ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานตามภารกิจงานหลัก

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ภารกิจ : งานเตรี ยมปฏิบัติการเพือ่ การเรียนการสอน
เริ่ มต้น
แจ้งคู่มือปฏิบตั ิการและตารางปฏิบตั ิการ
ประสานงานอาจารย์ผสู ้ อน

วางแผนเตรี ยมปฏิบตั ิการ

เตรี ยมปฏิบตั ิการ
-เครื่ องมือ (ตรวจสอบ จัดเตรี ยมเครื่ องมือให้พร้อมใช้งาน)
-อุปกรณ์ เครื่ องแก้ว (ตรวจสอบ จัดเตรี ยมอุปกรณ์ให้เพียงพอ ครบถ้วน)
-สารเคมี Reagent,อาหารเลี้ยงเชื้ อ,ตัวอย่างอาหาร (ตรวจสอบ เตรี ยมให้เพียงพอต่อการใช้)
-เตรี ยมความพร้อม สถานที่ โสตทัศนูปกรณ์และสิ่ งแวดล้อมภายในห้อง ฯลฯ)

ไม่
ผ่าน

ทดสอบก่ อนมีการปฏิบัติการ
(Test Lab.)
ผ่าน

จัดปฏิบตั ิการตามแผน
-ช่วยสอนและคุม ในชัว่ โมงเรี ยนปฏิบตั ิการ
-ติดตามดูผลการทดสอบจนจบกระบวนการ ตามตารางปฏิบตั ิการ

จัดเก็บเครื่ องมือ อุปกณ์ เครื่ องแก้ว สารเคมี Reagent เมื่อปฏิบตั ิการเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
บันทึกการใช้ เครื่ องมือ อุปกณ์ เครื่ องแก้ว สารเคมี อาหารเลี้ยงเชื้อ

สิ้ นสุ ด

ลําดับที่
1

ขั้นตอนและแผนงานเตรียมปฏิบัติการเพือ่ การเรียนการสอน

ผังกระบวนการ

แจ้ งคู่มือปฏิบัติการรายวิชา

2
เตรียมเอกสาร ประสาน
งานอาจารย์ผ้สู อน

3
วางแผนเตรียมปฏิบัติการ
ส่ งเรื่องจัดหา วัสดุวทิ ยาศาสตร์
กับฝ่ ายพัสดุ

3

ไม่
ผ่าน

เตรียมปฏิบัติการ
และทดสอบ
ผ่าน

4

ศึกษาและทําการทดลอง
ติดตามอ่ านผลการทดลอง

5

จัดเก็บเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์
สารเคมี เมื่อปฏิบัติการเสร็จ

6

เวลา
รายละเอียดงาน
1 สัปดาห์ อาจารย์ผสู ้ อนรายวิชาแจ้ง
คู่มือปฏิบตั ิการ
1 สัปดาห์ ประสานงานจัดส่งคู่มือ
ปฏิบตั ิการเข้าเล่มเตรี ยม
แจกนักศึกษาตอนเปิ ด
เทอม
3 เดือน สํารวจ ตรวจสอบ
ก่อนเปิ ด เครื่ องมือ อุปกรณ์
เทอม สารเคมี ทําเรื่ องจัดหา
วัสดุวทิ ยาศาสตร์ส่งฝ่ าย
พัสดุ
1 วัน จัดเตรี ยมเครื่ องมือ
อุปกรณ์ สารเคมี ฯลฯ ให้
เพียงพอ พร้อมใช้งาน
และทดสอบความถูกต้อง
ก่อนให้นกั ศึกษาลงมือ
ปฏิบตั ิจริ ง
1-2 วัน ชี้แจงรายละเอียด
เครื่ องมือ ข้อควรระวัง
ก่อนลงมือปฏิบตั ิ
นักศึกษา ทดลองตาม
เนื้อหาโดยมีอาจารย์และ
นักวิทยาศาสตร์ทาํ หน้าที่
เสนอแนะ และอํานวย
ความสะดวกขณะ
ปฏิบตั ิการ
1 วัน จัดเก็บอุปกรณ์และ
ตรวจสอบความเรี ยบร้อย
เพื่อการใช้งานครั้งต่อไป
1 วัน

บันทึกการใช้
เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ สารเคมี
เมือ่ ปฏิบตั กิ าร

