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ค ำน ำ 

 คู่มือการปฏิบัติงานต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยาฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของนักวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการ

เรียนการสอนและการบริการสังคมแก่ผู้รับบริการ อันได้แก่คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา หรือ

บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสาขาวิชาฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติเพื่อให้การท า งานมี

ประสิทธิผลสูงสุด 

ผู้เขียนหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อกระบวนการเรียนการสอน 

โดยเฉพาะการสนับสนุนการเรียนการสอนในสาขาที่เกี่ยวข้อง และยังเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร

ฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการให้บริการที่มีคุณภาพ การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ 

ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนด เพื่อการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของคณะฯ และสถาบันฯ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งตอ่

การจัดการความรู้ในองค์กรอีกด้วย 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

 สภามหาวิทยาลัยพะเยาให้ความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 2 

มิถุนายน 2555 ให้จัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อผลิตทันตแพทย์เพิ่มตามความต้องการของ

ประเทศ และสามารถตอบสนองนโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชนของรัฐบาลในการ

แก้ปัญหาการกระจายบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและทางด้านสาธารณสุขของประเทศเป็น

รูปธรรม ดังปณิธาน “มุ่งผลิตทันตบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน” ซึ่งทันตแพทย์เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลน โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบน 4 จังหวัด 

ได้แก่ จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดเชียงราย คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการเปิดหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยสภามหาวิทยาลัย

พะเยา มีมติอนุมัติหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑติ หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2556 ในคราวประชุมครั้ง

ที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 และหลักสูตรได้รับอนุมัติ จากทันตแพทยสภาเมื่อวันที่ 

24 เมษายน 2557 ได้ก าหนดแผนการรับนิสิตปีละ 30 คน ปัจจุบันมีนสิิตรวมทั้งสิน้ 128 คน 

(1) ปรัชญา (Philosophy) 

“บริบาลดว้ยทักษะ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ”  

(2) ปณิธาน (Determination) 

“มุ่งผลติทันตบุคลากร ที่มคีวามรูค้วามสามารถ เพื่อเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน”  

(3) วสิัยทัศน ์(Vision) 

“ผลิตทันตบุคลากร ที่มีทักษะทางวิชาชีพ พร้อมรับใช้สังคมและชุมชน บริบาลด้วยหัวใจความเป็น

มนุษย์” 

 (4) พันธกิจ (Mission) 

1. ผลติทันตบุคลากรใหม้ีคุณภาพ จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความ 

ต้องการและการเปลี่ยนแปลงของชุมชน และสังคม 

2. ท าการศกึษาวิจัยพืน้ฐานและวจิัยประยุกต์พัฒนาองค์ความรูท้าง ทันตแพทยศาสตร์  

เพื่อมุง่สูชุ่มชนและสังคม 
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3. ให้บริการวิชาการ บูรณาการองคค์วามรูร้่วมกับชุมชนอย่างมคีุณภาพ เพื่อสร้างความ 

เข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม 

4. ส่งเสริมการท านุบ ารุง สืบสาน สร้างสรรค ์พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความ 

เป็นไทย 

5. ส่งเสริมการบริหารงานอย่างทันสมัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 

  รายวิชาปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์เป็นวิชาที่มุ่งเน้นการฝกึทักษะเบือ้งตน้ที่จ าเป็นต้องใช้

ในการรักษาคลองรากฟัน เพื่อเป็นการเตรยีมความพร้อมให้แก่นักศกึษาทันตแพทย์ ก่อนที่จะได้ฝึก

ปฏิบัติจริงใน ผู้ป่วยต่อไป โดยนักศึกษาจะได้ฝึกหัดรักษาคลองรากฟันในฟันธรรมชาติที่ถูกถอน

ออกมา ทั้งชนิดที่มีรากเดียวและหลายรากซึ่งมีความโค้งงอของรากฟันไม่มากนัก รวมไปถึง

สรีรวิทยาและพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อในฟันและเนื้อเยื่อรอบรากฟัน การศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ

วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางคลินิกอันประกอบด้วยชีววิทยาของเนื้อเยื่อในฟันในสภาพปรกติ สาเหตุ

การวินิจฉัย การป้องกัน และการรักษาเนื้อเยื่อในฟันและเนื้อเยื่อรอบรากฟันที่มีพยาธิสภาพและ

ได้รับอันตรายและเกี่ยวโยงไปถึงสภาพรอบปลายรากฟันด้วย 

ดังนั้น การเตรียมปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์ แต่ละครั้งจึงต้อง

ด าเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการเตรียมปฏิบัติการรายวิชา

ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์เนื่องจากเป็นรายวิชาที่มีการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการเรียนที่มาก

และต้องมีความละเอียด หากไม่มีการเขียนไว้เป็นคู่มืออาจเกิดความผดิพลาด ไม่พร้อมในการเรียน

ปฏิบัติการ ขาดวัสดุอุปกรณ์บางอย่างไป ท าให้นิสิตได้ความรู้ไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานวิชาชีพ 

และเกิดการล่าช้าเสียเวลาในการเรียน ซึ่งการเตรียมอุปกรณ์ส าหรับปฏิบัติการต้องค านึงถึงความ

พร้อมในการใช้งานอุปกรณ์ส าหรับการเรียนปฏิบัติการ วิธีการใช้งาน วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

กรณีอุปกรณ์การเรียน มีปัญหาขณะฝึกปฏิบัติ โดยผู้ปฏิบัติงานนอกจากมีทักษะการทดลองแล้ว

ควรมีทักษะการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเนื่องจากในรายปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์เป็นรายวิชา

บังคับของหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้เขียนจึงมีความสนใจการเขียนคู่มือการ

ปฏิบัติงาน เรื่อง การเตรียมปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์เพื่อใช้เป็นแนวทางใน

การการให้บริการ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นคู่มือให้บุคลากรศึกษา ท า

ความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน เทคนิคการปฏิบัติงานการให้บริการ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานการให้บริการ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์ และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้บริการ อุปกรณ์ และครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์    

2. เพื่อใช้เป็นคู่มอืให้บุคลากรศกึษา ท าความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน เทคนิคการ 

ปฏิบัติงานการให้บริการ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค

ในการด าเนินงานการให้บริการ อุปกรณ์ และครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์    

3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 

 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

1. เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการให้บริการ อุปกรณ์ และครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์    

2. เป็นคู่มอืให้บุคลากรศกึษา ท าความเข้าใจหลักเกณฑ ์วิธีการ ขั้นตอน เทคนิคการปฏิบัติ  

การให้บริการ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการ 

ด าเนนิงานการให้บริการ อุปกรณ์ และครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์    

3. ผู้ปฎิบัติงานสามารถปฏิบัติงานการให้บริการ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์      

แทนกันได้ 

 

ขอบเขตของคู่มือ 

เป็นคู่มือส าหรับผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นต าแหน่งในสายสนับสนุนใน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้การบังคับบัญชาของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย และคณบดี โดยการด าเนินการประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมและการควบคุมการ

ใช้ของหอ้งปฏิบัติการทางทันตกรรม จัดเตรียม วัสดุ-อุปกรณ์ ตามตารางเรียนแต่ละบทปฏิบัติการ          

เปิดห้องเรียน  และตรวจสอบ อุปกรณ์เกี่ยวกับโสตทัศนศึกษา จ่าย วัสดุ อุปกรณ์ให้กับนิสิต          

ตามรายชื่อ และการปฏิบัติงานตามที่ ได้รับมอบหมาย  จะให้บริการส าหรับ นิสิตคณะ               

ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ค ำจ ำกัดควำมเบื้องต้น 

การให้บริการ หมายถึง การให้บริการเบิก จา่ย วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์     

                               ส าหรับการเรียนรายวิชาปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์     

มหาวิทยาลัยพะเยา   

หอ้งปฏิบัติการ หมายถึง ห้องปฏิบัติการทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์       

มหาวิทยาลัยพะเยา 

นิสติ              หมายถึง นิสติคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 



บทที่ 2  

โครงสร้าง ภารกิจหน่วยงาน และหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

โครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงาน 

                 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (อังกฤษ: School of Dentistry, 

University of Phayao) เป็นหน่วยงานวิชาการระดับคณะวิชา ของมหาวิทยาลั ยพะเยา          

เปิดท าการเรียนการสอนด้านทันตแพทยศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ที่

มีความรูค้วามสามารถเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555 

ซึ่งได้มกีารแบ่งส่วนราชการภายในคณะทันตแพทยศาสตรด์ังนี้ 

โครงสร้างการบริหารจัดการ 

โครงสร้างองค์กร (Organization chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 โครงสร้างองค์กร (Organization chart) 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

ส านักงานคณะทันตแพทยศาสตร์ 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานแผนงาน 

งานวชิาการ 

งานวจิัยและห้องปฏบัิตกิาร 

ส านักงานโรงพยาบาลทันตกรรม 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานสนับสนุนบริการสุขภาพ 

งานควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย 
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โครงสร้างการบริหารงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 

รูปที่ 2 โครงสร้างการบริหารงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ 
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โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity chart)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity chart) 

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

ศาสตราจารย์คลินกิเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพัฒน์ ธีรโสภณ 

หัวหนา้ส านักงานคณะทันตแพทยศาสตร์ 

นางสาวสุธาสินี หินแก้ว 

หัวหนา้งานวิจัยและหอ้งปฏิบัติการ  

นางสาวปภาอร  เขียวสีมา 

หนว่ยบริการวิชาชีพ 

- การเรียนการสอนหอ้งปฏิบัติการ 

- ประเมินความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์

การแพทย์พื้นฐานและวิชาชีพ 

- ฝกึวิชาชีพทางทันตกรรม 

หนว่ยวิจัย 

- วิจัย 
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รูปที่ 4 โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity chart) 

นางสาวปภาอร  เขียวสมีา** 

หัวหน้างานวิจัยและห้องปฏิบัติการ 

(นักวิทยาศาสตร์) 

ศาสตราจารย์คลนิกิเกยีรตคิุณ ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

นางสาวสุธาสินี หินแก้ว 

หัวหน้าส านักงาน 

คณะทันตแพทยศาสตร ์

อาจารย์ ดร.ทันตแพทยพ์รพัฒน์ ธีรโสภณ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
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ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 

แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน คือ 

1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ ด้านธุรการ/สารบัญ บุคคล งานประชุม การเงิน พัสดุ 

วารสาร โครงการพิเศษ ผลิตเอกสาร สวัสดิการ และงานพิธีการ ประสานงานการจัด

กิจกรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. กลุ่มงานวิชาการ มีหน้าที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอน การจัดท าหลักสูตร        

