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บทที่ 1  
บทนำ 

 
1.1 ความเป็นมา 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร เริ่มเปิดสอน
มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 จนถึงปัจจุบัน สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารมีจัด
การศึกษาโดยเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ และทักษะในด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารไร้
สายและเคลื่อนที่ เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรม 4.0  
 

 สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีอาจารย์ทั้งหมด 7 คน (ปี 2564) และวิศวกรไฟฟ้า 
ปฏิบัติการ 1 คน เป็นเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มี
หน้าที่หลักในการควบคุมดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ 
ภายในสาขาวิชา ให้มีความพร้อมในการสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์ นักศึกษา ผู้ใช้บริการ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จากการที่ได้งานปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ ผู้จัดทำได้เห็นถึงความสำคัญและความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีคู่มือในการปฏิบัติงาน จึงได้มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานนี้ขึ้นมา  
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและกระบวนการของงาน การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์/เครื่องมือ/อุปกรณ์ เบื้องต้น 
ของสาขาวิชา  
 1.2.2 เพื่อใช้เป็นคู่มือหรือแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติงานในการดูแลรักษา ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์/
เครื่องมือ/อุปกรณ์ เบื้องต้น ของสาขาวิชา สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องทุกขั้นตอน ลดข้อผิดพลาด
และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.2.3 เพื่อให้เครื่องมือ/อุปกรณ์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะการทำงานสูง และ
มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น 
 1.2.4 เพื่อความปลอดภัย (Safety) ต่อผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 1.2.5 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประหยัดเวลา ประหยัดพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำงาน และการพัฒนางาน 
 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.3.1 ได้งานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด 
 1.3.2 บุคคลากรสามารถทำงานแทนกันได้ 
 1.3.3 ลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน ลดข้อผิดพลาดจาการทำงานที่ไม่เป็นระบบ 
 1.3.4 ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 
 1.3.5 ออกแบบระบบงานใหม่และปรับปรุงการทำงานที่ดีขึ้น 
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1.4 ขอบเขต 
 คู่มือปฏิบัติงานนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบ ซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษา
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยภายในคู่มือปฏิบัติงาน
นี้ จะมีรายละเอียดเบื้องต้นของเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์แต่ละชนิด และห้องปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ตำแหน่งพื้นที่จัดเก็บ พร้อมทั้งวิธีการดูแลบำรุงรักษาและการจัดเก็บเบื้องต้น วิธีตรวจสอบ
เครื่องมือ อุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพบว่ามีเครื่องมือ อุปกรณ์หรือครุภัณฑ์
ชำรุด ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งช่วยลดความเสี่ยงที่
เป็นอันตรายของผู้ใช้หรือผู้ปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดขึ้นจากเครื่องมือ อุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ที่ชำรุด  
 