บันทึกการใช้เครื่ องมือ
วัสดุ สารเคมีฯลฯ เพื่อ
เป็ นการทบทวนผลการ
ดําเนินงาน และวางแผน
ปรับปรุ งในครั้งต่อไป

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ผสู ้ อน

เอกสารอ้ างอิง
คู่มือปฏิบตั ิการ

นักวิทยาศาสตร์ คู่มือปฏิบตั ิการ

นักวิทยาศาสตร์ คู่มือปฏิบตั ิการ

นักวิทยาศาสตร์ คู่มือปฏิบตั ิการ

อาจารย์
คู่มือปฏิบตั ิการ
นักวิทยาศาสตร์
นักศึกษา

นักวิทยาศาสตร์ คู่มือปฏิบตั ิการ

นักวิทยาศาสตร์ คู่มือปฏิบตั ิการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจงานรอง
งานห้องปฏิบตั ิการและสัตว์ทดลอง กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุ ข

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้ านห้ องปฏิบัติการ
ภารกิจ :งาน ด้ านครุภัณฑ์ วทิ ยาศาสตร์

เริ่ มต้น
รวบรวม จัดเก็บทะเบียนประวัติครุภัณฑ์
จัดทําแผลการใช้ การบํารุงรักษา การให้ บริการ
ดําเนินการดูแล บํารุงรักษา การให้ บริการ ตามแผน

แจ้ งซ่ อมเมื่อชํารุดและ
ตรวจเช็คหลังซ่ อม

ใช้ไม่ได้

แจ้ งซ่ อมตาม
ขั้นตอนพัสดุ

จัดเตรียมคู่มือการใช้
งานเครื่องมือวิทย์ ฯ

ใช้ได้

ผู้ใช้ บริการเข้ าใช้ งาน

จัดเก็บประวัติการใช้ การบํารุงรักษา สรุป และรายงานผลการใช้ การซ่ อม

สํ ารวจ สรุป และรายงานครุภัณฑ์ แทงจําหน่ าย ประจําปี

สิ้ นสุด

ขั้นตอนและแผนการปฏิบัติงานด้ านห้ องปฏิบัติการ : งาน การดูแลครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์
ลําดับที่
1

ผังกระบวนการ
รวบรวม จัดเก็บทะเบียน
ประวัตคิ รุภณ
ั ฑ์

2

จัดทําแผลการใช้
การบํารุงรักษา
การให้ บริการ

3

ดําเนินการดูแล บํารุงรักษา ตาม
แผน

3
แจ้งซ่ อม
และตรวจเช็ค

ใช้ไม่ได้

แจ้ งซ่ อม
ตามขั้นตอน

่

เตรียมคู่มือ
การใช้ งาน

ใช้ได้

ช่ วงเวลา
มิ.ย-ก.ค.

รายละเอียดงาน
รวบรวม จัดเก็บ
ทะเบียนประวัติ
ครุ ภณั ฑ์ที่รับผิดชอบ

มิ.ย

ประชุมวางแผนการใช้
และการบํารุ งรักษา
ครุ ภณั ฑ์
ที่อยูใ่ นความดูแล

ตลอดปี
การศึกษา

ดําเนินการดูแล
บํารุ งรักษา
ตามแผน

ตามลักษณะ จัดเตรี ยมคูม่ ือการใช้
และเครื่ องมือ งานเครื่ องมือ
ตลอดปี
วิทยาศาสตร์
การศึกษา
และให้บริ การแก่ผมู ้ า
ขอใช้งาน

ผู้รับผิดชอบ
เอกสารอ้ างอิง
นักวิทยาศาสตร์ เอกสารทะเบียน
ประจํา
จากพัสดุ
แฟ้ มประวัติ
ปฏิบตั ิการ
ข้อมูลครุ ภณั ฑ์
แต่ละเครื่ อง
นักวิทยาศาสตร์ เอกสารทะเบียน
ตามมติที่
จากพัสดุ
ประชุมงาน
แฟ้ มประวัติ
ห้องปฏิบตั ิการ ข้อมูลครุ ภณั ฑ์
แต่ละเครื่ อง
นักวิทยาศาสตร์ เอกสารทะเบียน
ประจํา
จากพัสดุ
แฟ้ มประวัติ
ปฏิบตั ิการ
ข้อมูลครุ ภณั ฑ์
แต่ละเครื่ อง
นักวิทยาศาสตร์ เอกสารทะเบียน
ประจํา
จากพัสดุ
ปฏิบตั ิการ
แฟ้ มประวัติ
ข้อมูลครุ ภณั ฑ์
แต่ละเครื่ อง

