทำบทปฏิบัติการ และปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

หลังทำบทปฏิบัติการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ตารางที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นก่อนการทำบทปฏิบัติการ  

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางในการแก้ไขและพัฒนา 
1. การรับแจ้ง Course Syllabus หรือคู่มือปฏิบัติการจากอาจารย์ผู้สอน   
   1. อาจารย์ผู ้สอน แจ้ง Course Syllabus 

ใ ห ้ ก ั บ น ั ก ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ ช ้ า  ท ำ ใ ห้

นักวิทยาศาสตร์มีเวลาในการจัดเตรียมแลป

ปฏิบัติการน้อยเกินไป 

- ต ิดตาม ทวงถาม ก ับอาจารย ์ผ ู ้สอน

รายวิชา  

- พ ัฒนาระบบร ับแจ ้ ง  Course Syllabus           

ให้เป็นระบบมากยิ่งขึน้  

   2. อาจารย์ผ ู ้สอนแจ้งรายละเอ ียดใน 

Course Syllabus ไม ่ครบถ ้วน ทำให ้การ

จัดเตรียมอุปกรณ์ก่อนทำบทปฏิบัติการไม่

ครบถ้วน 

- แจ้งอาจารย์ประจำรายวิชา เพื่อทบทวน

รายละเอียดการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำ                  

บทปฏิบัติการ เพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียด                   

ที่ครบถ้วน 
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ตารางที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นก่อนการทำบทปฏิบัติการ (ต่อ) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางในการแก้ไขและพัฒนา 

2. การตรวจสอบวัน เวลา จำนวนนิสิต และห้องเรียน 

    1. จำนวนนิสิตและขนาดห้องปฏิบัติการไม่

เหมาะสม เนื่องจากห้องปฏิบัติการมีพื้นที่แคบ

ทำให้ไม่สามารถรองรับนิสติที่เข้าเรียนได้ทั้งช้ัน

เรียน 

-จัดการแบ่งกลุ่มนิสิตให้เหมาะสมกับขนาด

ของห้องปฏิบัติการ เพื่อลดความแออัดของ

จำนวนนิสติ 

    2. มีการเรียน การสอน ภาคปฏิบัติพร้อม

กันกับรายวิชาอื่น  

-ประสานงานอาจารย์ประจายวิชา เพื่อวาง

แผนการสอน 

3. การศึกษารายละเอียดบทปฏิบัติการจากคู่มือปฏิบัติการ 

    1. รายละเอียดบทปฏิบัติการไม่ครบถ้วน ทำ

ให้ยากต่อการจัดเตรยีมอุปกรณ์   

-ติดต่อประสานงานอาจารย์ผู ้สอนเพื ่อขอ

รายละเอ ียดการจ ัดเตร ียมบทปฏิบ ัต ิการ

เพิ่มเติม 

    2.  นิสิตที่ทำบทปฏิบัติการไม่อ่านทบทวน

รายเอียดบทปฏิบัติการ ทำให้อาจารย์ผู้สอน

ต้องใช้เวลาในการอธิบายนาน 

-อาจารย ์ผ ู ้สอนมอบหมายให ้น ิส ิตอ ่าน

รายละเอียดบทปฏิบัติการก่อนการเรียนปฏิบัติ 

4. การจัดเตรยีม วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  

    1. ปริมาณสารเคมีบางตัวไม่เพียงพอต่อ

การแบ่งกลุ่มทำบทปฏิบัติการตามจำนวนของ

นิสติ 

-แบ่งจำนวนกลุ่มนิสิตให้น้อย เพื่อแก้ไขปัญหา

ให้สามารถทำบทปฏิบัติการต่อไปได้  

-วางแผนการจัดซือ้กับอาจารย์ประจำรายวิชา  

    2. วัสดุ อุปกรณ์ บางรายการทางสาขาวิชา

อยู่ในระหว่างทำการจัดซื้อ ทำให้ไม่มีหรือไม่

เพ ียงพอต ่อการจ ัดเตร ียมสำหร ับทำบท

ปฏิบัติการ 

-จัดหาอุปกรณ์ โดยการทำเรื่องยืม-คืน จาก

สาขาวิชาอนามัยชุมชนและสาขาวิชาอนามัย

สิ่งแวดล้อม 

    3.มีข้อจำกัดในด้านจำนวนงบประมาณ ใน

การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ทำให้การจัดซื้อวัสดุ 

อุปกรณ์ ได้ปริมาณน้อย 

-ปรึกษาประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจำ

รายวิชา เพื ่อโอนงบประมาณส่วนอื ่นของ

สาขาวิชามาจัดซื้อที่มีความจำเป็นในการเรียน

การสอน 

-จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่มีความสำคัญในการ

เรียน การสอน ตามลำดับความสำคัญ 
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ตารางที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นก่อนการทำบทปฏิบัติการ (ต่อ) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางในการแก้ไขและพัฒนา 

