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บทความฉบับเต็ม (TQM Full Paper) 
 

ชื่อเรื่องนำเสนอ การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเพ่ือการเรียนการสอนของสาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ชื่อหน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

ชื่อผูน้ำเสนอ 

1. ผศ.ดร.กฤษณ์ สุขนันทร์ธะ  หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชเคมี 
2. นางสาวจันทน์ผา ตันธนา   นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 
3. นางสาวเสาวนีย์ สุวรรณวงศ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ 
4. นายวัชระ พลเธียร   นักวิทยาศาสตร์ 
5. นายสุธรรม ทองลิ่ม   ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 

1. บทสรุปของผู้บริหาร 
สาขาวิชาเภสัชเคมีเป็นสาขาวิชาที่เน้นทั้งการสอนในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา งานบริการวิชาการ 

ตลอดจนการทำวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสารเคมีเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการบริหารจัดการสารเคมี และห้องปฏิบัติการ
ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งดำเนินการอย่างเป็นระบบ จึงนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอน และการวิจัยให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา นอกจากนี้การจัดการให้เกิดความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการก็นับเป็นหนึ่งในมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) และเป็น
สิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การวิจัย และการเรียนการสอนของนักศึกษา 

การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเพื ่อการเร ียนการสอนของสาขาวิชาเภสัชเคมี  คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เริ่มตั้งแต่กระบวนวางแผนการจัดซื้อสารเคมี วัสดุสิ้นเปลือง และเครื่องแก้ว เพื่อให้
เพียงพอต่อการใช้ในการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ จากนั้นจึงดำเนินการจัดเก็บสารเคมีแยกตามประเภท 
ดพร้อมทั้งจัดทำเอกสารความปลอดภัย (safety data sheet; SDS) จัดเก็บเครื่องแก้วและวัสดุสิ้นเปลืองตามประเภท 
โดยเครื่องแก้วสำหรับการเรียนการสอนจะถูกจัดเก็บอยู่ในตู้ปฏิบัติการของนักศึกษา เพื่อให้พร้อมกับการใช้งาน 
นักวิทยาศาสตร์ และผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์จะตรวจสอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อให้พร้อมกับการใช้งานในช่วง
ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์จะต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาปฏิบัติการ
เพื่อสำรวจรายชื่อนักศึกษาที่จะเข้าเรียนพร้อมจัดทำเอกสารใบลงชื่อเข้าชั้นเรียน ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์
การเรียนการสอน เช่น กระดานไวท์บอร์ด เครื่องฉายภาพ และ ห้องสำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มย่อย ในช่วง
ที่มีการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ และผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์จะต้องคอยควบคุมดูแล
การทำปฏิบัติการของนักศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย จัดให้มีสารเคมีใช้เพียงพอตลอดการจัดเรียน
การสอน และกำกับดูแลการทิ้งของเสียอันตราย (waste) ให้ถูกประเภท หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละ
คาบก็ต้องมีการจัดตารางให้นักศึกษาทำความสะอาด และจัดเก็บอุปกรณ์ส่วนกลาง หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการ
สอนในแต่ละภาคการศึกษา นักวิทยาศาสตร์ และผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ก็จะทำการสำรวจรายการสารเคมีคงเหลือ 
วัสดุสิ ้นเปลืองต่าง ๆ และขนย้ายของเสียอันตรายโดยนำไปจัดเก็บรวมกันเพื ่อรอส่งต่อไปกำจัดต่อไป สำหรับ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการเรียนการสอนจากการประเมินรายวิชาจะถูกนำเข้าพิจารณาในที่ประชุม
สาขาวิชาโดยอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพื่อวางแผนร่วมกันในการปรับปรุงการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ
เพื่อให้สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาเภสัชเคมี คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ก็ต้องเป็นห้องปฏิบัติการที ่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) และยังต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพเภสัชกรรมทั้งในเรื่องของ
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน และห้องปฏิบัติการต้องเอ้ือต่อการสนับสนุนให้นักศึกษามีทักษะด้านวิชาการเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  

ดังนั้นการตรวจการตรวจสอบ ติดตาม ทวนสอบผลการดำเนินการ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการในแต่
ละขั้นตอนจึงนับว่ามีความสำคัญต่อการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนของสาขาวิชาเภสัชเคมี  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา เพ่ือวางแนวทางร่วมกันในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ และเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ฝึกปฏิบัติงานของนักเรียนและนักศึกษาจากหน่วยงานภายนอก จนถึงปัจจุบันห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาเภสัชเคมี  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการเรื่องการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ
โดยอาศัยหลักการของ PDCA มาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง  

2. ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน 
2.1 โครงสร้างองค์กร 

 
ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างองค์กรของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และสมรรถนะหลัก 

วิสัยทัศน์: เป็นสถาบันชั้นนำในระดับอาเซียนที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม 
พันธกิจ: 1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ ทักษะความชำนาญด้านเภสัชศาสตร์ และมีสมรรถนะสากล  

 2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ที่นำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม
และการพัฒนาสังคม   