ผู้ใช้ บริการเข้ าใช้
งานอุปกรณ์

5
จัดเก็บประวัตกิ ารใช้ การ
บํารุงรักษา สรุป และรายงาน
ผลการใช้ การซ่ อมประ
6
สํารวจ สรุป และรายงาน
ครุภัณฑ์ แทงจําหน่ าย
ประจําปี

ทุกครั้งที่มี
การ
ดําเนินงาน
และรายงาน

จัดเก็บประวัติการใช้
การบํารุ งรักษา สรุ ป
และรายงานผลการใช้
การซ่อม ประจําทุก
เทอม

นักวิทยาศาสตร์ เอกสารทะเบียน
ประจํา
จากพัสดุ
ปฏิบตั ิการ
แฟ้ มประวัติ
ข้อมูลครุ ภณั ฑ์
แต่ละเครื่ อง

ทุกสิ้นเทอม

สํารวจ นับครุภณ
ั ฑ์
สรุป และรายงาน
ครุภัณฑ์ แทงจําหน่ าย
ประจําปี

นักวิทยาศาสตร์ เอกสารทะเบียน
ประจํา
จากพัสดุ
ปฏิบตั ิการ
คําสัง่ คณะฯ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้ านห้ องปฏิบัติการ
ภารกิจ :งานจัดการสารเคมีและวัสดุวทิ ยาศาสตร์

เริ่ มต้น
สํ ารวจ ตรวจสอบ จัดเก็บ จัดแยกตามประเภท
วางแผนการใช้ สารเคมี วัสดุวทิ ยาศาสตร์ ตามบทปฏิบัติการ
ดําเนินการจัดซื้อ จัดหา ตามบทปฏิบัติการ
บันทึก สรุปรายงานการจัดซื้อ การใช้ สารเคมี และวัสดุวทิ ยาศาสตร์
ประจําห้ องปฏิบัติการทีร่ ับผิดชอบ

สิ้ นสุด

ขั้นตอนและแผนการปฏิบัติงานด้ านห้ องปฏิบัติการ : งานจัดการสารเคมีและวัสดุวทิ ยาศาสตร์
ลําดับที่
1

ผังกระบวนการ

ช่ วงเวลา
มิ.ย-ก.ค.

รายละเอียดงาน
สํารวจ ตรวจสอบ
จัดเก็บ จัดแยกตาม
ประเภท

ผู้รับผิดชอบ
เอกสารอ้ างอิง
นักวิทยาศาสตร์ แฟ้ มการจัดการ
ประจํา
สารเคมี
ห้องปฏิบตั ิการ

ก.ค./ธ.ค.

ประชุมวางแผนการใช้
สารเคมี วัสดุ
วิทยาศาสตร์ ตามบท
ปฏิบัตกิ าร

นักวิทยาศาสตร์ แฟ้ มการจัดการ
ประจํา
สารเคมี
ห้องปฏิบตั ิการ

ก.ค./ธ.ค.

ดําเนินการจัดซื้อ จัดหา นักวิทยาศาสตร์ แฟ้ มการจัดการ
ประจํา
สารเคมี
ตามบทปฏิบัตกิ าร
ห้องปฏิบตั ิการ

ตลอดปี
การศึกษา
และรายงาน
สิ้นเทอม

บันทึก สรุปรายงานการ นักวิทยาศาสตร์ แฟ้ มการจัดการ
ประจํา
สารเคมี
จัดซื้อ การใช้ สารเคมี
ห้องปฏิบตั ิการ
และวัสดุวทิ ยาศาสตร์
ประจําห้ องปฏิบัตกิ ารที่
รับผิดชอบ

สํารวจ ตรวจสอบ จัดเก็บ
จัดแยกตามประเภท
2
วางแผนการใช้ สารเคมี วัสดุ
วิทยาศาสตร์ ตามบท
ปฏิบัตกิ าร
3