     4. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์สำหรับใช้ในการ

เรียนการสอน ไม่ทันสมัย และมีจำนวนน้อย 

-เสนอที่ประชุมสาขาวิชา เพื่อพิจารณาในการ

ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ 

หมายเหตุ: ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ ้นก่อนการทำบทปฏิบัติการ เป็นปัญหาที่เกิดจาก

นักวิทยาศาสตร์และอาจารย์ประจำรายวิชา ตั้งแต่ขั ้นตอนการติดต่อประสานงานเพี ่อขอ 

Course Syllabusจากอาจารย์ผู้สอน จนถึงขั้นตอนที่นักวิทยาศาสตร์ทำการจัดเกตรียมวัสดุ 

อุปกรณ์ เพื่อเตรียมการสอน  

 

ตารางที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างทำบทปฏิบัติการ 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางในการแก้ไขและพัฒนา 

1. การเบิกจ่ายอุปกรณ์ หรอื สารเคมี ขณะทำบทปฏิบัติการ 

   1. นิสตินำสารเคมีไปใช้โดยไม่แจง้

นักวิทยาศาสตร์ 

-ทำความเข้าใจระเบียบการเบิก-จ่ายวัสดุ

อุปกรณ์ กับนิสติให้ทราบทุกคน 

   2. นสิิตนำเครื่องแก้วไปใช้งานโดยไม่แจง้    

นักวิทยาศาสตร์ 

-ทำความเข้าใจระเบียบการเบิก-จ่ายวัสดุ

อุปกรณ์ กับนิสติให้ทราบทุกคน 

2. การควบคุม ดูแล นสิิต ขณะทำบทปฏิบัติการ 

    1. นสิิตทิ้งของเสียจากการทำบทปฏิบัติการ

ไม่ถูกต้อง เช่น ทิ้งของเหลวที่มสี่วนผสมของ

Glycerin หรือ Paraffin wax ลงในท่อระบายน้ำ

ทำให้ท่ออุดทัน  

- แจ้งเตือนและเน้นย้ำการปฏิบัติก่อนที่จะทำ

บทปฏิบัติการ 

- ติดป้ายแจ้งเตือน และป้ายให้ความรู้ ในจุดที่

เก ี ่ยวข ้อง เช ่น บร ิ เวณท ี ่จ ัดให ้ท ิ ้ ง  Waste         

จากการทำบทปฏิบัติการ 

     2. นิสิตแต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบการ

แต่งกายของหอ้งปฏิบัติการ  

-อธิบายเกี่ยวกับระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ

ให้นิสิตทราบ พร้อมกับตรวจเครื่องแต่งกาย

นิสติก่อนเข้าหอ้งปฏิบัติการ 

     3. นสิิตไม่ศกึษาคู่มือการใชเ้ครื่องมือในการ

ทำบทปฏิบัติการ ทำให้นิสิตไม่มั่นใจในการใช้

เครื ่องมือ และทำการทดลองผิดพลาดหลาย

ครั้ง 

- นักวิทยาศาสตร์สอนการใช้เครื่องมือ พร้อม

กับนำคู่มือการใช้งานวางไว้ประจำเครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ที่ทำการทดลอง เพื่อให้นิสิตเปิด

อ่านได้ขณะที่ทำบทปฏิบัติการ 
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ตารางท่ี 4 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างทำบทปฏิบัติการ (ต่อ) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางในการแก้ไขและพัฒนา 

