
 
 

การจัดการองค์ความรู้ (KM) ด้านการวจิัย 

เรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนากระบวนการจัดการ 

ห้องปฏิบัติการกลางของคณะผลิตกรรมการเกษตร  

 
ห้องปฏิบัติการมีความส าคัญอย่างสูงต่อการจัดการวิจัย และเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร การท าปฏิบัติการที่ให้ประโยชน์สูงสุดต่อคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา

ภายในคณะผลิตกรรมการเกษตร ตลอดจนนักวิจัยจากภายนอกคณะที่มาขอเข้าใช้บริการ จะต้องมีการ

บริหารจัดการที่ด ีมีการวางแผนการด าเนินงานและค านึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ ดังตอ่ไปนี ้

 

1. ด้านบุคลากร 

1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้องควบคุมดูแลเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 

จะต้องจัดกฎระเบียนเกี่ยวกับการใช้ห้องปฏิบัติการให้รัดกุมเพื่อควบคุมการใช้ห้องปฏิบัติการอย่างไม่

เป็นระเบียบ มีการก าหนดข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการ จัดเป็นแนวทางการบริหารจัดการ

อย่างหนึ่งที่ผู้ท าปฏิบัติการทุกคนต้องปฏิบัติตาม เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดที่อาจก่อให้เกิดอันตราย

หรือมีอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นได้ ข้อปฏิบัติส าหรับผู้ใช้ห้องปฏิบัติการ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อการอ านวย

ความสะดวกข้องผูท้ี่เข้ามาใช้บริการหอ้งปฏิบัติการ 

1.2 ผู้บริหารหน่วยงาน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์ทุกระดับช้ัน ควรรับผดิชอบงานบริหารจัดการ ดูแลควบคุม และสร้างบรรยากาศการเรียน

การสอน ให้ผลการเรียนรู้เป็นไปตามหลักสูตรทั้งสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ การใช้

หอ้งปฏิบัติการรว่มกันหลายกลุ่มจะต้องมีการจัดตารางการใช้ห้อง และมีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และ

อาจก าหนดบทบาทหนา้ที่ให้มี 

หัวหนา้ผูดู้แลและผูใ้ช้หอ้งปฏิบัติการไว้อย่างชัดเจนในภาระงานต่อไปนี้ 

1) การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ 

2) การจัดท าระเบียนวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสารเคมี 



3) การจัดซือ้ การควบคุม และการใช้วัสดุสิน้เปลือง สารเคมี 

4) การซ่อมแซม แก้ไข และจัดจ าหน่ายตามความเหมาะสม 

5) การดูแล บ ารุงรักษาหอ้งปฏิบัติการ ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และรายงาน

การช ารุดเสียหายต่อหัวหน้าหรอืผูร้ับผิดชอบ 

 1.3 ผูท้ี่เข้ามาใช้บริการหอ้งปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตอ้งปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่าง

เคร่งครัด 

 

2. ด้านงบประมาณ 

การก าหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายประจ าปี ที่เกี่ยวข้องกับการท าปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ขึ้นอยู่

กับการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้องใช้เพื่อการท าปฏิบัติการของหน่วยงาน  โครงการที่ขอใช้

งบประมาณ อาจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสถานที่ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี และการซ่อมบ ารุง จึง

จ าเป็น ต้องระบุแหล่งที่มาของงบประมาณให้เหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบการใช้เงิน ที่อาจเป็น

งบประมาณแผ่นดินเงินบ ารุงการศึกษา หรือเงินอื่นๆ ที่ได้จากการบริการตรวจวิเคราะห์ ดังนั้นผู้ที่

เกี่ยวข้องกับการท าปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทุกคนจึงควรมีส่วนร่วมน าเสนอโครงการด้วย โดยมีขั้นตอน

การด าเนินการเกี่ยวกับการขอใชง้บประมาณ ในส่วนของครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีดังนี้ 

1) จัดท าขอ้มูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน เกี่ยวกับครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี 

2) ส ารวจความตอ้งการจ าเป็นในการจัดซื้อและจัดซ่อม 

3) ส ารวจราคาในปัจจุบันของสิ่งที่ต้องจัดซือ้และจัดซ่อม 

4) ประมาณการขอซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี การซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ และวัสดุถาวร

