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ค ำน ำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการให้บริการยืม-คืน วัสดุ อุปกรณ์และสารเคมีนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การให้บริการยืม-คืนวัสดุ อุปกรณ์ และ
สารเคมี การตรวจสอบรายการวัสดุ อุปกรณ์ ก่อนใช้งานและหลังการใช้งาน การตรวจสอบรายการสารเคมีของ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สามารถน ากระบวนการ
ให้บริการยืม-คืน วัสดุ อุปกรณ์และสารเคมีไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  

คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพท์เฉพาะ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 6) ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม่) 
 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพ่ือน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการให้บริการยืม-คืน วัสดุ อุปกรณ์และสารเคมี 
 
 

 
 

             คณะผู้จัดท า 
      ธันวาคม 2564  

      



 

สำรบัญ 
 

เรื่อง หน้ำ 

  

ค ำน ำ  

สำรบัญ  

1. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 1 

2. ขอบเขตของกระบวนการ 1 

3. นิยามศัพท์เฉพาะ 1 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 

5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 2 

6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 2 

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 4 

 7.1 กระบวนการปฏิบัติงาน 4 

            7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (เดิม) 4 

            7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (ใหม่) 5 

 7.2 วิธีการปฏิบัติงาน 6 

 7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 6 

 7.4 เอกสารอ้างอิง 7 

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 7 

9. ระบบติดตามประเมินผล 7 

  

ภำคผนวก 8 

ภาคผนวก ก แบบฟอร์มที่ใช้ปฏิบัติงาน 
   แบบฟอร์ม การยืม – คืน วัสดุอุปกรณ์-สารเคมี 

9 

คณะผู้จัดท ำ 11 
 



 

 1 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการให้บรกิารยืม-คืนวสัดุ อุปกรณ์ และสารเคมี 

1. วัตถปุระสงค์     
 1) เพ่ือก าหนดขอบเขตและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการยืม-คืนวัสดุ อุปกรณ์ และ
สารเคมี  

2) เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการการให้บริการยืม-คืนวัสดุ อุปกรณ์ และ
สารเคมี ส าหรับบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
    
2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงาน การให้บริการยืม-คืนวัสดุ อุปกรณ์ 
และสารเคมี การตรวจสอบรายการวัสดุ อุปกรณ์ ก่อนใช้งานและหลังการใช้งาน การตรวจสอบ
รายการสารเคมีของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่มีนักวิทยาศาสตร์ดูแลรับผิดชอบ เฉพาะคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง  
 
3. นิยามศัพท์เฉพาะ 

การยืม-คืน หมายถึง การให้บุคคลน าวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีไปใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอนชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วน ามาคืน 

วัสดุ หมายถึง ของใช้งานประเภทสิ้นเปลือง 
อุปกรณ์ หมายถึง อุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ประเภทใช้คงรูป 
สารเคมี หมายถึง ธาตุและส่วนประกอบที่มีอยู่ตามธรรมชาติ หรือที่เกิดจากกระบวนการ

ผลิต ซึ่งรวมถึงสารเจือปนที่จ าเป็นส าหรับการคงตัวของสารและสารปนเปื้อนจากกระบวนการผลิต 
แต่ไม่รวมตัวท าละลายที่สามารถแยกออกได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการคงตัวของสารหรือท าให้
องค์ประกอบของสารนั้นเปลี่ยนแปลงไป (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย, 
2551) 
  
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  

ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

อาจารย์ผู้มอบหมายงาน -ลงนามในต าแหนง่อาจารยท์ี่ปรกึษา/อาจารยผ์ู้สอน/อาจารย์ผูค้วบคุม
งานวิจยั 

อาจารย์ผู้ควบคุมดูแลอุปกรณ์ -ลงนามเพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตให้มีการยืมใช้งาน 
นักวิทยาศาสตร ์ -ตรวจสอบรายการวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี ก่อนน าไปใช้งาน 

-ตรวจสอบรายการวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี หลังการใช้งาน 
-ลงนามรับวัสดุ อปุกรณ์ และสารเคมีคืน เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าอยู่
ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ ์

นักศึกษา -เขียนรายการวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี ที่ต้องการยืมใช้งาน 
-น าใบยืมที่เขียนรายการยืมแล้วไปให้อาจารย์ผู้มอบหมายงานลงนาม 
-น าใบยืมไปให้อาจารยผ์ู้ควบคุมดูแบอุปรณ์/นักวิทยาศาสตร์ลงนาม
เพื่ออนุญาตให้ยืมใช้งาน 



 

 2 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการให้บรกิารยืม-คืนวสัดุ อุปกรณ์ และสารเคมี 

-ตรวจสอบความถูกต้องและสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ที่ยืม 
-ในขณะที่ยืมวัสดุ อปุกรณ์ และสารเคมีไปใชง้านจะต้องดูแลรักษา ให้
อยู่ในสภาพเรียบร้อย 
-เมื่อใช้งานเสร็จให้น าสง่คืนทีน่กัวิทยาศาสตร์ หากช ารุดเสียหายต้อง
ชดใช้หรือแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 
5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 

ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ : นักวิทยาศาสตร์  การขอใช้บริการแบบฟอร์มการยมื – คืนวัสดุ
อุปกรณ์ และสารเคมี หรือขอรับบริการจาก
เจ้าหน้าท่ีประจ าห้องปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร์  

ผู้รับบริการ : นักศึกษา มีการขอใช้แบบฟอร์มการยืม – คืนวัสดุอุปกรณ์ 
แ ล ะ ส า ร เ ค มี  ต่ อ เ จ้ า ห น้ า ที่ ส า ข า วิ ช า  
เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ที่ยืม (ปกติหรือช ารุด) ถ้า
ช ารุดแจ้งต่อเจ้าหน้าท่ี 
 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : นักศึกษา  การปฏิบัติตามกฏกระเบียบของการใช้แบบฟอร์ม
ของผู้ขอใช้บริการยืม-คืนวัสดุ อุปกรณ์ และ
สารเคมี  

คู่ความร่วมมือ :  - - 

 
5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    1.  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ (หมวด ๙ การบริหารพสดุ ส่วนที่ 2 การยืม ข้อ ๒๐๗-๒๑๑) 
 

6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
  

ข้อก าหนดที่ส าคัญ  ที่มาของข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ความต้องการ/ความคาดหวัง 
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ ผู้ส่งมอบ 

ผู้เรียน/
ผู้รับ 

บริการ 

ผู้มีส่วนได้/ 
ส่วนเสีย 

คู่ความ
ร่วมมือ 

1.ขอรับแบบฟอร์ม  🗸 🗸   

2.รับแบบฟอร์มจากผู้ขอใช้บริการ  🗸 🗸   



 

 3 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการให้บรกิารยืม-คืนวสัดุ อุปกรณ์ และสารเคมี 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ  ที่มาของข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ความต้องการ/ความคาดหวัง 
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ ผู้ส่งมอบ 

ผู้เรียน/
ผู้รับ 

บริการ 

ผู้มีส่วนได้/ 
ส่วนเสีย 

คู่ความ
ร่วมมือ 

3. เตรียมความพร้อมและเช็ค 
อุปกรณ์ภายในห้อง 

🗸 🗸 🗸   

4. ตรวจสอบความเรยีบร้อย หลังจาก
มีการใช้งานเรียบร้อย ของผู้ใช้บริการ 

🗸 🗸 🗸   

5.เตรียมความพร้อมของห้องให้ อยู่ใน
สถานะการใช้งานครั้ง ต่อไป 

🗸 🗸 🗸   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการให้บรกิารยืม-คืนวสัดุ อุปกรณ์ และสารเคมี 

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  
        7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 
     

 
 
 
 
 
 



 

 5 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการให้บรกิารยืม-คืนวสัดุ อุปกรณ์ และสารเคมี 

 7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม่)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 6 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการให้บรกิารยืม-คืนวสัดุ อุปกรณ์ และสารเคมี 

7.2 วิธกีารปฏิบัติงานทีม่คีุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
   

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
กระบวนการให้บริการยืม-คืนวัสดุ อุปกรณ์และสารเคมี 

ค าจ ากัดความ : กระบวนการให้บริการยืม-คืนวัสดุ อุปกรณ์และสารเคมี 
 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. แจกแบบฟอร์มส าหรับยืม-คืน วัสด ุ
อุปกรณ์ และสารเคมี (แบบฟอร์มการ
ยืม-คืน วัสดุ อุปกรณ์-สารเคม)ี ให้กับ
นักศึกษา 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

นักวิทยาศาสตร์แต่ละ
ห้องปฏิบัติการ 

 
(แบบฟอร์มการยืม-คืน 
วัสดุ อุปกรณ์-สารเคมี) 

2.  เมื่อนักศึกษาส่งแบบฟอร์ม 
นักวิทยาศาสตร์ต้องตรวจสอบ
รายการวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี
ก่อนการใช้งาน วา่อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์พร้อมส าหรับน าไปใช้งาน 

ตลอดปี
การศึกษา 

นักวิทยาศาสตร์แต่ละ
ห้องปฏิบัติการ 

(แบบฟอร์มการยืม-คืน 
วัสดุ อุปกรณ์-สารเคมี) 

3. ให้บรกิาร ยืม-คืน วัสดุ อุปกรณ์ 
และสารเคมี แก่ผู้ขอรับบริการ 

ตลอดปี
การศึกษา 

นักวิทยาศาสตร์แต่ละ
ห้องปฏิบัติการ 

(แบบฟอร์มการยืม-คืน 
วัสดุ อุปกรณ์-สารเคมี) 