ดําเนินการจัดซื้อ จัดหา ตาม
บทปฏิบัตกิ าร

4
บันทึก สรุปรายงานการ
จัดซื้อ การใช้ สารเคมี และ
วัสดุวทิ ยาศาสตร์
ประจําห้ องปฏิบัตกิ ารที่
รับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้ านห้ องปฏิบัติการ
ภารกิจ :งานจัดการของเสี ยอันตรายในห้ องปฏิบัตกิ าร

เริ่ มต้น
รวบรวมข้ อมูลของเสี ยในห้ องปฏิบัติการ
จัดแยกประเภทของเสี ย
ดําเนินการตามระบบการจัดการของเสี ยอันตราย ของคณะฯ
รวบรวมของเสี ยฯ ไว้ โรงเรือน เก็บของเสี ยส่ วนกลางของคณะฯ
สรุป รายงานชนิดและปริมาณของเสี ย ประจําปี

สิ้ นสุด

ขั้นตอนและแผนการปฏิบัติงานด้ านห้ องปฏิบัติการ :งานจัดการของเสี ยอันตรายในห้ องปฏิบัติการ
ลําดับที่
1

ผังกระบวนการ

ช่ วงเวลา
ก.ค.

รายละเอียดงาน
รวบรวมข้ อมูลของเสีย
ในห้ องปฏิบัตกิ าร

ระหว่างมี
ปฏิบตั ิการ
ตลอดปี

จัดแยกประเภทของเสีย นักวิทยาศาสตร์ แฟ้ มข้อมูลของ
ประจํา
เสี ย
ห้องปฏิบตั ิการ

รวบรวมข้ อมูลของเสี ย
ในห้ องปฏิบัติการ
2

จัดแยกประเภทของเสี ย

3

ดําเนินการตามระบบการ
จัดการของเสี ยอันตราย
ของคณะฯ

4

ตลอดปี

ดําเนินการตามระบบ
การจัดการของเสีย
อันตราย ของคณะฯ

นักวิทยาศาสตร์ แฟ้ มข้อมูลของ
ประจํา
เสี ย
ห้องปฏิบตั ิการ

ทุกสิ้นเทอม

รวบรวมของเสียฯ ไว้
โรงเรือน เก็บของเสีย
ส่ วนกลางของคณะฯ

นักวิทยาศาสตร์ แฟ้ มข้อมูลของ
ประจํา
เสี ย
ห้องปฏิบตั ิการ

ทุกสิ้นเทอม

สรุป รายงานชนิดและ
ปริมาณของเสีย
ประจําปี

นักวิทยาศาสตร์ แฟ้ มข้อมูลของ
ประจํา
เสี ย
ห้องปฏิบตั ิการ

รวบรวมของเสี ยฯ ไว้
โรงเรือน เก็บของเสี ย
ส่ วนกลางของคณะฯ
5

สรุ ป รายงานชนิดและ
ปริมาณของเสี ย
ประจําปี

ผู้รับผิดชอบ
เอกสารอ้ างอิง
นักวิทยาศาสตร์ แฟ้ มข้อมูลของ
ประจํา
เสี ย
ห้องปฏิบตั ิการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจงานรอง
งานห้องปฏิบตั ิการและสัตว์ทดลอง กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุ ข

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้ านห้ องปฏิบัติการ
ภารกิจ :งานจัดการความปลอดภัยในห้ องปฏิบตั ิการ ยกระดับมาตรฐานห้ องปฏิบัติการ

เริ่ มต้น
ประชุม วางแผน สํ ารวจ
ดําเนินการ รวบรวม ปรับปรุง พัฒนา คู่มอื แนวปฏิบัติต่างๆ
วิธีปฏิบัติงาน รวมถึงแบบฟอร์ ม

ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล

วิเคราะห์ สรุป และรายงานผล

สิ้ นสุด

ขั้นตอนและแผนการปฏิบัติงานด้ านห้ องปฏิบัติการ
:งานจัดการความปลอดภัยในห้ องปฏิบัติการเพือ่ ยกระดับห้ องปฏิบัติการ
ลําดับที่
1

2

ผังกระบวนการ
ประชุม วางแผน สํารวจ
ตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

ดําเนินการ รวบรวม ทบทวน
ปรับปรุง พัฒนา คู่มอื แนว
ปฏิบัตติ ่ างๆ
วิธีปฏิบตั งิ าน รวมถึง
แบบฟอร์ ม

3

ช่ วงเวลา
พ.ค.-มิ.ย.

ส.ค.-ก.ย.

