ระเบียบและขอปฏิบัติของหองปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1. ระเบียบและขอปฏิบัติของหองปฏิบัติการ
ระเบี ยบและขอปฏิบั ติของห องปฏิ บั ติการ เป นเพีย งขอควรปฏิ บัติ ในภาพรวมที่ผู ขอใชบ ริการ
สําหรับการทํางานวิจัย งานวิจัยปญหาพิเศษหรือโครงการตางๆ จะตองทราบและลงนามยอมรับขอตกลง ทั้งนี้
เพื่อใหทุกคนปฏิบัติเปนไปตามหลักเกณฑเดียวกัน ตามที่คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ไดกําหนดขึ้น และปองกันการขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นไดจากการทดลอง ชวยใหการปฏิบัติงานไดสะดวก
เปนขั้นตอน มีความเปนระเบียบเรียบรอยและงายตอการติดตามตรวจสอบ โดยมีขอปฏิบัติ ดังนี้
1.1 การติดตอเพื่อขอใชบริการมีขั้นตอนการขอใชบริการดังนี้
1.1.1 ผูตองการใชเครื่องมือตองอานระเบียบและขอปฏิบัติ พรอมทั้งลงนามยินยอม
ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอใชหองปฏิบัติการและเครื่องมือ
1.1.2 ติดตอขอแบบฟอรมที่เจาหนาที่หองปฏิบัติการและเลือกใชแบบฟอรมใหถูกตอง
กรอกรายละเอียดใหครบถวนชัดเจน ซึ่งแบบฟอรมที่เกี่ยวของมีดังตอไปนี้
1) แบบฟอรมการขอใชหองปฏิบัติการ
2) แบบฟอรมการขอใชเครื่องมือวิทยาศาสตร
3) แบบฟอรมการยืมวัสดุ/อุปกรณวิทยาศาสตร
4) แบบฟอรมการเบิกสารเคมีและวัสดุสิ้นเปลือง
1.1.3 ผู ติ ด ต อขอใช บ ริ การนํ า “ระเบี ย บและข อปฏิ บั ติ และแบบฟอร มอื่ น ๆ” เสนอ
อาจารย ที่ป รึกษาเพื่ อพิ จารณาลงนามให ความเห็ นชอบ (กรณีผู ขอใช บริ การเปน นักศึกษา) และนําเสนอ
อาจารยผูดูแลหองปฏิบัติการเพื่อพิจารณาลงนามอนุมัติ กอนเขาใชบริการเครื่องมือทุกครั้ง
1.1.4 ผูติดตอขอใชบริการสง “ระเบียบและขอปฏิบัติ และแบบฟอรมอื่นๆ”ที่ไดรับความ
เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและไดรับอนุมัติ จากอาจารย ผูดูแลหองปฏิ บัติการ ใหกับเจาหนาที่ โดยต องส ง
เอกสารลวงหนาอยางนอย 2 วัน(ไมนับวันหยุดราชการ) กอนติดตอรับเครื่องมือหากไมมาติดตอขอรับเครื่องมือ
ถือวาสละสิทธิ์
1.1.5 ผูตองการใชเครื่องมือสามารถติดตอเจาหนาที่เพื่อขอใชบริการไดที่สาขาวิชาตางๆ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเฉพาะเวลา 09.00-12.00 น. ทุกวันจันทร-ศุกร เทานั้น
ทั้งนี้ เจาหนาที่ หมายถึง เจาหนาที่หองปฏิบัติการ ภายในสาขาวิชานั้นๆและอาจารยผูดูแล
หองปฏิบัติการหมายถึง ประธานสาขาวิชาหรืออาจารยผูดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตรในสาขาวิชานั้นๆ

1.2 ขอปฏิบัติในการขอใชหองปฏิบัติการ มีดังนี้
1.2.1 ห อ งปฏิ บั ติ ก ารจะเป ด ให ใ ช บ ริ ก ารในวั น และเวลาราชการ (จั น ทร -ศุ ก ร เวลา
08.30-16.30น.) โดยตองแจ งเจาหนาที่กอนทุกครั้งที่ ขอใช เพื่อทําการเป ดหองปฏิบัติการให สามารถยื่ น
แบบฟอรมขอใชบริการไดตอเนื่องครั้งละไมเกิน 2 เดือน
1.2.2 กรณีขอใชหองปฏิบัติการนอกวันและเวลาราชการ (จันทร-ศุกร เวลา16.30-20.00
น.เสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ เวลา08.30-17.00น.) หากมีความจําเปนตองใชหลังเวลาดังกลาว ตอง
