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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป�นมา 

1.1.1 ประวัติคณะวิทยาศาสตร  
 คณะวิทยาศาสตร�ได�ก�อต้ังข้ึน ในวันจันทร�ท่ี 27 ธันวาคม ป*พ.ศ. 2514 เป1นคณะท่ี 7 ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยเพ่ือให�สอดคล�องกับนโยบายการพัฒนาประเทศท่ีเก่ียวข�องกับงานการศึกษาทางด�านวิทยาศาสตร� แต�
เนื่องจากในป*การศึกษา 2515 ซ่ึงเป1นป*การศึกษาแรก อาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร� ณ วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร� จังหวัดนครปฐม ยังสร�างไม�เสร็จจึงจําเป1นต�องฝากนักศึกษารุ�นแรกเรียนท่ีแผนกพฤกษศาสตร� คณะ
วิทยาศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย เป1นการชั่วคราวเป1นเวลา 1 ป* จนในป*การศึกษา 2516 จึงได�ย�ายมา
ดําเนินการต�อท่ีอาคารหลังแรกของคณะวิทยาศาสตร� และได�จัดสร�างอาคารประกอบอ่ืนๆ เช�น โรงเลี้ยง
สัตว�ทดลองและเรือนต�นไม�ของภาควิชาชีววิทยา 
 คณะวิทยาศาสตร�เป�ดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแก�นักศึกษารุ�นแรก จํานวน 48 คน แบ�งเป1น 3 
สาขาใน 2 ภาควิชาคือ คณิตศาสตร� และสาขาวิชาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร� และ สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชา
ชีววิทยา 
 จากนั้นในป*การศึกษา 2519 คณะวิทยาศาสตร�ได�เป�ดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
และสาขาวิชาฟ�สิกส� เพ่ิมอีก 2 สาขาวิชาเอก ทางคณะวิทยาศาสตร�มีนโยบายการพัฒนาการศึกษาในด�านคุณภาพ
การศึกษา และการจัดต้ังสาขาวิชาใหม� ๆ อยู�เสมอ ซ่ึงมีผลกระทบกับจํานวนนักศึกษาท่ีต�องเพ่ิมมากข้ึนด�วย ดังนั้น
ต้ังแต�ป*การศึกษา 2520 เป1นต�นมา คณะวิทยาศาสตร�จึงรับนักศึกษาชั้นป*ท่ี 1 เพ่ิมข้ึนทุกป* 
 ป*การศึกษา 2522 คณะวิทยาศาสตร�เป�ดรับนักศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตกให�เข�าศึกษาในคณะ
วิทยาศาสตร� โดยการสอบคัดเลือกแบบโควตาพิเศษเป1นครั้งแรก ในขณะนั้นคณะวิทยาศาสตร�ผลิตบัณฑิต 6 
สาขาวิชา ได�แก� สาขาวิชาคณิตศาสตร� สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟ�สิกส� และ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ท่ัวไป ซ่ึงมีสาขาย�อยดังนี้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�สิ่งแวดล�อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวฟ�สิกส� 
สาขาวิชาเคมีชีววิทยา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวสถิติ 
 ในป*งบประมาณ 2525 คณะวิทยาศาสตร�ได�รับงบประมาณเพ่ือก�อสร�างโรงเลี้ยงแมลงเพ่ืองานวิจัยของ
ภาควิชาชีววิทยาอีก 1 หลัง โดยสร�างต�อเชื่อมกับเรือนกระจกสําหรับปลูกพืชทดลอง 
 หลังจากเป�ดหลักสูตรวิทยาศาสตร�ท่ัวไปเป1นเวลาพอสมควร คณะวิทยาศาสตร�ประสบปKญหาการจัดการ
เรียนการสอนเป1นอย�างมาก จึงมีความคิดท่ีจะหยุดผลิตบัณฑิตสาขาวิชานี้แต�เล็งเห็นถึงความสําคัญของ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล�อม ดังนั้นนับแต�ป*การศึกษา 2528 เป1นต�นมาคณะวิทยาศาสตร�จึงรับนักศึกษาเข�าศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร�ท่ัวไปเพียงสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สิ่งแวดล�อมเพียงสาขาเดียว   
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 ต�อมาป*การศึกษา 2532 คณะวิทยาศาสตร�ได�รับการอนุ มัติจัด ต้ัง วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล�อมจาก
ทบวงมหาวิทยาลัย ซ่ึงคณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร เป1นคณะวิชาแรกในประเทศไทยท่ีเป�ดสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตร�สิ่งแวดล�อมในระดับปริญญาตรี 
 การเรียนการสอนในอีกสาขาหนึ่งท่ีมีการพัฒนาอย�างต�อเนื่องในคณะวิทยาศาสตร� ควบคู�ไปกับการเติบโต
ของศูนย�คอมพิวเตอร�ของมหาวิทยาลัย คือ สาขาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร� ซ่ึงได�รับความเห็นชอบผ�านการ
อนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยในป* พ.ศ. 2531 
 จากการขยายตัวทางการศึกษาซ่ึงมีการเป�ดสอนสาขาวิชาใหม�ทําให�จํานวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึน จํานวน
อาจารย�และบุคลากรทุกด�านก็เพ่ิมมากข้ึนด�วย อาคารท่ีทําการหลังแรกจึงดูคับแคบไปอย�างถนัด คณะวิทยาศาสตร�
มีความจําเป1นต�องสร�างอาคารหลังใหม�ข้ึนอีก 1 หลัง เพ่ือใช�เป1นสถานท่ีทําการของภาควิชาเคมี ภาควิชาฟ�สิกส� 
ห�องปฏิบัติการ ห�องวิจัยของสาขาวิชาเคมีและสาขาวิชาฟ�สิกส�ตลอดจนห�องบรรยายต�าง ๆ  
 นอกจากห�องเรียนดังกล�าวแล�ว คณะวิทยาศาสตร�ยังเล็งเห็นความจําเป1นในการใช�ห�องบรรยายรวมสําหรับ
ใช�บรรยายวิชาพ้ืนฐานของคณะวิทยาศาสตร� จึงดําริสร�างอาคารเรียนรวมข้ึนอีกหนึ่งหลังพร�อมกับอาคาร
วิทยาศาสตร�หลังท่ี 3 โดยอาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร� (ร.วท.) นี้ประกอบด�วย ห�องบรรยายขนาดจุห�องละ 232 ท่ี
นั่ง จํานวน 2 ห�อง ส�วนอาคารเรียนวิทยาศาสตร�หลังท่ี 3 ประกอบด�วยห�องบรรยาย ห�องสัมมนา สํานักงาน
ภาควิชาเคมี สํานักงานภาควิชาฟ�สิกส� ห�องปฏิบัติงาน ห�องวิจัยทางเคมีและฟ�สิกส� 
 เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร�ต�องรับภาระสอนวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร�ให�กับคณะวิชาต�าง ๆ รวมถึง
คณะเภสัชศาสตร� และคณะวิศวกรรมศาสตร�และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงจําเป1นต�องขยายพ้ืนท่ีอาคาร
วิทยาศาสตร�ให�เพียงพอกับจํานวนนักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน คณะวิทยาศาสตร�จึงของบประมาณสร�างอาคารเพ่ิมเติมเพ่ือ
เป1นห�องปฏิบัติวิชาพ้ืนฐานท้ังหมด ซ่ึงในระยะนี้มหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดต้ังศูนย�เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยีด�วย  แต�เนื่องจากโครงการจัดต้ังศูนย�เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยียังไม�ได�รับการอนุมัติ
อย�างเป1นทางการจึงไม�ได�รับงบประมาณก�อสร�าง โครงการมหาวิทยาลัยจึงให�ท่ีทําการศูนย�เครื่องมือวิจัย
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีอยู�ในความดูแลของคณะวิทยาศาสตร� และให�ใช�อาคารวิทยาศาสตร�หลังท่ี 4 ส�วนหนึ่ง
เป1นท่ีทําการของศูนย�ด�วย อาคารหลังนี้จึงเรียกชื่อว�า อาคารปฏิบัติการรวมและศูนย�เครื่องมือวิทยาศาสตร� (อาคาร
วิทยาศาสตร� 4) 
 ต�อมาในป*การศึกษา 2535-2538 คณะวิทยาศาสตร�พิจารณารับนักศึกษาชั้นป*ท่ี 1 จาก 20 คน เป1น   
260 คน ถึงแม�ว�าคณะวิทยาศาสตร�จะพิจารณารับนักศึกษาเพ่ิมข้ึนเกือบทุกป*แล�วก็ตามเม่ือมีการวิเคราะห�จํานวน
ความต�องการนักวิทยาศาสตร�ท่ัวประเทศแล�ว พบว�าประเทศไทยยังขาดแคลนนักวิทยาศาสตร�อีกถึงป*ละ    
10,000 คน ทบวงมหาวิทยาลัยจึงขอความร�วมมือจากคณะวิทยาศาสตร�ทุกมหาวิทยาลัยของรัฐท่ัวประเทศให�
พิจารณาผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร�เพ่ิมให�เพียงพอต�อความต�องการของประเทศ ฉะนั้นคณะวิทยาศาสตร�จึง
จําเป1นต�องรับนักศึกษาชั้นป*ท่ี 1 เพ่ิมข้ึนต้ังแต�ป*การศึกษา 2539 อีก 180 คน และเนื่องจากสาขาวิชาคณิตศาสตร�
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เป1นอีกสาขาวิชาหนึ่งท่ีขาดแคลนอย�างยิ่ง ซ่ึงทางทบวงมหาวิทยาลัยขอให�รับเพ่ิมอีกป*ละ10 คน ดังนั้นในป*
การศึกษา 2539 คณะวิทยาศาสตร�จึงรับนักศึกษาชั้นป*ท่ี 1 เพ่ิมอีก 190 คน รวมจากเดิม 260 คนเป1น 450 คน 
ต�อมาสาขาวิชาคณิตศาสตร�พิจารณาเพ่ิมอีก 10 คน ฉะนั้นในป*การศึกษา 2540 คณะวิทยาศาสตร�รับนักศึกษาชั้น
ป*ท่ี 1 รวมท้ังสิ้น 460 คน 
 ดังนั้นอาคารปฏิบัติงานฟ�สิกส�และอาคารเก็บสารเคมีซ่ึงเดิมเป1นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว 
แบ�งเป1นส�วนท่ีฝRกปฏิบัติการทางฟ�สิกส� และเก็บสารเคมีของภาควิชาเคมีอย�างละครึ่ง ภายหลังเม่ือคณะ
วิทยาศาสตร�รับนักศึกษาเพ่ิมข้ึนจาก 260 คนเป1น 460 คน จึงจําเป1นต�องสร�างอาคารปฏิบัติการฟ�สิกส� และอาคาร
เก็บสารเคมีใหม� และเพ่ือความปลอดภัยจึงแยกออกเป1น 2 อาคาร  
 นอกจากนั้นคณะวิทยาศาสตร�ยังตัดสินใจเข�าร�วมโครงการพัฒนาและส�งเสริมผู�มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร� และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (พสวท.) โครงการส�งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร� และคณิตศาสตร�ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (พสวท.ครู)   
 การขยายตัวทางการศึกษาอย�างกะทันหันทําให�คณะวิทยาศาสตร�มีปKญหาเรื่องสถานท่ีเรียนมาก คณะ
วิทยาศาสตร�จึงได�รับงบประมาณก�อสร�างอาคารอีก 1 หลัง พ้ืนท่ีประมาณ 16,000 ตารางเมตร โดยปลูกสร�างใน
พ้ืนท่ีเดิมของอาคารหลังท่ี 1 ซ่ึงเสื่อมสภาพมากแล�วจากอาคารเดิมสูง 3 ชั้น เป1นอาคารใหญ�สูง 8 ชั้น อาคารหลังนี้
ยังคงเรียกว�า อาคารวิทยาศาสตร�หลังท่ี 1 เหมือนเดิม  
 
คณะวิทยาศาสตร ในป$จจุบัน 
 ปKจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากรมีสถานะเป1นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2559 บังคับใช�และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบ�งหน�วยงานภายในของส�วนงานของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ทําให�มีการแบ�งส�วนงานในคณะวิชาออกเป1น 14 ส�วนงาน  ได�แก� 
สํานักงานคณบดี ภาควิชาคณิตศาสตร� ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟ�สิกส� ภาควิชาวิทยาศาสตร�
สิ่งแวดล�อม ภาควิชาสถิติ ภาควิชาคอมพิวเตอร� ภาควิชาจุลชีววิทยา ศูนย�เครื่องมือวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร� ศูนย�บริการวิชาการ ศูนย�ความเป1นเลิศด�านสีและการเคลือบผิว ศูนย�ความเป1นเลิศของวัสดุแนว
ใหม�และศูนย�สอบเทียบเครื่องวัดรังสีอาทิตย� 
สํานักงานคณบดี 

สํานักงานคณบดี มีหน�าท่ีหลักในการสนับสนุนการดําเนินการและประสานงานภารกิจต�าง ๆ ของคณะให�

ประสบผลสําเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเปSาหมายท่ีต้ังไว�  สํานักงานคณบดี มีภาระงานท่ีเก่ียวข�องแบ�งเป1น 

4 หน�วยงาน คือ งานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานคลังและพัสดุ และงานแผนและประกันคุณภาพ

การศึกษา 
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1. งานบริหารและธุรการ  แบ�งออกเป1น 4 หน�วย ดังนี้ 

1.1 หน�วยงานสารบรรณ  มีหน�าท่ีรับ-ส�ง ควบคุม ตรวจสอบการลงทะเบียนหนังสือ เข�า-ออก ร�าง 

โต�ตอบหนังสือ เก็บ-ค�นหา รวบรวมบันทึก ย�อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ ดูแลรักษาเอกสาร และจัดเตรียมการประชุม 

ประสานงานติดต�อ ตลอดจนอํานวยความสะดวก การประชาสัมพันธ�ท้ังภายในและภายนอก ออกเลขคําสั่งฯ 

จัดทําประกาศต�าง ๆ 

1.2 หน�วยงานการเจ�าหน�าท่ี  มีหน�าท่ีเก่ียวกับงานการเจ�าหน�าท่ี การบริหารงานบุคคล ของบุคลากรของ

คณะท้ังหมด เช�น การบรรจุแต�งต้ัง การจัดจ�างเลื่อนระดับเงินเดือน เลื่อนข้ันค�าจ�าง การพิจารณาความดีความชอบ 

การพัฒนาบุคลากร การลาประเภทต�าง ๆ ฯลฯ รวมท้ังการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องตําแหน�งและอัตราเงินเดือน 

เป1นต�น 

1.3 หน�วยอาคารและสถานท่ีและยานพาหนะ มีหน�าท่ีเก่ียวกับการจัด ควบคุมดูแลบํารุงรักษา

ยานพาหนะและอาคารสถานท่ีของคณะ นอกจากนี้ยังรับผิดชอบดูแลสาธารณูปโภค ไฟฟSา ประปา โทรศัพท� 

รวมท้ังการรักษาความปลอดภัยในบริเวณอาคารต�าง ๆ ด�วย 

1.4 หน�วยประชาสัมพันธ� มีหน�าท่ีเก่ียวกับงานด�านประชาสัมพันธ� การเผยแพร�ข�าวสาร กิจกรรม เพ่ือ