ของห้องปฏิบัติการ 

5) จัดท างบประมาณของโครงการ และแผนพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ ทั้งการ

เรียนการสอนตามปกติ และโครงการพิเศษรายการที่ต้องตรวจสอบปริมาณและคุณภาพ รวมทั้ง

ค่าใช้จ่าย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการท างบประมาณประจ าปี มีดังนี ้

- อุปกรณ์ เครื่องใช้ วัสดุถาวร 

- วัสดุสิ้นเปลืองและสารเคมี 

- ครุภัณฑ์ วัสดุส านักงานและเครื่องมือซ่อมบ ารุง 

- วัสดุที่ซือ้เก็บไวไ้ม่ได้ และของสดต่างๆ 

- ค่าแก๊ส เชื้อเพลิง น้ า และไฟฟ้า 

- ค่าหนังสือและเอกสารในการศกึษาค้นคว้า 

 

 

 



 

3. การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย วัสดุถาวร วัสดุส านักงาน 

วัสดุสิ้นเปลือง สารเคมี ของสดเพื่อการทดลอง มีวิธีการจัดซื้อจัดการที่แตกต่างกัน การด าเนินการ

จัดซื้อหรอืจัดหาจงึเป็นเรื่องที่มคีวามส าคัญมาก โดยต้องค านึงถึงขอ้แนะน าต่าง ๆ ดังตอ่ไปนี้ 

1) การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทั่วไป จะต้องด าเนินการตามระเบียบของทางราชการและ

ตามนโยบายของสถานศึกษา ผู้จัดซื้อต้องศึกษา ท าความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อ โดย

ค านึงถึงความประหยัดและประโยชน์ที่จะได้รับการจัดซื้อควรด าเนินการล่วงหน้าเพื่อให้ทันต่อการใช้

งาน และควรจัดซื้อแต่ละรายการเพียงครั้งเดียวให้พอใช้ตลอดปี ยกเว้นวัสดุหรือสารเคมีบางชนิดที่

เสื่อมสภาพได้ง่ายจึงควรซือ้ตามความจ าเป็นเมื่อต้องการใช้งาน 

2) การจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองซึ่งไม่สามารถจัดซื้อไว้ล่วงหน้าได้ เช่น น้ าแข็ง น้ าแข็งแห้ง 

ผลไม ้ผักหรอืสิ่งมีชีวติอื่นที่ใช้ในการทดลอง ควรขออนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายด าเนินการจัดซื้อสิ่งเหล่านี้

ไว้ลว่งหนา้ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

 

4. การจัดท าระเบียนและการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี 

การท าระเบียนและการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมีจัดเป็นหัวใจส าคัญ ของการ

บริหารจัดการห้องปฏิบัติการ การวางแผนการจัดเก็บ และจัดท าระเบียนอย่างเป็นระบบจะช่วยให้

สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและประหยัดเวลาในการค้นหา รวมทั้งยังสามารถควบคุมและ

ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้อกีด้วย 

 

5. ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เป็นสถานที่ซึ่งจัดไว้ให้นักศึกษาได้ท าปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จ าเป็นต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการท าปฏิบัติการ และเครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ตา่งๆ เชน่ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องแก้ว สารเคมีแก๊สชนิดต่างๆ รวมทั้งแก๊สเชื้อเพลิง อาหาร

เลี้ยงเชือ้ เชือ้จุลินทรีย์และสัตว์ทดลองสิ่งเหล่านี้อาจท าให้เกิดอันตรายต่อบุคลากร หรือเกิดอุบัติเหตุที่

ท าให้ทรัพย์สินของห้องปฏิบัติการเสียหายได้ ถ้าผู้ปฏิบัติการขาดความระมัดระวังหรือขาดความรู้

เกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากการท าปฏิบัติการ สถานศึกษาจึงควรมีการบริหารจัดการ

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนการด าเนินงานที่มีแบบแผน เพื่อให้การท า

ปฏิบัติการมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง 

 

 

 



 

แนวทาง: การก าหนดข้อปฏิบัตเิกี่ยวกับการใช้ห้องปฏิบัติการ 

 

การก าหนดข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการ จัดเป็นแนวทางการบริหารจัดการอย่างหนึ่ง