4. นักวิทยาศาสตร์ต้องตรวจสอบ
รายการวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีที่
นักศึกษาหรือผู้ขอรับบริการน าส่งคืน
ว่าอยู่ในสภาพสมบูรณไ์ม่มีการชรุด
หรือเสียหาย 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

นักวิทยาศาสตร์แต่ละ
ห้องปฏิบัติการ 

(แบบฟอร์มการยืม-คืน 
วัสดุ อุปกรณ์-สารเคมี) 

5. จัดเก็บวุสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี 
ให้เรียบร้อย 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

นักวิทยาศาสตร์แต่ละ
ห้องปฏิบัติการ 

(แบบฟอร์มการยืม-คืน 
วัสดุ อุปกรณ์-สารเคมี) 

 
7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

   
รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 

- แบบฟอร์มการยืม-คืน วัสดุ อุปกรณ์-สารเคมี 
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7.4 เอกสารอ้างอิง 
  ไม่มี 
8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ไม่มี 
9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการให้บริการยืม-คืนวัสดุ อุปกรณ์และสารเคมี
นั้น มีระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

1. ก าหนดผู้รบัผิดชอบและระยะเวลา
ในการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของ กระบวนการ 

ตุลาคม ผู้อ านวยการศูนย์
วิทยาศาสตร ์

ผู้อ านวยการศูนย์
วิทยาศาสตร ์

2. ด าเนนิการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, 
กันยายน 

ผู้อ านวยการศูนย์
วิทยาศาสตร ์

ผู้อ านวยการศูนย์
วิทยาศาสตร ์

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการด าเนนิงานของ
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, 
กันยายน 

นักวิทยาศาสตร ์ นักวิทยาศาสตร ์

4. รายงานผลการติดตามประเมนิผล
การด าเนินงานของกระบวนการต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, 
กันยายน 

นักวิทยาศาสตร ์ นักวิทยาศาสตร ์

5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน นักวิทยาศาสตร ์ นักวิทยาศาสตร ์

6. ประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปีถัดไป ผู้อ านวยการศูนย์
วิทยาศาสตร ์

ผู้อ านวยการศูนย์
วิทยาศาสตร ์

 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการด าเนินการให้ระบุเดือนที่ด าเนินการ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
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งานบริการห้องปฏิบัติการสาขาวิชา..............................................คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

 

  อาจารย์ ช่ือ-สกุล.................................................สาขาวิชา..............................โทรศัพท์............................. 
  เจ้าหน้าที ่ ช่ือ-สกุล.................................................สาขาวิชา..............................โทรศัพท์............................. 
  นักศกึษา  ช่ือ-สกุล.................................................สาขาวิชา..............................โทรศัพท์............................. 
  บุคคลภายนอก ช่ือ-สกุล.................................................สาขาวิชา..............................โทรศัพท์.............................     
ก าหนดยืม วัน.....................ที.่............เดือน.............................พ.ศ. ..........................เวลา........................... 
ก าหนดคืน วัน.....................ที.่............เดือน.............................พ.ศ. ..........................เวลา........................... 

รายการวัสดุอุปกรณ์-สารเคมี 
 

ล าดับที ่ รายการ จ านวน ล าดับที ่ รายการ จ านวน 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 

 
ลงชื่อ................................................... 

ผู้ขอใช้บริการ/ผู้ยืม 
ลงชื่อ................................................... 

อ.ที่ปรึกษา/อ.ผู้สอน/อ.ผู้ควบคุมงานวิจยั 

 
  อนุญาต                 ไม่อนุญาต 

ชื่อ................................................. 
(..................................................) 

ต าแหน่ง................................................. 

 
ลงชื่อ..................................................... 

ผู้ขอใช้บริการ/ผูคื้น 
 

ลงชื่อ..................................................... 
ผู้ให้บริการ/เจ้าหนา้ที ่

 
ก่อนใช้    ปกติ        ช ารุด 

        
 .................................................................................. 

หลังใช้    ปกติ         ช ารุด 
         
................................................................................. 

         ลงชื่อ…..…………………………………………… 
       ผู้ให้บริการ/เจ้าหน้าที ่

การยืม 

การคืน 

แบบฟอร์ม การยืม – คืน วัสดุอุปกรณ์-สารเคมี 
 

การอนุญาต 

การปฏิบัต ิ
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คณะผู้จัดท า 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการให้บริการยืม-คืนวัสดุ อุปกรณ์และสารเคมี 

 
 

1. นางสาวทิวา  ศักดิศ์รี  นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)  

2. นายไกรวุธ  สุขสวาง  นักวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 

3. นางสาวสวาท  พินิจผล  นักวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา) 

4. นายขจรวงศ์  ศรีวารีรัตน์ นักวิทยาศาสตร ์(ฟิสิกส์) 

5. นางสาววรากร  โฉมโสภา นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 

6. นางสาวอริสรา สิทธิศักดิ์ นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 

7. นางสาวอินทิรา เพียรสุข  นักโภชนาการ (คหกรรมศาสตร์) 