3. บริการวิชาการด้านเภสัชศาสตร์เพื่อตอบสนองวิชาชีพ อุตสาหกรรม และสังคม   
วัฒนธรรมองค์กร: ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind) 
ค่านิยม: รักองค์กร มุ่งเน้นคุณภาพ ทำงานเป็นทีม 
สมรรถนะหลัก:  1. การบริบาลทางเภสัชกรรมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. การวิจัยและพัฒนาด้านระบบนำส่งยาทางปอด (pulmonary drug delivery system) 
3. การพัฒนา การวิเคราะห์ และควบคุมคุณภาพมาตรฐานยาจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติ 
2.3 ผลิตภัณฑ์ บริการที่สำคัญ กลไกการส่งมอบให้กับลูกค้า 

ผลิตภัณฑ์: ระบบการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนของสาขาวิชาเภสัชเคมี  คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีรูปแบบการดำเนินงานดังนี้ 

หลักการดำเนินการ: ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรร่วมกันวางแผนการเตรียมห้องปฏิบัติการก่อนการเรียน
การสอนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง → ผู้เกี่ยวข้องวางแผนการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ 
เช่น การจัดซื้อ การสอน วัสดุ/อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุน และ การจัดการของเสีย
อันตราย โดยมีการส่งต่อกระบวนการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง → ส่งมอบบริการของห้องปฏิบัติการเพ่ือ
การเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา → ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการจะถูกส่งผ่านทางระบบการ
ประเมินรายวิชา ส่วนทักษะด้านวิชาการจะถูกประเมินจากการสอบปฏิบัติในรายวิชา → ข้อเสนอแนะและ
ผลประเมินทักษะ (Feedback) จะถูกนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมสาขาวิชาหรือการประชุมกรรมการบริหาร
คณะเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป ทั้งนี้การดำเนินการในทุกขั้นตอนจะปฏิบัติตามกรอบแนวคิดและ
แนวทางในการปฏิบัติตามข้ันตอน PDCA อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ 
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ภาพที่ 2 แสดงแนวทางในการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนของสาขาวิชาเภสัชเคมี  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

สินค้าและบริการที่สำคัญ กลไกการส่งมอบให้ลูกค้า:  

สินค้าและบริการที่สำคัญ กลไกการส่งมอบ 
1. ความรู้และทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม - รายวิชาปฏิบัติการต่าง ๆ ของสาขาวิชาเภสัชเคมี 

- การสอบประเมินด้านทักษะในรายวิชาปฏิบัติการ 
- เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพเภสัชกรรม 

2. ความปลอดภัยในการใช้งาน - การจัดให้ม ีอ ุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลใน
ห้องปฏิบัติการ มีฝักบัวและอ่างล้างตาฉุกเฉิน และถัง
ดับเพลิงประจำห้องปฏิบัติการ 

- การจัดอบรมเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการให้แก่
นักศึกษา 

- การได้รับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศไทย (ESPReL) 

3. การให้บริการสารเคมี วัสดุ และเครื ่อง
แก้ว 

- สารเคมี วัสดุ และเครื ่องแก้วมีใช้งานอย่างเพียงพอ
ตลอดการเรียนการสอน 

- ระบบสารสนเทศท ี ่สน ับสน ุนการให ้บร ิการ ของ
ห้องปฏิบัติการ 
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2.4 กลุ่มลูกค้าที่สำคัญ 

ประเภทผู้รับบริการ กลุ่มลูกค้า 
ผู้บริหาร (S)* - คณบดี 

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
- หัวหน้าสาขาวิชา 

บุคลากร - อาจารย์ 
- นักวิจัย 
- นักวิทยาศาสตร์ 
- ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 

นักศึกษา - นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 
- นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 
- นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 
- นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 

*(S) = Stakeholder ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

2.5 รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ 

2.5.1 การพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสารเคมี พร้อมทั้งเอกสาร Safety Data Sheet 
(SDS) ให้สามารถสืบคนออนไลน์ได ้เพ่ือยกระดับห้องปฏิบัติการปลอดภัย 
▪ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Oral Presentation ในการประชุมวิชาการศูนย์

ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) 
ประจำปี 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 

▪ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด้านผลงานการพัฒนาห้องปฏิบัติการของบุคลากรสายสนับสนุนคณะ
เภสัชศาสตร์ ในงานประชุมวิชาการของศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน
คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ประจำปี 2559 จัดโดยศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559 
ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 

▪ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด้านผลงานนวัตกรรมของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ จัดโดยฝ่าย
พัฒนาบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที ่5 สิงหาคม 2558 

2.5.2 การเช็คชื่อเข้าปฏิบัติการด้วยการสแกนลายนิ้วมือ 
▪ รางวัลชมเชย ประเภทโครงการพัฒนางาน ในกิจกรรมเวทีนวัตกรรมของคณะเภสัชศาสตร์  

ประจำปี 2563 
▪ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทโครงการพัฒนางาน ในกิจกรรมเวทีนวัตกรรมของคณะ

เภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561 
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3. การเรียนรู้ ความคาดหวัง ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่นำเสนอ" 

กลุ่มลูกค้า ความคาดหวัง วิธีการประเมิน ความถี่ 
ผู้บริหาร 
คณบดี 

 
1. นักศึกษาสามารถสอบทักษะผ่าน

ตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถ
ทางวิชาชีพของสภาเภสัชกรรม 

2. สาขาวิชาสามารถดำเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
1. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน

ตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถ
ทางวิชาชีพของสภาเภสัชกรรม 

2. การใช้งบประมาณในการ
ดำเนินการ 

 
1 ครั้ง/ปี 

ผู้บริหาร 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 
1. การเรียนการสอนเป็นไปตาม

ปรัชญาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2. นักศึกษาสอบผ่านในรายวิชา
ปฏิบัติการ  

 
1. จำนวนรายวิชาที่จัดการเรียนการ

สอนตามปรัชญาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2. จำนวนของนักศึกษาที่สอบตกใน
รายวิชาปฏิบัติการ 

 
1 ครั้ง/ภาค
การศึกษา 

ผู้บริหาร 
หัวหน้าสาขาวิชา 

 
1. ห้องปฏิบัติการสามารถ

ดำเนินการได้ด้วยงบประมาณที่
มีจำกัด 

2. ห้องปฏิบัติการสามารถ
ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มี
สารเคมี วัสดุ เครื่องแก้วเพียงพอ 

3. ความรู้ และความปลอดภัยใน
การใช้งานห้องปฏิบัติการ 

 
1. การใช้งบประมาณในการบริหาร

จัดการห้องปฏิบัติการ 
2. จำนวนรายการการจัดซื้อสารเคมี 

วัสดุ เครื่องแก้วอย่างเร่งด่วน 
3. จำนวนครั้งของความไม่ปลอดภัย

ในห้องปฏิบัติการ 

 
1 ครั้ง/ปี 

บุคลากร 
- อาจารย์ 
- นักวิทยาศาสตร์ 
- ผู้ปฏิบัติงาน

วิทยาศาสตร์ 

 
1. ห้องปฏิบัติการสามารถ

ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มี
สารเคมี วัสดุ เครื่องแก้ว
เพียงพอต่อการเรียนการสอน 

2. นักศึกษาได้ฝึกทักษะใน
ปฏิบัติการอย่างเพียงพอ 

3. ความปลอดภัยในการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการ 

4. ห้องปฏิบัติการมีเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ที่พร้อมใช้งาน 

5. นักศึกษาเข้าเรียนตรงเวลา 

 
1. ความต่อเนื่องของการเรียนการ

สอนในห้องปฏิบัติการ 
2. คะแนนผลการสอบปฏิบัติของ

นักศึกษาในวิชาปฏิบัติการ 
3. จำนวนครั้งของความไม่ปลอดภัย

ในห้องปฏิบัติการ 
4. จำนวนครั้งของการแจ้งซ่อม

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
5. จำนวนนักศึกษาที่เข้าเรียนสาย 
6. แบบประเมินรายวิชา 
7. แบบประเมินห้องปฏิบัติการ 

 
1 ครั้ง/ภาค
การศึกษา 

บุคลากร 
- นักวิจัย 

 

 
1. ห้องปฏิบัติการมีสารเคมี  วัสดุ

และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่
พร้อมใช้งาน 

 
1. ความต่อเนื่องของการใช้งาน

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
2. จำนวนครั้งของความไม่

ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

 
1 ครั้ง/ปี 



 

  7 

กลุ่มลูกค้า ความคาดหวัง วิธีการประเมิน ความถี่ 
2. ความปลอดภัยในการใช้งาน

ห้องปฏิบัติการ 
3. สามารถค้นหาสารเคมีเพ่ือใช้ใน

การทำวิจัยได้ง่ายและรวดเร็ว 
นักศึกษา 
- นักศึกษาเภสัช

ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 
- นักศึกษาเภสัช

ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 
- นักศึกษาเภสัช

ศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 
- นักศึกษาเภสัช

ศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 

 
1. ได้รับการฝึกทักษะอย่าง

เพียงพอในชั่วโมงเรียน 
2. เรียนปฏิบัติการภายในเวลาที่

กำหนด ไม่เรียนเกินเวลา 
3. ความปลอดภัยในการใช้งาน

ห้องปฏิบัติการ 
4. ห้องปฏิบัติการมีเครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ที่พร้อมใช้งาน 
5. มีสารเคมีเพ่ือใช้ในการเรียนการ

สอนอย่างเพียงพอ 
6. สามารถค้นหาสารเคมีเพ่ือใช้ใน

การทำโครงงานของนักศึกษาได้
ง่ายและรวดเร็ว 

 
1. คะแนนผลการสอบปฏิบัติในวิชา

ปฏิบัติการ 
2. เวลาเข้าและออกจาก

ห้องปฏิบัติการ 
3. จำนวนครั้งของความไม่

ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
4. จำนวนครั้งของการแจ้งซ่อม

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
5. แบบประเมินรายวิชา 
6. แบบประเมินห้องปฏิบัติการ 
7. จำนวนครั้งของการเตรียม

