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ระเบียบและขั้นตอนการจองใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์/ทดสอบ 
ส าหรับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
1. ส ำหรับนิสิตที่ยังไม่มีสมุดบันทึกจองใช้เครื่องมือ ให้ใช่สมุดปกอ่อนทั่วไป ขนำดประมำณ A4  
2. กรอกรำยละเอียดลงในหน้ำแรกของสมุด และตีตำรำงในหน้ำต่อๆไป ตำมตัวอย่ำงด้ำนล่ำงให้เรียบร้อย (หมำยเหตุ : ส ำหรับข้อมูลใน

หน้ำแรก นิสิตควรปรึกษำอำจำรย์ที่ปรึกษำโครงงำน) 
a. ข้อมูลหน้ำแรก 

ชื่อนิสิต :  
เบอร์โทรศัพท์ :  
โครงงำน :  
อำจำรย์ที่ปรึกษำโครงงำน : 
กรรมกำรวิทยำนิพนธ์ : (ถ้ำยังไม่มีให้เว้นว่ำงไว้) 
วัตถุประสงค์โครงงำน : (รำยละเอียดวัตถุประสงค์หลักของโครงงำน ควรสอดคล้องกับข้อเสนอโครงงำนนิสิต) 
ขอบเขตโครงงำน : (รำยละเอียดของขอบเขตกำรทดลองของนิสิต ควรสอดคล้องกับข้อเสนอโครงงำนของนิสิต) 
 

b. ตำรำงในหน้ำต่อๆไป ดังแสดงตัวอย่ำงด้ำนล่ำงนี้: 

 
3. ก่อนกำรใช้เครื่องมือวิเครำะห์ใดๆทุกครั้ง นิสิตจะต้องวำงแผนว่ำต้องกำรวิเครำะห์ด้วยวัตถุประสงค์ใด จ ำนวนชิ้นงำน และข้อมูลที่

ต้องกำร โดยข้อมูลเหล่ำนี้ให้กรอกลงในช่องคอลัมน์ที่ 2 และนิสิตต้องปรึกษำทำงอำจำรย์ที่ปรึกษำโครงงำน และให้ทำงอำจำรย์ที่
ปรึกษำลงนำมยืนยันว่ำทำงนิสิตได้เข้ำมำปรึกษำแผนกำรใช้เครื่องมือดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว (หมำยเหตุ: กำรจองใช้เครื่องมือ ในบำงครั้ง
นิสิตอำจท ำเครื่องมือเสียหำย ซ่ึงทำงอำจำรย์ที่ปรึกษำควรจะมีกำรอบรมเตือนนิสิตเบื้องต้นถึงควำมรับผิดชอบที่นิสิตพึงมีในกำรใช้
เครื่องมือแต่ละครั้ง ทั้งกำรเตรียมตัวก่อนและหลังกำรใช้งำน เนื่องจำกหำกกำรเสียหำยเกิดจำกควำมผิดของนิสิตโดยตรง ทำงภำคฯ
จะต้องให้นิสิตช ำระค่ำซ่อมเครื่องมือให้เรียบร้อย มิฉะนั้นนิสิตจะไม่สำมำรถท ำเร่ืองจบกำรศึกษำได้) 
  

4. เข้ำพบอำจำรย์ผู้รับผิดชอบในเครื่องมือที่ต้องกำรจะจอง โดยอำจำรย์ฯจะสอบถำมนิสิตถึงวัตถุประสงค์ และแผนกำรที่จะใช้เครื่องมือ
เบื้องต้น เพื่อประเมินว่ำนิสิตมีควำมพร้อมและเข้ำใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรวิเครำะห์ในแต่ละคร้ัง รวมไปถึงนิสิตได้วำงแผนจอง
เวลำที่เหมำะสมกับชิ้นงำนที่เตรียมมำจริง โดยหำกนิสิตสำมำรถตอบค ำถำมอำจำรย์ฯได้ ทำงอำจำรย์จะลงนำมอนุมัติ พร้อมลง
ระยะเวลำที่อนุญำตให้จองใช้ได้ รวมทั้งใส่ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในกำรเตรียมชิ้นงำน ในกรณีที่นิสิตไม่ได้เตรียมพร้อมในกำรท ำควำม
เข้ำใจถึงเครื่องมือที่จะใช้ อำจำรย์ฯจะไม่ลงนำมอนุมัติ และให้นิสิตกลับไปหำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อมำขอใช้จองในครั้งต่อไป โดยข้อก ำหนด
พื้นฐำนในกำรอนุมัติจองเครื่องมีดังนี้: 

 
 
 
 