การพัฒนานิสิต งานบัณฑิตศึกษา การฝึกสอน ฝึกงาน เพื่อด าเนินการส่งตัวนิสิตใน

การฝึกสอนฝึกงาน และภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

3. กลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่จัดท าแผน/ยุทธศาสตร์      

การประกันคุณภาพ ความเสี่ยงและควบคุมภายใน การจัดการความรู้และแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ การจัดท างบประมาณ อัตราก าลัง ค ารับรอง สนับสนุนนโยบาย และภารกิจ

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4. กลุ่มงานวิจัยและห้องปฏิบัติการ มีหน้าที่ สนับสนุนด้านการเรียนการสอนภาค  

ปฏิบัติการฝึกวิชาชีพทางทันตกรรม การประมินความรู้ความสามารถทางด้าน

วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและด้านวิชาชีพ งานวิจัยของคณะๆ และภารกิจอื่นๆ   

ที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ที่ก าหนดโดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่  21  

กันยายน  2553  ระบุบทบาทหนา้ที่ความรับผดิชอบของนักวิทยาศาสตร์ระดับปฏิบัติการ ดังนี้ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการใน

การท างานปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบและ

ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานปฏิบัติในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ 

1) ด้านการปฏิบัติการ 

(1) ศกึษาค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ขอ้มูล และร่วมด าเนินการวิจัย เผยแพร่ผลงานด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสรา้งองค์ความรูแ้ละพัฒนาอุตสาหกรรม 
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(2) วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ วินิจฉัย ทางวิทยาศาสตร์ของ

วัตถุตัวอย่าง สอบเทียบเคียงเครื่องมือ อุปกรณ์วัด เพื่อน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง จัดท าฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ ส่งเสริมพัฒนาห้องปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 

(3) ให้บริการด้านวิชาการต่างๆ เช่น ให้ค าปรึกษาแนะน า ในการปฏิบัติงานแก่

เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นิสิตที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 

เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติ

หนา้ที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

(4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี 

2) ด้านการวางแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่างวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ

เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

   3) ด้านประสานงาน 

(1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในภายนอกเพื่อให้

เกิดความรว่มมอืและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคลหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรอืความรว่มมอืในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4) ด้านการบรกิาร 

(1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการ

ได้รับทราบข้อมูลความรูต้่างๆที่เป็นประโยชน์ 

(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้าน วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนว่ยงาน นิสติ ตลอดจนผู้รับบริการ ได้

ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

และใช้ประกอบการพิจารณา ก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรการตา่งๆ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนางสาวปภาอร  เขียวสีมา ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์       

ระดับปฏิบัติการ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี ้

  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  

1. เตรียมความพร้อมหอ้งปฏิบัติการเพื่อจัดการเรียนการสอน ก่อนเริ่มเรียนปฏิบัติการใน

แต่ละวิชาปฏิบัติการ 

2. จัดเตรียมเครื่องมอืวิทยาศาสตร์ วัสดุ ครุภัณฑ ์และสารเคมี เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

และการสอบปฏิบัติการ ในแต่ละรายวิชา 

3. จัดยืมวัสดุ สารเคมี และครุภัณฑ์ จากคณะอื่นๆ (กรณีที่มจี านวนไม่เพียงพอหรอืไม่มี 

แตม่ีความจ าเป็น  ที่ตอ้งใช้ในบทปฏิบัติการ) 

4. ให้บริการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ ์และสารเคมี ใหก้ับนิสิตเพื่อใชป้ระกอบการเรียนการ

สอนในเชิงวิทยาศาสตร์ในแต่ละปฏิบัติการ 

5. ให้บริการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ ์ทางวิทยาศาสตร์ และสารเคมีให้กับนิสติและอาจารย์

ที่จัดท าโครงการ และ วจิัย 

6. ควบคุมปฏิบัติการ ดูแลนิสิตในการใชอุ้ปกรณ์และสารเคมีในขณะท าการทดลองให้เกิด

ความเรยีบร้อย 

7. ดูแลความเรยีบร้อยในขณะที่มกีารจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการทางวทิยาศาสตร์ 

8. ตรวจเช็คความเรียบร้อยของวัสดุ ครุภัณฑ ์และสารเคมีหลังจากที่นสิิตสิ้นสุด

ปฏิบัติการ  

ทางวิทยาศาสตร์  

9. ตรวจเช็คจ านวน วัสดุ ครุภัณฑท์างวิทยาศาสตร์ และสารเคมี   

10. ประสานงานโครงการวิจัยของบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ 

11. ประสานงานด าเนินการจัดสอบและประเมินรับรองความรูค้วามสามารถในการ

ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

12. ประสานงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program) 
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หน้าที่ความรับผิดชอบรอง 

1. จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ส าหรับปฏิบัติการทางทันตกรรมใน

แต่ละวัน 

2. จา่ย เครื่องมอื(พัสดุ) อุปกรณ์ทางทันตกรรมที่ใช้ในการเรียนปฏิบัติการ ตามบันทึก

ข้อความหรอืแบบฟอร์มและค าสั่งอาจารย์ 

3. แจกวัสดุสิ้นเปลืองในช่ัวโมงเรียน และปฏิบัติการ ภายใต้ค าสั่งอาจารย์ พรอ้มท าบันทึก

การเบิก จา่ยในสมุดบัญชีคุมวัสดุสิ้นเปลือง(Stock-card) 

4. ตรวจเช็คและดูแลความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการในแตล่ะวันหลังจากสิน้สุด

ปฏิบัติการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ที่ใชใ้นห้องปฏิบัติการ ให้พร้อมใชง้านอยู่เสมอ 
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ในภาระงานหลายอย่างที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานน้ัน ผู้เขียนได้น าภาระ

งานด้านการปฏิบัติการเกี่ยวกับ การเตรยีมปฏิบัติการด้านการเรยีนการสอนภาคปฏิบัติ 

มาจัดท า “คู่มือปฏิบัติงาน รายวิชาปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์” โดยมี Flow Chart  

และมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมตน้ 

ศกึษารายละเอยีดของรายวชิา 

ปฏบัิตกิารและตารางเรียน 

จัดเตรียมความพร้อม

ของหอ้งปฏบัิตกิาร

และวัสดุอุปกรณ ์

เบิก-จ่าย วัสดุอุปกรณ ์ 

ตามรายช่ือ 

ให้บริการ 

การเรียนการสอนภาคปฏบัิตกิาร 

ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์และห้องเรียน 

หลังการใช้งาน 

จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ และตรวจสอบ

ความเรียบร้อยของห้องเรียน 

 

ประสานหน่วยงานที่

เก่ียวข้องด าเนินการแกไ้ข 

สิน้สุด 

พร้อม ไม่พร้อม 
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ตารางที่ 1 ขั้นตอนการเตรยีมปฏิบัติการ รายวิชาปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์           

มีรายละเอียดดังน้ี 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน ขั้นตอน/วิธีการ

ด าเนินงาน 

เอกสารที่

เก่ียวข้อง 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

อาจารย์ผู้สอน  1 .  อ า จ า ร ผู้ ส อ น         

ส่ งรายละเอียดของ

รายวชิาปฏบัิตกิารและ

ต า ร า ง เ รี ย น ใ ห้ กั บ

นักวิทยาศาสตร์เพื่อ

จัด เต รียมการเ รียน

การสอน 

รายละเอยีด

ของรายวชิา

ปฏบัิตกิาร

และตาราง

เรียน 

1 วัน 

อาจารย์ผู้สอน 

นักวทิยาศาสตร์ 

 

 

 

2 .นั ก วิ ทยาศาสต ร์  

จัดเตรียมความพร้อม

ของห้องปฏิ บัติการ

และวัสดุอุปกรณ ์

รายการยืม

เครื่องมือ

และวัสด ุ

2 สัปดาห ์

นักวทิยาศาสตร์  

 

 

 

 

3 .นั ก วิ ทยาศาสต ร์  

จ่ายวัสดุอุปกรณ์ การ

เรียนปฏิบัติการให้กับ

นสิิตตามรายช่ือนสิิต 

รายช่ือนสิิต 1 วัน 

อาจารย์ผู้สอน 

นักวทิยาศาสตร์ 

 

 

  

4.อาจารย์ผู้สอนและ

นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์

ให้บริการ การเรียน

การสอนภาคปฏิบัติ

การ ให้กับนิสิตตาม

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง

รายวชิาปฏบัิตกิาร 

คู่มอื

รายวชิา

ปฏบัิตกิาร

วทิยาเอ็นโด

ดอนต ์

3 ชั่วโมง 

ศึกษารายละเอยีด

ของรายวิชา

ปฏิบัติการและ

ตารางเรียน 

จัดเตรียมความพร้อม

ของห้องปฏิบัตกิาร

และวัสดุอุปกรณ์ 

เบิก-จ่าย วัสดุอุปกรณ ์ 

ตามรายช่ือ 

ให้บริการ 

การเรียนการสอนภาคปฏบัิติ

การ 

ประสานหน่วยงานที่

เก่ียวข้องด าเนินการแกไ้ข 
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ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน ขั้นตอน/วิธีการ

ด าเนินงาน 

เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

นักวทิยาศาสตร์  5.นักวทิยาศาสตร์

ตรวจสอบวัสดุ

อุปกรณ ์

และห้องเรียนหลังการ

ใชง้าน 

 10 นาที 

นักวทิยาศาสตร์  6.นักวทิยาศาสตร์ 

จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์

และตรวจสอบความ

เรียบร้อยของ

ห้องเรียน 

 10 นาท ี

 

ตรวจสอบวัสดุอุปกรณแ์ละ

ห้องเรียน 

หลังการใชง้าน 

จัดเก็บวัสดุอุปกรณ ์และ

ตรวจสอบความเรียบร้อยของ

ห้องเรียน 

 



บทที่ 3  

หลักเกณฑ์วธิีการปฏิบติังาน 

หลักเกณฑ์วธิีการปฏิบัติงาน 

          หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานตามคู่มือเรื่อง การเตรียมปฏิบัติการ

รายวิชาปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์ มีหลักเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.1 ความส าคัญของการเตรยีมปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์ 

วิชาปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์เป็นวิชาที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะเบื้องต้นที่จ าเป็นต้องใช้

ในการรักษาคลองรากฟัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาทันตแพทย์ ก่อนที่จะ

ได้ฝึกปฏิบัติจริงใน ผู้ป่วยต่อไป โดยนักศึกษาจะได้ฝึกหัดรักษาคลองรากฟันในฟันธรรมชาติที่

ถูกถอนออกมา ทั้งชนิดที่มีรากเดียวและหลายรากซึ่งมีความโค้งงอของรากฟันไม่มากนัก โดย