ที่ผู้ท าปฏิบัติการทุกคนต้องปฏิบัติตาม เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือมี

อุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดขึน้ได้ ข้อปฏิบัติส าหรับผูใ้ช้ห้องปฏิบัติการ เป็นดังนี้ 

(1) ระมัดระวังในการท าปฏิบัติการ และท าปฏิบัติการอย่างตัง้ใจ  

(2) เรียนรู้ต าแหน่งที่เก็บและศกึษาการใชง้านของอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น ตู้ยา ที่

ล้างตาหรอืก๊อกน้ า เครื่องดับเพลิง ที่กดสัญญาณไฟไหม้ (ถ้ามี) และทางออกฉุกเฉิน 

(3) อ่านคู่มือปฏิบัติการให้เข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติ แต่ถ้าไม่เข้าใจขั้นตอนใดหรือยังไม่เข้าใจการ

ใช้งานของอุปกรณ์ทดลองใดๆ ก็จะต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องปฏิบัติการจนเข้าใจก่อนลงมือท า

ปฏิบัติการ 

(4) ปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ต้องการท าปฏิบัติการนอกเหนือจากที่ก าหนด 

จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหนา้ที่ควบคุมหอ้งปฏิบัติการก่อนทุกครั้ง 

(5) ไม่ควรท าปฏิบัติการอยู่ในห้องปฏิบัติการเพียงคนเดียว เพราะถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็จะไม่มี

ผูใ้ห้ความช่วยเหลือ 

(6) ไม่รับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มในห้องปฏิบัติการ และไม่ใช้เครื่องแก้วหรืออุปกรณ์

ท าปฏิบัติการเป็นภาชนะใส่อาหารและเครื่องดื่ม 

(7) ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบบนโต๊ะท าปฏิบัติการตลอดเวลาให้มีเฉพาะคู่มือ

ปฏิบัติการและอุปกรณ์จดบันทึกเท่านั้นอยู่บนโต๊ะท าปฏิบัติการ ส่วนสัมภาระและเครื่องใช้อื่นๆต้องเก็บ

ไว้ในบริเวณที่จัดไว้ให้ 

(8) อ่านคู่มือการใช้อุปกรณ์ทดลองทุกชนิดก่อนใช้งาน ถ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องให้มือแห้ง

สนิทก่อนใช ้การถอดหรือเสียบเต้าเสียบต้องจับที่เต้าเสียบเท่านั้นอย่าจับที่สายไฟ 

(9) การวิจัยที่ต้องใช้ความร้อนจากตะเกียงและแก๊ส ต้องท าด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่

รินของเหลวที่ติดไฟง่ายใกล้เปลวไฟ ไม่มองลงในภาชนะขณะที่ตั้งไฟ ขณะเผาสารในหลอดทดลองต้อง

หันปากหลอดไปในบริเวณที่ไม่มีผู้อื่นอยู่ และดับตะเกียงหรอืปิดแก๊สทันทีเมื่อเลิกใช้งาน 

(10) สารเคมีทุกชนิดในห้องปฏิบัติการเป็นอันตราย ไม่สัมผัส ชิม หรือสูดดมสารเคมีใดๆ 

นอกจากจะได้รับค าแนะน าที่ถูกต้องแล้ว และไม่น าสารเคมีใดๆ ออกจากห้องปฏิบัติการ 

(11) ตรวจสอบสลากที่ปิดขวดสารเคมีทุกครั้งก่อนน ามาใช้ รินหรือตักสารออกมาในปริมาณที่

พอใช้เท่านัน้ ไม่เทสารเคมีที่เหลือกลับขวดเดิม และไม่เทน้ าลงในกรด 

(13) เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือมีความผิดปกติใดๆ เกิดขึ้นให้รายงานเจ้าหน้าที่ควบคุม

หอ้งปฏิบัติการทันทีและด าเนนิการปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธีด้วย 



(14) เมื่อท าการทดลองเสร็จแล้ว ต้องท าความสะอาดเครื่องมือและเก็บเข้าที่เดิมทุกครั้ง ท า

ความสะอาดโต๊ะท าปฏิบัติการและสอดเก้าอี้เข้าใต้โต๊ะ ล้างมือด้วยสบู่ และน้ าก่อนออกจาก

หอ้งปฏิบัติการ 