สารเคมีเพ่ิมเติมในระหว่างการ
เรียนการสอน 

 
1 ครั้ง/ภาค
การศึกษา 

4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แต่
เดิมจะเน้นที่การใช้กระดาษในการจัดทำบันทึกข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการลงชื่อเข้าชั้นเรียน การบันทึกข้อมูลสารเคมีใน
รูปแบบของ stock card การจัดทำบันทึกข้อมูลต่าง ๆ อีกทั้งการรับฟังเสียงสะท้อน หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการก็เน้นนักศึกษาเป็นหลัก และประเมินในด้านเนื้อหาการสอนภาคบรรยายเป็นส่วนใหญ่ โดย
ผลการประเมินรายวิชาจากนักศึกษาจะถูกส่งต่อให้กับผู้ประสานงานรายวิชาแต่เพียงอย่างเดียว  ดังนั้นการบริหาร
จัดการห้องปฏิบัติการจึงไม่ได้เน้นที่การปรับปรุงขั้นตอนอย่างเป็นระบบเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
และดำเนินการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการยังไม่ครอบคลุมครบทุกมิติ ดังแสดงในภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 แสดงการบริหารจัดการในรูปแบบเดิมของห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

ในอดีตที่ผ่านมาการประเมินรายวิชาของนักศึกษาจะเน้นที่การประเมินเนื้อหาการสอนเป็นหลัก โดยผลการ
ประเมินรายวิชาจะถูกส่งต่อไปยังผู้ประสานงานรายวิชา จากนั้นผู้ประสานงานรายวิชาก็นำเอาข้อเสนอแนะต่างๆไป
ปรับปรุงในเนื้อหาการสอนของรายวิชานั้นๆ ดังนั้นการพัฒนาการเรียนการสอนจึงเกิดขึ้นกับการปรับปรุงการเรียนการ
สอนของรายวิชาเป็นส่วนใหญ่ ทั ้งนี ้เพื ่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพเภสัชกรรม การดำเนินงานด้าน
ห้องปฏิบัติการจึงดำเนินการตามสภาพปัญหาหน้างานที่เกิดขึ้นและดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขเฉพาะหน้า
เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการสามารถดำเนินการด้านการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่อง  

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยในมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  ซึ่งเป็นโครงการการ
นำร่องโดยดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัย 8 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัย เริ่มต้นจากการจัดการ
สารเคมีและของเสียอันตราย มีการจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงจากสภาพที่เป็นปัญหาที่สำรวจได้ และเป็นรากฐาน
สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาห้องปฏิบัติการปลอดภัยในสถาบันอุดมศึกษา ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาเภสัชเคมี คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเริ่มดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ทั้งด้านกายภาพ และนำเอาระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการมาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศไทย (ESPReL)  
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 ในช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เริ่มเตรียมความพร้อมเข้าร่วม
โครงการเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ส่งผลให้สาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เริ่มพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์ในการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการให้เป็น
ระบบมากยิ่งขึ้น มีการรับฟังเสียงสะท้อนจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับนำเอาเครื่องมือที่มี
ประสิทธิผลต่อการขับเคลื่อนการปรับปรุงและการทำให้ผลการดำเนินการดีต่อเนื ่อง เช่น Plan-Do-Check-Act 
(PDCA) มาใช้ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนของสาขาวิชาเภสัชเคมี คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการ
ประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที ่เป็นเลิศ (EdPEx) ในระดับ 200 คะแนน ดังนั้นหาก
พิจารณาปัจจัย และ มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการของ สาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะพบว่าเป็นดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4 แสดงปัจจัย และ มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการของ สาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

การพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์ในการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการให้เป็นระบบ  และรับฟัง
เสียงสะท้อนจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี ่ยวข้องมากยิ่งขึ ้น โดยนำเอาหลักการของ PDCA มาใช้ในการ
วางแผน ดำเนินการ ตรวจสอบ และปรับปรุงกระบวนการ โดยสามารถสรุปเป็นหลักการโดยรวมได้ดังภาพที่ 5  

 
ภาพที่ 5 แสดงแนวทางในการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนของสาขาวิชาเภสัชเคมี  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ผ่านการปรับปรุงกระบวนการใหม่ 

Plan: การรวบรวมข้อมูลและวางแผน 
การรวบรวมข้อมูลและวางแผนจะมาจากการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณบดี รองคณบดี หัวหน้า

สาขาวิชา ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือกำหนดมุมมองเชิงระบบ และทำให้ผู้บริหารแต่ละระดับเห็นภาพ
เดียวกัน โดยข้อมูลที่รับเข้ามานั้นจะเป็นนโยบายในระดับมหาวิทยาลัย เช่น ปรั ชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เป็นต้น จากนั้น
หัวหน้าสาขา อาจารย์ และบุคลากรจะประชุมร่วมกันผ่านทางการประชุมของสาขาวิชาฯ เพ่ือวางแผนการจัดการเรียน
การสอน และการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการในด้านต่างๆ โดยข้อมูลที่รับเข้ามานั้นจะมาจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ จากข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้คุมปฏิบัติการ จากบุคลากรของสาขาวิชา จากแบบประเมินรายวิชาที่มี
การปรับปรุงข้อคำถามให้มีความเหมาะสม จากแบบประเมินห้องปฏิบัติการ และมาตรฐานที่เกี ่ยวข้องกั บข้อง
ปฏิบัติการโดยตรงเช่นมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) และมาตรฐานทาง
วิชาชีพ เป็นต้น  
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Do: การดำเนินการ 
การดำเนินการของห้องปฏิบัติการจะอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในสาขาวิชาเภสัชเคมี และการมี