 - พัฒนาคู่มือการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์

จากเดิมเป็นเล่มเอกสาร เปลี่ยนเป็นระบบ QR 

Code เพื่อความทันสมัย สะดวกต่อนิสิตและ

อาจารย์ประจำรายวิชาผูใ้ช้งาน 

     4. นิสิตเคลื ่อนย้ายอุปกรณ์โดยไม่ได้รับ

อนุญาต เช่น เครื่องชั่งดิจิตอล ทำให้เกิดการ

คลาดเคลื่อนของตัวเลข 

- ติดป้าย ห้ามเคลื ่อนย้าย ให้นิสิตมองเห็น

ชัดเจน 

- จัดให้มหีอ้งสำหรับวางเครื่องช่ังโดยเฉพาะ 

      5. นิส ิตไม่ระมัดระวังในขณะที ่ทำการ

ทดลองเป็นเหตุทำให้เครื ่องแก้วแตก ชำรุด 

เสียหาย 

- นักวิทยาศาสตร์บันทึกอุปกรณ์แตกชำรุด 

และวางแผนการจัดซื้อทดแทนในปีงบประมาณ

ถัดไป 

- ทำข ้อตกลงก ับน ิส ิตท ี ่ทำบทปฏิบ ัต ิการ 

เกี่ยวกับการซื้อคนืเครื่องแก้วที่ทำแตก  

      6.  น ิส ิตพ ูดค ุย หยอกล ้อก ันเส ียงดัง          

ในห้องปฏิบัติการ ทำให้ไม่เข้าใขั ้นตอนการ

ทดลอง 

- กำหนดบทลงโทษกับนิสิตที ่ไม่ตั ้งใจทำบท

ปฏิบัติการ เช่น การหักคะแนน เป็นต้น 

     7.  อาจารย ์ประจำรายว ิ ชา ไม ่ ช ี ้ แ จง

รายละเอียดการสอนให้กับนิสิตได้ทราบก่อน

เรียนปฏิบัติ ทำให้นิสิตไม่ได้เตรียมตัวก่อนทำ

บทปฏิบัติการ 

- นักวิทยาศาสตร์แจ้งอาจารย์ประจำรายวิชา

ถึงเงื่อนไขการการทำบทปฏิบัติการ จะต้องมี

การชี ้แจงให้นิสิตทราบก่อนถึงชั ่วโมงทำบท

ปฏิบัติการ 

หมายเหตุ: ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึน้ในระหว่างที่ทำบทปฏิบัติการ เป็นปัญหาที่เกิดจากตัว

นักวิทยาศาสตร์ อาจารย์ประจำรายวิชา และนิสิตผู้ทำบทปฏิบัติการ ตั้งแต่ขั ้นตอนการทำ

ปฏิบัติการในขั้นตอนแรกไปจนเสร็จสิ้นการทำบทปฏิบัติการ  
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ตารางที่ 5 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในหลังทำบทปฏิบัติการ 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางในการแก้ไขและพัฒนา 

1. การตรวจเช็ควัสดุ ครุภัณฑ์ และสารเคมี หลังบทปฏิบัติการเสร็จสิ้น  

   1. นิสิตไม่รู้จักสถานที่เก็บอุปกรณ์ ทำให้ต้อง

สอบถามนักวิทยาศาสตร์ทุกครั้งที่เก็บอุปกรณ์ 

- จัดทำป้ายชื่อบอกสถานที่เก็บอุปกรณ์โดย

แยกเป็นหมวดหมู่   

- แนะนำสถานท ี ่ เก ็บอ ุปกรณ์ก ่อนทำบท

ปฏิบัติการ 

     2 .  น ิส ิ ตท ิ ้ ง ของ เส ีย โดยไม ่สอบถาม

นักวิทยาศาสตร์ก่อน ทำให้เกิดปัญหาตามมา 

เช ่น การเท Parafin ในอ่างน้ำ ทำให้ท ่อน ้ำ          

อุดอัน เป็นต้น 

- เน้นย้ำกับนิสติก่อนเข้าหอ้งปฏิบัติการ ให้แจ้ง

นักวิทยาศาสตร์เสมอก่อนที่นิสติจะทิง้ของเสีย 

- สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมอบรมความรู้ เรื่อง

ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็น

โครงการที่คณะจัดขึ้น จะทำให้นิสิตมีความรู้

และตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในการใช้

หอ้งปฏิบัติการเพิ่มมากขึ้น 

     3. นิส ิตเก็บอุปกรณ์หลังการทดลองไม่

เรียบร้อย เช่น เก็บอุปกรณ์ไม่หมด ไม่ล้างทำ

ความสะอาดเครื่องแก้วก่อนเก็บเข้าตู้ 

- ทำข้อตกลงกับนิสิตเกี่ยวกับการเก็บอุปกรณ์

หลังการทดลอง รวมถึงบทลงโทษเมื่อนิสิตทำ

ผดิข้อตกลง 

หมายเหตุ: ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นหลังจากทำบทปฏิบัติการ เป็นปัญหาที่อาจเกิดจาก