1.5 คำจำกัดความ 
 ห้องปฏิบัติการ (Laboratory) เรียกสั้น ๆ ว่า ห้องแล็บ (Lab) คือสถานที่ซึ่งอยู่ในสภาวะที่ถูก
ควบคุม และเป็นที่สำหรับการวิจัย การทดลอง และการวัดทางวิทยาศาสตร์หรือทางเทคนิค 
 เครื่องมือ เครื่องมือในห้องปฏิบัติการหมายถึงอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่นักวิทยาศาสตร์
ใช้ขณะทำงานในห้องปฏิบัติการ  
 การบำรุงรักษา (Maintenance) เป็นการทำงานที่ทำให้อุปกรณ์ เครื่องจักร ครุภัณฑ์ และ 
อื่น ๆ สามารถทำงานได้ตามความประสงค์และปลอดภัยต่อผู้ที่ใช ้ 
 วัสดุ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติโดยทั่วไปมีมูลค่าไม่
สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร ได้แก่ วัสดุสำนักงาน เป็นต้น หน่วยงานจะรับรู้วัสดุคงเหลือในราคา
ทุน ซึ่งโดยหลักการหน่วยงานอาจรับรู้วัสดุเป็นสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายก่อน แล้วจึงตรวจนับและ
ปรับปรุงตอนสิ้นปีงบประมาณก็ได้  
 ครุภัณฑ์ หมายถึง สินทรัพย์ที่ส่วนงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานมีลักษณะคงทนและมีอายุ
การใช้งานเกินกว่า 1 ปี โดยให้บันทึกรับรู้ครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป ได้แก่ สิ่งของที่
โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนนาน เมื่อชำรุด เสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิม ตามราคาทุนเป็นรายการสินทรัพย์ถาวรในบัญชีของส่วนงาน โดยบันทึกรายละเอียด
ครุภัณฑ์ในทะเบียนคุมทรัพย์สินและให้คำนวณค่าเสื่อมราคาประจำป ี
 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ ์หมายถึง วัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวร มีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุด 
ไม่ถึง ๕,๐๐๐.-บาท ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ และให้บันทึก
รายละเอียดของหลักเกณฑ์ดังกล่าวในทะเบียนคุมทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการควบคุมรายการ
ทรัพยส์ินของทางมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปี 
 ประธานสาขาวิชา หมายถึง ประธานสาขาวิชาในคณะ เป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณบดี มีหน้าที่บริหารจัดการ ตัดสินใจ กำกับดูแล ในสาขาวิชาที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย เป็นไปตามนโยบายของคณะ และมหาวิทยาลัย 
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บทที่ 2  
บทบาทหน้าที่ความรับผดิชอบและการบริหารจัดการ 

 
2.1 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์/เครื่องมือ/
อุปกรณ์ เบื้องต้น มีดังน้ี 
 2.1.1 ประธานสาขาวิชาฯ มีหน้าที ่
   - ตัดสินใจ อนุมัติเห็นชอบ การซ่อมแซม การซ่อมบำรุงรักษา การจัดซื้อ จัดจ้าง 
เปลี่ยนสิ้นส่วน อะไหล่/ซื้อทดแทน ของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือครุภัณฑ์และอื่น ๆ ในสาขาวิชาฯ 
   - กำกับดูแล มอบหมายงาน ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
งาน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในสาขาวิชา 
   - วางแผน บริหารจัดการส่วนต่าง ๆ ในสาขาวิชา และแก้ไขปัญหาในหน้าที่รับผิดชอบ 
ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นไปตามนโยบายของคณะ และมหาวิทยาลัย 
 2.1.2 อาจารย์ผู้สอน มีหน้าที่ 
   - ปรึกษาวางแผน กำกับดูแลให้คำแนะนำ มอบหมายงาน ติดตามและประเมินผลงาน 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในการเตรียมการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และงานอ่ืน ๆ  
   - จัดการเรียนการสอนถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือแนวทางปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง
กำกับดูแลนักศึกษา บุคคลากรหรือผู้ที่มาใช้บริการ โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการค่อยให้การสนับสนุน 
   - ตรวจสอบเบื้องต้น แจ้งซ่อม/ชำรุด วัสด/ุอุปกรณ/์เครื่องมือหรือครุภัณฑ์ในสาขาวิชา 
 2.1.3 เจ้าหน้าที่พัสดุ มีหน้าที่ 
   - จัดทำทะเบียน วัสดุ ครุภัณฑ์ ภายในคณะ 
   - ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เบิกจ่ายพัสด/ุครุภัณฑ ์ในคณะตามกฎระเบียบทางราชการ 
   - รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ ตรวจนบั พัสดุ คงเหลือประจำปภีายในคณะ 
   - ดำเนินการจำหน่ายพัสดุ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไป ตามกฎระเบียบทางราชการ 
   - จัดทำและจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของในงาน เพื่อรายงานให้หัวหน้าหน่วยงาน 
 2.1.4 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ) มีหน้าที่ 
   - จัดทำทะเบียนข้อมูลหนังสือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือครุภัณฑ์ในสาขาวิชาฯ 
   - ควบคุมการใช้งานหนังสือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือครุภัณฑ์ในสาขาวิชาฯ 
   - ควบคุมการยืม/คืน และ การเบิก/จ่าย หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือครุภัณฑ ์
   - รับแจ้งชำรุด ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือครุภัณฑ์ 
และดำเนินการตามขึ้นตอนที่กำหนด 
   - จัดเก็บ ดูแลรักษา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือครุภัณฑ์ในสาขาวิชาฯ ให้มีสภาพ
พร้อมใช้งาน 
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   - ช่วยสอนหรืออำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ วิธีการใช้
เครื่องมือ การจัดดูแลบำรุงรักษา การจัดเก็บ ตลอดจนสนับสนุน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลลากร 
นักศึกษา หรือผู้ที่มาใช้บริการในสาขาวิชาฯ 
   - ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ ประชุม อบรม สัมมนา ให้ข้อมูลความรู้ทางวิชาการ
แนะนำ สาธิตการใช้งานอุปกรณ์ เครื่องมือหรือวิธีปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้า หรือ
งานตามที่รับมอบหมาย  
 