เผยแพร�ไปสู�หน�วยงานต�าง ๆ ท้ังภายในและภายนอก การสื่อสารมวลชน การเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ การ

ประชาสัมพันธ�การรับสมัครงาน การจัดทําข�าว การถ�ายภาพงานหรือกิจกรรมต�าง ๆ ต�อนรับและอํานวยความ

สะดวกแก�แขกผู�มาเยี่ยมชมหรือติดต�องาน จัดเก็บรวบรวมข�าวสาร สถานการณ�ความเป1นไป เพ่ือวิเคราะห�หรือ

รายงานเสนอผู�บังคับบัญชาพิจารณา เป1นต�น 

2. งานคลังและพัสดุ  แบ�งออกเป1น 2 หน�วย ดังนี้ 

2.1 หน�วยการเงิน มีหน�าท่ีดําเนินการด�านการเงิน งบประมาณและการบัญชีท่ัวไป การเบิกจ�ายเงิน

งบประมาณแผ�นดินและงบประมาณเงินรายได� ดูแลตรวจสอบความถูกต�อง การขออนุมัติเบิก-จ�ายเงินงบประมาณ

รายจ�ายประจําป* งบประมาณโครงการต�าง ๆ การวิเคราะห�ทางการเงินและบัญชี การจัดทําบัญชีเงินประมาณ

แผ�นดินและงบประมาณเงินรายได�  หมวดต�าง ๆ และเงินประเภทอ่ืน ๆ ตรวจสอบความถูกต�องของเอกสารทาง

การเงินก�อนเสนออนุมัติและเบิกจ�ายเงินรวมท้ังรายงานสภาพ ทางการเงินและบัญชีในช�วงเวลาของป*งบประมาณ 

รวมถึงการดูแลการยืมเงินทดรองจ�ายและรับเงินคืนเงินยืมทดรองจ�าย ภายในคณะวิทยาศาสตร� 

2.2 หน�วยพัสดุ มีหน�าท่ีเก่ียวกับการจัดหา จัดซ้ือการเบิกจ�าย การเก็บรักษา การซ�อมแซมและบํารุง การ

จัดทําบัญชีทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาหลักฐานใบสําคัญและเอกสารเก่ียวกับพัสดุ ประสานงานในการตรวจพัสดุ

ประจําป* การแทงจําหน�ายพัสดุท่ีชํารุดและปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
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3. งานบริการการศึกษา แบ�งออกเป1น 4 หน�วย ดังนี้ 

3.1 หน�วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา มีหน�าท่ีดําเนินงานบริการวิชาการประสานงานและ

ดําเนินการรับนักศึกษาใหม�ตามแผนพัฒนาการศึกษา จัดทําทะเบียนประวัตินักศึกษาและดําเนินงานจัดการเรียน

การสอนจัดอาจารย�ท่ีปรึกษาทางวิชาการ ดําเนินงานการลงทะเบียนเรียน ลาพัก ลาออก โอนย�าย พ�นสภาพของ

นักศึกษา ดําเนินการจัดทําสถิติข�อมูลต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับนักศึกษา การแจ�งผลการศึกษาและการจบหลักสูตรของ

นักศึกษา ดําเนินงานกับบัณฑิตวิทยาลัยในด�านการจัดการเรียน การสอนระดับบัณฑิตศึกษาดําเนินการจัดทําสถิติ

ข�อมูลต�าง ๆ ท่ีเก่ียวกับข�องกับนักศึกษา เป1นต�น 

3.2 หน�วยส�งเสริมและพัฒนาวิชาการ มีหน�าท่ีประสานงานและดําเนินการเก่ียวกับการอนุมัติเป�ดสอน

และปรับปรุงแก�ไขหลักสูตรตามแผนพัฒนาการศึกษา ดําเนินงานกับภาควิชาในการจัดทําตารางสอนและตาราง

สอบ การจัดทําข�อสอบ การติดต�อขออนุมัติเชิญอาจารย�พิเศษ ดําเนินงานการขออนุมัตินํานักศึกษาไปศึกษานอก

สถานท่ี ออกหนังสือรับรองต�าง ๆ ของนักศึกษา ดําเนินงานการใช�ห�องบรรยายในการจัดการเรียนการสอนและการ

จัดกิจกรรมต�าง ๆ จัดเตรียมและดูแลโสตทัศนูปกรณ�เพ่ือให�บริการด�านการเรียนการสอน เป1นต�น 

3.3 หน�วยกิจการนักศึกษา มีหน�าท่ีดําเนินการและประสานงานเก่ียวกับการจัดกิจกรรมต�าง ๆ ของ

นักศึกษาและชมรมต�าง ๆ ของนักศึกษาประสานงานกับอาจารย�ท่ีปรึกษาฝUายกิจการนักศึกษา และกองกิจการ

นักศึกษาในเรื่องงานกิจการนักศึกษาทุกเรื่อง ประสานงานเก่ียวกับนักศึกษาฝRกงาน ประชาสัมพันธ�การศึกษาต�อ

และการสมัครงานของนักศึกษา ตรวจสอบหนี้สินของนักศึกษา ประสานงานและดําเนินการเก่ียวกับการพิจารณา

ทุนการศึกษาของนักศึกษาและการกู�ยืมเงินเพ่ือการศึกษา ตลอดจนดูแลเก่ียวกับสวัสดิการต�าง ๆ ของนักศึกษา 

การสํารวจภาระการมีงานทําของบัณฑิตรวบรวมประวัติ ศิษย�เก�าและประสานงานด�านกิจกรรมต�าง ๆ ของศิษย�เก�า 

เป1นต�น 

3.4 หน�วยคอมพิวเตอร�และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน�าท่ีให�บริการวิชาการด�านคอมพิวเตอร�และ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนและงานวิจัยรายบุคคลของนักศึกษา การดูแลระบบงานสารสนเทศ

ภายในเพ่ือการบริหารงานด�านต�าง ๆ ของคณะและภาควิชา ดูแลระบบเครือข�ายเน็ตเวิร�คและอินเทอร�เน็ต 

ควบคุม ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร� เครื่อง Server ตู�เครือข�ายเน็ตเวิร�ค (Hub) ให�พร�อม ท่ีจะใช�งานหรือให�บริการได�

อย�างสมํ่าเสมอ บริการซ�อมบํารุง แก�ไขข�อขัดข�องของเครื่องคอมพิวเตอร�ท่ีใช�ในห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร�และ

เครื่องคอมพิวเตอร�ของคณะวิทยาศาสตร� การปSองกันไวรัส การลงโปรแกรม การอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร�ระบบ

คอมพิวเตอร� ให�ทันสมัยและพร�อมใช�งานได�อย�าง มีประสิทธิภาพและดูแลรับผิดชอบอุปกรณ�คอมพิวเตอร�ภายใน

ห�องเรียนของคณะ เป1นต�น 
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4.  งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา (หน�วยงานในกํากับ) แบ�งออกเป1น 3  หน�วย ดังนี้ 

4.1 หน�วยนโยบายและแผน มีหน�าท่ีเก่ียวกับการวิเคราะห�นโยบายและแผนงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับ

การศึกษา วิเคราะห�ประสานงาน ประมวลแผนพิจารณาและเสนอแนะแนวทางเพ่ือประกอบ การกําหนดแผน/

นโยบาย รับผิดชอบงานด�านงบประมาณ การจัดทําแผนโครงการ/กิจกรรมต�าง ๆ รวบรวมและวิเคราะห�ข�อมูล  

วางแผนจัดทํางบประมาณทุกประเภท ร�างและจัดทําประกาศการใช�เงินงบประมาณจากแหล�งต�าง ๆ จัดสรร

งบประมาณตามนโยบายของคณะและรับผิดชอบประสานงานเก่ียวกับงานด�านการส�งเสริมวิชาการ การวิจัยผลงาน

ทางวิชาการ การบริการวิชาการ เป1นต�น 

4.2 หน�วยงานประกันคุณภาพการศึกษา มีหน�าท่ีดําเนินการเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 

จัดทําประกาศ คําสั่งท่ีเก่ียวข�อง ร�างจัดทําหนังสือโต�ตอบเก่ียวกับงานประกันคุณภาพ กับหน�วยงานท้ังภายในและ

ภายนอก จัดรวบวรวมเอกสารข�อมูลท่ีเก่ียวกับงานประกันคุณภาพ จัดทํารายงานประจําป* จัดทําแฟSมเอกสารเพ่ือ

รับการตรวจประกันคุณภาพประจําป* การนําเสนอผลงานในการรับการตรวจประกันคุณภาพ การสํารวจภาระงาน

อาจารย�ประจําป* เป1นต�น 

4.3 หน�วยงานวิเทศสัมพันธ� มีหน�าท่ีรับผิดชอบดําเนินการติอต�อประสานงานและดําเนินการเก่ียวกับงาน

วิเทศสัมพันธ�กับหน�วยงานต�าง ๆ ท้ังภายในและภายนอก ร�างและโต�ตอบหนังสือ ดําเนินการเก่ียวกับข�อตกลง

ความร�วมมือ หรือความช�วยเหลือทางวิชาการกับหน�วยงานต�างประเทศ การขอทุนฯ ต�าง ๆ การดําเนินการไป

ประชุมวิชาการหรือเจรจาต�างประเทศ ประสานงานและดําเนินการเก่ียวกับความร�วมมือต�างประเทศ เป1นต�น 

 
1.1.2 ภาควิชาฟ/สิกส   

 ภาควิชาฟ�สิกส� คณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร ก�อต้ังข้ึนในป* พ.ศ. 2519 โดยเป�ดสอนในระดับ
ปริญญาตรี เพ่ือวัตถุประสงค�ในการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาฟ�สิกส� และให�บริการสอนวิชาฟ�สิกส�พ้ืนฐานแก�
นักศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร� และคณะวิชาอ่ืน ๆ โดยการสอนของภาควิชาฟ�สิกส�มุ�งเน�นให�นักศึกษามีความรู� 
ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนสามารถนําวิชาการต�าง ๆ ไปประยุกต�เพ่ือประกอบอาชีพ นักศึกษาจะได�รับ
การเรียนรู�และฝRกฝนทางความคิดท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย�างเป1นระบบ รวมท้ังทักษะและประสบการณ�ในการ
ใช�เครื่องมือทางวิทยาศาสตร�เพ่ือเตรียมความพร�อมก�อนท่ีจะสําเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพ นอกจากนี้ 
นักศึกษายังได�รับประสบการณ�ในงานวิจัยจากการทําโครงงานวิจัยสําหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และทํา
วิทยานิพนธ�สําหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีหรือนักศึกษาท่ีมีฐานะยากจน 
สามารถสมัครเข�ารับทุนของภาควิชาฯ และของคณะฯ โดยประกอบด�วยทุนต�าง ๆ ดังนี้ ทุน พสวท. ทุน สควค. 
ทุนเรียนดี ทุนเพชรสนามจันทร� และทุนสําหรับนักศึกษาภาควิชาฟ�สิกส� 
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 ภาควิชาฟ�สิกส�เป�ดสอนในระดับปริญญาโทในป* พ.ศ. 2536 โดยเน�นหลักในการวิจัยและเสริมสร�างความรู�
ใหม� ๆ ซ่ึงนักศึกษาสามารถเลือกทํางานวิจัยกับผู�เชี่ยวชาญในแต�ละแขนงของภาควิชาฯ และนักศึกษาสาขาวิชา
ฟ�สิกส�บรรยากาศและพลังงานแสงอาทิตย�จะมีทุนผู�ช�วยวิจัยจากโครงการต�าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดส�งนักศึกษา
ท่ีมีศักยภาพไปดําเนินการวิจัยในต�างประเทศ สําหรับนักศึกษาท่ีเรียนดีภาควิชาจะมีทุนผู�ช�วยสอน โดยจะได�รับ
ยกเว�นค�าเล�าเรียน และในป* พ.ศ. 2550 ภาควิชาฟ�สิกส� ได�เป�ดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาฟ�สิกส�อีก 1
หลักสูตร  
 

1.1.3 วิชาปฏิบัติการฟ/สิกส ท่ัวไป 
 วิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป เป1นวิชาพ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร� คณะวิศกรรมศาสตร�และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร� และคณะศึกษาศาสตร� (สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การกีฬา) โดยวิชาปฏิบัติ
ฟ�สิกส�เป1นวิชานับ 1 หน�วยกิต โดยแบ�งออกเป1น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาท่ี 1 จะเป1นวิชาปฏิบัติการ
ฟ�สิกส�ท่ัวไป 1 สําหรับนักศึกษาป*ท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร� คณะวิศกรรมศาสตร�และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ
คณะศึกษาศาสตร� (สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การกีฬา) และภาคการศึกษาท่ี 2 จะเป1นวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 2 
สําหรับนักศึกษาป*ท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร� คณะวิศกรรมศาสตร�และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร�  
 ซ่ึงภาคการศึกษาท่ี 1 จะแบ�งวิชาปฏิบัติการออกเป1น 11 ปฏิบัติการ คือปฏิบัติการท่ี 1 ถึงปฏิบัติการท่ี 11
นักศึกษาจะทําปฏิบัติการสัปดาห�ละ 1 ปฏิบัติ รวมระยะเวลาในการศึกษาวิชาปฏิบัติการท้ังหมด 11 สัปดาห� และ
ภาคการศึกษาท่ี 2 จะแบ�งวิชาปฏิบัติการออกเป1น 12 ปฏิบัติการ คือปฏิบัติการท่ี 1 และปฏิบัติการท่ี 12 ถึง
ปฏิบัติการท่ี 22 ซ่ึงนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร�จะต�องทําปฏิบัติการท่ี 1 และปฏิบัติการท่ี 12 ถึงปฏิบัติการท่ี 22
นอกนั้นนักศึกษาคณะอ่ืนทําปฏิบัติการเพียงปฏิบัติการท่ี 12 ถึงปฏิบัติการท่ี 22 นักศึกษาจะทําปฏิบัติการสัปดาห�
ละ 1 ปฏิบัติ รวมระยะเวลาในการศึกษาวิชาปฏิบัติการท้ังหมด 12 สัปดาห�  

สถานท่ีทําปฏิบัติการจะทําปฏิบัติการในห�องปฏิบัติการฟ�สิกส� 1 และห�องปฏิบัติการฟ�สิกส� 2 ท้ังสองห�อง
ต้ังอยู�ชั้นท่ี 1 ของตึกวิทยาศาสตร� 4 คณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร� 
 