ส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอกอื่นๆ โดยในการดำเนินการจะประกอบไปด้วยกระบวนการการวางแผนจัดซื้อสารเคมี 
วัสดุ และเครื่องแก้ว และส่งต่อกระบวนการให้งานคลังและพัสดุในการจัดซื้อ มีกระบวนการในการวางแผนการสอนซึ่ง
เป็นไปตาม มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) พร้อมทั้งกระบวนการวางแผนการสอบ พร้อม
ทั้งส่งต่อกระบวนการให้กับงานบริการการศึกษา มีกระบวนการในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
หรือลดระยะเวลาในการทำงาน โดยส่งต่อต่อกระบวนการให้กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศในการร่วมวางแผนและ
พัฒนา นอกจากนี้ยังมีกระบวนการในการจัดการของเสียอันตรายของสารเคมีที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ และส่งต่อ
กระบวนการให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อดำเนินการกำจัดของเสียอันตราย โดยการดำเนินการทั้งหมด มี
เป้าหมายเพื ่อให้ห ้องปฏิบัต ิการมีความพร้อมในการจัดการเร ียนการสอน  มีความปลอดภัยต่อผู ้ใช้บร ิการ
ห้องปฏิบัติการ มีความพร้อมกับการให้บริการทางวิชาการ และเป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพ การดำเนินการของ
ห้องปฏิบัติการจะครอบคลุมทั้งด้านกายภาพ ด้านวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ การดำเนินการ
เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการจะเริ่มตั้งแต่ก่อนเปิดภาคการศึกษา และในระหว่างที่มีการเรียนการสอนไปจนถึงปิด
ภาคการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้กิจกรรมของห้องปฏิบัติการสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องโดยลดการสูญเสียเวลาใน
การทำงาน  

Check: การตรวจสอบ 
การประเมินผลและตรวจสอบการบริหารจัดการของห้องปฏิบัติการจะอาศัยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ไม่

ว่าจะด้วยการสังเกตในระหว่างที่มีการเรียนการสอน การรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้ง
จากการประเมินรายวิชาปฏิบัติการของนักศึกษา จากการประเมินห้องปฏิบัติการ จากข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้คุม
ปฏิบัติการ จากผลการประเมินทักษะของนักศึกษาจากการสอบปฏิบัติการ รวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิที่
ประเมินหลักสูตร 
 
Act: แก้ไขและพัฒนา 

ข้อเสนอแนะ และเสียงสะท้อนต่าง ๆ จะถูกนำมาหารือร่วมกันผ่านทางที่ประชุมของสาขาวิชาเภสัชเคมี กรณีมี
เสียงสะท้อนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในระดับคณะก็จะสะท้อนไปยังที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะโดย
ผ่านทางหัวหน้าสาขาวิชา ข้อมูลทั ้งหมดจะนำมาสรุปผลและวางแผนพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการของ
ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาเภสัชเคมีในช่วงหลังปิดภาคการศึกษาซึ่งเป็นช่วงที่ไม่มีการใช้ห้องปฏิบัติการในการเรียน
การสอน โดยการแก้ไขและพัฒนาที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการจะประกอบด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน  
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ตารางที่ 1 ระยะเวลาของการดำเนินการของการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการโดยอาศัยหลักการของ PDCA มีดังนี้ 
ลำดับที่ การดำเนินการ ระยะเวลา ขั้นตอน 

1 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ประชุมหารือร่วมกันกับ
ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนการบริหาร
จัดการห้องปฏิบัติการ  

1 เดือน P 

2 เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการก่อนเปิดภาคการศึกษา 1 เดือน D 
3 ดูแลความเรียบร้อยและความพร้อมของห้องปฏิบัติการระหว่างที่มี

การเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคการศึกษา  
4 เดือน D 

4 สรุปและประเมินผลการดำเนินการของห้องปฏิบัติการหลังเสร็จสิ้น
การเรียนการสอน 

1 เดือน C 

5 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ 2 เดือน A 

 

กระบวนการย่อยต่าง ๆ ที่สนับสนุนการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเพ่ือการเรียนการสอนของสาขาวิชา
เภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังแสดงดังภาพที ่6 ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการย่อย
ต่าง ๆ ซึ่งอาศัยหลักการของ PDCA เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านจัดการเรียนการสอนดังนี้ 

 
ภาพที่ 6 แสดงกระบวนการย่อยต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านจัดการเรียนการสอน 

 

5.1 กระบวนการเช็คชื่อเข้าห้องปฏิบัติการของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 

การเช็คชื่อเข้าห้องปฏิบัติการจะเป็นการตรวจสอบความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา ซึ่ง
นับเป็นเกณฑ์การประเมินความตั้งใจและตรวจสอบการมีสิทธิสอบของนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาต้องมีเวลาในการ
เรียนไม่น้อยกว่า 80% ถึงจะมีสิทธิสอบ จากเสียงสะท้อนของนักศึกษาเรื่องความล่าช้าในขั้นตอนของการเช็คชื่อ และ
ส่งผลต่อเนื่องให้ปฏิบัติการเลิกช้ากว่าเวลาที่กำหนด ทางสาขาวิชาเภสัชเคมีจึงได้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการของ
การเช็คชื่อเข้าห้องปฏิบัติการของนักศึกษาให้มีความรวดเร็วมากขึ้น  โดยกระบวนการเดิมเมื่อเทียบกับกระบวนการ
ใหม่เปน็ดังนี้ 