วิเคราะห์ สรุ ป และ
รายงานผล

ผู้รับผิดชอบ
เอกสารอ้ างอิง
นักวิทยาศาสตร์ คู่มือความ
ประจํา
ปลอดภัย
ห้องปฏิบตั ิการ

นักวิทยาศาสตร์ คู่มือความ
ประจํา
ปลอดภัย
ห้องปฏิบตั ิการ

ต.ค.-พ.ย.

ตรวจสอบ ติดตาม และ นักวิทยาศาสตร์ คู่มือความ
ประจํา
ปลอดภัย
ประเมินผล
ห้องปฏิบตั ิการ

ธ.ค.

วิเคราะห์ สรุ ป และ นักวิทยาศาสตร์ คู่มือความ
ประจํา
ปลอดภัย
รายงานผล

ตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผล
4

รายละเอียดงาน
ประชุม วางแผน สํารวจ
ความปลอดภัยใน
ห้ องปฏิบัตกิ าร
ตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน
ดําเนินการ รวบรวม
ทบทวน ปรับปรุง
พัฒนา คู่มอื แนวปฏิบัติ
ต่ างๆ วิธีปฏิบัตงิ าน
รวมถึงแบบฟอร์ ม

ห้องปฏิบตั ิการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจงานเชิงพัฒนา
งานห้องปฏิบตั ิการและสัตว์ทดลอง กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุ ข

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเชิงพัฒนา
ภารกิจ :งานการมีส่วนร่ วมในการและ/หรือ จัดทําคู่มอื ปฏิบัติงาน

เริ่ มต้น
วางแผนใน การจัดทําคู่มอื
ดําเนินการ รวบรวม ข้ อมูล เพือ่ นํามาปรับปรุง พัฒนา
คู่มอื ปฏิบัติงาน

จัดเป็ นรู ปเล่ม คู่มอื การปฏิบัติงาน

มีการเผยแพร่ ในจุดทีผ่ ู้ปฏิบัติงาน สามารถนําไปใช้ ได้ ง่าย

สิ้นสุ ด

ขั้นตอนและแผนการปฏิบัติงานด้ านห้ องปฏิบัติการ
: งานการมีส่วนร่ วมในการและ/หรือ จัดทําคู่มอื ปฏิบัติงาน
ลําดับที่
1

2

ผังกระบวนการ

วางแผนใน การจัดทํา
คู่มือ

ดําเนินการ รวบรวม
ข้ อมูล เพือ่ นํามาปรับปรุ ง
พัฒนา
คู่มือปฏิบัติงาน

3

ช่ วงเวลา
พ.ค.-มิ.ย.

รายละเอียดงาน
ผู้รับผิดชอบ
เอกสารอ้ างอิง
ประชุม วางแผน ในการ นักวิทยาศาสตร์ คู่มือการ
ประจํา
ปฏิบตั ิงาน
จัดทําคู่มอื ปฏิบัตกิ าร
ห้องปฏิบตั ิการ
ต่ างๆ ในกลุ่มรายวิชา
สัตวแพทย์ สาธารณสุ ข

ก.ค-ก.ย.

ดําเนินการ รวบรวม
ข้ อมูล ทบทวน
ปรับปรุง พัฒนา เขียน
คู่มอื แนวปฏิบัตติ ่ างๆ
วิธีปฏิบัตงิ าน

ต.ค-พ.ย

ตรวจสอบ ติดตาม และ นักวิทยาศาสตร์ คู่มือการ
ประจํา
ปฏิบตั ิงาน
ประเมินผล
ห้องปฏิบตั ิการ

ธ.ค

วิเคราะห์ สรุ ป และ นักวิทยาศาสตร์ คู่มือการ
ประจํา
ปฏิบตั ิงาน
รายงานผล

จัดเป็ นรู ปเล่ ม คู่มือการ
ปฏิบัติงาน

4

มีการเผยแพร่ ในจุดที่
ผู้ปฏิบัติงาน สามารถ
นําไปใช้ ได้ ง่าย

นักวิทยาศาสตร์ คู่มือการ
ประจํา
ปฏิบตั ิงาน
ห้องปฏิบตั ิการ

ห้องปฏิบตั ิการ

ปฏิทินและแผนการปฏิบัตงิ าน
ที่
1
2
3
4
5

ช่ วงเวลา

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