1.1.4 ความสําคัญ 
 เนื่องด�วยรายวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไปเป1นวิชาพ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร� คณะวิศกรรม
ศาสตร�และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร� และคณะศึกษาศาสตร� (สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การกีฬา) 
รายวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไปจะเป�ดควบคู�กับรายวิชาฟ�สิกส� ท่ีเป1นวิชาในภาคทฤษฎี วิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป
เป1นวิชาในภาคปฏิบัติ จุดประสงค�ของรายวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�เพ่ือให�นักศึกษามีความเข�าใจและนําไปประยุกต�ใช�
ได�อย�างเหมาะสม โดยในภาคการศึกษาท่ี 1 จะเป1นรายวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 1 จะมีนักศึกษาลงทะเบียนราย
ใหม� 1,200-1,500 คน และนักศึกษาตกค�างประมาณ 100-200 คน จํานวนนักศึกษาท่ีกล�าวมา เป1นจํานวน
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นักศึกษาท่ีลงทะเบียนจริงในป*ท่ีผ�าน ๆ มา ส�วนภาคการศึกษาท่ี 2 จะเป1นรายวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 2 จะมี
นักศึกษาลงทะเบียนรายใหม� 1,000-1,200 คน และนักศึกษาตกค�าง 100-200 คน 
 จากจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในแต�ละรายวิชาของปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป จะเห็นได�ว�านักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนในรายวิชานี้เป1นจํานวนค�อนข�างมาก แต�ด�วยอุปกรณ�และห�องปฏิบัติการสามารถรองรับนักศึกษาได�ใน
แต�ละคาบเรียนไม�เกิน 250 คน จึงทําให�การจัดระบบการเรียนการสอนนั้นมีความยุ�งยาก 
 เนื่องด�วยห�องปฏิบัติการสามารถรองรับนักศึกษาได�ไม�เกิน 250 คน จึงมีความจําเป1นต�องแบ�งนักศึกษา
ออกเป1นหลาย ๆ กลุ�ม ในภาคการศึกษาท่ี 1 จะแบ�งนักศึกษาออกเป1น 10 กลุ�ม คือ วันจันทร�ถึงวันศุกร� จะ
แบ�งเป1น 3 ช�วงเวลา คือ 09.25-12.05 น., 13.00-15.30 น. และ 16.40-19.20 น. ส�วนในภาคการศึกษาท่ี 2 แบ�ง
ออกเป1น 5 กลุ�ม คือ วันจันทร�และวันศุกร�จะแบ�งเป1นช�วงเวลา 13.00-15.30 น. เพียงช�วงเวลาเดียว (ยกเว�นวัน
จันทร�เป1นช�วงเวลา 13.55-16.35 น.) 
 ในแต�ละกลุ�ม นักศึกษาจํานวน 250 คน ก็จะถูกแบ�งออกเป1น 5 กลุ�มย�อย ๆ เพ่ือแบ�งออกไปทําในแต�ละ
ปฏิบัติการ เนื่องด�วยข�อจํากัดของจํานวนอุปกรณ�ท่ีไม�สามารถให�นักศึกษาทําพร�อม ๆ กันได� ซ่ึง 5 กลุ�มนั้น จะมี
อาจารย�ควบคุมปฏิบัติการ 1 คน และมีเจ�าหน�าท่ีดูแลห�องละ 1 คน รวมในแต�ละครั้งต�องใช�บุคลากรท้ังหมด 7 คน 
 จากท่ีกล�าวมา จะเห็นได�ว�าการจัดระบบการเรียนการสอนของวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส� ท่ัวไปมีความ
จําเป1นต�องมีบุคลากรดูแลโดยเฉพาะเพ่ือสามารถจัดระบบได�ถูกต�องและลุล�วงไปได�ด�วยดี ต�อมาในด�านของ
บุคลากรในการควบคุมปฏิบัติการท่ีต�องใช�หลายคนใน 1 สัปดาห� จึงมีความจําเป1นต�องการบุคลากรในส�วนนี้ ซ่ึงใน
การควบคุมปฏิบัติการ ผู�ท่ีจะควบคุมนั้นต�องมีความรู�ความเข�าใจในปฏิบัติการนั้น และควบคุมดูแลนักศึกษาให�ทํา
ปฏิบัติการผ�านไปได�ด�วยดี ดังนั้นบุคลากรท่ีใช�จึงมีความจําเพาะและมีความสําคัญในการควบคุมปฏิบัติการ 
นอกจากนี้แล�ว ในด�านการดูแลและจัดการนักศึกษาท่ีมีปKญหาในการทําปฏิบัติการ ไม�ว�าจะเป1นการเข�าปฏิบัติการ
สาย ปUวยไม�สามารถทําปฏิบัติการได� มีความจําเป1นอ่ืน ๆ ท่ีไม�สามารถทําปฏิบัติการได� โดยนักศึกษาต�องทํา
ปฏิบัติการชดเชยในวันและเวลาอ่ืน จะยึดหลักตามการทําปฏิบัติการชดเชยของนักศึกษา ซ่ึงเป1นระเบียบในคู�มือ
การทําปฏิบัติการของนักศึกษา ในส�วนนี้จําเป1นต�องมีการใช�บุคลากรมาดูแลส�วนนี้โดยเฉพาะด�วย ในด�านของ
อุปกรณ�ในการทําปฏิบัติการ เนื่องจากมีการทําปฏิบัติการทุกวัน และ 1 วัน อาจจะต�องถูกใช�งาน 1-2 ครั้ง ดังนั้น
อุปกรณ�ก็อาจมีการชํารุด เสียหายไปบ�าง ไม�ว�าจะเป1นการชํารุดระหว�างปฏิบัติการ หรือหลังการทําปฏิบัติการของ
นักศึกษา จึงมีความจําเป1นต�องการบุคลากรมาดูแลในแต�ละปฏิบัติการ เพ่ือให�ปฏิบัติการไม�ติดขัด ซ่ึงในการดูแล
อุปกรณ�นั้น ผู�ดูแลต�องมีความเข�าใจในตัวอุปกรณ� สามารถซ�อมแซมได�ถูกต�อง และสามารถนําไปใช�ในการทํา
ปฏิบัติการของนักศึกษาต�อได� 
 จะเห็นได�ว�า มีความจําเป1นต�องการบุคลากรมาดูแลงานเหล�านี้ ภาระงานท้ังหมดท่ีกล�าวมา เป1นหน�าท่ีใน
การดูแลของบุคลากรตําแหน�งผู�ช�วยสอนปฏิบัติการ ซ่ึงจะต�องดูแลในส�วนของการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
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คู�มือปฏิบัติงานการจัดทําปฏิบตัิการในรายวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 

 

ปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป การดูแลปKญหาของนักศึกษาในการทําปฏิบัติการ การควบคุมปฏิบัติการ และการดูแล
อุปกรณ�ในการทําปฏิบัติการด�วย 
 
1.2 วัตถุประสงค ของการจัดทําคู�มือปฏิบัติงาน 
 1. เพ่ือเป1นแนวทางในการจัดชุดปฏิบัติการฟ�สิกส�ให�กับนักศึกษา 
 2. เพ่ือให�สามารถจัดชุดปฏิบัติการฟ�สิกส�ได�ถูกต�องและเหมาะสม 
 3. เพ่ือเป1นแนวทางในการควบคุมปฏิบัติการฟ�สิกส� 
 
1.3 ขอบเขตของคู�มือปฏิบัติงาน 
 เนื่องจากภาระหน�าท่ีของตําแหน�งผู�ช�วยสอนปฏิบัติการจะมีหน�าท่ีหลัก ๆ ด�วยกัน 2 ส�วน คือ การควบคุม
ปฏิบัติการ และการจัดทําปฏิบัติการ ซ่ึงในคู�มือปฏิบัติงานเล�มนี้จะประกอบด�วยเนื้อหาของหน�าท่ีท้ังสองส�วน 
 
1.4 นิยามศัพท เฉพาะ/คําจํากัดความ 
 ปฏิบัติการ หมายถึง ปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป ซ่ึงแบ�งออกเป1น ปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 1 และปฏิบัติการ
ฟ�สิกส�ท่ัวไป 2 
 ปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป หมายถึง ปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 1 และปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 2 
 ปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 1 หมายถึง รายวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ีเป�ดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 
ประกอบด�วย 11 ปฏิบัติการ ได�แก� 
  ปฏิบัติการท่ี 1 การวัดอย�างละเอียด 
  ปฏิบัติการท่ี 2 สมดุลของแรง 3 แรง 
  ปฏิบัติการท่ี 3 ลูกตุ�มนาฬิกาอย�างง�าย 
  ปฏิบัติการท่ี 4 กฎของฮุค 
  ปฏิบัติการท่ี 5 โมเมนต�ความเฉ่ือยของวัตถุ 
  ปฏิบัติการท่ี 6 แรงสู�ศูนย�กลาง 
  ปฏิบัติการท่ี 7 อัตราเร็วของคลื่นตามขวางในเส�นเชือกและคลื่นนิ่งในเส�นเชือก 
  ปฏิบัติการท่ี 8 กําทอนของคลื่นเสียง 
  ปฏิบัติการท่ี 9 เทอร�โมคัปเป�ล 
  ปฏิบัติการท่ี 10  กฎการเย็นตัวของนิวตัน 
  ปฏิบัติการท่ี 11  หลักของอาร�คิมิดีส : แรงลอยตัวและความหนาแน�น 
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ปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 2 หมายถึง รายวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ีเป�ดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 2 
ประกอบด�วย 11 ปฏิบัติการ ได�แก� 
  ปฏิบัติการท่ี 12 การใช�โวลต�-โอห�ม-มิลลิแอมมิเตอร� (VOM) 
  ปฏิบัติการท่ี 13 กฎของโอห�มและกฎของเคอร�ชอฟ 
  ปฏิบัติการท่ี 14 การใช�ออสซิลโลสโคป 
  ปฏิบัติการท่ี 15 แอมมิเตอร�และโวลต�มิเตอร� 
  ปฏิบัติการท่ี 16 การหาเส�นศักย�ไฟฟSาเท�ากันในสนามไฟฟSา 
  ปฏิบัติการท่ี 17 แทนเจนต�กัลปdวานอมิเตอร� 
  ปฏิบัติการท่ี 18 การอัดประจุและคายประจุของตัวเก็บประจุในวงจร RC 
  ปฏิบัติการท่ี 19 การแปลงและการกรองไฟฟSากระแสสลับให�เป1นกระแสตรง 
  ปฏิบัติการท่ี 20  การหาความยาวโฟกัสของเลนส�โดยวิธีพารัลแลกซ� 
  ปฏิบัติการท่ี 21  การหาค�าดัชนีหักเหของแก�ว 
  ปฏิบัติการท่ี 22  การค�นพบของเออร�สเตด กฎของฟาราเดย�และเลนส� 
 
1.5 ประโยชน ท่ีจะได<รับ 
 1. เป1นแนวทางให�กับผู�ปฏิบัติงานได�จัดชุดปฏิบัติการเป1นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
 2. สามารถควบคุมปฏิบัติการได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
 3. เป1นคู�มือแนวทางให�บุคลากร (ผู�ปฏิบัติงานท�านอ่ืน) สามารถทําหน�าท่ีแทนผู�ปฏิบัติงานได� 
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บทที่ 2 
โครงสร�าง และหน�าที่ความรับผิดชอบ 

 
2.1 โครงสร�างหน�วยงาน 
 2.1.1 โครงสร�างหน�วยงานของคณะวิทยาศาสตร' 

แผนผังโครงสร�างการแบ�งส�วนงานและการบริหาร คณะวิทยาศาสตร' มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง หลักเกณฑ�และวธิีการในการจัดต้ัง การรวม การยุบเลิกส+วนงาน การแบ+งหน+วยงานภายในและหน+วยงานย+อย

ของส+วนงาน และการบริหารวิชาการของคณะ พ.ศ. 2561) 

คณะวิทยาศาสตร� 

ภาควิชาคณติศาสตร� 
หลักสูตร วท.บ. (2 หลักสูตร) 
หลักสูตร วท.ม. (2 หลักสูตร) 
หลักสูตร ปร.ด. (1 หลักสูตร) 
 ภาควิชาเคม ี
หลักสูตร วท.บ. (1 หลักสูตร) 
หลักสูตร วท.ม. (2 หลักสูตร) 
หลักสูตร ปร.ด. (1 หลักสูตร) 
 ภาควิชาชีววิทยา 
หลักสูตร วท.บ. (1 หลักสูตร) 
หลักสูตร วท.ม. (1 หลักสูตร) 
หลักสูตร ปร.ด. (1 หลักสูตร) 
 ภาควิชาฟ�สิกส� 
หลักสูตร วท.บ. (2 หลักสูตร) 
หลักสูตร วท.ม. (1 หลักสูตร) 
หลักสูตร ปร.ด. (1 หลักสูตร) 
 ภาควิชาวิทยาศาสตร�สิ่งแวดล7อม 
หลักสูตร วท.บ. (1 หลักสูตร) 
หลักสูตร วท.ม. (1 หลักสูตร) 
 ภาควิชาสถิต ิ
หลักสูตร วท.บ. (1 หลักสูตร) 
หลักสูตร วท.ม. (1 หลักสูตร) 
 ภาควิชาคอมพิวเตอร� 
หลักสูตร วท.บ. (2 หลักสูตร) 
หลักสูตร วท.ม. (1 หลักสูตร) 
หลักสูตร ปร.ด. (1 หลักสูตร) 
 ภาควิชาจุลชีววิทยา 
หลักสูตร วท.บ. (1 หลักสูตร) 
หลักสูตร วท.ม. (1 หลักสูตร) 
หลักสูตร ปร.ด. (1 หลักสูตร) 
 

งานบริหารและธุรการ 

งานคลังและพัสดุ 

งานบริการการศึกษา 

งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

- หน+วยสารบรรณ 
- หน+วยการเจ7าหน7าท่ี 
- หน+วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 
- หน+วยประชาสัมพันธ� 

 

- หน+วยการเงินและบัญชี 
- หน+วยพัสดุ 

 

- หน+วยทะเบยีนและประเมินการศึกษา 
- หน+วยส+งเสริมและพัฒนาวิชาการ 
- หน+วยกจิการนักศึกษา 
- หน+วยคอมพวิเตอร�และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

- หน+วยนโยบายและแผน 
- หน+วยประกันคุณภาพการศึกษา 
- หน+วยวิเทศสัมพันธ� 

 

สํานักงานคณบดี 

*ศูนย�เคร่ืองมือวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
คณะวิทยาศาสตร� 

 

*ศูนย�บริการวิชาการ 

*ศูนย�ความเปAนเลิศด7านสีและการเคลือบผิว 

 

*ศูนย�ความเปAนเลิศด7านวัสดุแนวใหม+ 

*ศูนย�สอบเทียบเคร่ืองวัดรังสีอาทิตย� 

- หวัหน7าศูนย�เคร่ืองมือวิทยาศาสตร�และเทคโนโลย ี
- เจ7าหน7าท่ีวิเคราะห� 

 

- หน+วยการจัดอบรม สัมมนา ค+ายวิชาการ 
- หน+วยตรวจการวิเคราะห� ออกรายงานผลการวิเคราะห� 
- หน+วยการตลาด วางแผน และประชาสัมพันธ� 

 

- ฝCายวิจยัและพัฒนา 
- ฝCายอบรมและบริการวิชาการ 
- ฝCายผู7เช่ียวชาญและนวัตกรรม 

 

หมายเหตุ * เปAนศูนย�หรือหน+วยงานภายในท่ีเรียกช่ืออย+างอื่นซ่ึงจัดต้ังขึ้นตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตร�
ของคณะฯ 
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คู�มือปฏิบัติงานการจัดทําปฏิบตัิการในรายวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 

 

โครงสร�างการปฏิบัติงานของสํานักงานคณบดี 

โครงสร7างการปฏิบัติงานของสํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร เปAนตามแผนภูมิ

ดังต+อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผศ.ดร.กนกอร ระย7านิล 
รองคณบดีฝCายบริหาร 

ผศ.ดร.นรงค� ฉิมพาลี 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร� 

นางสายชล เขียววิชยั 
หัวหน7างานบรกิารการศึกษา 

นางสาวจิตรรดี ตันติคชาภรณ� 
หัวหน7างานแผนและประกนัฯ 

นายเกียรติ อุดมกาญจนานนท� 
หัวหน7างานบริหารและธุรการ 

นางรุ+งอรุณ นิมิตรนิวัฒน�
หัวหน7างานคลังและพัสด ุ

1. นางสาวชุติมา เหลืองตระกูล 
   นักวิชาการศึกษา 
2. นางพิมพ� ผิวอ+อน 
   เจ7าหน7าที่บริหารงานทั่วไป 
3. นางบังอร ดํารงสุกิจ 
   นักวิชาการศึกษา 
4. นางบรรณพร จาคีไพบูลย� 
   นักวิชาการศึกษา 
5. นางวัลนัดดา วัฒนเพ่ิมสกุล 
   นักวิชาการศึกษา 
6. นายกฤติกร สามิภักดิ์ 
   นักวิชาการศึกษา 
7. นายภาณุมาศ บุญวงษ� 
   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. นายธนัช อายุยืน 
   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. นางสาวกมลทิพย� ปฐมกนก 
   เจ7าหน7าที่บริหารงานทั่วไป 
   (ปฏิบัติงานภาควิชาชีววิทยา) 
2. นายณรงค� พูลแก7ว 
   นักวิชาการอุดมศึกษา 

3. นางมลวลี จํารูญ 
   นักวิชาการอุดมศึกษา 
   (ปฏิบัติงานภาควิชาฟ�สิกส�) 
4. นายประวิม เหลืองสมานกุล 
   นักวิชาการอุดมศึกษา 
   (ปฏิบัติงานภาควิชาคอมพิวเตอร�) 
5. นางสาวขนิษฐา เมฆสวัสดิ ์
   นักวิชาการอุดมศึกษา 
   (ปฏิบัติงานโครงการ วมว.) 

