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ระเบียบและขั้นตอนการจองใช้เครื่องมือวิเคราะห์/ทดสอบ
สาหรับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. สำหรับนิสิตที่ยังไม่มีสมุดบันทึกจองใช้เครื่องมือ ให้ใช่สมุดปกอ่อนทั่วไป ขนำดประมำณ A4
2. กรอกรำยละเอียดลงในหน้ำแรกของสมุด และตีตำรำงในหน้ำต่อๆไป ตำมตัวอย่ำงด้ำนล่ำงให้เรียบร้อย (หมำยเหตุ : สำหรับข้อมูลใน
หน้ำแรก นิสิตควรปรึกษำอำจำรย์ที่ปรึกษำโครงงำน)
a. ข้อมูลหน้ำแรก
ชื่อนิสิต :
เบอร์โทรศัพท์ :
โครงงำน :
อำจำรย์ที่ปรึกษำโครงงำน :
กรรมกำรวิทยำนิพนธ์ : (ถ้ำยังไม่มีให้เว้นว่ำงไว้)
วัตถุประสงค์โครงงำน : (รำยละเอียดวัตถุประสงค์หลักของโครงงำน ควรสอดคล้องกับข้อเสนอโครงงำนนิสิต)
ขอบเขตโครงงำน : (รำยละเอียดของขอบเขตกำรทดลองของนิสิต ควรสอดคล้องกับข้อเสนอโครงงำนของนิสิต)
b. ตำรำงในหน้ำต่อๆไป ดังแสดงตัวอย่ำงด้ำนล่ำงนี้:

ครั้งที่

ชื่อเครื่ องมือ
วิเคราะห์

จานวน
ชิ้นงาน

วัน/
ระยะเวลา

เงื่อนไขในการทดสอบ

ลายเซนต์อาจารย์
ที่ปรึ กษา

ลายเซนต์เจ้าหน้าที่
จองเครื่ องมือ

ลายเซนต์เจ้าหน้าที่ที่ทดสอบ
/ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ

3. ก่อนกำรใช้เครื่องมือวิเครำะห์ใดๆทุกครั้ง นิสิตจะต้องวำงแผนว่ำต้องกำรวิเครำะห์ด้วยวัตถุประสงค์ใด จำนวนชิ้นงำน และข้อมูลที่
ต้องกำร โดยข้อมูลเหล่ำนี้ให้กรอกลงในช่องคอลัมน์ที่ 2 และนิสิตต้องปรึกษำทำงอำจำรย์ที่ปรึกษำโครงงำน และให้ทำงอำจำรย์ที่
ปรึกษำลงนำมยืนยันว่ำทำงนิสิตได้เข้ำมำปรึกษำแผนกำรใช้เครื่องมือดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว (หมำยเหตุ: กำรจองใช้เครื่องมือ ในบำงครั้ง
นิสิตอำจทำเครื่องมือเสียหำย ซึ่งทำงอำจำรย์ที่ปรึกษำควรจะมีกำรอบรมเตือนนิสิตเบื้องต้นถึงควำมรับผิดชอบที่นิสิตพึงมีในกำรใช้
เครื่องมือแต่ละครั้ง ทั้งกำรเตรียมตัวก่อนและหลังกำรใช้งำน เนื่องจำกหำกกำรเสียหำยเกิดจำกควำมผิดของนิสิตโดยตรง ทำงภำคฯ
จะต้องให้นิสิตชำระค่ำซ่อมเครื่องมือให้เรียบร้อย มิฉะนั้นนิสิตจะไม่สำมำรถทำเรื่องจบกำรศึกษำได้)
4. เข้ำพบอำจำรย์ผู้รับผิดชอบในเครื่องมือที่ต้องกำรจะจอง โดยอำจำรย์ฯจะสอบถำมนิสิตถึงวัตถุประสงค์ และแผนกำรที่จะใช้เครื่องมือ
เบื้องต้น เพื่อประเมินว่ำนิสิตมีควำมพร้อมและเข้ำใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรวิเครำะห์ในแต่ละครั้ง รวมไปถึงนิสิตได้วำงแผนจอง
เวลำที่เหมำะสมกับ ชิ้นงำนที่เตรียมมำจริง โดยหำกนิสิตสำมำรถตอบคำถำมอำจำรย์ฯได้ ทำงอำจำรย์จะลงนำมอนุมัติ พร้อ มลง
ระยะเวลำที่อนุญำตให้จองใช้ได้ รวมทั้งใส่ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในกำรเตรียมชิ้นงำน ในกรณีที่นิสิตไม่ได้เตรียมพร้อมในกำรทำควำม
เข้ำใจถึงเครื่องมือที่จะใช้ อำจำรย์ฯจะไม่ลงนำมอนุมัติ และให้นิสิตกลับไปหำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อมำขอใช้จองในครั้งต่อไป โดยข้อกำหนด
พื้นฐำนในกำรอนุมัติจองเครื่องมีดังนี้:
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a. อนุญำตให้จองใช้เครื่องมือล่วงหน้ำ เพียงหนึ่งช่วงเวลำ ต่อหนึ่งเครื่องมือ
b. หำกจำเป็นต้องจองใช้แต่ละเครื่องมือล่วงหน้ำ ในหลำยๆช่วงเวลำ นิสิตจะต้องร่ำงแผนดำเนินกำรทดลอง ที่แสดงถึงควำม
จำเป็นที่จะต้องจองใช้เครื่องมือล่วงหน้ำมำกกว่ำหนึ่งช่วงเวลำ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจอำจำรย์ฯว่ำเหมำะสมให้จองหรือไม่
c. หำกนิสิตจำเป็นต้องจองใช้เครื่องมือมำกกว่ำหนึ่งเครื่ องมือ ในช่วงเวลำเดียวกัน ให้อำจำรย์ผู้ดูแลเครื่องมือ พิจำรณำว่ำ
เครื่องมือกลุ่มดังกล่ำวสำมำรถใช้ในช่วงเวลำเดียวกันได้หรือไม่ โดยไม่กระทบกับประสิทธิภำพกำรทำงำนของนักวิจัยประจำ
เครื่องมือ รวมไปถึงควำมปลอดภัยในกำรใช้เครื่องมือ และประโยชน์ที่นิสิตจะได้รับจริง
5. เมื่อได้รับอนุมัติให้จองใช้เครื่องมือแล้ว ให้นิสิตนำสมุดจองไปทำกำรจองเวลำกับคุณจิรำพร โดยคุณจิรำพรจะทำกำรบันทึกกำรจองลง
บนปฏิทินออนไลน์ของภำควิชำ และกรอกรำยละเอียดเวลำจองลงในสมุด
a. นิสิตจะต้องดำเนินกำรจองเวลำกำรใช้เครื่องมือล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 4 วันทำกำร หำกจำเป็นต้องจองภำยในระยะเวลำที่
กระชั้นกว่ำที่กำหนด นิสิตจะต้องติดต่อกับนักวิจัยประจำเครื่องมือ หรือนิสิตระดับโทหรือเอกที่มีควำมชำนำญในเครื่องมือ
ดังกล่ำว เพื่อยืนยันว่ำนักวิจัยหรือนิสิตพี่เลี้ยง ว่ำงที่จะช่วยดูแลกำรใช้เครื่องมือในช่วงเวลำดังกล่ำว
b. หำกนิสิตจำเป็นต้องใช้เครื่องมือนอกเวลำรำชกำร นิสิตจะต้องกรอกเอกสำรของใช้สถำนที่นอกเวลำรำชกำรของคณะ โดยมี