นักวิทยาศาสตร์ หรือนิสิตผู้ทำบทปฏิบัติการ ตั้งแต่การเก็บวัสดุ อุปกรณ์ การรับคืนอุปกรณ์ 

จนถึง การเก็บอุปกรณ์เข้าตู้  

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. เสนอผู ้บร ิหารเก ี ่ยวกับงานด้านปฏิบ ัต ิการว ิทยาศาสตร์ จั ดให้ม ีก ิจกรรม                       

หรือโครงการ อบรม ทบทวนความรู้ในเรื่องการจัดเตรียมบทปฏิบัติการต่าง ๆ ที่มีการเรียน 

การสอน ให้กับนักวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา โดยนักวิทยาศาสตร์แต่ละสาขาวิชาหรืออาจารย์

ประจำรายวิชา อาจจะเป็นผู้ทบทวนให้ความรู้แก่นักวิทยาศาสตร์ที่เข้าอบรมทบทวนความรู้ 

เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์แต่ละสาขาวิชาดูแลแลปปฏิบัติการแต่ละด้านแตกต่างกัน ส่งผลทำให้

ความถนัดในการจัดเตรียมบทปฏิบัติการแตกต่างกัน ดังนั้น การที่มีนโยบายในการอบรม 

ทบทวนการเทคนิคการจัดเตรียมบทปฏิบัติการต่าง ๆ ในรายวิชาที่มีการเรียน การสอนบท



89 

ปฏิบัติการ อาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

สามารถปฏิบัติแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 2. การทำคู่มือปฏิบัติงานครั้งนี ้ ถือเป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ปัญหา จากการ

ทำงาน เพื่อจัดทำเป็นคู่มือปฏิบัติงานเป็นครั้งแรก ผู้จัดทำคู่มือยังขาดประสบการณ์และความ

ชำนาญ ในการทำคู่มือ การที่ผู้บริหารมีนโยบายในการจัดทำโครงการอบรมอย่างต่อเนื่องใน

ปีงบประมาณถัดไป จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีประสบการณ์และมีความมั่นใจในการปรับปรุงและ

พัฒนางานในเรื่องอื่นๆมากยิ่งขึ้น    

 3. การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี ในห้องปฏิบัติการ ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญ

อีกหนึ่งขั้นตอนของงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันผู้จัดทำคู่มือพบปัญหาความล่าช้าใน

การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ ของนิสิตและอาจารย์ผู้รับบริการ ดังนั้น การมีระบบการเบิกจ่าย

วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี ในห้องปฏิบัติการ จะทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วต่อนิสิตหรือ

อาจารย์ผูร้ับบริการการเบิก- จ่าย และรับ-คืน วัสดุอุปกรณ์ มากยิ่งขึน้ 

 4. ควรมีการจัดอบรมการให้ความรู้แก่นิสิตที่ทำบทปฏิบัติการทุกสาขาวิชา เกี่ยวกับ

ความรู้ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทุกปี เพื่อให้นิสิตได้ตระหนักรู้และให้ความสำคัญ             

ในเร ื ่องความปลอดภัยในห้องปฏิบ ัต ิการ และช่วยป้องกันการสูญเสียจากอุบ ัต ิเหตุ                         

ในห้องปฏิบัติการ ทั้งในด้านร่างกาย จติใจ หรอืทรัพย์สิน   

 5. การทบทวน ปรับปรุง และอัพเดต ประกาศ กฎ ระเบียบ การใช้ห้องปฏิบัติการ          

ให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ยังใช้ ประกาศ กฎ ระเบียบ ฉบับเดิมที่เป็นชื่อ

คณะแพทยศาสตร์เป็นผู้ออกประกาศ    
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ปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562  

 

 
 

 

 

 



96 

 
 

 

 

 

 

 



97 

 
 

 

 

 

 

 



98 

ภาคผนวก ค ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

 
 

 

 

 

 



99 

ภาคผนวก ง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

(ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558) เกณฑ์ มคอ. 3 รายละเอียดของวชิา (Course 

Specification)     

 
 

 

 

 

 



100 

 
 

 

 



101 

 
 

 

 

 

 

 



102 

 
 

 

 

 

 

 



103 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



104 

ภาคผนวก จ แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการ L-001 
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