6. นางทัศนีย� กาญจนศร ี
   นักวิชาการอุดมศึกษา 
   (ปฏิบัติงานภาควิชาวิทยาศาสตร�  
   สิ่งแวดล7อม) 
7. นางสาวบูรณลักษณ� เกษร 
   นักวิชาการอุดมศึกษา 

8. นางสาวชนากานต� เทพกรณ� 
   นักวิชาการอุดมศึกษา 
   (ปฏิบัติงานภาควิชาคณิตศาสตร�) 
9. นางสาวอารีวรรณ เฉลิมชัย 
   นักวิชาการอุดมศึกษา 

 

1. นางภัคจิรา สุรนิคม 

   เจ7าหน7าที่บริหารงานทั่วไป 

2. นางยุพิน งามพริ้งศรี 
   เจ7าหน7าที่บริหารงานทั่วไป 

3. นางประยูร สิทธิองค� 
   เจ7าหน7าที่บริหารงานทั่วไป 

   (ปฏิบัติงานภาควิชาเคมี) 

4. นางอุบล คงคะสุวรรณ 

   ผู7ปฏิบัติงานบริหาร 

5. นางประภา เมฆอรุณ 

   เจ7าหน7าที่บริหารงานทั่วไป 

6. นายจักรกฤช ศรีสังวาลย� 
   นักวิชาการอุดมศึกษา 

7. นางสาวสารัตน� ล7วนดี 
   นักวิชาการอุดมศึกษา 
8. นางสมคิด เทียนทอง 

   นักวิชาการอุดมศึกษา 
9. นางสาวมาริษา บํารุงเรือน 

   นักวิชาการอุดมศึกษา 

10. นายสุริยะ พฤกษเสม 

   ผู7ปฏิบัติงานช+าง 

1. นางสาววรลักษณ� เฉลิมชัย 

   นักวิชาการพัสดุ 

2. นางศิริพร เทวฤทธิ์เรืองศรี 
   เจ7าหน7าที่บริหารงานทั่วไป 

   (ปฏิบัติงานภาควิชาชีววิทยา) 

3. นางสาวปาริชาติ อร+ามสร7อย 

   นักการเงิน 

4. นางสาวนภาลัย ศักดิ์ชัยศรี 
   นักพัสดุ 

5. นางสาวนีรนุช ณัฐวุฒิ 
   นักการเงิน 

6. นางสาวปริฉัตร สระทองฮ+วม 

   นักวิชาการอุดมศึกษา 

   (ปฏิบัติงานภาควิชาคณิตศาสตร�) 

7. นางสาวสิริภัทร� ทองไสย 

   นักวิชาการอุดมศึกษา 

   (ปฏิบัติงานภาควิชาวิทยาศาสตร�  
   สิ่งแวดล7อม) 

8. นางนงลักษณ� เอี๊ยวเจริญ 

   นักวิชาการอุดมศึกษา 

   (ปฏิบัติงานภาควิชาสถิติ) 
9. นางสาวกัลยา ตาทอง 

   นักวิชาการอุดมศึกษา 

   (ปฏิบัติงานภาควิชาคอมพิวเตอร�) 

10. นางสาวภัทราพร สระทองฮ+วม 
   นักวิชาการอุดมศึกษา 

   (ปฏิบัติงานภาควิชาเคมี) 

11. นางสาวสุภาภรณ� ธรรมประทีป 

   นักวิชาการอุดมศึกษา 

   (ปฏิบัติงานภาควิชาฟ�สิกส�) 

12. นางสาวธันยพร ช+างเสนาะ 

   นักพัสดุ 

13. นางธาริณี กฤษฎาพรอนันท� 
   นักวิชาการอุดมศึกษา 

   (ปฏิบัติงานภาควิชาจุลชีววิทยา) 
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 2.1.2 โครงสร�างของภาควิชาฟ-สิกส'  
 

แผนภูมิโครงสร�างการบริหารงานภาควิชาฟ-สิกส' คณะวิทยาศาสตร' มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองหัวหน7าภาควิชาฝCายวิชาการรองหัวหน7าภาควิชาฝCายบริหาร 

หัวหน�าภาควิชาฟ-สิกส' 

อาจารย�ประจําภาควิชา 

สายวิชาการ 

พนักงานอาคารสถานท่ี 

นักวิชาการอุดมศึกษา 

นักวิทยาศาสตร� 

สายสนับสนุนวิชาการ 

นายช+าง 

ผู7ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร� 

พนักงานท่ัวไป 
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 2.1.3 โครงสร�างการปฏิบัติงานของภาควิชาฟ-สิกส'  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.อิสระ มะศิริ

หัวหน7าภาควิชา 

ผศ.ดร.อรอนงค� แช+มเล็ก 

รองหัวหน7าภาควิชาฝCายปริหาร 

สายวิชาการ 

ผศ.ดร.มนตรี เอ่ียมพนากิจ 

รองหัวหน7าภาควิชาฝCายวิชาการ 

อาจารย�ประจําภาควิชา 
1. ศ.ดร.เสริม จันทร�ฉาย 
   ศาสตราจารย�เกียรตคุิณ 
2. รศ.ดร.มนัส แซ+ด+าน 
3. อ.ดร.ภราดร ภักดีวานิช 
4. ผศ.ดร.กนก หวลกําเนิด 
5. อ.ดร.วรภาส พรมเสน 
6. ผศ.ดร.กรทิพย� โตUะสิงห� 
7. อ.ดร.กิตติยาพร สิงห�สัมพันธ� 
8. ผศ.ดร.บดินทร� ดํารงศักดิ ์
9. ผศ.ดร.ประสาน ปานแก7ว 
10. อ.อรทัย เขียวพุ+ม 
11. อ.ดร.ดุจดาว จารุจิตติพันธ� 
12. อ.ดร.งามจิตต� เจียรกุลประเสริฐ 
13. ผศ.ดร.พงษ�ลดัดา ปVญญาจริวุฒิ 
14. ผศ.ดร.ชวรตัน� ศิริวงษ� 
15. ผศ.ดร.รุ+งรัตน� วัดตาล 
16. ผศ.ดร.สมเจตน� ภัทรพานิชชัย 
17. อ.ดร.อรวรรณ� อัมพร 
18. อ.ดร. สุภัคชัย พงศ�เลศิสกุล 
19. อ.ดร. บุญลักษณ� นามนวน 
 

พนักงานอาคารสถานท่ี 
1.นางทานตะวัน บุญกล่ํา 

นักวิชาการอุดมศึกษา 
1. นางมลวลี จํารญู 
2. นางสาวสุภาภรณ� ธรรมประทีป 

สายสนับสนุนวิชาการ 

นายช+าง 
1.นายเฉลิมชัย งามด ี

ผู7ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร� 
1. นายภูวเมศวร� สิงห�ทอง 

พนักงานท่ัวไป 
1.นางสาวณัฐพร สองส ี

นักวิทยาศาสตร� 
1. นายเดชา สุขมา 

นักวิทยาศาสตร� ชํานาญการพิเศษ 
2. นายสมบัติ มุกดา 

นักวิทยาศาสตร� ชํานาญการ 
3. นายเอกพบ ขจรไพศาล 
4. นายนพรัตน� พวงยิ้มน7อย 
5. นายยุทธศักดิ์ บุญรอด 
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2.2 บทบาทหน�าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน�ง 
2.2.1 ภาระงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�งนักวิทยาศาสตร' ระดับปฏิบัติการ 
 2.2.1.1 ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 สายงานนี้ครอบคลุมถึงตําแหน+งต+าง ๆ ท่ีปฏิบัติงานทางวิเคราะห� วิจัย และทดสอบทางวิทยาศาสตร�และ
ทางเทคโนโลยี ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการทดสอบ วิเคราะห� และวิจัยทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
สาขาต+าง ๆ เช+น การวิเคราะห�วัตถุดิบ แร+ธาตุ อาหาร และผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม เพ่ือรับรองหรือควบคุมคุณภาพ
ให7เปAนไปตามกฎหมาย หรือเพ่ือใช7ประโยชน�ในการอุตสาหกรรม การค7า การเก็บภาษี การดําเนินการทางคดี หรือ
เพ่ือเผยแพร+ความรู7แก+ประชาชน การวิจัยทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตผล และผลิตผลพลอยได7จากอุตสาหกรรม และ
เกษตรกรรม เพ่ือนํามาใช7เปAนประโยชน� การวิจัยเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ�สินค7า การวิจัยเรื่องการถนอม
อาหาร เปAนต7น ปฏิบัติงานเก่ียวกับการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม หรือการสอนวิชาวิทยาศาสตร� 
และปฏิบัติหน7าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข7อง 
 2.2.1.2 ชื่อตําแหน+งในสายงานและระดับตําแหน+ง 
 ตําแหน+งในสายงานนี้มีชื่อและระดับตําแหน+ง ดังนี้ 
  นักวิทยาศาสตร�  ระดับปฏิบัติการ 
  นักวิทยาศาสตร�  ระดับชํานาญการ 
  นักวิทยาศาสตร�  ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นักวิทยาศาสตร�  ระดับเชี่ยวชาญ 
  นักวิทยาศาสตร�  ระดับทรงคุณวุฒิ 
 2.2.1.3 หน7าท่ีความรับผิดชอบหลักของระดับตําแหน+งปฏิบัติการ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู7ปฏิบัติงานระดับต7น ท่ีต7องใช7ความรู7 ความสามารถทางวิชาการ ในการทํางาน 
ปฏิบัติงานด7านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ภายใต7การกํากับ แนะนําตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได7รับ
มอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด7านต+าง ๆ ดังนี้ 
 ด�านการปฏิบัติการ 
  (1) ศึกษาค7นคว7าและวิเคราะห�ข7อมูล และร+วมดําเนินการวิจัยด7านวิทยาศาสตร� และเทคโนโลยี 
เพ่ีอสร7างองค�ความรู7  
  (2) วิเคราะห�ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน� วินิจฉัย ทางวิทยาศาสตร� ของวัตถุ 
ตัวอย+าง สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ�วัด เพ่ือนําข7อมูลไปใช7ประโยชน�ในด7านต+าง ๆ ท่ีเก่ียวข7อง 
  (3) ร+วมปฏิบัติงานด7านการรับรองระบบงาน การบริหารจัดการทดสอบความชํานาญ จัดทํา
ฐานข7อมูลห7องปฏิบัติการ ส+งเสริมพัฒนาห7องปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข+งขันทางการค7า 
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  (4) ร+วมศึกษาวิเคราะห� วิจัย พัฒนาหลักสูตรฝXกอบรมและถ+ายทอดความรู7 และร+วมดําเนินการ
จัดฝXกอบรม เพ่ือให7สอดคล7องกับความต7องการและทันต+อความก7าวหน7าของวิทยาการด7านวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี 
  (5) ศึกษา ค7นคว7า ติดตามความรู7 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร� และเทคโนโลยี เพ่ือ
ใช7ประโยชน�ด7านต+าง ๆ ท่ีเก่ียวข7อง 
  (6) ร+วมดําเนินงานระบบประกันคุณภาพ เพ่ือให7ผลการทดสอบเปAนท่ีน+าเชื่อถือ 
 ด�านการวางแผน 
  วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ร+วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน+วยงาน หรือโครงการ 
เพ่ือให7การดําเนินงานเปAนไปตามเปYาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
 ด�านการประสานงาน 
  (1) ประสานการทํางานร+วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน+วยงาน เพ่ือให7เกิดความ
ร+วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
  (2) ชี้แจงและให7รายละเอียดเก่ียวกับข7อมูล ข7อเท็จจริง แก +บุคคลหรือหน+วยงานท่ีเก่ียวข7อง เพ่ือ
สร7างความเข7าใจหรือความร+วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได7รับมอบหมาย 
 ด�านการบริการ 
  (1) ให7คําปรึกษาแนะนําเบื้องต7นทางด7านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแก+ผู7ประกอบการ ส+วน
ราชการ และประชาชนผู7สนใจท่ัวไป เพ่ือให7ผู7ท่ีสนใจได7ทราบข7อมูล ความรู7ต+าง ๆ และนําไปใช7ให7เกิดประโยชน�
สูงสุด 
  (2) เผยแพร+ ถ+ายทอดความรู7 ด7านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เพ่ือสร7างความรู7ความเข7าใจให7แก+
ผู7เก่ียวข7อง 
 
2.2.2 ภาระงานของนายเอกพบ ขจรไพศาล ตําแหน�งนักวิทยาศาสตร' ระดับปฏิบัติการตามท่ีได�รับมอบหมาย   
 ภาระงานท่ีได7รับมอบหมายของนายเอกพบ ขจรไพศาล ตําแหน+งนักวิทยาศาสตร� ระดับปฏิบัติการ 
ปฏิบัติงานโดยมีลักษณะงานต+าง ๆ ดังนี้ 
 2.1.1 ควบคุมปฏิบัติการ 
 ควบคุมปฏิบัติการ คือ ภาระหน7าท่ีในการดูแลนักศึกษาระหว+างการทําปฏิบัติการภายในห7องปฏิบัติการ   
มีดังนี้ 

1) ควบคุมการสอบก+อนทําปฏิบัติการ  
2) อธิบายข้ันตอนวิธีการทําปฏิบัติการ 
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3) ระหว+างทําปฏิบั ติต7องดูแลทําปฏิบั ติการของนักศึกษาให7เรียบร7อยและให7คะแนนทํา
ปฏิบัติการ 

4) เม่ือนักศึกษาทําปฏิบัติการเสร็จต7องทําการตรวจผลการทดลองของนักศึกษาพร7อมท้ังให7
คะแนน  

 ปฏิบัติการของนักศึกษาในแต+ละปฏิบัติการจะใช7เวลาทําปฏิบัติการ 3 คาบเรียน ซ่ึงผู7ควบคุมปฏิบัติการให7
นักศึกษาทําเสร็จภายในเวลาและถูกต7อง 