น าฟันธรรมชาติที่ผ่านการคัดเลือก ส าหรับการฝึกปฏิบัติใส่และยึดลงในต าแหน่งช่องว่างของ  

ซี่ฟันที่เตรียมไว้รองรับฟันแตล่ะซี่ในโมเดลขากรรไกร ของหัวหุ่นจ าลอง 

3.2 ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

1.  นิสิตที่ลงปฏิบัติงานจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการของ

มหาวิทยาลัย หรอืหรอืตามระเบียบของคณะทันตแพทยศาสตร์  

2.  ก าหนดการปิด - เปิด ห้องปฏิบัติการตามเวลาราชการคือ 8:30 - 16:30 น. หากนิสิตมี

ความจ าเป็นต้องใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาให้ขอแบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องนอกเวลาจาก

เจ้าหนา้ที ่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าอย่างนอ้ย 3 วัน  

3.  ห้ามนสิิตน าอาหารหรอืขนมขบเคี้ยว เข้ามารับประทานในห้องปฏิบัติการโดยเด็ดขาด  

4.  ก่อนลงปฏิบัติงานให้นิสิตเตรียมกระดาษหรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แทนกันได้ มารองบนโต๊ะ

ปฏิบัติการก่อนทุกครั้ง เพื่อรองรับสิ่งสกปรกในขณะปฏิบัติงาน และ หลังเลิกจากปฏิบัติงาน

แล้วควรเก็บให้เรียบร้อย  
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5.  การใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทุกเครื่อง นิสิตจะต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของแต่ละ

เครื่องมืออย่างเคร่งครัด หากเกิดการเสียหาย นิสิตผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิด

จากความเสียหายทั้งหมด  

6.  ขณะลงปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการนิสติจะต้องสวมหน้ากากอนามัย และ Face Shield หรอื

แว่นตากันกระเด็นก่อนลงมอืปฏิบัติงานทุกครั้ง  

7.  ก าหนดเวลาเบิกวัสดุสิ้นเปลือง เปิดบริการทุกวันราชการระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. 

และ 13.00-16.00 น.  ยกเว้น การยืม-คืน วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนปฏิบัติการ ที่ต้อง

เบิกอุปกรณ์ก่อนเปิดภาคเรียน  และคนือุปกรณ์หลังปิดภาคการศกึษา  

8.  กรณีเครื่องมือเกิดช ารุดหรือสูญหายให้นิสิตแจ้ง ชื่อ-สกุล ช้ันปี ระบุชื่อเครื่องมือ สถานที่

ท าสูญหาย และแจ้งเจ้าหนา้ที่ ที่เกี่ยวข้องด าเนนิการตอ่ไป  

9.  กรณีท ากุญแจ Locker หายนิสิตจะต้องด าเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่พัสดุและจ้างช่างมา

เปลี่ยนกุญแจชุดใหมท่ั้งหมด (ชุดละ 500 บาท)  

10.  หลังจากใช้งานในห้องปฏิบัติการแล้ว นิสิตต้องดูแลและรักษาความสะอาดในส่วนที่ตัวเอง 

ปฏิบัติงาน ได้แก่ บนโต๊ะปฏิบัติการ / เก้าอี้  พื้นบริเวณโดยรอบโต๊ะปฏิบัติการของตัวเอง และ

ในส่วนเวรท าความสะอาดห้องปฏิบัติการนิสิตจะต้องจัดเวรท าความสะอาดตามตารางเรียน

ประจ าห้องปฏิบัติการแต่ละห้อง ท าความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงานร่วมกันให้สะอาด 

เรียบร้อยหลังปฏิบัติงานอยู่เสมอ  

11.  หากนิสิตไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังกล่าวนี้ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งานห้องปฏิบัติการ

ตามความเหมาะสมในครั้งต่อไป และด าเนินการแจ้งอาจารย์ประจ ารายวิชาหรืออาจารย์

ผูร้ับผิดชอบให้พิจารณาหักคะแนน 
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3.3 ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์ห้องปฏิบัติการทันตกรรม

บูรณะ (ปฏิบัติการหุ่นจ าลองศีรษะพร้อมขากรรไกรเสมือนผู้ป่วยจริงในคลินิก)  

1. ก าหนดเปิด-ปิด ห้องปฏิบัติการทันตกรรมบูรณะ  ตามตารางการเรียนปฏิบัติการ

ของนิสิตช้ันปีที่ 3-5 เท่านั้น ไม่อนุญาตให้นิสิตเปิดใช้ห้องปฏิบัติการทันตกรรมบูรณะหากไม่มี

อาจารย์ควบคุมปฏิบัติงานอยู่ด้วย   

2. ลักษณะของการลงปฏิบัติงานในห้องทันตกรรมบูรณะเป็นรูปแบบ Practical โดย

นิสติจะต้องฝกึปฏิบัติงานจากหุ่นจ าลองศีรษะพร้อมขากรรไกรเสมอืนผูป้่วยจรงิในคลินิก   

3. ชุดอุปกรณ์การฝึกปฏิบัติงานมีระบบโต๊ะปฏิบัติการ /ถาดเครื่องมือ /เก้าอี้ /หัว

หุน่จ าลอง ชุด Handpiece จ าลองลักษณะใกล้เคียงกับในคลินกิ   

4. การท างานในห้องแบบ Practical lab เหมาะสมกับการฝึกปฏิบัติงานรายวิชา

ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์ ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1-2 ปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติด

แนน่ 1-2  และปฏิบัติการทันตกรรมส าหรับเด็ก  

5. การปรับต าแหน่งหัวหุ่นจ าลอง จะต้องปรับให้อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมกับ

สุขลักษณะของตน ไม่ควรปรับท่าทางหัวหุ่นจ าลองจนเกินความจ าเป็นจริงในผูป้่วย เพราะอาจ

ท าให้เกิดความเสียหายได้ และจะต้องมีการปรับคืนต าแหน่งเดิมหากเลิกคาบเรียนปฏิบัติการ

แล้ว   

6. วัสดุที่ใช้ส่วนกลางเจ้าหน้าจะจัดเตรียมไว้ให้นิสิตตามแต่ละปฏิบัติการที่มีการเรียน

การสอนในครั้งนัน้ ซึ่งนิสิตจะต้องใช้ตามความเหมาะสม ไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย  

7. กรณีเบิกวัสดุสิ้นเปลืองเพิ่มเติม ต้องได้รับความเห็นชอบหรือรับรองจากอาจารย์

ประจ ารายวิชา ลงในใบเบิกวัสดุ  จงึสามารถแจง้ขอเบิกกับเจ้าหนา้ที่ได้  

8. หลังจากสิ้นสุดปฏิบัติการ นิสิตต้องท าความสะอาดโต๊ะปฏิบัติกา รที่ใ ช้งาน  

เครื่องมือชุด Handpiece โดยการสเปรย์น้ าสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ตามลักษณะการใช้งาน ถอด

หน้ากากหัวหุ่นจ าลองเช็ดท าความสะอาดและน าไปผึ่งลมให้แห้ง ตรวจสอบหัวหุ่นจ าลองและ

ปิดสวิตซ์ประจ าโต๊ะทุกครั้ง เพื่อให้พร้อมส าหรับการใชง้านปฏิบัติการครั้งต่อไป 
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3.4 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

1. ให้นิสิตหรือผู้ ใ ช้บริการ เครื่องมือ สารเคมีวัสดุและอุปกรณ์ต่ าง ๆ ของ

หอ้งปฏิบัติการ ล้าง เช็ด และจัดเก็บส่งคืนใหเ้รียบร้อยหลังการใชง้าน 

2. ตรวจสภาพความพร้อมของเครื่องมืออย่างสม่ า เสมอเพื่อให้สามารถใช้งานได้

ตลอดเวลา หากไม่สามารถท าการซ่อมแซมเบื้องต้นได้ควรติดต่อหน่วยงานซ่อมบ ารุงเพื่อ

ด าเนนิการในขั้นตอนต่อไป 

3. เบิก – จ่ายเครื่องมือ สารเคมีวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของห้องปฏิบัติการให้เป็นไป

อย่างถูกต้อง มีระเบียบ และเป็นไปตามล าดับก่อนหลัง 

4. จัดช่วงเวลาการใชเ้ครื่องมือ สารเคมี วัสดุ และอุปกรณ์ตา่ง ๆ ของห้องปฏิบัติการให้

เป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นระเบียบ และเป็นไปตามล าดับการใชง้านก่อนหลัง 

5. มีการแนะน าการใช้เครื่องมือ สารเคมีวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของห้องปฏิบัติการ 

ก่อนใช้ทุกครั้ง 

6. ใหบ้ริการการเรียนการสอนในการจัดเตรียมเครื่องมอื สารเคมีวัสดุและอุปกรณ์ตา่ง  ๆ   ของ

หอ้งปฏิบัติการ ตามตารางสอน 

7. ให้บริการจัดเตรียมเครื่องมือ สารเคมีวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของห้องปฏิบัติการ

ส าหรับงานวิจัยของนิสิต อาจารย์และผู้ขอใช้บริการทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ตามล าดับ 

ก่อนหลัง 
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3.5 วิธีการปฏิบัติงาน 

1. จัดเก็บเครื่องมือ สารเคมีวัสดุและอุปกรณ์ของหอ้งปฏิบัติการ โดยแยกเป็นหมวดหมู่

ให้เป็นระเบียบและสะดวกในการใชง้าน  

2. ตรวจสภาพความพร้อมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีใน

หอ้งปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพพร้อมใชง้านตลอดเวลา 

3. จัดระเบียบการเบิก – จา่ยเครือ่งมอื สารเคมีวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของหอ้งปฏิบัติการ

เชน่ การท าแบบฟอร์มการเบิกอุปกรณ์แบบฟอร์มการยืม – คืน อุปกรณ์ 

4. จัดช่วงเวลาการใช้เครื่องมือ สารเคมีวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ของห้องปฏิบัติการ

นอกเหนอืจากตารางสอนแต่ละภาคเรียน 

5. แนะน าการใชเ้ครื่องมือ สารเคมีวัสดุและอุปกรณ์ตา่ง ๆ ของหอ้งปฏิบัติการ 

6. ศึกษารายละเอียดของวิชาปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องและจัดเตรียมเครื่องมือ สารเคมี

วัสดุและอุปกรณ์ตา่ง ๆ ของหอ้งปฏิบัติการ ในรายวิชาปฏิบัติการ ล่วงหน้าอย่างนอ้ย 2 สัปดาห์ 

7. อ านวยความสะดวกในการขอใช้เครื่องมือ สารเคมีวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ

ห้องปฏิบัติการ ส าหรับงานวิจัยของนิสิต อาจารย์และผู้ขอใช้บริการทั้งภายในและภายนอก

คณะฯ 

8. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอน รวมทั้งเป็น

การสร้างสรรค์ผลงานไปสู่การบริการสังคม ตามความสามารถและทรัพยากรที่ มีอยู่ใน

หอ้งปฏิบัติการ 

9. เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการอบรม สัมมนา ตามโครงการตา่ง ๆ ของคณะฯ 

10. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อตา่ง ๆ ในหัวข้อเกี่ยวกับวิชาปฏิบัติการ 

11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามความสามารถ ซึ่งนอกเหนอืจากหนา้ที่หลักที่ได้รับมอบหมาย 

12. ให้บริการค าปรึกษาเกี่ยวกับการทดลองดา้นปฏิบัติการ 
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3.6 สิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงาน 
           

1. ศึกษารายละเอียดของรายวิชาปฏิบัติการและตารางเรียนควรมีการศึกษา

รายละเอียดของรายวิชาปฏิบัติการก่อนการเรียนการสอนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อให้มีความ

พร้อมในด้านการจัดเรียม จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการเรียนปฏิบัติการ และควรได้รับ

ตารางเรียนจากอาจารย์ผู้สอนก่อนอย่างนอ้ย 1 เดือน 

          2. จัดเตรียมความพร้อมของหอ้งปฏิบัติการและวัสดุอุปกรณ์  

ห้องปฏิบัติการควรมีความพร้อมส าหรับการเรียนปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติงานควร

ตรวจสอบความพร้อมของห้องตลอดเวลาที่มีการเรียนการสอน รวมไปถึง ระบบ น้ า ไฟฟ้า 

ระบบลม แสงสวา่งและอุณหภูมิในหอ้ง ในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ควรจัดท าระบบการตรวจสอบ

รายการและจ านวนคงเหลือทุกรายการที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอนเพื่อให้มีความเพียงพอกับ

จ านวนนิสิต และควรตรวจสอบสภาพการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์ว่าอยู่ในภาพที่ใช้งานได้

หรือไม่ หากวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ หรือช ารุดต้องแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการเตรียมพร้อม

ก่อนวันปฏิบัติการ 

          3. เบิก-จา่ย วัสดุอุปกรณ์ให้กับนิสติ ตามรายชื่อ 

ตรวจสอบรายชื่อนิสิตว่าถูกต้องหรือไม่ และ เบิก-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ ตามรายชื่อ

เท่านั้นควรจ่ายวัสดุอุปกรณ์ตามความเหมาะสมและมีแบบฟอร์มการ ยืม - คืน วัสดุอุปกรณ์ 

ให้กับนิสติแตล่ะคนให้ชัดเจน 

          4.ให้บริการการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ 

ควรใส่เครื่องแต่งกายให้รัดกุม และเหมาะสม ไม่ควรใส่เสื้อผ้าหลวม สวมรองเท้าที่

เหมาะสมโดยสามารถปกป้องเท้าได้ทั้งหมด ห้ามสวมรองเท้าแตะและรองเท้าส้นสูงเกิน 2 นิ้ว 

ขณะปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการควรใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม เช่น ถุงมือ ผ้ากันเปื้อน 

อุปกรณ์ป้องกันตา อุปกรณ์ป้องกันหน้า อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน อุปกรณ์ป้องกันระบบ

ทางเดินหายใจ เพื่อป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการในระหว่างการเรียน

ปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการควรพร้อมใช้งาน หากเกิดเหตุขัดข้องควรได้รับการแก้ไขให้สามารถ

ใช้งานได้ หรอืให้มกีารส ารองการใช้งานได้ 

        5. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์และห้องเรียนหลังการใช้งานหลังการเรียนปฏิบัติการทุกครั้ง

ควรตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์และหอ้งเรียนหลังการใช้งานเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหากพบ
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การช ารุดเสียหายควรมีการแจ้งซ่อมในทันทีตรวจสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอย่าง

สม่ าเสมอ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่ได้ใช้งานต้องปิดสวิตซ์และ ดึงปลั๊กไฟออก 

        6. จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ และตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องเรียนจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์

ในที่จัดเก็บให้เรียบร้อย เพื่อสะดวกต่อการตรวจนับรายการคงเหลอื  

 

 

 

 



บทที่ 4  

เทคนิคการปฏิบัติงาน 

 ในการปฏิบัติงานการตรียมปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์     

คณะทันตแพทยศาสตร์นั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องมีทักษะและประสบการณ์ ในการด าเนินการ

จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการเรียนปฏิบัติการ จึงจะท าให้การด าเนินการเรียนการ

สอนภาคปฏิบัติการ บรรลุตามวัตถุประสงค์ เทคนิคในการตรียมปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการ

วิทยาเอ็นโดดอนต์ มีดังนี้ 

4.1 กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน 

 ในการก าหนดแผนการการตรียมปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์      

จะค านึงถึงช่วงระยะเวลาของการเรียนการสอนที่ก าหนดโดยอาจารย์ประจ าบทปฏิบัติการเป็น

หลัก ซึ่งก าหนดไว้เป็นช่วงเวลา กิจกรรมการเตรียมปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการวิทยาเอ็นโด

ดอนต์ มกี าหนดระยะเวลาด าเนินการที่เหมาะสม ดังนี้ 

ตารางท่ี 2 แผนการการตรียมปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์       

กิจกรรม เวลาด าเนินการ 

1. ศึกษารายละเอียดของรายวิชาปฏิบัติการและตารางเรียน 1 วัน 

2. จัดเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการและวัสดุอุปกรณ์ 2 สัปดาห์ 

3. เบิก-จา่ย วัสดุอุปกรณ์ ตามรายชื่อ 1 วัน 

4. ให้บริการการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ 3 ช่ัวโมง 

5. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์และห้องเรียนหลังการใชง้าน 10 นาที 

6. จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ และตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องเรียน 10 นาที 
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4.2 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงาน 

           ในการปฏิบัติงานตามคู่มือ เรื่อง การตรียมปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการวิทยา       

เอ็นโดดอนต์ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถเบื้องต้นในด้านการประสานงาน         

การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ การจัดเตรียมห้องปฏิบัติการ ทั้งในวิธีการปฏิบัติ งาน 

ระเบียบประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรียมปฏิบัติการรายวิชาวิทยา

เอ็นโดดอนต์มเีทคนิคและวิธีการที่เกี่ยวข้องดังนี ้ 
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1. ศึกษารายละเอียดของรายวิชาปฏิบัติการและตารางเรียน โดยผู้ได้รับมอบหมายศกึษา

รายละเอียดของรายวิชาปฏิบัติการและตารางเรียน ดังรูปที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 แสดงรายการยืมเครื่องมอืและวัสดุรายวิชาปฏิบัติการเอ็นโดดอนต์ นิสติปี 4 

รับจากอาจารย์ 
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2. จัดเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการและวัสดุอุปกรณ์ โดยผู้ได้รับมอบหมายจัดเตรียม

ความพร้อมของห้องปฏิบัติการทันตกรรมบูรณะโดยการเปิดห้อง เปิดไฟ และเปิ ด

เครื่องปรับอากาศให้พรอ้มก่อนการเรียน ดังรูปที่ 6 

 

 

รูปที่ 6 แสดงการจัดเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการทันตกรรมบูรณะก่อนการเรียน

ปฏิบัติการ 

เครือ่งปรบัอากาศ 

เปิด ปิด 
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3. จัดเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการและวัสดุอุปกรณ์ โดยผู้ได้รับมอบหมายจัดเตรียม

ความพรอ้มของหอ้งปฏิบัติการทันตกรรมบูรณะ โดยการตรวจสอบโต๊ะปฏิบัติการหุ่นจ าลองให้

พร้อมก่อนการเรียน ดังรูปที่ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7 แสดงการจัดเตรยีมความพรอ้มของห้องปฏิบัติการทันตกรรมบูรณะก่อนการเรียน

ปฏิบัติการ (โต๊ะปฏิบัติการหุน่จ าลอง) 
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4. จัดเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการและวัสดุอุปกรณ์ โดยผู้ได้รับมอบหมายจัดเตรียม

ความพรอ้มของเครื่อง Vacuum โดยการกดเปิดที่ปุ่ม Start สีเขียว ดังรูปที่ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8 แสดงการเตรียมความพร้อมของเครื่อง Vacuum 

กดปุ่ม Start สีเขียว 
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5. จัดเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการและวัสดุอุปกรณ์ โดยผู้ได้รับมอบหมายจัดเตรียม

ความพรอ้มของระบบลมเครื่องที่ 1 โดยการกดเปิดที่ปุ่ม Start ดังรูปที่ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9 แสดงการจัดเตรียมความพรอ้มของระบบลม 

กดปุ่ม Start  
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6. จัดเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการและวัสดุอุปกรณ์ โดยผู้ได้รับมอบหมายจัดเตรียม

ความพรอ้มของระบบลมเครื่องที่ 2 โดยการกดเปิดที่ปุ่ม Start ดังรูปที่ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 10 แสดงการจัดเตรียมความพร้อมของระบบลม 

กดปุ่ม Start  
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7. จัดเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการและวัสดุอุปกรณ์ โดยผู้ได้รับมอบหมายจัดเตรียม

ความพร้อมของอุปกรณ์ใส่น้ า RO โดยจัดเรียงขวดน้ าคว่ าลงในตะกร้าและท าสัญลักษณ์บอก

ปริมาณน้ าที่ตอ้งเติมไว้ขา้งขวด ดังรูปที่ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 11 แสดงการจัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ใส่น้ า RO 
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8. จัดเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการและวัสดุอุปกรณ์โดยผู้ได้รับมอบหมายจัดเตรียม

ความพรอ้มของน้ า RO โดยการเตรียมน้ า RO จากห้องผลิตน้ า RO  ของคณะทันตแพทยศาสตร์

บริเวณอาคาร 1 ช้ัน 1 และน ามาเตรียมไว้ ดังรูปที่ 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 12 แสดงการจัดเตรียมความพรอ้มของน้ า RO 
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9. จัดเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการและวัสดุอุปกรณ์ โดยผู้ได้รับมอบหมายจัดเตรียม

ความพร้อมของของอุปกรณ์ล้างฟิล์ม โดยการน ากล่องล้างฟิล์มที่ผสมน้ ายาเรียบร้อยแล้ว   

เตรียมไว้ในหอ้งเรียนให้กับนิสติ ดังรูปที่ 13 

 

 

 

 

 

รูปที่ 13 แสดงการจัดเตรียมความพรอ้มของอุปกรณ์ล้างฟิล์ม 
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10. จัดเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการและวัสดุอุปกรณ์ โดยผู้ได้รับมอบหมายจัดเตรียม