คร้ังท่ี 
ช่ือเคร่ืองมือ
วเิคราะห์ 

จ านวน
ช้ินงาน 

วนั/
ระยะเวลา 

เง่ือนไขในการทดสอบ 
ลายเซนตอ์าจารย์

ท่ีปรึกษา 
ลายเซนตเ์จา้หนา้ท่ี
จองเคร่ืองมือ 

ลายเซนตเ์จา้หนา้ท่ีท่ีทดสอบ 

/ขอ้คิดเห็นและเสนอแนะ 
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a. อนุญำตให้จองใช้เครื่องมือล่วงหน้ำ เพียงหนึ่งช่วงเวลำ ต่อหนึ่งเครื่องมือ 
b. หำกจ ำเป็นต้องจองใช้แต่ละเครื่องมือล่วงหน้ำ ในหลำยๆช่วงเวลำ นิสิตจะต้องร่ำงแผนด ำเนินกำรทดลอง ที่แสดงถึงควำม

จ ำเป็นที่จะต้องจองใช้เครื่องมือล่วงหน้ำมำกกว่ำหนึ่งช่วงเวลำ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจอำจำรย์ฯว่ำเหมำะสมให้จองหรือไม่ 
c. หำกนิสิตจ ำเป็นต้องจองใช้เครื่องมือมำกกว่ำหนึ่งเครื่องมือ ในช่วงเวลำเดียวกัน ให้อำจำรย์ผู้ดูแลเครื่องมือ พิจำรณำว่ำ

เครื่องมือกลุ่มดังกล่ำวสำมำรถใช้ในช่วงเวลำเดียวกันได้หรือไม่ โดยไม่กระทบกับประสิทธิภำพกำรท ำงำนของนักวิจัยประจ ำ
เครื่องมือ รวมไปถึงควำมปลอดภัยในกำรใช้เครื่องมือ และประโยชน์ที่นิสิตจะได้รับจริง 
 

5. เมื่อได้รับอนุมัติให้จองใช้เครื่องมือแล้ว ให้นิสิตน ำสมุดจองไปท ำกำรจองเวลำกับคุณจิรำพร โดยคุณจิรำพรจะท ำกำรบันทึกกำรจองลง
บนปฏิทินออนไลน์ของภำควิชำ และกรอกรำยละเอียดเวลำจองลงในสมุด  

a. นิสิตจะต้องด ำเนินกำรจองเวลำกำรใช้เครื่องมือล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 4 วันท ำกำร หำกจ ำเป็นต้องจองภำยในระยะเวลำที่
กระชั้นกว่ำที่ก ำหนด นิสิตจะต้องติดต่อกับนักวิจัยประจ ำเครื่องมือ หรือนิสิตระดับโทหรือเอกที่มีควำมช ำนำญในเครื่องมือ
ดังกล่ำว เพื่อยืนยันว่ำนักวิจัยหรือนิสิตพี่เล้ียง ว่ำงที่จะช่วยดูแลกำรใช้เครื่องมือในช่วงเวลำดังกล่ำว 

b. หำกนิสิตจ ำเป็นต้องใช้เครื่องมือนอกเวลำรำชกำร นิสิตจะต้องกรอกเอกสำรของใช้สถำนที่นอกเวลำรำชกำรของคณะ โดยมี
กำรลงนำมอนุมัติจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ และหัวหน้ำภำควิชำฯ โดยส ำหรับนิสิตป.ตรี หรือนิสิตป.โทที่มี
ประสบกำรณ์ท ำวิจัยในภำควิชำน้อยกว่ำ 1 ปี จะต้องมีนิสิตพี่เลี้ยง นักวิจัย หรืออำจำรย์ภำคฯ เป็นผู้ดูแลตลอดกำรใช้งำน 
โดยนิสิตต้องกรอกชื่อผู้ดูแลพร้อมลำยเซ็นต์รับรองลงในเอกสำรของใช้นอกเวลำรำชกำร 

c. ส ำหรับนิสิตพี่เล้ียง (ที่มีประสบกำรณ์ท ำวิจัยในภำคนำนเกิน 1 ปี และช ำนำญในเครื่องมือที่ดูแล) จะต้องรับผิดชอบกำรใช้
เครื่องมือและสถำนที่ของน้องอย่ำงเข้มงวด โดยถือเอำควำมปลอดภัยขอผู้ใช้ สถำนที่และเครื่องมือเป็นส ำคัญ หำกพบว่ำ
นิสิตพี่เล้ียงละเลยควำมรับผิดชอบ ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อเครื่องมือฯ นิสิตจะต้องร่วมรับผิดชอบในกำรช ำระค่ำเสียหำย
ที่เกิดขึ้นจำกควำมเลินเล่อดังกล่ำว 