การควบคุมปฏิบัติการในแต+ละภาคการศึกษาจะได7ควบคุมปฏิบัติการท่ีต+างกันออกไป ซ่ึงอาจจะได7ควบคุม
ปฏิบัติการหลายปฏิบัติการตามภาระงานท่ีได7รับมอบหมาย และช+วงเวลาในการควบคุมตามภาระงานท่ีได7รับ
มอบหมาย 
 
 2.1.2 จัดชุดปฏิบัติการ 
 ในส+วนของการจัดชุดปฏิบัติการในแต+ละภาคการศึกษาจะต7องรับผิดชอบการจัดชุดปฏิบัติการ 2 
ปฏิบัติการ ปฏิบัติการท่ีจัดข้ึนอยู+กับภาระงานท่ีได7  

การจัดชุดปฏิบัติการจะจัดอุปกรณ�ตามคู+มือปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไปของนักศึกษา โดยจะทําการจัดชุด
ปฏิบัติการไว7ก+อนล+วงหน7าก+อนท่ีนักศึกษาจะปฏิบัติการ ท่ัวไปแล7วจะจัดล+วงหน7าก+อน 1 สัปดาห� อุปกรณ�ท้ังหมด
จะจัดวางไว7ในห7องปฏิบัติการ ซ่ึงจะทําการจัดไว7ท้ังหมด 11 โตUะ ในแต+ละโตUะจะจัดไว7 2 ชุด และจัดชุดปฏิบัติการ
สํารองอีก 2 ชุด รวมท้ังหมด 24 ชุด ชุดปฏิบัติการสํารองมีไว7สําหรับอุปกรณ�เกิดเสียหายระหว+างนักศึกษาทํา
ปฏิบัติการ นักศึกษาจะได7ทําปฏิบัติการได7อย+างต+อเนื่อง  

หน7าท่ีการจัดชุดอุปกรณ�จะแบ+งเปAน 3 ช+วงดังนี้ 
1) ก+อนมีการเรียนการสอน (ประมาณก+อน 1 สัปดาห�) จะต7องจัดชุดอุปกรณ�การทําปฏิบัติการ

ให7พร7อม ตามท่ีกล+าวมา ท้ังหมด 24 ชุด  
2) ช+วงระหว+างมีการเรียนการสอน ต7องทําการตรวจดูแลอุปกรณ� ตรวจสอบความพร7อม และทํา

การเปลี่ยนอุปกรณ�ให7สามารถใช7ได7เม่ือพบว+าอุปกรณ�เกิดการเสียหายในชุดปฏิบัติการนั้น ๆ 
โดยจะทําการตรวจดูทุกครั้งก+อนและหลังจากท่ีนักศึกษาทําปฏิบัติการ 

3) หลังหมดการเรียนการสอน ตรวจสอบซ+อมแซมอุปกรณ� และทําการจัดเก็บอุปกรณ�เข7าตู7เก็บ
อุปกรณ�ให7เรียบร7อย เพ่ือเตรียมพร7อมใช7งานในภาคการศึกษาต+อไป 

 
 และนอกจากนี้ยังมีภาระงานในด7านการจัดการเรียนการสอนของวิชาปฏิบัติการ ได7แก+ การเก็บรวมรวม
คะแนน จัดชดเชยปฏิบัติการให7กับนักศึกษากรณีท่ีนักศึกษาไม+สามารถมาทําปฏิบัติการได7ในวันนั้น  
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คู�มือปฏิบัติงานการจัดทําปฏิบตัิการในรายวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 

 

2.3 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ปฏิบัติการฟ�สิกส�จะมี 2 รายวิชาหลัก คือ ปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 1 ซ่ึงจะเป�ดการเรียนการสอนในภาค
การศึกษาท่ี 1 และ ปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 2 เป�ดในภาคการศึกษาท่ี 2 ซ่ึงปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 1 มีปฏิบัติการ 
11 ปฏิบัติการ และ ปฏิบัติฟ�สิกส�ท่ัวไป 2 จะมีปฏิบัติการ 11 ปฏิบัติการ  
 ปฏิบัติการแบ+งเปAน 2 ภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาท่ี 1 เปAนรายวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 1 
ประกอบด7วยปฏิบัติการดังนี้ 
 การทดลอง 1 การวัดอย+างละเอียด 
 การทดลอง 2 สมดุลของแรง 3 แรง 
 การทดลอง 3 ลูกตุ7มนาฬิกาอย+างง+าย 
 การทดลอง 4 กฎของฮุค 
 การทดลอง 5 โมเมนต�ความเฉ่ือยของวัตถุ 
 การทดลอง 6 แรงสู+ศูนย�กลาง 
 การทดลอง 7 อัตราเร็วของคลื่นตามขวางในเส7นเชือกและคลื่นนิ่งในเส7นเชือก 
 การทดลอง 8 กําทอนของคลื่นเสียง 
 การทดลอง 9 เทอร�โมคัปเป�ล 
 การทดลอง 10 กฎการเย็นตัวของนิวตัน 
 การทดลอง 11 หลักของอาร�คิมิดีส: แรงลอยตัวและความหนาแน+น 
 
ส+วนภาคการศึกษาท่ี 2 จะเปAนรายวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 2 ประกอบด7วยปฏิบัติการ ดังนี้ 
 การทดลอง 12 การใช7โวลต�-โอห�ม-มิลลิแอมมิเตอร� 
 การทดลอง 13 กฎของโอห�มและกฎของเคอร�ชอฟ 
 การทดลอง 14 การใช7ออสซิลโลสโคป 
 การทดลอง 15 แอมมิเตอร�และโวลต�มิเตอร� 
 การทดลอง 16 การหาเส7นศักย�ไฟฟYาเท+ากันในสนามไฟฟYา 
 การทดลอง 17 แทนเจนต�กัลป\วานอมิเตอร� 
 การทดลอง 18 การอัดประจุคายประจุของตัวเก็บประจุในวงจร RC 
 การทดลอง 19 การแปลงและการกรองไฟฟYากระแสสลับให7เปAนกระแสตรง 
 การทดลอง 20 การหาความยาวโฟกัสของเลนส�โดยวิธีพารัลแลกซ� 
 การทดลอง 21 การหาดัชนีหักเหของแก7ว 
 การทดลอง 22 การค7นพบของเออร�สเตด กฎของฟาราเดย�และเลนส� 
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คู�มือปฏิบัติงานการจัดทําปฏิบตัิการในรายวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 

 

 ในรายวิชาของปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 1 จะใช7เวลาในการเรียนการสอนท้ังหมด 11 สัปดาห� ส+วนรายวิชา
ของปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 2 จะใช7เวลา 11 สัปดาห� โดยให7นักศึกษาทําปฏิบัติการสัปดาห�ละ 1 ปฏิบัติการ  
 ปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 1 จะมีนักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชานี้ประมาณ 2,000-2,200 คน จะมีการจัด
ปฏิบัติการท้ังหมด 5 วัน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจํานวนนักศึกษาในแต+ละป`การศึกษา) ตามตารางดังนี้ 
 
ตาราง 2.1 ตารางปฏิบัติการฟ�สิกส� รายวิชา 514 103, 514 106 และ 514 108 

กลุ+ม อาจารย�ควบคุมปฏิบัติการ ปฏิบัติการ 
จันทร� 

 (09.25-12.05 น.) 
ยุทธศักด์ิ/ชวรัตน� 

พงษ�ลัดดา 
นพรัตน�/เอกพบ 

งามจิตต� 
สมบัติ/รุ+งรัตน� 

1,2,7 
1,3,8 
1,4,9 
1,5,10 
1,6,11 

จันทร� 
 (13.00-15.40 น.) 

อรอนงค� 
รุ+งรัตน� 

ประสาน/สมเจตน� 
เอกพบ/ยุทธศักด์ิ 
สมบัติ/นพรัตน� 

1,2,7 
1,3,8 
1,4,9 
1,5,10 
1,6,11 

จันทร� 
(16.40-19.20 น.) 

ยุทธศักด์ิ 
นพรัตน� 
กนก 

เอกพบ 
อรทัย 

1,2,7 
1,3,8 
1,4,9 
1,5,10 
1,6,11 

อังคาร 
(09.25-12.05 น.) 

ยุทธศักด์ิ 
วรภาส 
นพรัตน� 
กิตติศักด์ิ 
เอกพบ 

1,2,7 
1,3,8 
1,4,9 
1,5,10 
1,6,11 
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คู�มือปฏิบัติงานการจัดทําปฏิบตัิการในรายวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 

 

กลุ+ม อาจารย�ควบคุมปฏิบัติการ ปฏิบัติการ 
อังคาร 

(13.00-15.40 น.) 
ยุทธศักด์ิ 
พงษ�ลัดดา 
อรวรรณ� 

เดชา/เอกพบ 
อรทัย 

1,2,7 
1,3,8 
1,4,9 
1,5,10 
1,6,11 

พุธ 
(09.25-12.05 น.) 

ยุทธศักด์ิ 
นพรัตน� 
เอกพบ 

เดชา/ภราดร 
ภราดร/รุ+งรัตน� 

1,2,7 
1,3,8 
1,4,9 
1,5,10 
1,6,11 

พุธ 
(13.00-15.40 น.) 

อรอนงค� 
กิตติยาพร 
อรวรรณ� 

เดชา/ภราดร 
เอกพบ/รุ+งรัตน� 

1,2,7 
1,3,8 
1,4,9 
1,5,10 
1,6,11 

พฤหัสบดี 
(13.00-15.40 น.) 

อรอนงค� 
นพรัตน� 
ประสาน 
มนตรี 

สมบัติ/รุ+งรัตน� 

1,2,7 
1,3,8 
1,4,9 
1,5,10 
1,6,11 

ศุกร� 
(08.30-11.10 น.) 

อรทัย 
นพรัตน� 
กนก 

บดินทร� 
เอกพบ 

1,2,7 
1,3,8 
1,4,9 
1,5,10 
1,6,11 
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คู�มือปฏิบัติงานการจัดทําปฏิบตัิการในรายวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 

 

กลุ+ม อาจารย�ควบคุมปฏิบัติการ ปฏิบัติการ 
ศุกร� 

(13.00-15.40 น.) 
ยุทธศักด์ิ 
กิตติยาพร 
อรวรรณ� 
มนตรี 

สุมามาลย� 

1,2,7 
1,3,8 
1,4,9 
1,5,10 
1,6,11 

 
ท่ีมา : มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาควิชาฟ�สิกส� คณะวิทยาศาสตร�. (2562, กรกฎาคม). แจ7งอาจารย� และเจ7าหน7าท่ี                          
       ผู7ควบคุม รายวิชา 514 103, 514 106 และ 514 108 ประจําภาคการศึกษาต7น ป`การศึกษา 2562.        
       บันทึกข7อความ. 
 
  ดังนั้นจากตาราง 2.1 จะมีแบ+งนักศึกษาออกเปAน 11 กลุ+ม ใน 1 สัปดาห� ซ่ึงแต+ละกลุ+มแบ+งออกเปAน 5 
กลุ+มย+อย ดังนั้นจะมีภาระงานท้ังหมด 11 กลุ+ม กลุ+มละ 5 ปฏิบัติการ (กลุ+มย+อย) จะเปAนท้ังหมด 55 กลุ+มย+อย        
ซ่ึงผู7ปฏิบัติงานจะมีภาระในการควบคุมปฏิบัติการตามตารางดังกล+าวท้ังหมด 6 กลุ+มย+อย ต+อสัปดาห� คิดเปAน 66 
ครั้งต+อภาคการศึกษา (เวลาในการเรียนการสอนของวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 1 จะใช7เวลาท้ังหมด 11 สัปดาห�) 
 
 ปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 2 จะมีนักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชานี้ประมาณ 1,500-1,800 คน จะมีการจัด
ปฏิบัติการท้ังหมด 5 วัน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจํานวนนักศึกษาในแต+ละป`การศึกษา) ตามตารางดังนี้ 
 
ตาราง 2.2 ตารางปฏิบัติการฟ�สิกส� รายวิชา 514 104  

กลุ+ม อาจารย�ควบคุมปฏิบัติการ ปฏิบัติการ 
จันทร� 

 (13.55-16.35 น.) 
อรวรรณ�/ยุทธศักด์ิ 

นพรัตน� 
สุมามาลย� 

อิสระ 
ยุทธศักด์ิ/ประสาน 

12,13,18 
12,14,19 
12,15,20 
12,16,21 
12,17,22 
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คู�มือปฏิบัติงานการจัดทําปฏิบตัิการในรายวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 

 

กลุ+ม อาจารย�ควบคุมปฏิบัติการ ปฏิบัติการ 
อังคาร 

(13.00-15.40 น.) 
นพรัตน� 
วรภาส 
กรทิพย� 

งามจิตต�/ยุทธศักด์ิ 
รุ+งรัตน� 

12,13,18 
12,14,19 
12,15,20 
12,16,21 
12,17,22 

พุธ 
(13.00-15.40 น.) 

ยุทธศักด์ิ 
วรภาส 

เอกพบ/กรทิพย� 
นพรัตน� 

รุ+งรัตน�/เอกพบ 

12,13,18 
12,14,19 
12,15,20 
12,16,21 
12,17,22 

พฤหัสบดี 
(13.00-15.40 น.) 

ชวรัตน�/อรวรรณ� 
กนก 

ยุทธศักด์ิ 
นพรัตน� 
เอกพบ 

12,13,18 
12,14,19 
12,15,20 
12,16,21 
12,17,22 

ศุกร� 
(13.00-15.40 น.) 

อรวรรณ� 
ภราดร 

ยุทธศักด์ิ 
นพรัตน�/พงษ�ลัดดา 

เอกพบ 

12,13,18 
12,14,19 
12,15,20 
12,16,21 
12,17,22 

 
ท่ีมา : มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาควิชาฟ�สิกส� คณะวิทยาศาสตร�. (2562, มกราคม 3). แจ7งอาจารย� และเจ7าหน7าท่ี                                                              
       ผู7ควบคุม รายวิชา 514 104 ประจําภาคการศึกษาปลาย ป`การศึกษา 2561. บันทึกข7อความ. 
  