  

กระบวนการย่อยที่สนับสนนุการเรียนการสอน 
1. กระบวนการเช็คช่ือเข้าห้องปฏิบัตกิารของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
2. กระบวนการให้ความรูด้้านความปลอดภัยในห้องปฏิบตัิการให้กับ

นักศึกษาเภสัชศาสตร ์
3. กระบวนการจดัเก็บข้อมลูสารเคมแีละการจัดการของเสียอันตราย

ตามมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวจิัยในประเทศไทย 
(ESPReL) 

4. กระบวนการขอใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนการสอน 
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ผังกระบวนการเดิม ข้อมูลกระบวนการเดิม 

 

▪ นักศึกษาต้องต่อแถวเข้าคิวยาวเพ่ือลงชื่อในเอกสารก่อน
เข้าเรียนปฏิบัติการ ทำให้ต้องเสียเวลาในการเรียน
ปฏิบัติการในช่วงก่อนเข้าเรียน 

▪ ใช้ระยะเวลาในการเรียนปฏิบัติการนานขึ ้น โดยเฉลี่ย
ปฏิบัติการละ 20 นาที 

ผังกระบวนการใหม่ ข้อมูลกระบวนการใหม่ 
 

 

▪ นักศึกษาแทบไม่ต้องต่อแถว เพราะการสแกนด้วย
ลายนิ้วมือใช้ระยะเวลาสั้น โดยลดระยะเวลาในการลงชื่อ
ได้เกือบ 80% 

 
▪ ลดระยะเวลาในการเรียนรายวิชาปฏิบัติการลงได้ 15 นาที

ต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละ 7.70 
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5.2 กระบวนการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 

การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการที่จะ
ทำให้การเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการสามารถดำเนินการได้อย่างปลอดภัยซึ่งเป็นความคาดหวังของทั้งผู้สอนและ
ผู้เรียน อีกทั้งความไม่ปลอดภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นก็เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของการประกันคุณภาพของคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยจากข้อมูลที่สังเกตุในห้องปฏิบัติการจะพบว่านักศึกษามักจะขาดความระมัดระวังใน
การทำปฏิบัติการ มีอุบัติเหตุของสารเคมี หก ตกแตก หรือสัมผัสผิวหนังและจำเป็นต้องมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
ด้วยเหตุนี้เองในหัวข้อปฏิบัติการแรกสุดจึงเป็นหัวข้อของการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้ง
ประเมินผลโดยการทำแบบทดสอบหลังเรียน สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 จะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพิ่มเติมในหัวข้อของความปลอดภัยทางเคมีและชีวภาพ และการอพยพหนีภัยเบื้องต้นก่อนที่จะเริ่มทำโครงการวิจัย
ของนักศึกษา   โดยมีผลการปรับปรุงกระบวนการดังนี้ 

ผังกระบวนการเดิม ข้อมูลกระบวนการเดิม 

 

▪ อาจารย์ และ นักวิทยาศาสตร์ต้องคอยดูแลความ
เรียบร้อยในทุกขั ้นตอนของการทำปฏิบัติการ พบ
นักศึกษาประสบอุบัติเหตุจากการทำปฏิบัติการโดย
ประมาท เช่น สารเคมีหก ตกแตก สัมผัสผิวหนัง และ
ต้องทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยเฉลี่ย 1-2 คนต่อ
ภาคการศึกษา 

ผังกระบวนการใหม่ ข้อมูลกระบวนการใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ นักศึกษามีความระมัดระวังในการทำปฏิบัติการมากขึ้น 
อาจารย์ และ นักวิทยาศาสตร์ ดูแลความเรียบร้อย
เฉพาะในขั้นตอนที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย โดยไม่
พบอุบัติเหตุจากการใช้ห้องปฏิบัติการหรือสารเคมีต่อ
ภาคการศึกษา 
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5.3 กระบวนการจัดเก็บข้อมูลสารเคมีและการจัดการของเสียอันตรายตามมาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) 

นอกจากการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนของสาขาวิชาเภสัชเคมี  คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ห้องปฏิบัติการยังต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้าน
มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) อีกด้วย สำหรับกระบวนการบริหารจัดการ
สารเคมีของสาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั้นจะเป็นการพัฒนาระบบบันทึก
ข้อมูลแบบออนไลน์ที่เก็บข้อมูลประเภท ชนิดของสารเคมี ชนิดของของเสียอันตราย พร้อมทั้งเอกสารข้อมูลความ
ปลอดภัย (Safety Data Sheet; SDS) รวมไว้ให้พร้อมใช้งานในระบบเดียวกัน ทำให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล ง่ายต่อ
การจัดเก็บและแยกประเภทของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีชนิดนั้น ๆ สำหรับกระบวนการจัดเก็บข้อมูล
สารเคมีและการจัดการของเสียอันตรายของสาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น
ดังนี้ 

 

ผังกระบวนการเดิม ข้อมูลกระบวนการเดิม 

 
 