ผสมน้ ายาล้างฟิล์ม โดยการน าน้ ายาล้างฟิล์มจากห้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ออกมาจัดเตรียม 

ดังรูปที่ 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 14 แสดงการจัดเตรยีมผสมน้ ายาล้างฟิล์ม 
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11. จัดเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการและวัสดุอุปกรณ์ โดยผู้ได้รับมอบหมายจัดเตรียม

น้ ายาล้างฟิล์ม โดยการผสมน้ ายาล้างฟิล์ม ในอัตราส่วน  น้ า : น้ ายาล้างฟิล์ม 1 : 1 ดังรูปที่ 15 

 

 

 

 

 

รูปที่ 15 แสดงการจัดเตรยีมน้ ายาล้างฟิล์ม 

Developer  Fixer 

Water 
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12. จัดเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการและวัสดุอุปกรณ์ โดยผู้ได้รับมอบหมายจัดเตรยีม

ความพร้อมของกล่องอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับรายวิชาปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์ โดยให้

นิสติมารับตามรายชื่อ ดังรูปที่ 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 16  แสดงการจัดเตรียมความพรอ้มของกล่องอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับรายวิชา 

ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
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13. จัดเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการและวัสดุอุปกรณ์ โดยผู้ได้รับมอบหมายจัดเตรยีม

ความพรอ้มของดา้มกรอความเร็วสูง โดยใหก้ับนิสติมารับ ตามรายชื่อ ดังรูปที่ 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 17 แสดงการจัดเตรียมความพร้อมของด้ามกรอความเร็วสูง 
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14. จัดเตรียมความพร้อมของหอ้งปฏิบัติการและวัสดุอุปกรณ์ โดยผู้ได้รับมอบหมายจัดเตรียม

ความพรอ้มของดา้มกรอความเร็วต่ า โดยใหก้ับนิสติมารับตามรายชื่อ ดังรูปที่ 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 18 แสดงการจัดเตรียมความพรอ้มของด้ามกรอความเร็วต่ า 
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15. จัดเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการและวัสดุอุปกรณ์ โดยผู้ได้รับมอบหมายจัดเตรยีม

ความพร้อมของของหัวกรอส าหรับเตรียมโพรงฟัน โดยน าไปวางให้กับนิสิตในห้องเรียน

ปฏิบัติการ ดังรูปที่ 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 19 แสดงการจัดเตรยีมความพรอ้มของหัวกรอส าหรับเตรียมโพรงฟัน 
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16. จัดเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการและวัสดุอุปกรณ์ โดยผู้ได้รับมอบหมายจัดเตรียม

ความพรอ้มของของ Rubber dam set โดยใหก้ับนิสติมารับ ตามรายชื่อ ดังรูปที่ 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 20  แสดงการจัดเตรียมความพร้อมของ Rubber dam set 
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17. จัดเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการและวัสดุอุปกรณ์ โดยผู้ได้รับมอบหมายจัดเตรียม

ความพร้อมของของ Rubber dam set โดยให้กับนิสิตมารับ ตามรายชื่อ และตรวจสอบความ

พร้อมของอุปกรณ์ภายในกล่องว่าครบและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ ดังรูปที่ 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 21 แสดงการจัดเตรียมความพรอ้มของ Rubber dam set 
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18. จัดเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการและวัสดุอุปกรณ์  โดยผู้ได้รับมอบหมายการ

จัดเตรียมความพร้อมของ Model Resin ฟันบนและฟันล่าง โดยให้นิสิตมารับตามรายชื่อ และ

ตรวจสอบความพร้อมของ Model Resin ให้อยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน  ดังรูปที่ 22 

 

 

รูปที่ 22 แสดงการจัดเตรียมความพร้อมของ Model Resin ฟันบนและฟันล่าง 

ฟันบน 

ฟันลา่ง 
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19. จัดเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการและวัสดุอุปกรณ์ โดยผู้ได้รับมอบหมายจัดเตรยีม

เอกสารยืม-คืน อุปกรณ์ หอ้งปฏิบัติการทันตกรรม โดยในขั้นตอนการ ยืม-คืน อุปกรณ์ทุกครั้ง

ต้องมีการบันทึกลงในเอกสาร ดังรูปที่ 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

รูปที่ 23 แสดงเอกสารยืม-คืน อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการทันตกรรม  
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20. จัดเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการและวัสดุอุปกรณ์ โดยผู้ได้รับมอบหมายจัดเตรียม

ความพร้อมของเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง โดยให้นิสิตมารับตามรายชื่อและตรวจสอบความพร้อม

ของอุปกรณ์ภายในกล่องว่าครบและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ ดังรูปที่ 24 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 24 แสดงการเตรยีมความพร้อมของเครื่องมอืที่เกี่ยวข้อง 
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21. จัดเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการและวัสดุอุปกรณ์ โดยผู้ได้รับมอบหมายจัดเตรยีม

ความพรอ้มของของวัสดุสิ้นเปลืองที่ใชส้ าหรับรายวิชาปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์ ดังรูปที่ 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 25 แสดงการเตรียมความพร้อมของวัสดุสิน้เปลืองที่ใช้ส าหรับรายวิชาปฏิบัติการ     

วิทยาเอ็นโดดอนต์ 
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22. จัดเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการและวัสดุอุปกรณ์ โดยผู้ได้รับมอบหมายจัดเตรียม

ความพรอ้มของน้ ายาและสารที่ใช้ในรายวิชาปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์ ดังรูปที่ 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 26 แสดงการเตรยีมความพร้อมของน้ ายาและสารที่ใช้ในรายวิชาปฏิบัติการ            

วิทยาเอ็นโดดอนต์ 
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23. จัดเตรียมความพร้อมของหอ้งปฏิบัติการและวัสดุอุปกรณ์ โดยผู้ได้รับมอบหมายจัดเตรียม

ความพร้อมของเอกสารขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่องเอกซเรย์ก่อนที่จะมีการเรียนการสอน 

และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ดังรูปที่ 27 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 27 แสดงเอกสารขอความอนุเคราะหใ์ช้เครื่องเอกซเรย์ 
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24. จัดเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการและวัสดุอุปกรณ์ โดยผู้ได้รับมอบหมายจัดเตรียม

ความพร้อมของเอกสารขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่องเอกซเรย์พร้อมทั้งแนบตารางปฏิบัติการ

รายวิชาปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์ ก่อนที่จะมีการเรียนการสอน และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

รับทราบ ดังรูปที่ 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 28 แสดงแสดงเอกสารประกอบขอความอนุเคราะหใ์ช้เครื่องเอกซเรย์ 
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25. จัดเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการและวัสดุอุปกรณ์ โดยผู้ได้รับมอบหมายจัดเตรียม

ความพรอ้มของห้องเอกซเรย์และประสานให้ผูดู้แลหอ้งรับทราบ ดังรูปที่ 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 29 แสดงการเตรยีมความพร้อมของห้องเอกซเรย์ 
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26. เบิก-จา่ย วัสดุอุปกรณ์ ตามรายชื่อ โดยผู้ได้รับมอบหมายจัดเตรียมความพร้อมของ วัสดุ

อุปกรณ์ และจา่ยใหก้ับนิสติตามรายชื่อ ดังรูปที่ 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 30 แสดงการจา่ย วัสดุอุปกรณ์ ตามรายชื่อ 
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27. ให้บริการการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายให้บริการการเรียน   

การสอนภาคปฏิบัติการ ดังรูปภาพที่ 31 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 31 แสดงการให้บริการการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการหอ้งปฏิบัติการทันตกรรมบูรณะ 



52 
 

28. ให้บริการการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายให้บริการการเรียน  

การสอนภาคปฏิบัติการ โดยแนะน าให้นสิิตน าผา้ยางมาปูโต๊ะก่อนวางอุปกรณ์ ดังรูปภาพที่ 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 32 แสดงการใหบ้ริการการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการหอ้งปฏิบัติการทันตกรรมบูรณะ 
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29. ให้บริการการเรยีนการสอนภาคปฏิบัติการ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายให้บริการการเรียนการ

สอนภาคปฏิบัติการ ดังรูปภาพที่ 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 33 แสดงการใหบ้ริการการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการหอ้งปฏิบัติการทันตกรรมบูรณะ 
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30. ให้บริการการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายให้บริการการเรียนการ

สอนภาคปฏิบัติการ ดังรูปภาพที่ 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 34 แสดงการใหบ้ริการการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการหอ้งปฏิบัติการทันตกรรมบูรณะ 
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31. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์และห้องเรียนหลังการใช้งาน จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ และตรวจสอบ

ความเรียบร้อยของห้องเรียนโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์และห้องเรียนหลัง

การใช้งาน ตรวจสอบ การคว่ าขวดน้ า RO หลังการใช้งานเพื่อป้องกันการเกิดตะกรัน            

ดังรูปภาพที่ 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 35 แสดงการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์และหอ้งเรียนหลังการใช้งาน 
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32. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์และห้องเรียนหลังการใช้งาน จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ และตรวจสอบ

ความเรียบร้อยของห้องเรียน โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบชุดปฏิบัติการหุ่นจ าลองหลัง

การเรียน โดยต้องเก็บ หัวหุน่จ าลองเข้าไปในโต๊ะปฏิบัติการให้เรียบร้อย  ดังรูปภาพที่ 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 36 แสดงการตรวจสอบชุดปฏิบัติการหุน่จ าลองหลังการเรยีน 
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33. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์และห้องเรียนหลังการใช้งาน จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ และตรวจสอบ

ความเรยีบร้อยของห้องเรียนโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายการตรวจสอบชุดปฏิบัติการหุน่จ าลองหลัง

การเรียน โดยนิสิตต้องถอดหน้ากากหัวหุ่นออกจากชุดปฏิบัติการหุ่นจ าลองทุกครั้งหลังการใช้

งานและเก็บไว้ในตะกร้า ดังรูปภาพที่ 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 37 แสดงการตรวจสอบชุดปฏิบัติการหุน่จ าลองหลังการเรยีน 
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34. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์และห้องเรียนหลังการใช้งาน จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ และตรวจสอบ

ความเรียบร้อยของห้องเรียน โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายการตรวจสอบการปิดระบบลมโดยการ

กดปุ่ม Stop และตรวจสอบว่าเครื่องหยุดท างาน ดังรูปภาพที่ 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 38 แสดงการปิดระบบลมโดยการกดปุ่ม Stop 

กดปุ่ม Stop 
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4.3 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตารางท่ี 3 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