กำรลงนำมอนุมัติจ ำกอำจำรย์ที่ป รึ ก ษำวิทยำนิ พ นธ์ และหั ว หน้ำ ภำควิ ชำฯ โดยส ำหรับ นิสิตป.ตรี หรือ นิ สิตป.โทที่ มี
ประสบกำรณ์ทำวิจัยในภำควิชำน้อยกว่ำ 1 ปี จะต้องมีนิสิตพี่เลี้ยง นั กวิจัย หรืออำจำรย์ภำคฯ เป็นผู้ดูแลตลอดกำรใช้งำน
โดยนิสิตต้องกรอกชื่อผู้ดูแลพร้อมลำยเซ็นต์รับรองลงในเอกสำรของใช้นอกเวลำรำชกำร
c. สำหรับนิสิตพี่เลี้ยง (ที่มีประสบกำรณ์ทำวิจัยในภำคนำนเกิน 1 ปี และชำนำญในเครื่องมือที่ดูแล) จะต้องรับผิดชอบกำรใช้
เครื่องมือและสถำนที่ของน้องอย่ำงเข้มงวด โดยถือเอำควำมปลอดภัยขอผู้ใช้ สถำนที่และเครื่องมือเป็นสำคัญ หำกพบว่ำ
นิสิตพี่เลี้ยงละเลยควำมรับผิดชอบ ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อเครื่องมือฯ นิสิตจะต้องร่วมรับผิดชอบในกำรชำระค่ำเสียหำย
ที่เกิดขึ้นจำกควำมเลินเล่อดังกล่ำว
6. ในวันเวลำที่จองใช้เ ครื่องมือ นิสิตจะต้องมำตรงตำมเวลำที่จองใช้ และเมื่อดำเนินกำรทดสอบเสร็จ ให้ เจ้ำหน้ำที่ดูแลเครื่องมือลง
รำยละเอียดกำรใช้งำนจริง รวมไปถึงต้นทุนกำรให้นิสิตใช้เครื่องมือดังกล่ำว (เก็บไว้เป็นข้อมูลสำหรับวำงแผน นิสิตไม่จำเป็นต้องชำระ
ยกเว้นทำผิดระเบียบ) พร้อมลงนำมกำกับ
a. ในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน นิสิตต้องพวกสมุดจองฯติดตัว เพื่อใหตรวจสอบหลักฐำนกำรได้รับอนุมัติจองทุกครั้ง รวมไปถึง
เอกสำรของใช้นอกเวลำรำชกำร (หำกดำเนินกำรช่วงนอกเวลำรำชกำร)
b. หลังจำกที่ใช้งำนเสร็จ ให้นิสิตลงรำยละเอียดกำรใช้งำนใน Log Book ทุกครั้ง โดยกรอกรำยละเอียดเวลำ ข้อมูลของชิ้นงำน
ทดสอบ พร้อมทั้งรำยละเอียดข้อสังเกตอื่นๆ ถ้ำมี หำกไม่ลงรำยละเอียดในกำรใช้เครื่องมือ จะถูกคำดโทษในกำรจองใช้ครั้ง
ต่อไป หำกนิสิตไม่พบ Log Book ประจำเครื่องมือ ให้ติดต่อขอ Log Book จำกนักวิจัยประจำเครื่องมือหรือคุณจิรำพร
c. หำกในระหว่ำงกำรใช้งำน หรือหลังกำรใช้งำน นิสิตสังเกตข้อผิดพลำดของเครื่องมือ ให้แจ้งนักวิจัยฯทุกครั้ง เพื่อที่จะได้เข้ำ
ทำกำรป้องกันแก้ไขไม่ให้เครื่องมือเสียหำยทันท่วงที หำกพบว่ำเครื่องมือเกิดควำมเสียหำยหลังจำกที่นิสิตใช้เครื่องมือ ทำง
ภำคฯจะตั้งอนุกรรมกำรสอบสวนสำเหตุของควำมเสียหำย ซึ่งหำกสำเหตุเกิดจำกควำมเลินเล่อของนิสิต นิสิตจะต้องชดใช้
ค่ำเสียหำยตำมที่อนุกรรมกำรฯกำหนด ไม่เช่นนั้นนิสิตจะไม่สำมำรถทำเรื่องขอใช้เครื่องมือและทำเอกสำรขอจบกำรศึกษำ
ได้
d. หำกนิสิตต้องกำรยกเลิกกำรจอง ให้ดำเนินกำรยกเลิกล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วันทำกำรก่อนวันเวลำที่ได้จองใช้ไว้ หรือในกรณี
ที่เตรียมตัวอย่ำงล้มเหลว ต้องยกเลิกกะทันหัน ให้ชี้แจงเหตุผลกับทำงทำงเจ้ำหน้ำทิ่ พร้อมลงรำยละเอียดกำรยกเลิกในสมุด
จอง
e. หำกนิสิตมำสำยกว่ำเวลำนัดเกิน 15 นำที ให้เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรยกเลิกกำรจองครั้งนั้น และทำกำรคิดค่ำใช้จ่ำย 25% ของ
อัตรำค่ำ บริก ำรที่จ องไว้ โดยหลังจำกชำระค่ำปรับ ให้ เย็บ ใบเสร็จ กำรชำระไว้ในสมุดจองเพื่อยืนยันว่ำ ได้ทำกำรชำระ
เรียบร้อยแล้ว หำกนิสิตไม่ดำเนินกำรชำระ นิสิตจะไม่ได้รับอนุญำตในกำรจองใช้เครื่องมืออีกต่อไป
f. หำกนิสิตดำเนินกำรใช้เครื่องโดยพลกำร โดยไม่ผ่ำนกำรจองใช้เครื่องมือ และถูกไต่สวนว่ำผิดจริง นิสิตจะต้องชำระค่ำปรับ
ในกำรใช้เครื่องมือดังกล่ำวในอัตรำเต็ม หำกไม่ดำเนินกำรชำระนิสิตจะไม่ได้รับอนุญำตในกำรจองใช้เครื่องมืออีกต่อไป
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