  จากตาราง 2.2 จะมีแบ+งนักศึกษาออกเปAน 5 กลุ+ม ใน 1 สัปดาห� ซ่ึงแต+ละกลุ+มแบ+งออกเปAน 5 กลุ+มย+อย 
ดังนั้นจะมีภาระงานท้ังหมด 5 กลุ+ม กลุ+มละ 5 ปฏิบัติการ (กลุ+มย+อย) จะเปAนท้ังหมด 25 กลุ+มย+อย ซ่ึงผู7ปฏิบัติงาน
จะมีภาระในการควบคุมปฏิบัติการตามตารางดังกล+าวท้ังหมด 3 กลุ+มย+อย ต+อสัปดาห� คิดเปAน 33 ครั้งต+อ            
ภาคการศึกษา (เวลาในการเรียนการสอนของวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 2 จะใช7เวลาท้ังหมด 11 สัปดาห�) 
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คู�มือปฏิบัติงานการจัดทําปฏิบตัิการในรายวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส� 

 

บทที่ 3 
หลักเกณฑ�วิธกีารปฏิบัติงานและเงื่อนไข 

 
3.1 หลักเกณฑ�การปฏิบัติงาน 
 กฎระเบียบในการควบคุมปฏิบัติการมีดังนี้ 

1. เม่ือควบคุมปฏิบัติการในครั้งใดต&องเข&าห&องปฏิบัติการก)อน 5 นาที เพ่ือทําการแจกข&อสอบและ
ควบคุมการสอบก)อนทําปฏิบัติการ 

2. เม่ือควบคุมปฏิบัติการเสร็จแล&วจะได&รับรายงานผลปฏิบัติการและข&อสอบก)อนทําปฏิบัติการ ผู&ควบคุม
ปฏิบัติการต&องทําการตรวจและส)งคืนผู&ประสานงานภายในหนึ่งสัปดาห� เพ่ือให&ผู&ประสานงานทําการ
รวบรวมคะแนน 

 
3.2 วิธีการปฏิบัติงาน 
 การปฏิบัติงาน ผู&ปฏิบัติจะมีภาระหน&าท่ีหลักอยู) 2 ส)วน คือ การควบคุมปฏิบัติการ และการจัดปฏิบัติการ 
โดยวิธีปฏิบัติงานจะเป7นตามข้ันตอนดังนี้ 
 

3.2.1 การควบคุมปฏิบัติการ 
 ในการควบคุมปฏิบัติในภาคการศึกษาท่ี 1 จะได&รับภาระงานควบคุมปฏิบัติการ 4-6 ปฏิบัติการ ซ่ึงจะอยู)
ในการปฏิบัติท่ี 2 - 11 ส)วนการปฏิบัติการท่ี 1 ต&องควบคุมทุกภาคการศึกษาท่ี 1 ดังนั้น ผู&ควบคุมต&องมีความ
เข&าใจในปฏิบัติการนั้น ๆ และต&องรู&ว)าผลการทดลองออกมาในลักษณะไหน ดังนั้น ผู&ควบคุมต&องอ)านทฤษฎี และ
ลองทําการทดลองนั้น ๆ ก)อน โดยสามารถอ)านได&ในคู)มือปฏิบัติการเล)ม 1 ได& และในทํานองเดียวกันในภาค
การศึกษาท่ี 2 จะได&รับภาระงานควบคุมปฏิบัติการ 4- 6 ปฏิบัติการเช)นเดียวกัน แต)จะเป7นการปฏิบัติการท่ี      
12 - 22 ซ่ึงวิธีการควบคุมปฏิบัติการเป7นดังนี้ 

1. เข&าห&องปฏิบัติการก)อน 5 นาที เพ่ือทําการแจกข&อสอบก)อนทําปฏิบัติการ 
2. ควบคุมนักศึกษาให&นั่งตามโตBะท่ีกําหนดพร&อมท้ังให&นักศึกษาลงชื่อทําปฏิบัติการ 
3. เม่ือถึงเวลาทําปฏิบัติการ ควบคุมนักศึกษาในการทําข&อสอบก)อนทําปฏิบัติการโดยให&เวลา 5 นาที   

ในการทําข&อสอบ เม่ือครบตามเวลาเก็บข&อสอบ 
4. อธิบายข้ันตอนวิธีการทําปฏิบัติให&กับนักศึกษา ซ่ึงใช&เวลาในการอธิบาย 15 นาทีโดยประมาณ 
5. ทําการควบคุมดูแลนักศึกษาทําปฏิบัติการพร&อมท้ังให&คําแนะนํา และให&คะแนนการทําปฏิบัติการแก)                     

นักศึกษา 
6. เม่ือนักศึกษาทําปฏิบัติการเสร็จ ทําการตรวจเช็คอุปกรณ�ท่ีนักศึกษาทํา 
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7. หลังจากควบคุมปฏิบัติการเสร็จ ทําการตรวจข&อสอบก)อนทําปฏิบัติการและรายงานปฏิบัติการ 
  

3.2.2 การจัดชุดปฏิบัติการ 
 การจัดชุดปฏิบัติการนั้น ผู&ปฏิบัติจะได&รับมอบหมายให&จัดปฏิบัติการ 2-3 ปฏิบัติการต)อภาคการศึกษา ซ่ึง
มีวิธีการจัดชุดปฏิบัติการดังนี้ 

1. จัดชุดอุปกรณ�การทําปฏิบัติการตามท่ีได&รับมอบหมาย สามารถดูรายการอุปกรณ�ได&จากคู)มือ
ปฏิบัติการ จํานวน 22 ชุด (ท้ังหมด 11 โตBะ ๆ ละ 2 ชุด) และสํารองอีก 2 ชุด 

2. เม่ือจัดชุดอุปกรณ�เสร็จ ให&ทําการทดสอบความพร&อมของอุปกรณ� โดยทดลองทําปฏิบัติการและ
บันทึกผล 

3. ทุก ๆ วันท่ีมีการทําปฏิบัติการ เม่ือนักศึกษาทําปฏิบัติการเสร็จในแต)ละวัน ให&ทําการตรวจสอบและ
ทดสอบความพร&อมของอุปกรณ� เพ่ือให&อุปกรณ�อยู)ในความพร&อมในการทําปฏิบัติการในครั้งต)อไป 

4. เม่ือจบการทําปฏิบัติการ ทําการเก็บอุปกรณ�พร&อมตรวจสอบความเรียบร&อยของอุปกรณ� 
  
ตาราง 3.1 ช�วงเวลาการจัดอุปกรณ�การทําปฏิบัติการในภาคการศึกษาท่ี 1  

ช)วงระยะเวลาการจัดปฏิบัติการ 
ปฏิบัติการ 

(รายวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 1) 
สัปดาห�ท่ี     1 ปฏิบัติการท่ี       1 
สัปดาห�ท่ี   2-6 ปฏิบัติการท่ี    2-6 
สัปดาห�ท่ี  7-11 ปฏิบัติการท่ี  7-11 

 
ตาราง 3.2 ช�วงเวลาการจัดอุปกรณ�การทําปฏิบัติการในภาคการศึกษาท่ี 2  

ช)วงระยะเวลาการจัดปฏิบัติการ 
ปฏิบัติการ 

(รายวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 2) 
สัปดาห�ท่ี     1 ปฏิบัติการท่ี      12 
สัปดาห�ท่ี   2-6 ปฏิบัติการท่ี  13-17 
สัปดาห�ท่ี  7-11 ปฏิบัติการท่ี  18-22 
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3.3 เง่ือนไข/ข3อสังเกต/ข3อควรระวัง/ส่ิงท่ีควรคํานึงในการปฏิบัติงาน 
 ในการปฏิบัติงานนั้น สิ่งท่ีต&องระมัดระวังและคํานึงถึงนั้นจะเป7นในส)วนของการควบคุมปฏิบัติการ โดยสิ่ง
ท่ีต&องระมัดระวังคือเม่ือผู&ควบคุมปฏิบัติการไม)สามารถมาปฏิบัติงานได&ในวันนั้น ๆ ต&องทําการติดต)อหาผู&อ่ืนมา
ปฏิบัติงานแทน หรือติดต)อผู&ประสานงานก)อนล)วงหน&า เพราะในการจัดทําปฏิบัติการนั้น ไม)สามารถยกเลิกหรือ
เลื่อนไปในวันอ่ืนได& และถ&าผู&ควบคุมปฏิบัติการมีปHญหาอ่ืน ๆ ในระหว)างปฏิบัติการ สามารถติดต)อผู&ประสานงาน
ได&เพ่ือหาแนวทางการแก&ไขต)อไป 
 
3.4 แนวคิด/งานวิจัยท่ีเก่ียวข3อง 

คู)มือฉบับนี้เป7นเอกสารอธิบายเก่ียวกับการจัดปฏิบัติการในรายวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส� ดังนั้นงานวิจัยท่ี
เก่ียวข&องจะเป7นงานวิจัยเก่ียวกับปฏิบัติการฟ�สิกส� ดังนี้ 

กาญจนา จันทร�ประเสริฐ (2551) ได&ทําการสํารวจความคิดเห็นของผู&เรียนวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�เบื้องต&นท่ี
มีต)อกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบทรีอินวัน คือ 1. วิธีสอนแบบปฏิบัติการทดลอง 2. วิธีสอนแบบใช&ปHญหา
เป7นพ้ืนฐาน 3. วิธีการสอนแบบใช&โครงงานเป7นพ้ืนฐาน ซ่ึงสํารวจความคิดเห็นจากนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร� 
และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาฟ�สิกส�เบื้องต&นในภาคเรียนท่ี 1/2547 จํานวน 155 คน โดย
วิเคราะห�ข&อมูลด&วยโปรแกรม SPSS พบว)า ความคิดเห็นของผู&เรียนท่ีมีต)อกิจกรรมการสอนวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�
เบื้องต&นด&วยวิธีการสอนแบบทรีอินวัน ว)าเป7นกิจกรรมท่ีเน&นให&ผู&เรียนเกิดทักษะในการทดลอง เกิดการเรียนรู&ด&วย
ตนเอง เกิดทักษะในการทํางานเป7นทีม สามารถค&นหาคําตอบด&วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร� มีภาวะการเป7น
ผู&นํา มีพฤติกรรมท่ีเป7นประชาธิปไตย มีคุณธรรมและจริยธรรม มีอิสระท่ีจะเลือกวิธีการเรียนรู&ท่ีเหมาะสมกับ
ตนเอง และนําความรู&ท่ีได&รับไปใช&ประโยชน�ในชีวิตประจําวันได&อย)างเหมาะสม 

มริสา ไกรนรา (2557) ได&ทําการศึกษาศักยภาพการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร�ในห&องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร�ของอาจารย�และเจ&าหน&าท่ีประจําห&องปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร� ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ)งใหญ) ,ไสใหญ) และขนอม) ประชากรในการศึกษาเป7นอาจารย�และ
เจ&าหน&าท่ีประจําห&องปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร� ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช ในปPการศึกษา 2551 จํานวน 6 คน เครื่องมือท่ีใช&ในการเก็บข&อมูลเป7นแบบสอบถามท่ีสร&างข้ึน 
เพ่ือประเมินศักยภาพการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร� ในห&องปฏิบัติการฟ�สิกส� ประกอบด&วยส)วนการปฏิบัติการ
และปHญหาท่ีพบ ซ่ึงได&รับการตรวจสอบจากผู&เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท)าน มีความเชื่อม่ัน 0.72 ทําการวิเคราะห�ข&อมูล
โดยใช&ค)าเฉลี่ย ส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค)าร&อยละและค)าสถิติที (t-test) ผลการศึกษาพบว)า ศักยภาพการ
ปฏิบัติการและปHญหาท่ีพบในการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร�ในห&องปฏิบัติการฟ�สิกส� ของอาจารย�และเจ&าหน&าท่ี
อยู)ในระดับปานกลาง และไม)แตกต)างกัน 
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ชาติ ทีฆะ และคณะ (2558) ได&ทําการศึกษา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู&ของผู&เรียนในรายวิชาปฏิบัติการ
ฟ�สิกส�ท่ัวไปท่ีเรียนแบบทดลองปฏิบัติการท่ีมีปHญหาเป7นฐาน 2) เปรียบเทียบความรู&ความเข&าใจเนื้อหาก)อนและ
หลังเรียนรายวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 3) เปรียบเทียบเจตคติก)อนและหลังเรียนรายวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 
และ 4) เปรียบเทียบความพึงพอใจก)อนและหลังเรียนรายวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป กลุ)มตัวอย)าง ได&แก) นักศึกษา
ชั้นปPท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี จํานวน 163 คน ท่ีลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไปภาค
การศึกษาท่ี 2 ปPการศึกษา 2555 จากการศึกษาพบว)า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาบรรลุเปWาหมายของ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีได&กําหนดไว& 2) นักศึกษามีความรู&ความเข&าใจเนื้อหารายวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�
ท่ัวไปหลังทําการทดลองปฏิบัติการอยู)ในระดับมาก 3) เจตคติหลังเรียนอยู)ในระดับมากท่ีสุด และ 4) นักศึกษามี
ความพึงพอใจหลังเรียนอยู)ในระดับมาก  
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บทที่ 4  
เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

  
4.1 แผนกลยุทธ#ในการปฏิบัติงาน 
4.1.1 แผนกลยุทธ#ในการปฏิบัติงานภาคการศึกษาท่ี 1 
 - ควบคุมปฏิบัติการ 

กิจกรรม/โครงการ/งาน ตัวช้ีวัด เป0าหมาย 

1. สอนและควบคุมปฏิบัติการในรายวิชา 
   ปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 1 

นักศึกษาสามารถทําปฏิบัติการได'ถูกต'อง 
และเสร็จทันภายในคาบเรียน 

2,750 คน 
 

2. ตรวจรายงานปฏิบัติการในรายวิชา 
   ปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 1 

คะแนนนักศึกษาในปฏิบัติการนั้น ๆ 
 

2,750 ฉบับ 

3. ตรวจข'อสอบก8อนปฏิบัติการในรายวิชา 
   ปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 1 

คะแนนนักศึกษาก8อนทําปฏิบัติการ 
 

2,750 ฉบับ 

1. สอนและควบคุมปฏิบัติการในรายวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 1 
ตัวชี้วัด นักศึกษาสามารถทําปฏิบัติผ8านไปได'ด'วยดี โดยผลปฏิบัติการถูกต'องเป;นไปตามทฤษฎี และ
นักศึกษายังทําปฏิบัติการเสร็จทันภายในคาบเรียน พร'อมท้ังให'คะแนนปฏิบัติการแก8นักศึกษา ซ่ึงคะแนน
ปฏิบัติมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
เปAาหมาย จํานวนนักศึกษา 5 กลุ8มต8อสัปดาห� ซ่ึงนักศึกษากลุ8มละประมาณ 50 คน ระยะเวลาของ
ปฏิบัติการมี 11 สัปดาห� ดังนั้นรวมท้ังหมด 2,750 คน 

2. ตรวจรายงานปฎิบัติการในรายวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 1 
ตัวชี้วัด คะแนนปฏิบัติการของนักศึกษา โดยคะแนนปฏิบัติการมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน  
เปAาหมาย จํานวนนักศึกษา 5 กลุ8มต8อสัปดาห� ซ่ึงนักศึกษากลุ8มละประมาณ 50 คน เวลาปฏิบัติการ 11
สัปดาห� ดังนั้นรวมรายงานปฏิบัติท่ีต'องทําการตรวจ และให'คะแนนรวม 2,750 ฉบับ 

3. ตรวจข'อสอบก8อนปฎิบัติการในรายวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 1 
ตัวชี้วัด คะแนนก8อนทําปฏิบัติการของนักศึกษา โดยมี จํานวน 5 ข'อ ข'อละ 2 คะแนน ดังนั้นคะแนนก8อน
ทําปฏิบัติมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน  
เปAาหมาย จํานวนนักศึกษา 5 กลุ8ม ซ่ึงนักศึกษากลุ8มละประมาณ 50 คน เวลาปฏิบัติการ 11 สัปดาห� 
ดังนั้นรวมข'อสอบก8อนปฏิบัติท่ีต'องทําการตรวจและให'คะแนนรวม 2,750 ฉบับ 

  



28 
 

คู�มือปฏิบัติงานการจัดทําปฏิบตัิการในรายวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 

 