กระบวนการ มาตรฐาน/ 

คุณภาพงาน 

วิธีการติดตามและ

ประเมินผล 

ผู้ติดตามและ

ประเมินผล 

1.ศกึษา

รายละเอียดของ

รายวิชาปฏิบัติการ

และตารางเรียน 

ความถูกต้องตาม

ระบบบริการ

การศกึษา

มหาวิทยาลัยพะเยา 

งานตารางสอน 

ตารางการใช้

หอ้งเรียน 

มีการตรวจสอบวันเวลาการ

ใช้ห้องโดยผู้รับผดิชอบเพื่อ

ไม่ให้ซ้ ากับรายวิชาอื่น 

อาจารย์ผู้สอน

ประจ ารายวิชา 

นักวิทยาศาสตร์ 

2. จัดเตรียมความ

พร้อมของ

หอ้งปฏิบัติการ

และวัสดุอุปกรณ์ 

ความถูกต้องตามบท

ปฏิบัติการรายวิชา

ปฏิบัติการวิทยาเอ ็น

โดดอนต์ 

มีการตรวจสอบ วัสดุ-

อุปกรณ์ ตามปฏิบัติการ

รายวิชาปฏิบัติการวิทยาเอน

โดดอนต์ เพื่อให้ วัสดุ-

อุปกรณ์ พรอ้มส าหรับการ

เตรียมปฏิบัติการ 

นักวิทยาศาสตร์ 

3. เบิก-จา่ย วัสดุ

อุปกรณ์  

ตามรายชื่อ 

ความถูกต้องตาม

ระบบบริการ

การศกึษา

มหาวิทยาลัยพะเยา 

งานตารางสอน 

รายวิชาที่เปิดสอน  

มีการตรวจสอบรายชื่อนิสติ

ที่ลงทะเบียนเรียนตามระบบ

บริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อไม่ให้

มีการตกหล่นของรายชื่อนิสิต 

นักวิทยาศาสตร์ 

4.ให้บริการ 

การเรียนการสอน

ภาคปฏิบัติการ 

ความถูกต้องตามบท

ปฏิบัติการรายวิชา

ปฏิบัติการวิทยาเอ ็น

โดดอนต์ 

มีการตรวจสอบ วัสดุ-

อุปกรณ์ ตามปฏิบัติการ

รายวิชาปฏิบัติการวิทยาเอ ็น

โดดอนต์ เพื่อให้ วัสดุ-

อุปกรณ์ พรอ้มส าหรับการ

เตรียมปฏิบัติการ 

อาจารย์ผู้สอน

ประจ ารายวิชา 

นักวิทยาศาสตร์ 
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5.ตรวจสอบวัสดุ

อุปกรณ์และ

หอ้งเรียน 

หลังการใช้งาน 

ความครบถ้วนของ

วัสดุอุปกรณ์ และ

ความพรอ้มของ 

หอ้งเรียน  และ 

อุปกรณ์เกี่ยวกับโสต

ทัศนศึกษา 

มีการตรวจสอบตามรายการ

วัสดุอุปกรณ์ตาม Stock ของ

หอ้งปฏิบัติการ และ

ตรวจสอบการใช้งานได้ของ

หอ้งปฏิบัติการ 

นักวิทยาศาสตร์ 

 

6.จัดเก็บวัสดุ

อุปกรณ์ และ

ตรวจสอบความ

เรียบร้อยของ

หอ้งเรียน 

ความพรอ้มของ 

หอ้งเรียน  และ 

อุปกรณ์เกี่ยวกับโสต

ทัศนศึกษา 

มีการตรวจสอบห้องเรยีน  

และ อุปกรณ์เกี่ยวกับโสต

ทัศนศึกษา ให้มีความพร้อม

ก่อนการเรียนปฏิบัติการใน

ครั้งต่อไป 

นักวิทยาศาสตร์ 
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4.4 จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จรยิธรรมในการปฏิบัติงาน  

ข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 2537 

โดยที่ข้าราชการพลเรือนมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในการพัฒนาประเทศ

รวมทั้งการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจ าเป็นต้องท างานร่วมกันหลายฝ่าย ฉะนั้น เพื่อให้

ข้าราชการพลเรือนมีความประพฤติด ีส านกึในหนา้ที่ สามารถประสานงานกับทุกฝ่ายตลอดจน

ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น จงึสมควรให้มขี้อบังคับ ก.พ. วา่

ด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนไว้เป็นประมวลความประพฤติเพื่อรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ ศรี

และส่งเสริมชื่อเสียง เกียรตคิุณ เกียรตฐิานะ ของขา้ราชการพลเรือน อันจะยังผลให้ผูป้ระพฤติ

เป็นที่เลื่อมใส ศรัทธาและยกย่องของบุคคลโดยทั่วไป อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 (5) 

และมาตรา 91 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 จึงออกข้อบังคับ 

ก.พ. วา่ด้วยจรรยาบรรณของขา้ราชการพลเรอืนไว้ ดังตอ่ไปนี้ 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 

ข้อ 1 ข้าราชการพลเรือนพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็น

ข้าราชการ 

ข้อ 2 ข้าราชการพลเรือนพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ และไม่

แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพก าหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตาม

จรรยาวิชาชีพนัน้ด้วย 

ข้อ 3 ข้าราชการพลเรือนพึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง

เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการท างานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 

ข้อ 4 ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาคและปราศจากอคติ 

ข้อ 5 ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ 

รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและ

ประชาชนเป็นส าคัญ 
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ข้อ 6 ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติคนเป็นผูต้รงต่อเวลา และใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์

ต่อทางราชการอย่างเต็มที่ 

ข้อ 7 ข้าราชการพลเรือนพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า 

โดยระมัดระวังมใิห้เสียหายหรือสิน้เปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติตอ่ทรัพย์สินของตนเอง 

จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 

ข้อ 8 ข้าราชการพลเรือนพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือ

กลุ่มงานของตนทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท างาน และการแก้ปัญหาร่วมกัน 

รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผดิชอบด้วย 

ข้อ 9 ข้าราชการพลเรือนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้าน

การปฏิบัติงาน ขวัญ ก าลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 

ตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 

ข้อ 10 ข้าราชการพลเรือนพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด

ความสามัคคี ร่วมแรงรว่มใจในบรรดาผู้รว่มงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สว่นรวม 

ข้อ 11 ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ 

และมนุษยสัมพันธ์ 

ข้อ 12 ขา้ราชการพลเรือนพึงละเว้นจากการน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 

จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 

ข้อ 13 ข้าราชการพลเรือนพึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความ     

เป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถ

ปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อ

ยังหนว่ยงานหรอืบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป 

ข้อ 14 ขา้ราชการพลเรือนพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 

ข้อ 15 ข้าราชการพลเรือนถึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติ

วิสัยที่วญิญูชนจะใหก้ันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ หรอืผูซ้ึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด   
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ที่รับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัย ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อด าเนินการตาม

สมควรแก่กรณี 

ข้อ 16 ข้อบังคับฉบับนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 

(ลงช่ือ) ชวน หลีกภัย 

       (นายชวน หลีกภัย)  

หมายเหตุ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปเล่ม 111 ตอนที่ 19 ง ลงวันที่ 8 

มีนาคม 2537 
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บทที่ 5  

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

             ผู้ปฏิบัติงานด้านการเตรียมปฏิบัติการ ในบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมปฏิบัติการนั้นผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับวัสุดอุปกรณ์  

ที่ใช้ในการเรียนปฏิบัติการ รวมไปถึงขั้นตอนกระบวนการเรียนปฏิบัติการเนื่องจากต้องท า

หน้าที่ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางทันตกรรมที่ใช้ในการเรียนปฏิบัติการวิทยาเอ็นโด

ดอนต์ ตามคู่มือปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์ (Endodontic Laboratory) รหัสวิชา 421438 

ส าหรับนิสิตช้ันปีที่ 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้การเตรียมปฏิบัติการ

วิทยาเอ็นโดดอนต์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอน

ภาคปฏิบัติการ ผู้เขียนจึงได้สรุปปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขของผู้ปฏิบัติงานด้าน

การเตรียมปฏิบัติการรายวิชา ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

5.1 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข      

ปัญหา อุปสรรค ของผู้ปฏิบัติงานด้านการเตรยีมปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการวิทยาเอ็น

โดดอนต์  

ตารางที่ 4 ปัญหาที่พบจากการการเตรยีมปฏิบัติการรายวิชา ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์ 

ขั้นตอนด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแกไ้ข 

1. ศึกษารายละเอยีดของ

รายวชิาปฏบัิตกิารและ

ตารางเรียน 

 

1. การใชห้้องปฏบัิตกิารชนกันกบั

รายวชิาอ่ืน 

1. อาจารย์ประจ ารายวชิาปฏบัิตกิาร

และเจ้าหนา้ที่ตรวจสอบตารางการ

ใชห้้องเรียนปฏบัิตกิารก่อนการเรยีน 

2. จัดเตรียมความพร้อม

ของหอ้งปฏบัิตกิารและ

วัสดุอุปกรณ ์

1.อุปกรณใ์นการเรียนปฏบัิตกิารมี

ไมค่รบ 

2. ห้องเรียนปฏบัิตการไม่พร้อมใน

การเรียน 

1 .  เ จ้ า ห น้ า ท่ี ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร

ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีพัสดุ และ

ชา่งทันตกรรมกรณีอุปกรณก์ารเรียน

มไีมค่รบ 

2 .  ตรวจสอบความพ ร้อมของ

อุปกรณ์หลังจากรับรายละเอียดจาก

อาจ า รย์ ผู้ สอนตามระยะ เ วลา

ด าเนนิงานท่ีเหมาะสม 

 3 .  ห้องผลิตน้ ากลั่ นส าห รับชุด

ป ฏิ บั ติ ก า ร หุ่ น จ า ล อ ง จ า ก

ห้องปฏิบัติการซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติงาน

ตอ้งใชเ้วลาในการเดินทางเพ่ือน าน้ า

กลั่นมาเตรียมไว้ให้กับนิสิตเรียน

ปฏบัิตกิาร 

4. น้ ายางล้างฟิล์มถูกแสงสวา่งนาน

จะท าให้ประสิทธิภาพของน้ ายาลา้ง

ฟิล์มลดลง 

2 .  เ จ้ า ห น้ า ท่ี ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร

ป ร ะ ส า น ง า น กั บ ฝ่ า ย ช่ า ง เ พื่ อ

ตรวจเช็คความพร้อมของห้องเรียน

และอุปกรณต์า่งๆ เชน่ ชุดปฏบัิตกิาร

หุ่นจ าลอง ระบบไฟ ระบบน้ า ระบบ

แรงดันลม เป็นต้น 

3. ควรติดตั้งเคร่ืองผลิตน้ ากลั่นใน

ห้องปฏบัิตกิาร  

4.การเตรียมน้ ายาส าหรับล้างฟลิ์ม

ควรท าด้วยความระมัดระวังและ

ไมใ่ห้น้ ายางล้างฟิลม์ถกูแสงสวา่ง

นานจะท าให้ประสิทธิภาพของน้ ายา

ล้างฟลิ์มลดลง 

3. เบิก-จ่าย วัสดุอุปกรณ ์ 

ตามรายช่ือ 

 