ขออนุมัติเปนกรณีพิเศษเปนรายๆไปซึ่งในการขอใชหองนอกเวลาราชการตองอยูในความดูแลและรับผิดชอบ
ของอาจารยที่ปรึกษาดวย
1.2.3 ให เ บิ ก กุ ญ แจห อ งปฏิ บั ติ ก ารได เ ฉพาะในกรณี ข อใช ห อ งปฏิ บั ติ ก ารนอกเวลา
ราชการเทานั้น และตองจายเงินมัดจําคากุญแจไวใหกับเจาหนาที่ดอกละ 100 บาท/หอง/ลอคเกอร และจะ
ไดรับเงินคืนเมื่อนํากุญแจมาคืน
1.2.4 หามนํากุญแจหองปฏิบัติการและกุญแจลอคเกอรไปกอปปเอง หรือนําไปใหผูอื่น
ยืมหรือใชตอโดยเด็ดขาด หากจับไดคณะวิทยาศาสตร จะพิจารณาตัดสิทธิ์ในการขอใชหองปฏิบัติการของผูขอใช
บริการและผูยืมตอ เปนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
1.2.5 แตงกายสุภาพเรียบรอย ไมใสกางเกงขาสั้น รองเทาแตะ และสวมเสื้อกาวนทุก
ครั้งทีป่ ฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ
1.2.6 กอนลงมือใชหองปฏิบัติการตองอานและทําความเขาใจวิธีการทดลองกอน หาก
สงสัยขั้นตอนใดใหสอบถามอาจารยที่ปรึกษา
1.2.7 หามสูบบุหรี่ นําอาหารหรือขนม เขาไปรับประทานในหองปฏิบัติการโดยเด็ดขาด
1.2.8 การทําการทดลองกับสารที่ทําใหเกิดกาซ กลิ่น ควัน ไอกรด ใหทําในตูดูดควัน
1.2.9 หามทิ้งของเหลว หรือสารเคมีที่เปนอันตราย รวมทั้งเศษขยะตางๆ ลงในอางน้ํา
สําหรับลางเครื่องแกวโดยเด็ดขาด ใหทิ้งในที่จัดเตรียมไวใหเทานั้น
1.2.10 เมื่อเกิดอุบัติเหตุไมวาจะมากหรือนอย ตองแจงเจาหนาที่หรืออาจารยที่ปรึกษา ให
ทราบทันที
1.2.11 ลงบันทึกการเขา-ออกหองปฏิบัติการ ในสมุดการใชหองปฏิบัติการ (Log Book) ทุก
ครั้ง
1.2.12 ตองรับผิดชอบดูแลความเรียบรอยในการเปด-ปด ประตู หนาตาง กอกน้ํา ไฟฟา
รวมทั้งทําความสะอาดบริเวณโตะปฏิบัติการ พื้นหอง เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณใหเรียบรอยทุกครั้งที่ใช
บริการ
1.2.13 หากเกิดความเสียหายตอเครื่องมือ อุปกรณ และหองปฏิบัติการ โดยพิจารณา
แลววาเปนเหตุเนื่องมาจากความประมาทเลินเลอ ผูขอใชบริการจะยินดีรับผิดชอบคาเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริง

1.2.14 นักศึกษาจะตองประพฤติตนใหอยูในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย อยู
ในระเบียบวินัย และไมกระทําการใดๆที่สรางความเสื่อมเสียใหแกตนเอง และมหาวิทยาลัย
1.3 ขอปฏิบัติในการขอใชเครื่องมือวิทยาศาสตร
1.3.1 สามารถยื่ นแบบฟอรมขอใช เครื่ องมือได ครั้ งละไมเ กิน 2 เดื อน (กรณีเ ครื่ องมือที่
ประจําอยูแตละหองปฏิบัติการ)
1.3.2 สามารถยื่นแบบฟอรมขอใชเครื่องมือไดครั้งละไมเกิน 3 วัน (กรณีเครื่องมือที่นําไปใช
นอกสถานที)่
1.3.3 ผูขอใชบริการตองผานการทดสอบหรือการอบรมการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรจาก
เจาหนาที่ อาจารยที่ปรึกษา หรืออาจารยผูดูแลหองปฏิบัติการกอน จึงจะไดรับอนุญาตใหใชเครื่องมือนั้นๆได
1.3.4 ลงบันทึกตารางการจองขอใชเครื่องมือลวงหนาไดไมเกิน 2 วัน และตอเนื่องไดครั้ง
ละไมเกิน 3 วัน หากไมมาติดตอขอใชบริการตามวัน เวลาที่จองไว ถือวาทานสละสิทธิ์ และใหผูที่จองขอใช