 
6. ในวันเวลำที่จองใช้เครื่องมือ นิสิตจะต้องมำตรงตำมเวลำที่จองใช้ และเมื่อด ำเนินกำรทดสอบเสร็จ ให้เจ้ำหน้ำที่ดูแลเครื่องมือลง

รำยละเอียดกำรใช้งำนจริง รวมไปถึงต้นทุนกำรให้นิสิตใช้เครื่องมือดังกล่ำว (เก็บไว้เป็นข้อมูลส ำหรับวำงแผน นิสิตไม่จ ำเป็นต้องช ำระ 
ยกเว้นท ำผิดระเบียบ) พร้อมลงนำมก ำกับ 

a. ในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน นิสิตต้องพวกสมุดจองฯติดตัว เพื่อใหตรวจสอบหลักฐำนกำรได้รับอนุมัติจองทุกครั้ง รวมไปถึง
เอกสำรของใช้นอกเวลำรำชกำร (หำกด ำเนินกำรช่วงนอกเวลำรำชกำร) 

b. หลังจำกที่ใช้งำนเสร็จ ให้นิสิตลงรำยละเอียดกำรใช้งำนใน Log Book ทุกครั้ง โดยกรอกรำยละเอียดเวลำ ข้อมูลของชิ้นงำน
ทดสอบ พร้อมทั้งรำยละเอียดข้อสังเกตอื่นๆ ถ้ำมี หำกไม่ลงรำยละเอียดในกำรใช้เครื่องมือ จะถูกคำดโทษในกำรจองใช้ครั้ง
ต่อไป หำกนิสิตไม่พบ Log Book ประจ ำเครื่องมือ ให้ติดต่อขอ Log Book จำกนักวิจัยประจ ำเครื่องมือหรือคุณจิรำพร 

c. หำกในระหว่ำงกำรใช้งำน หรือหลังกำรใช้งำน นิสิตสังเกตข้อผิดพลำดของเครื่องมือ ให้แจ้งนักวิจัยฯทุกครั้ง เพื่อที่จะได้เข้ำ
ท ำกำรป้องกันแก้ไขไม่ให้เครื่องมือเสียหำยทันท่วงที หำกพบว่ำเครื่องมือเกิดควำมเสียหำยหลังจำกที่นิสิตใช้เครื่องมือ ทำง
ภำคฯจะตั้งอนุกรรมกำรสอบสวนสำเหตุของควำมเสียหำย ซ่ึงหำกสำเหตุเกิดจำกควำมเลินเล่อของนิสิต นิสิตจะต้องชดใช้
ค่ำเสียหำยตำมที่อนุกรรมกำรฯก ำหนด ไม่เช่นนั้นนิสิตจะไม่สำมำรถท ำเรื่องขอใช้เครื่องมือและท ำเอกสำรขอจบกำรศึกษำ
ได ้

d. หำกนิสิตต้องกำรยกเลิกกำรจอง ให้ด ำเนินกำรยกเลิกล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วันท ำกำรก่อนวันเวลำที่ได้จองใช้ไว้ หรือในกรณี
ที่เตรียมตัวอย่ำงล้มเหลว ต้องยกเลิกกะทันหัน ให้ชี้แจงเหตุผลกับทำงทำงเจ้ำหน้ำทิ่ พร้อมลงรำยละเอียดกำรยกเลิกในสมุด
จอง 

e. หำกนิสิตมำสำยกว่ำเวลำนัดเกิน 15 นำที ให้เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรยกเลิกกำรจองครั้งนั้น และท ำกำรคิดค่ำใช้จ่ำย 25% ของ
อัตรำค่ำบริกำรที่จองไว้ โดยหลังจำกช ำระค่ำปรับ ให้เย็บใบเสร็จกำรช ำระไว้ในสมุดจองเพื่อยืนยันว่ำได้ท ำกำรช ำระ
เรียบร้อยแล้ว หำกนิสิตไม่ด ำเนินกำรช ำระ นิสิตจะไม่ได้รับอนุญำตในกำรจองใช้เครื่องมืออีกต่อไป 

f. หำกนิสิตด ำเนินกำรใช้เครื่องโดยพลกำร โดยไม่ผ่ำนกำรจองใช้เครื่องมือ และถูกไต่สวนว่ำผิดจริง นิสิตจะต้องช ำระค่ำปรับ
ในกำรใช้เครื่องมือดังกล่ำวในอัตรำเต็ม หำกไม่ด ำเนินกำรช ำระนิสิตจะไม่ได้รับอนุญำตในกำรจองใช้เครื่องมืออีกต่อไป 

 
 
 