1. นิสติไม่มารับวัสดุอุปกรณ์ ตาม

วันและ เวลาที่ก าหนด 

1. ก าหนดวันและเวลาในการ รบัวัสดุ

อุปกรณ ์ให้ชัดเจน 
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2. นิสิตไม่มีการตรวจสอบ วัสดุ

อุปกรณ ์วัสดุอุปกรณต์ามท่ีได้รับว่า

ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ 

1. นิสติสง่ใบยมืลา่ชา้ไมต่รงตามท่ี

ก าหนดไว ้

2. ก าหนดให้นิสติต้องตรวจสอบ

ความพร้อมและความครบถ้วนตาม

จ านวนของวัสดุและอุปกรณ ์กอ่นท่ี

จะมกีารเรียน 

3. ก าหนดวันและเวลาในการสง่ใบ

ยืม 

4. ให้บริการการเรียนการ

สอนภาคปฏบัิตกิาร 

1. วัสดุอุปกรณ ์ในการเรียนไม่

เพยีงพอ 

2. ระบบน้ า ระบบลม ระบบไฟฟา้ 

ขัดข้อง 

3. โตะ๊ปฏิบัตกิารเป้ือนน้ า หรอืวัสดุ

อุปกรณท่ี์ใชใ้นการเรียนปฏบัิตกิาร

ท่ีเป็นคราบฝังแนน่ 

4. นิสิตเตมิน้ ากลั่นในขวดน้ ามาก

เกินไปท าให้สิน้เปลอืง และหากท้ิง

ไวอ้าจเกดิตะกอนท าให้อุดตันหวั

กรอ 

 

1. ด าเนนิการจัดหาวัสดุอุปกรณ์

ทดแทนให้กับนสิิตพร้อมท้ังประมาณ

การวัสดุท่ีใช้ล่วงหนา้ 

2. ประสานงานกับหน่วยงานช่างเพื่อ

ท าการแก้ไข 

3. .ให้นิสติน าผ้ายางปูโตะ๊ปฏิบัตกิาร

เพื่อป้องกันการเป้ือนน้ า หรอืวัสดุ

อุปกรณท่ี์ใชใ้นการเรียนปฏบัิตกิารท่ี

เป็นคราบฝังแนน่ 

4. ท าขีดบอกปริมาณน้ าท่ีเตมิขา้ง

ขวดน้ าเพื่อให้นสิิตเตมิน้ าตามขดีท่ี

ก าหนดและตดิป้ายแจ้งเตอืนใหน้สิิต

ทราบชัดเจน 

5. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์

และห้องเรียนหลังการใช้

งาน 

 

1. นิสติไม่ถอดขวดน้ ากลั่นออกจาก

ชุดปฏบัิตกิารหุน่จ าลองซึ่งหาก

ปล่อยท้ิงไวอ้าจเกดิตะไคร่น้ าในขวด

น้ าและท าให้หัวกรออุดตันเสียหาย 

2. หนา้กากหัวหุ่นขึน้รา 

 

1. ก าชับให้นิสติถอดถอดขวดน้ ากลั่น

ออกจากชุดปฏบัิตกิารหุน่จ าลอง 

และน าไปคว่ าบริเวณท่ีจัดไวใ้ห ้

2.ให้นสิิตเช็ดหนา้กากหัวหุ่นให้แห้ง

และโรยแป้งเพื่อป้องกันเชื้อรา 

6. จัดเก็บวัสดุอุปกรณ ์

และตรวจสอบความ

เรียบร้อยของหอ้งเรียน 

 

1.นสิิตน า วัสดุ อุปกรณม์าคืน ไม่

ครบและเกิดความเสียหาย 

1. เมื่อนิสติน า วัสดุ อุปกรณม์าคืน 

ควรตรวจสอบความเรียบร้อยและ

ครบตามจ านวนตามใบยมื-คืน 

อุปกรณ ์ห้องปฏบัิตกิารทันตกรรม 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 
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5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

         จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ปฏิบัติงานในด้านการจัดเตรยีมวัสดุอุปกรณ์ในการเรียน

ปฏิบัติการมาเป็นเวลานาน ผูเ้ขียนขอเสนอแนวทางการพัฒนางานหรอืปรับปรุงงาน ที่จะท าให้

งานที่ท าอยู่นั้นดียิ่งขึน้ไป หรอืประหยัดทรัพยากรดังนี้ 

1. การเบิก-จ่ายวัสดุ อุปกรณ์ให้กับนิสิตควรก าหนดวันและเวลาในการมารับ วัสดุ

อุปกรณ์ให้พร้อมกันเพื่อลดการท างานหลายรอบของผู้ปฏิบัติงาน 

2. ผู้ปฏิบัติงานควรมีการตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ก่อนการเรียนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อ

ความพร้อมของการเรียน หากมีวัสดุอุปกรณ์ชิ้นไหนขาดหรือไม่ครบตามจ านวนนิสิต

จะได้จัดหาได้ทันเวลา 

3. การเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองควรก าชับให้นิสิตมีการใช้งานอย่างประหยัดเพื่อ

ประหยัดเวลาในการบิกจ่ายและเป็นการประหยัดทรัพยากร  และในการจ่ายวัสดุ

สิ้นเปลืองให้กับนิสิตควรจ่ายตามจ านวนที่เหมาะสมและจ่ายเพียงครั้งเดียวก่อนการ

เรียนปฏิบัติการเพื่อลดการท างานที่ซ้ าซ้อนของผู้ปฏิบัติงาน 

4. ผูป้ฏิบัติงานควรมีการตรวจสอบห้องเรยีนปฏิบัติการก่อนการเรียนอย่างนอ้ย 1 สัปดาห์ 

หากพบว่าอุปกรณ์ ไม่พร้อมเช่น ชุดปฏิบัติการหุ่นจ าลองไม่ท างาน ระบบน้ า ระบบ

ไฟฟ้า และระบบแรงดันไม่ท างาน ให้ประสานหน่วยงานช่างเพื่อด าเนินการแก้ไข และ

ผูป้ฏิบัติงานควรมีการตรวจสอบซ้ าก่อนการเรียนปฏิบัติการอย่างน้อย 1 วัน 

5. ควรมีการจัดท าวีดีโอสาธิตเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนปฏิบัติการวิทยา    

เอ็นโดดอนต์ เพื่อประหยัดเวลาในการอธิบายใหน้ิสติทราบก่อนการเรียนปฏิบัติการ 

6. ควรมีการจัดตารางเวรการท าความสะอาด เครื่องมือ หอ้งปฏิบัติการให้กับนิสติเพื่อฝึก

ให้นิสิตมีความรับผิดชอบต่อการเรียนปฏิบัติการเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ

ความพรอ้มใชง้านในครั้งตอ่ไป 

7. ควรติดตั้งเครื่องผลิตน้ ากลั่นในห้องปฏิบัติการเพื่อประหยัดเวลาและแรงงานในการ

เคลื่อนย้ายน้ ากลั่น 
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ตารางเรียนปฏิบัติการ 

รายวชิาปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
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รูปที่ 39 แสดงตารางเรียนปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
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ประสบการณ์การฝึกอบรม  

• มาตรฐานระบบคุณภาพสินค้าอาหารส าหรับธุรกิจค้าปลีกของประเทศอังกฤษ  (BRC)  

• หลักการผลิตและฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะปิดสนิทด้วยความร้อน  

• การน าใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดไปใช้งานอย่างถูกต้อง  

• "HACCP & GMP  Awareness & Interpretation Training Course"  

• "British Retail Consortium (BRC) Internal Audit Training Course"  

• "International Food Standard Requirement : Version 5 Food Safety Management 

System"  

• คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  

• การจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับผูป้ระกอบการ  

• BRC Version 5 Awareness and Interpretation  

• การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  

• ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005  

• ข้อก าหนดมาตรฐานความรับผดิชอบทางสังคม SA : 8000  

• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน  ระดับหัวหน้างาน  

• โครงการเสริมสร้างเครือข่ายในการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการท างาน  

• HACCP & GMP  Awareness & Interpretation Training Course ( 9-11 August 2010)  

• BRC Version 5 Awareness and Interpretation (16-17  August 2010)  

• British Retail Consortium Version 5  (BRC) Internal Audit Training Course          

(18-19  August 2010)  

• International Food Standard Requirement : Version 5 Food Safety Management 

System  

• International Food Standard Requirement (IFS) Internal Audit Training Course  

• BRC Version 6 Awareness and Interpretation  

• อบรมยุทธศาสตรก์ารวัดผลส าเร็จขององค์กร KPI วันที่ 22-23 มถิุนายน 2558 

โรงแรมวังค า จังหวัดเชียงราย  

• อบรมการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย รุน่ที่ 3 วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 โรงแรม

เกทเวย์ จังหวัดพะเยา  
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• โครงการอบรมระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์(UP-e-Document) วันที ่29 กรกฎาคม 

2558 อาคาร ICT มหาวิทยาลัยพะเยา  

• โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากร คณะวิทยาศาตร์การแพทย์ วันที่ 21 

กรกฎาคม 2558 ถึง 19 สิงหาคม 2558 หอ้ง  CE07108 อาคารเรยีนรวม  

• อบรมหลักสูตร “ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 3 ระหว่าง

วันที่    1 – 2 ธันวาคม 2558 ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัด

เชยีงใหม ่ 

• โครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ วันที่  5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ 

หอ้งปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

• การจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ 16-17 มีนาคม 

2560 อาคาร ICT มหาวิทยาลัยพะเยา  

• จรรยาบรรณและเทคนิคการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  30-31 พฤษภาคม 

2560 คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งาน Office 365 และการสร้างสื่อการสอนด้วย Office 

Mix & Microsofe Teams 18 สิงหาคม 2560 อาคาร ICT มหาวิทยาลัยพะเยา  

• โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research) รุ่นที่ 5 21-22 สิงหาคม 

2560 โรงแรมเกทย์เวย์ จังหวัดพะเยา  

• กิจกรรมการพัฒนาสมุนไพรทางการเกษตรและการทดสอบผลิตภัณฑ์ในสัตว์ทดลอง

ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสมุนไพรครบวงจรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนามาตรฐานการทดสอบสมุนไพรในสัตว์ทดลอง  18 กันยายน 