เครื่องมือตอจากทานเปนผูใชเปนรายตอไป
1.3.5 ตองปฏิบัติตามคูมือการใชเครื่องเสมอและตองปฏิบัติตามขอควรระวังของเครื่องมือ
แตละเครื่องอยางเครงครัด หากเกิดเหตุขัดของหรือชํารุดเสียหายใหแจงเจาหนาที่ทันที
1.3.6 เมื่อใชเครื่องมือเสร็จแลว ใหลงบันทึกการใชงานในสมุด Logbook ทุกครั้งและทํา
ความสะอาด จัดเครื่องมือใหอยูในสภาพเรียบรอยพรอมใชงานไดตอไป
1.3.7 หากเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ ป ระกอบเกิ ด ความเสี ย หาย ชํ า รุ ด หรื อ ขั ด ข อ ง โดย
พิจารณาแลววาเปนเหตุเนื่องมาจากการใชงานอยางไมระมัดระวัง หรือจากความประมาทเลินเลอของผูขอใช
บริการ จะยินดีรับผิดชอบคาเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริง
1.4 ขอปฏิบัติในการยืมวัสดุ และอุปกรณวิทยาศาสตร มีดังนี้
1.4.1 สามารถยื่นแบบฟอรมขอยืมไดครั้งละไมเกิน 2 เดือน ยกเวนกรณีที่อุปกรณบางอยาง
มีจํานวนจํากัดหรือมีผูขอยืมใชเปนจํานวนมาก อาจจะใหยืมไดครั้งละไมเกิน 1 อาทิตย และใหยืมไดในจํานวน
ที่จํากัด โดยพิจารณาตามความเหมาะสม หรือตามเหตุผลและความจําเปนของผูยืม
1.4.2 ตรวจสอบความถูกตองของรายการ จํานวน และสภาพของวัสดุ อุปกรณที่ขอยื ม
กอนนําไปใช หากพบวาชํารุดเสียหาย หรือมีจํานวนไมครบใหรีบแจงเจาหนาที่ทันที เพราะจะไมรับผิดชอบ
ภายหลังจากการเบิกของไปแลว
1.4.3 ในกรณีจําเปนตองใชวัสดุ อุปกรณอยางเรงดวน ใหผูขอยืมชี้แจงเหตุผลและความ
จําเปนกับอาจารยผูดูแลหองปฏิบัติการเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป หากผูขอยืมเปนนิสิตใหอาจารยที่ปรึกษา
ชี้แจงเหตุผล

1.4.4 วัสดุ อุปกรณที่นํามาคืน ตองทําความสะอาดใหเรียบรอย เช็ดลางปากกาที่เขียนไว
และลอกสติกเกอรที่ติดออกใหหมด จะไมรับคืนอุปกรณที่ ไมสะอาด และชํารุดเสียหาย ในกรณีอุปกรณชํารุด
เสียหายผูขอยืมจะยินดีรับผิดชอบคาเสียหายเปนเงินตามราคาของอุปกรณนั้นๆ หรือตามที่ทางคณะฯกําหนด
1.4.5 กรณีไมสงวัสดุ อุปกรณคืนตามระยะเวลาที่กําหนด ผูขอยืมจะตองเสียคาปรับเปน
เงินวันละ 5 บาท
1.5 ขอปฏิบัติในการเบิกสารเคมี และวัสดุสิ้นเปลือง มีดังนี้
1.5.1 นักศึกษาสามารถเบิกสารเคมี และวัสดุสิ้นเปลืองได ภายในวงเงินไมเกิน 300 บาท
หากเบิกเกิน 300 บาท นักศึกษาตองชําระเงินในสวนที่เกินเอง
1.5.2 หากผูขอเบิกไมมาติดตอขอรับของที่ยืนเรื่องเบิกไว ขอสงวนสิทธิ์วาทานไดมียอด
ใชจายตามรายการที่เบิกไว
1.5.3 จํานวนที่ขอเบิกตองไมมากจนเกินไป เพราะสารเคมีที่ใชไมหมดไมสามารถเทคืน
ใสขวดบรรจุเดิมได หรือเสื่อมสภาพนํามาใชอีกไมได
1.5.4 ตรวจสอบความถูกตองของรายการ และจํานวนที่ขอเบิกใหเรียบรอยกอนรับของ
เมื่อสิ้นสุดการทํางานวิจัยแลว ผูขอใชบริการจะตองคืนกุญแจหองปฏิบัติการ และกุญแจ
ล็อคเกอร อุ ป กรณ ต างๆและต องเก็ บ ตั ว อย างการทดลอง ออกจากตู เ ย็ น ตู แช แข็ ง และตู ล อคเกอร ให
เรี ย บร อ ย พร อ มทั้ ง ทํ า ความสะอาดบริ เ วณโต ะ ปฏิ บั ติ ก าร พื้ น ห อ ง ตู ดู ด ควั น เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ
วิทยาศาสตรใหเรียบรอย