- จัดชุดปฏิบัติการ 

กิจกรรม/โครงการ/งาน ตัวช้ีวัด เป0าหมาย 

1. ประสานงานและดูแลการเตรียมอุปกรณ� 
 

จํานวนอุปกรณ�ปฏิบัติการและอุปกรณ�
สํารอง/ปฏิบัติการ 

96 ชุด 

1. ประสานงานและดูแลการเตรียมอุปกรณ� 
ตัวชี้วัด จํานวนอุปกรณ�ปฏิบัติการท่ีใช'ในการทําปฏิบัติการสําหรับนักศึกษา 1 กลุ8ม และอุปกรณ�สํารอง 
เปAาหมาย อุปกรณ�สําหรับนักศึกษา 1 กลุ8ม ท้ังหมด 22 ชุด และอุปกรณสํารอง 2 ชุด รวม 24 ชุด       
ในภาคการศึกษาต'องจัดปฏิบัติการ 4 ปฏิบัติการ รวมท้ังหมด 96 ชุด 

 
4.1.2 แผนกลยุทธ#ในการปฏิบัติงานภาคการศึกษาท่ี 2 
 - ควบคุมปฏิบัติการ 

กิจกรรม/โครงการ/งาน ตัวช้ีวัด เป0าหมาย 

1. สอนและควบคุมปฏิบัติการในรายวิชา 
   ปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 2 

นักศึกษาสามารถทําปฏิบัติการได'ถูกต'อง 
และเสร็จทันภายในคาบเรียน 

2,400 คน 
 

2. ตรวจรายงานปฏิบัติการในรายวิชา 
   ปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 2 

คะแนนนักศึกษาในปฏิบัติการนั้นๆ 
 

2,400 ฉบับ 

3. ตรวจข'อสอบก8อนปฏิบัติการในรายวิชา 
   ปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 2 

คะแนนนักศึกษาก8อนทําปฏิบัติการ 
 

2,400 ฉบับ 

1. สอนและควบคุมปฏิบัติการในรายวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 2 
ตัวชี้วัด นักศึกษาสามารถทําปฏิบัติผ8านไปได'ด'วยดี โดยผลปฏิบัติการถูกต'องเป;นไปตามทฤษฎี และ
นักศึกษายังทําปฏิบัติการเสร็จทันภายในคาบเรียน พร'อมท้ังให'คะแนนปฏิบัติการแก8นักศึกษา ซ่ึงคะแนน
ปฏิบัติมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
เปAาหมาย จํานวนนักศึกษา 4 กลุ8มต8อสัปดาห� ซ่ึงนักศึกษากลุ8มละประมาณ 50 คน ระยะเวลาของ
ปฏิบัติการมี 11 สัปดาห� รวมท้ัหมด 2,400 คน  

2. ตรวจรายงานการทดลองในรายวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 2 
ตัวชี้วัด คะแนนปฏิบัติการของนักศึกษา โดยคะแนนปฏิบัติการมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน  
เปAาหมาย จํานวนนักศึกษา 5 กลุ8มต8อสัปดาห� ซ่ึงนักศึกษากลุ8มละประมาณ 50 คน เวลาปฏิบัติการ 11
สัปดาห� ดังนั้นรวมรายงานปฏิบัติท่ีต'องทําการตรวจและให'คะแนนรวม 2,400 ฉบับ 
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คู�มือปฏิบัติงานการจัดทําปฏิบตัิการในรายวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 

 

3. ตรวจข'อสอบก8อนการทดลองในรายวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 2 
ตัวชี้วัด คะแนนก8อนทําปฏิบัติการของนักศึกษา โดยมี จํานวน 5 ข'อ ข'อละ 2 คะแนน ดังนั้นคะแนนก8อน
ทําปฏิบัติมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน  
เปAาหมาย จํานวนนักศึกษา 5 กลุ8ม ซ่ึงนักศึกษากลุ8มละประมาณ 50 คน เวลาปฏิบัติการ 11 สัปดาห� 
ดังนั้นรวมข'อสอบก8อนปฏิบัติท่ีต'องทําการตรวจและให'คะแนนรวม 2,400 ฉบับ 
 

 - จัดชุดปฏิบัติการ 

กิจกรรม/โครงการ/งาน ตัวช้ีวัด เป0าหมาย 

1. ประสานงานและดูแลการเตรียมอุปกรณ� 
 

จํานวนอุปกรณ�ปฏิบัติการและอุปกรณ�
สํารอง/ปฏิบัติการ 

120 ชุด 

1. ประสานงานและดูแลการเตรียมอุปกรณ� 
ตัวชี้วัด จํานวนอุปกรณ�ปฏิบัติการท่ีใช'ในการทําปฏิบัติการสําหรับนักศึกษา 1 กลุ8ม และอุปกรณ�สํารอง 
เปAาหมาย อุปกรณ�สําหรับนักศึกษา 1 กลุ8ม ท้ังหมด 22 ชุด และอุปกรณสํารอง 2 ชุด รวม 24 ชุด       
ในภาคการศึกษาต'องจัดปฏิบัติการ 5 ปฏิบัติการ รวมท้ังหมด 120 ชุด 
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คู�มือปฏิบัติงานการจัดทําปฏิบตัิการในรายวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 

 

4.2 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) 
4.2.1 การควบคุมปฏิบัติการ 

ผังงานข้ันตอนการคุมปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการควบคุมปฏิบัติการ 

เข'าห'องปฏิบัติการก8อน 5 นาที เพ่ือทําการแจกข'อสอบก8อนทํา
ปฏิบัติการ 

นักศึกษาทําข'อสอบก8อนทําปฏิบัตกิารใช'เวลา 5 นาทีในการสอบ 

ทําการเก็บข'อสอบก8อนทําปฏิบตัิการ 

บรรยายสรุปให'นักศึกษาฟHงก8อนทําปฏิบัติการใช'เวลาประมาณ    
15 นาที 

ควบคุมและดูแลระหว8างนักศึกษาทําปฏิบัติการพร'อมท้ังตรวจดู
รายช่ือและให'คะแนนนักศึกษาระหว8างทําปฏิบัติการ 

หลังนักศึกษาทําปฏิบัติการ ทําการตรวจสอบความพร'อมของ
อุปกรณ� 

ทําการตรวจข'อสอบก8อนทําปฏิบัตกิารและรายงานผลปฏิบัติการ
พร'อมท้ังให'คะแนนรายงานผลปฏบัิติการ 

จบข้ันตอนการควบคุมปฏิบัติการ 
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คู�มือปฏิบัติงานการจัดทําปฏิบตัิการในรายวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 

 

ผังงานการคุมปฏิบัติการในภาคการศึกษาท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช8 

ใช8 

ใช8 

ไม8ใช8 

การควบคุมปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 1 

คุมปฏิบัติการท่ี 1 

คุมปฏิบัติการท่ี 2 - 6 

คุมปฏิบัติการท่ี 7 - 11 

สัปดาห�เรียน
ท่ี 1 

สัปดาห�เรียน
ท่ี 2 - 6 

สัปดาห�เรียน
ท่ี 7 - 11 

หมดภาคการศึกษา 

ไม8ใช8 

ไม8ใช8 
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คู�มือปฏิบัติงานการจัดทําปฏิบตัิการในรายวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 

 

ผังงานการคุมปฏิบัติการในภาคการศึกษาท่ี 2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การควบคุมปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 2 

หมดภาคการศึกษา 

คุมปฏิบัติการท่ี 13 - 17 
สัปดาห�เรียน

ท่ี 2 - 6 

ใช8 

ไม8ใช8 

คุมปฏิบัติการท่ี 18 - 22 
สัปดาห�เรียน

ท่ี 7 - 11 

ใช8 

ไม8ใช8 

คุมปฏิบัติการท่ี 12 
สัปดาห�เรียน

ท่ี 1 

ใช8 

ไม8ใช8 
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คู�มือปฏิบัติงานการจัดทําปฏิบตัิการในรายวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 

 

4.2.2 การจัดชุดปฏิบัติการ 
ผังงานข้ันตอนการจัดชุดปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม8ใช8 

การจัดชุดปฏิบัติการ 

จัดชุดปฏิบตัิการตามรายการ                      
ท่ีอยู8ในคู8มือปฏิบัติการ 

เช็คความพร'อมและความเรยีบร'อยของ    
ชุดอุปกรณ�ก8อนนักศึกษาทําปฏิบตัิการ 

ใช8 

ไม8ใช8 

อยู8ในช8วงเวลา
ท่ีมีปฏิบัติการ 

จบข้ันตอนการจัดชุดปฏิบัติการ 

จัดเก็บอุปกรณ�เข'าตู'เก็บของ 

ใช8 อุปกรณ�เสีย 
ซ8อมแซมและดูแลอุปกรณ�ให'

พร'อมใช'งาน 
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คู�มือปฏิบัติงานการจัดทําปฏิบตัิการในรายวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 

 

ผังงานการจัดชุดปฏิบัติการในภาคการศึกษาท่ี 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช8 

ใช8 

ใช8 

 ไม8ใช8 

การจัดชุดปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 1 

จัดชุดปฏิบตัิการท่ี 1 

จัดชุดปฏิบตัิการท่ี 2 - 6 

จัดชุดปฏิบตัิการท่ี 7 - 11 

สัปดาห�เรียน  
ท่ี 1 

สัปดาห�เรียน  
ท่ี 2 - 6 

สัปดาห�เรียน  
ท่ี 7 - 11 

หมดภาคการศึกษา 

ไม8ใช8 

ไม8ใช8 
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คู�มือปฏิบัติงานการจัดทําปฏิบตัิการในรายวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 

 

ผังงานการจัดชุดปฏิบัติการในภาคการศึกษาท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดชุดปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 2 

หมดภาคการศึกษา 

จัดชุดปฏิบตัิการท่ี 13 - 17 
สัปดาห�เรียน

ท่ี 2 - 6 

ใช่ 

ไม8ใช8 

จัดชุดปฏิบตัิการท่ี 18 - 22 
สัปดาห�เรียน

ท่ี 7 - 11 

ใช8 

ไม8ใช8 

จัดชุดปฏิบตัิการท่ี 12 
สัปดาห�เรียน

ท่ี 1 

ใช8 

ไม8ใช8 
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คู�มือปฏิบัติงานการจัดทําปฏิบตัิการในรายวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 

 

4.3 วิธีการใหDบริการกับผูDรับบริการมีความพึงพอใจ 
 ในตําแหน8งของผู'ช8วยสอนปฏิบัติการ จะแบ8งหน'าท่ีออกเป;น 2 ส8วนหลัก คือควบคุมปฏิบัติ และจัด
อุปกรณ�ในการทําปฏิบัติการ 
 ด'านควบคุมปฏิบัติการ ผู'ควบคุมปฏิบัติการจะต'องเข'าใจในปฏิบั ติการนั้นท้ังทฤษฎีและวิธีการทํา
ปฏิบัติการ เข'าใจได'ทันทีว8าผลปฏิบัติการท่ีผิดพลาดของนักศึกษาเกิดจากข้ันตอนใด และอธิบายได'ตรงจุด 
นักศึกษาสามารถแก'ปHญหาได'ทันที ระหว8างทําปฏิบัติการ ผู'ควบคุมปฏิบัติการต'องควบคุมให'นักศึกษาสามารถทํา
ปฏิบัติได'ผลท่ีดีและเสร็จทันภายในเวลาท่ีกําหนด 
 ด'านจัดอุปกรณ�ในการทําปฏิบัติการ ผู'ดูแลต'องตรวจสอบอุปกรณ�ให'อยู8ในสภาพท่ีพร'อมก8อนเปลี่ยนกลุ8ม
ของนักศึกษาเพ่ือไม8ให'เกิดปHญหาต8อนักศึกษาระหว8างการทําปฏิบัติการและลดภาระของผู'ควบคุมปฏิบัติการนั้น ๆ 
 
4.4 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ในด'านการควบคุมปฏิบัติการสามารถติดตามและประเมินผลโดยดูจากช8วงท่ีนักศึกษาทําปฏิบัติการว8า
เข'าใจและสามารถทําปฏิบัติการได'เสร็จภายในเวลา และสามารถประเมินผลจากคะแนนรายงานปฏิบัติการจะเป;น
ตัวบ8งบอกถึงความเข'าใจของนักศึกษาในปฏิบัติการนั้น ๆ 
 ส8วนด'านการจัดอุปกรณ�สามารถประเมินได'จากความพร'อมของอุปกรณ�ระหว8างการทําปฏิบัติการ โดย
สามารถสอบถามปHญหาจากผู'ควบคุมปฏิบัติการว8ามีปHญหาระหว8างทําปฏิบัติการหรือไม8 
 
4.5 จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 ผู'ควบคุมปฏิบัติการ จะเป;นผู'ให'คะแนนกับนักศึกษาในส8วนของคะแนนปฏิบัติการ และคะแนนรายงานผล
ปฏิบัติการ ดังนั้นผู'ควบคุมต'องมีหลักเกณฑ�การให'คะแนนท่ีแน8นอน เป;นมาตราฐาน ดังนั้นผู'ควบคุมต'องยึดตาม
มาตราฐานการให'คะแนนแก8นักศึกษาเป;นไปตามเกณฑ�ท่ีตั้งไว' 
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คู�มือปฏิบัติงานการจัดทําปฏิบตัิการในรายวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 

 

บทที่ 5 
ป�ญหา อุปสรรค แนวทางการแก�ไข และการพัฒนางาน 

 
5.1 ป�ญหา อุปสรรค และแนวทางการแก�ไข 
 ป�ญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานจะแบ#งออกเป%น 2 ส#วน คือ ส#วนการจัดทําปฏิบัติการ และส#วนการ
ควบคุมปฏิบัติการ 

5.1.1 การจัดทําปฏิบัติการ 

ป�ญหา อุปสรรค แนวทางการแก�ไข 

อุปกรณ�เสียหายในระหว#างทําปฏิบัติการ 
   การทําปฏิบัติการของนักศึกษา เม่ือมีการเสียหายของ
อุปกรณ�ในระหว#างการทําปฏิบัติการ จึงจําเป%นต0องมี
อุปกรณ�ในการเปลี่ยนทันทีเพ่ือให0นักศึกษาทําปฏิบัติการ
ต#อได0  

 
เตรียมอุปกรณ�สํารอง 2-3 ชุด และคาดการว#าอุปกรณ�
ตัวไหนท่ีนักศึกษาทําเสียหาย ก็เตรียมอุปกรณ�ชิ้นนั้น
ให0มากกว#าท่ีคาดการไว0 เพ่ือให0เพียงพอและทําให0
นักศึกษาทําปฏิบัติการต#อได0ในทันที 

การจัดเก็บอุปกรณ� 
  การจัดเก็บอุปกรณ�หลังจากหมดปฏิบัติการแล0ว เม่ือ
ต0องเปลี่ยนปฏิบั ติการใหม#  การจัดเก็บอุปกรณ�ของ
ปฏิบัติการเก#านั้นมีจํานวนมากหลายสิบชุด จึงต0องใช0
พ้ืนท่ีในการจัดเก็บ และรายวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไปมี
ปฏิบัติการท้ังหมด 22 ปฏิบัติการ อุปกรณ�จึงค#อนข0างมาก
และจัดเก็บลําบาก 

 
จัดหาตู0เก็บในแต#ละปฏิบัติการ โดยแยกอุปกรณ� ท่ี
สามารถซ0อนกันได0 วางซ0อนกันเพ่ือลดพ้ืนท่ีในการ
จัดเก็บและต0องไม#ทําให0อุปกรณ�เสียหาย 