▪ การสืบค้นและการบันทึกข้อมูลสารเคมียังคงเน้นการใช้งานแบบ
เป็นเอกสาร ทำให้ต้องใช้เวลาในการลงบันทึกข้อมูล พิมพ์
รายการสารเคมีในรูปแบบของกระดาษ ใช้เวลาในการสืบค้น 
และในกรณีท่ีต้องการข้อมูลของสารเคมีแบบเร่งด่วน เช่น ข้อมูล 
SDS ยังต้องอาศัยการค้นจากเอกสารเป็นหลัก 
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ผังกระบวนการใหม่ ข้อมูลกระบวนการใหม่ 
 ▪ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารเคมีแบบรวมศูนย์ซึ่งมีทั้งข้อมูล 

SDS และประเภทของเสียอันตราย และระบบฐานข้อมูลมีการ
สร้างรหัสบาร์โค้ด และคิวอาร์โค้ดให้แบบอัตโนมัติ และจัดให้มี
เครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการที่หน้าห้องเก็บสารเคมี ทำให้การ
เข้าถึงข้อมูลสารเคมี ข้อมูล SDS และข้อมูลประเภทของเสีย
อันตรายสามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.4 กระบวนการขอใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนการสอน 

การขอใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนการสอนก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างหนึ่งในการจัดการเรียน
การสอนในห้องปฏิบัติการ ทั ้งนี ้เนื ่องจากเครื่องมือวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือที ่มีจำนวนจำกัด และเครื ่องมือ
วิทยาศาสตร์บางประเภทก็มีปริมาณความต้องการในการใช้งานสูง ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนการบริหารทรัพยากร
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจากเสียงสะท้อนของผู้ใช้งานที่ต้องการให้พัฒนาในรูปแบบของการจองใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ผ่านทางระบบออนไลน์ ดังนั้นกระบวนการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์จึงต้องมีการจัดการอย่างเป็น
ระบบเพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้ สามารถตรวจสอบสถานการณ์ใช้งานของ
เครื่องมือได้อย่างเป็นปัจจุบัน โดยกระบวนการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนการสอนเป็นดังนี้ 
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ผังกระบวนการเดิม ข้อมูลกระบวนการเดิม 

 

▪ การขอใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียน
การสอนโดยเฉพาะอย่างย ิ ่ งการขอใช ้งานของ
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั ้นปีที ่ 5 เพื ่อใช้ในการทำ
โครงงานของนักศึกษานั ้น การจองใช้งานจะต้อง
ตรวจสอบจากปฏ ิท ินการใช ้งานที ่วางอย ู ่ข ้าง
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยการจองใช้งานเพื ่อทำ
โครงงานนักศึกษาจะต้องไม่จองใช้เครื่องมือในวันที่มี
การเรียนการสอนของเครื่องมือนั้น และหากต้องการ
จะยกเลิกหรือเปลี่ยนวันในการใช้งาน ผู้ใช้งานต้อง
มาลบรายการจองเดิมและลงรายการจองใหม่ 

ผังกระบวนการใหม่ ข้อมูลกระบวนการใหม่ 
 

▪ การขอใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียน
การสอนถูกพัฒนาให้ใช้งานผ่านทางระบบออนไลน์ 
ทำให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะการจองใช้
งานเครื ่องมือวิทยาศาสตร์ได้อย่างทันที โดยเป็น
ระบบการจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์แบบรวมศูนย์ที่
สามารถจองใช้งานได้หลายเครื ่องพร้อมกัน และ
นักวิทยาศาสตร์สามารถตั้งค่าการห้ามจองในช่วงที่มี
การใช้งานเพื่อการเรียนการสอนได้ การพัฒนาระบบ
จองใช ้งานเคร ื ่องม ือว ิทยาศาสตร ์จะช ่วยลด
ระยะเวลา และการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ และ
ผู้ขอใช้บริการได้ 
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทำงาน และประโยชน์ที่ได้รับ 

ตัวชี้วัดในแต่ละกระบวนการที่ช่วยในการสนับสนุนการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเพ่ือการเรียนการสอน
ของสาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 
1. นักศึกษาเช็คชื่อเข้าเรียนปฏิบัติการได้

อย่างรวดเร็ว 
10 นาที 15 นาที <10 นาที 

2. นักศึกษาใช้เวลาเรียนปฏิบัติการภายใน
เวลาที่กำหนด 

3 ชั่วโมง 3.5 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 

3. อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนจากการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการ 

0 ครั้ง/ภาค
การศึกษา 

2 ครั้ง/ภาค
การศึกษา 

0 ครั้ง/ภาค
การศึกษา 

4. ผลประเมินรายวิชาปฏิบัติการ >4 (ระดับดี) 4.07 4.19 
5. ลดระยะเวลาในการลงบันทึก ค้นหา 

และจัดการข้อมูลสารเคมี 
< 20 นาที/รายการ 25 นาที/รายการ <15 นาที/รายการ 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับปรุงกระบวนการพบว่าการจัดการด้านการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการจะ

ลดระยะเวลาในขั้นตอนที่ก่อให้เกิดการสูญเสียโดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการ ส่งผลให้
นักศึกษามีระยะเวลาในการทำปฏิบัติการเพ่ิมมากขึ้น สร้างกระบวนการทำงานใหม่โดยอาศัยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเอง
ภายในองค์กรเพื่อแก้ปัญหา และลดกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อนได้ตรงตามความต้องการ นอกจากนี้ยังสร้าง
สภาพแวดล้อมของการทำปฏิบัติการให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ส่งเสริมการเป็นห้องปฏิบัติการปลอดภัยให้กับ
คณะฯ  