2560 คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

• อบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  10 - 11 

พฤษภาคม  2561 ห้ อ ง ป ร ะ ชุ มบ ว ร รั ต นป ร ะสิ ท ธิ์  ช้ั น  2  อ าค า ร ส า นั ก ง า น

อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา  

• เ ท คนิ ค ก า ร จั ด เ อ ก ส า รด้ ว ย  โ ป ร แก รม  Microsoft Word 2017  7 มิ ถุ น า ย น 

2561 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (งานฝึกอบรมสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

• การน าเสนองานอย่างมืออาชีพ ด้วย  Microsoft PowerPoint 19 มิถุนายน 2561 

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (งานฝึกอบรมสารสนเทศ) มหาวิทยาลัย

พะเยา  
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• เทคนิคการใช้ Infographic ส าหรับการท างานในยุค 4.0 21 มิถุนายน 2561 ศูนย์บริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (งานฝึกอบรมสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยพะเยา  

• โครงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการทางเคมีและการก าจัด

ของเสียอันตราย 22 มิถุนายน 2561 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(งานฝึกอบรมสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยพะเยา  

• การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์มากกว่าหนึ่งฐานในทีเดียวให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

สูงสุดด้วย EBSCO Discovery service 21 มิถุนายน 2561 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (งานฝึกอบรมสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยพะเยา  

• โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน 6 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

• โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 1 ธันวาคม 2561 ห้องประชุม

ร้านอาหาร แจ่ววิวดี จัดโดย คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

• อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ก า ร พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณฑ์ เ ค รื่ อ ง ส า อ า ง  รุ่ น  3  31 - 

2   ม ก ร า ค ม    2562 ส า ข า วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ เ ค รื่ อ ง ส า อ า ง ค์  คณ ะ เ ภ สั ช

ศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา  

• การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ  ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

สถาบั นอุ ดมศึกษาครั้ งที่  1 1  19 - 21   มิถุ นายน    2562 ส านั กบริ ก ารวิ ช าการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

• ความปลอดภัยทาง ชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทาง ชีวภาพ  11-

12   กันยายน   2562 ห้องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยาและส านักงานการวิจัย

แหง่ชาต ิ 

• โครงการเตรียมความพร้อมการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในการ

สนับสนุนการวิจัย ปี 62  16 กันยายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย

พะเยา  

• การบริหารจัดการสารเคมีอันตรายในห้องปฏิบัติการ ภายในมหาวิทยาลัย

พะเยา 9   สิงหาคม   2562 คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

• ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ห ลั ก สู ต ร ก า ร เ ขี ย น คู่ มื อ ป ฏิ บั ติ ง า น  11-

12   กุมภาพันธ์   2563 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิน โรงแรม

เชยีงใหม่ฮิลล์   
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• การท างานร่วมกันออนไลน์ Office365 (ออนไลน์) อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft 

Team ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (งานฝึกอบรมสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

• โครงการพัฒนาศักยภาพของสายสนับสนุน ประจ าปี

2563  9  กรกฎาคม   2563 โรงแรมภูฟ้าวารี จ.เชยีงราย  

• “Chemical Waste Management and Laboratory Safety, Chiang Mai 

University 2020” 15   กรกฎาคม   2563 อบรมออนไลน์ผ่าน

ระบบ Zoom มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

• Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory”and satisfied the 

requirements by passingthe 1. Importance of safety standards in laboratory and safety 

evaluation system (ESPReL checklist) 2. Laboratory waste management, hazardous 

waste and4Rs principle for laboratory safety3. Laboratory risk management involving in 

chemical uses and planning function of management อ บ ร ม อ อ น ไ ล น์ ผ่ า น

ระบบ Zoom คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา และศูนย์นวัตรกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา  

• อบรม การเขียนคู่มอืปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการขอต าแหน่งที่สูงขึน้ 12-13 พฤศจกิายน 

2563 ไร่ภูกลองฮิล คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

• อบรมให้ความรู้และเตรียมความพรอ้มส าหรับประเมินส านักงานสีเขียว (green office) 

ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง ICT 1111 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

• อบรม การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย เพื่อพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ 4-5 

กุมภาพันธ์ 2564 และ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ระบบออนไลน์ด้วย Zoom Cloud meeting 

ส านักงานประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนที่ประชุมสภาข้าราชการ 

พนักงาน และลูกจา้ง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

• อบรม การวิจัยเชิงคุณภาพและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และ

พฤติกรรมศาสตร์ วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2564 ระบบออนไลน์ด้วย Zoom Cloud 

meeting บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

• งามสัมมนาวิขาการระดับชาติและนานาชาติ "พุทธศาสนา: บูรณาการกับศาสตร์

สมัยใหมสู่่การพัฒนาจิตใจและสังคม (Buddhism: Integrating with Modern Sciencs to 
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Mental and Social Development) วันนอาทิตย์ที่ 27 มิ.ย. 2564 เวลา 08.00-17.00 น. 

ระบบ Zoom Cloud meeting  

ผลงานวิจัย  

•  ผลงานชิ้นที่ 1 งานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจ า R2R เรื่อง แนวทางการพัฒนาการ

ให้บริการของหอ้งปฏิบัติการสรรีวิทยาคณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

•  ผลงานชิ้นที่ 2 ผู้ช่วยงานวิจัย ชื่อโครงการวิจัย ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัด

สาหร่ายเตาต่อความดันโลหติ อัตราการเต้นของหัวใจ และการคลายตัวของหลอดเลือดใน

หนูแรท   

• ผลงานชิ้นที่ 3 ผู้ช่วยงานวิจัย ช่ือโครงการวิจัย การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดดอกสะเดา

ต่อความดันโลหิตในหนูแรทที่มภีาวะความดันโลหิตสูง   

• ผลงานชิ้นที่ 4 ผู้ช่วยงานวิจัย ชื่อโครงการวิจัย Control of renal HCO3 excretion by 

secretin in rat  มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่  23 – 31 ตุลาคม 2558   

• ผลงานชิ้นที่ 5 ผู้ช่วยงานวิจัย ชื่อโครงการวิจัย ผลการลดคอเลสเตอรอลของสารสกัด

ดอกสะเดา  

• ผลงานชิ้นที่ 6 ผู้ช่วยงานวิจัย ชื่อโครงการวิจัย ผลของสารสกัดดอกสะเดาต่อการฟื้น

ตัวของเส้นประสาทในหนูที่ถูกเหนี่ยวน าใหเ้ป็นเบาหวาน  

• ผลงานชิ้นที่ 7 ผู้ช่วยงานวิจัย ชื่อโครงการวิจัย ฤทธิ์ป้องกันของสารสกัดใบหม่อนต่อ

ภาวะเครียดออกซิเดช่ันและการตายของเซลล์ในภาวะไตเป็นพิษในหนูที่ได้รับยาซิสพ

ลาตนิ  

• ผลงานชิ้นที่ 8 ผู้ช่วยงานวิจัย ชื่อโครงการวิจัย ผลของสารสกัดมะเกี๋ยงในหนูขาวที่

เหนี่ยวน าใหเ้กิดความดันโลหติสูง  

• ผลงานชิ้นที่ 9 งานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจ า R2R เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบการ

สอบก่อนการเรียนภาคปฏิบัติการรายวิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

• ผลงานชิ้นที่ 10 งานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจ า R2R เรื่อง การพัฒนาวิธีการสอบก่อน

การเรียนภาคปฏิบัติการของรายวิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา (The development of 

the pre-test of physiology. The University of Phayao.) ตีพิมพ์หนังสือประมวลบทความ 

(Proceeding) การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส าหรับบุคลากรสายสบับสนุนวิชาการใน

สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 “ทองกวาววิชาการ’62 : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางานพัฒนา

องค์กร”. 20-21 มิถุนายน 2562. : ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  



79 
 

• ผลงานชิน้ที่ 11 เป็นผู้รว่มงานวิจัยเรื่อง ผลลดความดันโลหติของสารสกัดมะเกีย๋งในหนู

ขาวที่มีภาวะความดันโลหิตสูล ตีพิมพ์ในวารสารนเรศวรพะเยา ปที่ 12 ฉบับที่ 1  มกราคม 

– เมษายน 2562  

• ผลงานชิ้นที่ 12 ผู้ช่วยงานวิจัย ชื่อโครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อ

สุขภาพใหพ้ลังงานรูปแบบ เจลจากผลพลอยได้ของอุตสาหกรรมกาแฟ  

• ผลงานชิ้นที่ 13 ผู้ช่วยงานวิจัย ช่ือโครงการวิจัย ฤทธิ์ป้องกันการอักเสบของโปรไบโอติ

กจากเหมีย้งต่อภาวะสาไส้อักเสบในหนูทดลอง  

• ผลงานชิ้นที่ 14 ผู้ช่วยงานวิจัย ชื่อโครงการวิจัย ผลของน้ ามันเมล็ดงาม้อนที่อุดมด้วย

กรดไขมันไม่อิ่มตัวโอเมก้าสามต่อการรบกวนทางเดินอาหาร/เมตาบอลิกในหนูอ้วนที่เกิด

จากกินอาหารไขมันสูง  

• ผลงานชิน้ที่ 15 ผูช่้วยงานวิจัย ชื่อโครงการวจิัย สูตรมะนาวผงชะลอโรคไตวายเรือ้รังใน

หนูที่เป็นเบาหวาน  

• ผลงานชิ้นที่ 16 งานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจ า R2R เรื่อง กระบวนการเตรียมข้อสอบ 

ก่อนการเรียนภาคปฏิบัติการของรายวิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา  (preparation 

processes of the pretest system on   physiology laboratories in University 

of Phayao. ) ตีพิมพ์วาสารสาระคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่  11 ฉบับที่  2 

กรกฏาคม – ธันวาคม 2563.  

• ผลงานชิ้นที่ 17 งานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจ า R2R เรื่อง การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา ด้วยระบบ คิวอาร์โค้ด (QR 

Code) ร่ ว ม กั บ ยู ทู ป  ( You Tube) ( Physiology laboratory equipment for science 

management using QR Code system together with You Tube)  

• ผลงานชิ้นที่ 18 งานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจ า R2R เรื่อง การประเมินผลโครงการใน

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

• ผลงานชิ้นที่ 19 งานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจ า R2R เรื่อง การประยุกต์ใช้ QR Code 

Google form และ Google Calendar ในการบริหารจัดการระบบจองห้องเรียนคณะทันต

แพทยศาสตร์  

 
 