 
5.1.2 การควบคุมปฏิบัติการ 

ป�ญหา อุปสรรค แนวทางการแก�ไข 

  ในระหว#างการทําปฏิบัติการของนักศึกษามักจะพบ
ป�ญหาการทําปฏิบัติการ ซ่ึงป�ญหาหลายๆ ป�ญหาเกิดจาก
การท่ีนักศึกษาทําปฏิบัติการท่ีผิดข้ันตอนหรือผิดพลาด
แล0วไม#สามารถทําต#อไปได0 ดังนั้นการแก0ป�ญหาส#วนมากก็
ต0องให0นักศึกษาเริ่ม ทําปฏิบั ติการใหม#  จนบางครั้ ง
นักศึกษาไม#สามารถทําปฏิบัติการเสร็จได0ตามเวลา 

ผู0ควบคุมปฏิบัติการต0องทําปฏิบัติการนั้นหลาย ๆ ครั้ง 
แล0วหาข0อผิดพลาดท่ีคิดว#านักศึกษาจะทําปฏิบัติการ
ตามท่ีคิด เพ่ือจะได0เป%นแนวทางในการแก0ป�ญหาให0กับ
นักศึกษา โดยท่ีนักศึกษาจะได0ไม#ต0องเริ่มทําปฏิบัติการ
ใหม#ตั้งแต#ต0น 
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คู�มือปฏิบัติงานการจัดทําปฏิบตัิการในรายวิชาปฏิบัติการฟ�สิกส�ท่ัวไป 

 

 นอกจากแนวทางการแก0ไขในส#วนของป�ญหา อุปสรรคแล0ว ต0องมีการประเมินแนวทางการแก0ป�ญหา
อุปสรรค ซ่ึงจะเป%นในประเด็นท่ีมีนักศึกษาเก่ียวข0อง ส#วนในประเด็นของผู0ปฏิบัติงานสามารถประเมินแนวทางได0
ด0วยตัวเอง  
 การประเมินแนวทางการแก0ป�ญหา อุปสรรค ในประเด็นท่ีมีนักศึกษาเก่ียวข0องมีดังนี้ 
 1. มีความพร0อมและเพียงพอของอุปกรณ�ต#อการทําปฏิบัติการของนักศึกษา โดยประเมินว#ามีความพร0อม
และเพียงพอต#อจํานวนนักศึกษาตามตารางท่ีจัดทําปฏิบัติการ 
 2. อุปกรณ�เสียหายหรือไม#พร0อมใช0งานระหว#างการทําปฏิบัติการของนักศึกษา นักศึกษาได0รับการแก0ไข
ป�ญหาของอุปกรณ�หรือเปลี่ยนอุปกรณ�ทดแทนทันทีในระหว#างการทําปฏิบัติการ 
 3. ระหว#างทําปฎิบัติการของนักศึกษา นักศึกษามีป�ญหาไม#สามารถทําปฏิบัติการได0 หรือทําปฏิบัติการไม#
ถูกต0อง ผลการปฏิบัติการไม#เป%นไปตามทฤษฎี นักศึกษาสามารถสอบถามแนวทางวิธีการแก0ไข  หรือวิธีการทํา
ปฏิบัติการจากผู0ควบคุมปฏิบัติการ เพ่ือให0ได0ผลท่ีถูกต0องในระหว#างการทําปฏิบัติการ 
 
5.2 การพัฒนางาน 
 จากป�ญหา อุปสรรค และแนวทางแก0ไข ท่ีได0กล#าวมา ผู0ปฏิบัติงานสามารถพัฒนางานให0ดียิ่งข้ึนได0โดย 
 1. ศึกษาหาความรู0เพ่ิมเติม 

ผู0ปฏิบัติงานต0องหาความรู0เก่ียวกับในเรื่องท่ีต0องควบคุมปฏิบัติการนั้น ๆ และศึกษาอุปกรณ�พร0อมท้ัง
วิธีการบํารุง ซ#อมแซมอุปกรณ� โดยเฉพาะอุปกรณ�ท่ีเป%นอิเลกทรอนิกส�เพ่ิมเติม 
  2. การศึกษาดูงาน 

  เป%นการหาความรู0ใหม#ได0โดยเรียนรู0จากผู0อ่ืน อาจจะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ หรือในองค�กร 
ต#าง ๆ 
  3. การเข0าฝDกอบรม 

  ผู0ปฏิบัติงานถ0าสามารถเข0าฝDกอบรมในงานท่ีเก่ียวข0องกับงานของผู0ปฏิบัติการเอง ก็จะสามารถเรียนรู0และ
พัฒนางานได0ดียิ่งข้ึน 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต�อการทําปฏิบัติการฟ!สิกส# 

ส�วนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป 

 1. เพศ  � ชาย � หญิง 

 2. ชั้นป�ท่ี � 1   � 2   � 3   � 4   � 5 ข้ึนไป 

 3. คณะ  �  วิทยาศาสตร) 

   �  วิศวกรรมศาสตร)และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

          �  ศึกษาศาสตร)  
ส�วนท่ี 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต1อการทําปฏิบัติการฟ6สิกส) 

หัวข�อประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น�อย น�อยท่ีสุด 

1. มีความพร�อมและเพียงพอของอุปกรณ)ต1อการทํา
ปฏิบัติการของนักศึกษา โดยประเมินว1ามีความพร�อม
และเพียงพอต1อจํานวนนักศึกษาตามตารางท่ีจัดทํา
ปฏิบัติการ 

     

2. อุปกรณ)เสียหายหรือไม1พร�อมใช�งานระหว1างการทํา
ปฏิบั ติการของนักศึกษา นักศึกษาได�รับการแก�ไข
ป9ญหาของอุปกรณ)หรือเปลี่ยนอุปกรณ)ทดแทนทันที
ในระหว1างการทําปฏิบัติการ 

     

3. ระหว1างทําปฎิบัติการของนักศึกษา นักศึกษามีป9ญหา
ไม1สามารถทําปฏิบั ติการได� หรือทําปฏิบั ติการไม1
ถูกต�อง ผลการปฏิบั ติการไม1 เป=นไปตามทฤษฎี 
นักศึกษาสามารถสอบถามแนวทางวิธีการแก�ไข  หรือ
วิธีการทําปฏิบัติการจากผู�ควบคุมปฏิบัติการ เพ่ือให�
ได�ผลท่ีถูกต�องในระหว1างการทําปฏิบัติการ 

     

ส�วนท่ี 3 ข�อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ข 
 

ไมโครมิเตอร� 

  

  

รูปไมโครมิเตอร�ท่ีสเกลคลาดเคลื่อน รูปไมโครมิเตอร�ท่ีสเกลตรง 
 

อุปกรณ�ปฏิบัติการ 1 การวัดอย!างละเอียด 
ป#ญหา สเกลคลาดเคลื่อน ไม!ตรงกับ 0 ซ่ึงเป)นขีดเริ่มต+น เม่ือทําการวัดค!าท่ีได+จะคลาดเคลื่อน  
สาเหตุ เกิดจากการใช+ไมโครมิเตอร�ไม!ถูกต+อง หมุนสเกลทรงกระบอกด+วยมือขณะเก็บแรงเกินไป 

(วิธีท่ีถูกต+อง คือหมุนส!วนปลายท+ายสเกลทรงกระบอก) 

 
รูปด+ามหมุนท+ายสเกลทรงกระบอก 

วิธีแก+ไข ใช+ตัวปรับสเกลจับกระบอกสเกลด+านในตรงรูจับดังรูป แล+วทําการหมุน สเกลด+านในก็จะ
หมุน หลังจากนั้นหมุนสเกลทรงกระบอกว!าตรงกับขีด 0 หรือไม! ถ+าไม!ตรงก็ทําการปรับ
อีกจนกว!าจะตรงกับขีด 0 
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รูปตัวปรับสเกล และรูกระบอกสเกลสําหรับตัวปรับสเกล 

  

  
รูปการจับกระบอกสเกลด+วยตัวปรับสเกล 
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เทอร�โมคัปเป�ล 

 

รูปเทอร�โมคัปเป7ลชํารุด 

อุปกรณ�ปฏิบัติการ 9 เทอร�โมคัปเป7ล 
ป#ญหา ไม!สามารถวัดอุณหภูมิได+ 
สาเหตุ สายเทอร�โมคัปเป7ลขาด ชํารุด อาจเกิดจากการป7ดงอตรงบริเวณโลหะ ทําให+หักงอ

และขาดจากกันได+ 
วิธีแก+ไข ตัดสายเทอร�โมคัปเป7ลท่ีขาดออก แล+วทําการปลอกตัวหุ+มโลหะ หลังจากนั้นพันสาย

โลหะเข+าด+วยกันดังรูป 

  
รูปลักษณะการพันสายโลหะของเทอร�โมคัปเป7ล 
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มัลติมิเตอร� 

 

รูปมัลติมิเตอร�ท่ีใช+งานไม!ได+ 

อุปกรณ�ปฏิบัติการ 12 การใช+โวลต�-โอห�ม-มิลลิแอมมิเตอร� 
13 กฎของโอห�มและกฎของเคอร�ชอฟ 
15 แอมมิเตอร�และโวลต�มิเตอร� 
18 การอัดประจุและการคายประจุของตัวเก็บประจุในวงจร RC 

ป#ญหา ไม!สามารถวัดค!าทางไฟฟEาได+ กรณีฟ7วส�ขาด 
สาเหตุ ฟ7วส�ของมัลติมิเตอร�ขาด อาจเกิดจากวัดท่ีไม!ถูกต+อง หรือวัดค!ากระแสไฟฟEาเกิน

กว!าท่ีมัลติมิเตอร�จะวัดได+ วิธีตรวจว!าฟ7วส�ขาดหรือไม! ให+ปรับมัลติมิเตอร�ไปย!านวัด
ค!าความต+านทาน แล+วนําสายวัดของมัลติมิเตอร�แตะกัน ถ+าเข็มมัลติมิเตอร�ไม!ขยับ
แสดงว!าฟ7วส�ขาด  
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รูปมัลติมิเตอร�ท่ีใช+งานได+ เม่ือปรับไปท่ีย!านวัดค!าความต+านทาน 

แล+วนําสายวัดมาแตะกัน เข็มมัลติมิเตอร�จะขยับ 
วิธีแก+ไข เป7ดฝาหลังมัลติมิเตอร� แล+วทําการเปลี่ยนฟ7วส�ตัวใหม! 

 
รูปมัลติมิเตอร�ท่ีทําการถอดฝาหลังออก จะเห็นฟ7วส�อยู!ด+านใน 
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แผงวงจรของปฏิบัติการกฎของโอห�มและกฎของเคอร�ชอฟ 

 

รูปแผงวงจรของปฏิบัติการกฎของโอห�มและกฎของเคอร�ชอฟ 

อุปกรณ�ปฏิบัติการ 13 กฎของโอห�มและกฎของเคอร�ชอฟ 
ป#ญหา เม่ือนําไปต!อวงจร ไม!สามารถวัดค!าทางไฟฟEาได+ 
สาเหตุ จุดเชื่อมต!อบางจุดหลุด ไม!ติดกัน อาจเกิดจากการต!อวงจร เม่ือมีการขยับบ!อยครั้ง 

ทําให+จุดเชื่อมขยับและหลุดออกจากกันได+ 
วิธีแก+ไข หาจุดเชื่อมท่ีหลุดออกจากกัน โดยการใช+มัลติมิเตอร�วัดระหว!างจุดเชื่อมท่ีคิดว!ามี

ป#ญหา ต้ังมัลติมิเตอร�ไปท่ีย!านวัดค!าความต+านทานแล+ววัด ถ+าค!าไม!ข้ึนแสดงว!าจุดท่ี
วัดหลุดออกจากกัน ให+ทําการเชื่อมต!อกันด+วยตะก่ัว ในจุดอ่ืน ๆ ท่ีสงสัยก็ตามแบบ
เดียวกัน 

 
รูปการใช+มัลติมิเตอร�วัดระหว!างจุดเชื่อม 
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ตัวต"านทานของปฏิบัติการกฎของโอห�มและกฎของเคอร�ชอฟ 

 

รูปตัวต+านทานของปฏิบัติการกฎของโอห�มและกฎของเคอร�ชอฟ 

อุปกรณ�ปฏิบัติการ 13 กฎของโอห�มและกฎของเคอร�ชอฟ 
ป#ญหา ค!าความต+านทานไม!สามารถวัดได+ กรณีจุดเชื่อมหลุดออกจากกัน 
สาเหตุ จุดเชื่อมต!อขาตัวต+านทานกับขาท่ีต!อวงจรหลุดอกจากกัน อาจเกิดจากการใช+งาน

ในการต!อวงจรดึงเข+าออก ทําให+ขาท่ีต!อวงจรขยับและอาจหลุดออก 
วิธีแก+ไข หาจุดเชื่อมท่ีหลุดออกจากกัน โดยการใช+มัลติมิเตอร�วัดระหว!างขาต!อวงจรของตัว

ต+านทาน ถ+าค!าความต+านทานไม!ข้ึนให+เชื่อมต!อด+วยตะก่ัว 

 
รูปการใช+มัลติมิเตอร�วัดระหว!างขาต!อวงจรของตัวต+านทาน 
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แผงวงจรของปฏิบัติการการอัดประจุและการคายประจุของตัวเก็บประจุในวงจร RC 

 

รูปแผงวงจรของปฏิบัติการการอัดประจุและการคายประจุของตัวเก็บประจุในวงจร RC 

อุปกรณ�ปฏิบัติการ 18 การอัดประจุและการคายประจุของตัวเก็บประจุในวงจร RC 
ป#ญหา เม่ือนําไปต!อวงจร ไม!สามารถวัดค!าทางไฟฟEาได+ 
สาเหตุ จุดเชื่อมต!อบางจุดหลุด ไม!ติดกัน อาจเกิดจากการต!อวงจร เม่ือมีการขยับบ!อยครั้ง 

ทําให+จุดเชื่อมขยับและหลุดออกจากกันได+ 
วิธีแก+ไข หาจุดเชื่อมท่ีหลุดออกจากกัน โดยการใช+มัลติมิเตอร�วัดระหว!างจุดเชื่อมท่ีคิดว!ามี

ป#ญหา ต้ังมัลติมิเตอร�ไปท่ีย!านวัดค!าความต+านทานแล+ววัด ถ+าค!าไม!ข้ึนแสดงว!าจุดท่ี
วัดหลุดออกจากกัน ให+ทําการเชื่อมต!อกันด+วยตะก่ัว ในจุดอ่ืน ๆ ท่ีสงสัยก็ตามแบบ
เดียวกัน 
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ประวัติผู
จัดทํา 
 

ช่ือ – สกุล  นายเอกพบ ขจรไพศาล 

ท่ีอยู�   165/37 ตําบลโพรงมะเด่ือ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

ตําแหน�งหน
าท่ี  นักวิทยาศาสตร+ 

สถานท่ีทํางาน  ภาควิชาฟ.สิกส+ คณะวิทยาศาสตร+ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 

 โทรศัพท+ : 034-245329 ต4อ 28423 

 e-mail :  khajornpaisan_e@silpakorn.edu 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2543  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปKท่ี 6 โรงเรียนท4ามะกาวิทยาคม  

 อําเภอท4ามาะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

พ.ศ. 2548  จบการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาฟ.สิกส+ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ. 2556  จบการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟ.สิกส+  

 มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 

ประวัติการทํางาน 

พ.ศ. 2550 – 2558    ผูSช4วยสอนปฏิบัติการ 

พ.ศ. 2559 – ปUจจุบัน   นักวิทยาศาสตร+ 
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