7. ปัจจัยแห่งความสำเร็จและความย่ังยืน 

การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเพ่ือการเรียนการสอนของสาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั้น จะต้องอาศัยปัจจัยและแรงจูงใจต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องต้องให้ความสำคัญ และร่วมมือในการ
ช่วยบริหารจัดการห้องปฏิบัติการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

2. นักศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยของการใช้
ห้องปฏิบัติการ รวมถึงปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และระบบการบริหารจัดการที่ได้กำหนดไว้ 

3. การมีแนวทางที่ชัดเจนในเรื่องของการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการในการก้าวสู่การเป็นห้องปฏิบัติการ
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี และมีความปลอดภัยในการใช้งาน 

4. คณาจารย์ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการที่ได้พัฒนาและปรับปรุง เพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอน และการวิจัย  

5. นักวิทยาศาสตร์ และ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ เห็นความสำคัญและร่วมกันพัฒนาคู่มือการบริหาร
ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน และใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและกระบวนการที่ได้พัฒนาไว้ 
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8. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข 

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเพ่ือการเรียนการสอนของ
สาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีดังนี้ 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
▪ ผู้ใช้งานมีการนำสารเคมีออกไปใช้ และไม่ได้นำมา

คืนที่เดิม ทำให้ผู้ใช้งานอ่ืนหาสารเคมีไม่พบ 
▪ พัฒนาระบบยืม-คืนสารเคมี เพื่อให้สามารถติดตาม

การนำสารเคมีออกไปใช้นอกห้องเก็บสารเคมี 
▪ ปริมาณของเสียอันตรายที่มีปริมาณมากข้ึนจากการ

ใช้ในการเรียนการสอน จนไม่มีพ้ืนที่สำหรับการ
จัดเก็บอย่างเพียงพอ 

▪ มีการเฝ้าติดตามปริมาณของเสียอันตรายเป็น
ประจำอย่างต่อเนื่อง หากมีปริมาณมากจนไม่มี
พ้ืนที่จัดเก็บ นักวิทยาศาสตร์ก็จะประสานงานกับ
มหาวิทยาลัยถึงการกำจัดของเสียอันตรายต่อไป 

▪ ความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาเภสัช
ศาสตร์ในแต่ละชั้นปีต่อห้องปฏิบัติการมีความ
หลากหลาย และมีความเป็นปัจเจกบุคคลสูง 

▪ ชี้แจง และทำความเข้าใจในชั้นเรียนให้แก่นักศึกษา 
ถึงลำดับความสำคัญของการบริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการเพ่ือให้ตอบสนองต่อปรัชญา
การศึกษาของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตาม
มาตรฐานทางวิชาชีพ  

▪ ปัญหาต่อการจัดการเรียนการสอนในช่วงของการ
ระบาดของ Covid-19 ที่ทำให้นักศึกษาไม่สามารถ
ทำปฏิบัติการด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการได้ 

▪ จัดเรียงหัวข้อของการเรียนปฏิบัติการใหม่ โดยนำ
หัวข้อปฏิบัติการที่มีความจำเป็นที่จะต้องให้
นักศึกษาลงมือทำปฏิบัติการเองย้ายไปเรียนในช่วง
ที่สถานการณก์ารแพร่ระบาดของ Covid-19 ลดลง 
สำหรับปฏิบัติการอ่ืนจะใช้วิธีการถ่ายวีดีโอสาธิต
ปฏิบัติการประกอบการบรรยาย  โดยเรียนแบบ
ออนไลน์  

 

9. ความท้าทายต่อไป 

1. การนำเอาแนวทางและวิธีการในการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเพ่ือการเรียนการสอนของสาขาวิชาเภสัช
เคมี ไปประยุกต์ใช้และขยายผลร่วมกับห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาอ่ืน ๆ ทั้งภายในคณะ และภายนอกคณะ 
ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดภาพการบริหารจัดการที่เป็นระบบเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงานมองเห็นภาพเดียวกันทั้งคณะ  

2. เป็นแบบอย่างการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการให้แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร พร้อมทั้ง
ปลูกฝังค่านิยมของบุคลากรในการพัฒนางานประจำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน ก่อให้เกิดความรัก 
ความสามัคคีและการทำงานร่วมกันของบุคลากรระหว่างหน่วยงาน ซึ่งส่งผลให้การขับเคลื่อนองค์กรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของนักศึกษาทุกชั้นปีให้ตระหนัก มีความระมัดระวัง 
และมีจิตสำนึกในการใช้งานห้องปฏิบัติการทั้งภายในคณะ และภายนอกคณะ 

10. เอกสารอ้างอิง 

1. ระบบสารสนเทศสารเคมี ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(http://chem.pharmacy.psu.ac.th/chemical) 

2. วีดีโอนำเสนอระบบ QR code ในงานฐานข้อมูลสารเคมี ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (https://www.youtube.com/watch?v=mkm_Q_Akbf0) 
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