2.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ มีหน้าทีป่ฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่
ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ภายใต้การ
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยสามารถสรุปลักษะงานหลักที่
ปฏิบัติในหน้าที่ได้ดังนี ้
 2.2.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ดูแลควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ ์ในสาขาวิชาฯ และในส่วนของคณะ 
 2.2.2 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนงานวิชาการบุคลากร อาจารย์ เป็นผุ้ช่วยสอน สาธิต 
แนะนำให้ความรู้ วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ หรือห้องปฏิบัติการ 
  2.2.3 ปฏิบัติงานดำเนินกิจกรรมโครงการ จัดฝึกอบรม สัมมนา บริการวิชาการให้ความรู้แก่
บุคคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้ที่สนใจหรือผู้รับบริการ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 2.2.4 ปฏิบัติงานจัดทำข้อมูล จัดทำเอกสาร ต่าง ๆ ที่เกี ่ยวของกับงานในหน้าที่ที ่ได้รับ
มอบหมาย 
 2.2.5 ปฏิบัติงานการวางแผน ติดต่อประสานงาน ประชุม นัดหมาย สื่อสารทำความเข้าใจ กับ
บุคลากร หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก 
 2.2.6 ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานสาขาวิชาฯ หัวหน้างาน 
หรือคณบดี  
 
2.3 คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
 ตามมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สายงานวิศวกรรมไฟฟ้า ตำแหน่ง
วิศวกรไฟฟ้า ระดับปฏิบัติการ (ก.พ.อ. กำหนดเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2553) มีรายละเอียด
งานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

 2.3.1 ด้านการปฏิบัติการ 
   2.2.1.1 ปฏิบัติงานควบคุมดูแลรับผิดชอบ การเตรียมห้องปฏิบัติการ , อุปกรณ์, 
เครื่องมือ, คอมพิวเตอร ์ในสาขาวิชาฯ ให้พร้อมใช้งานในการเรียน การสอน 
   2.2.1.2 จัดทำทะเบียน หมายเลขเครื่องมือ , อุปกรณ์,วัสดุ,ครุภัณฑ์ หนังสือ ใน
สาขาวิชาฯ เผื่อความสะดวกในการบริหารจัดการและความเป็นระเบียบแบบแผน 
   2.2.1.3 ดำเนินการและจัดทำระเบียบการยืม-คืน เครื่องมือ, อุปกรณ์, หนังสือ ใน
สาขาวิชาฯ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด 



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 5 
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   2.2.1.4 ตรวจสอบทำงาน จัดเก็บ ซ่อมแซ่มและบำรุงรักษา เครื่องมือ,อุปกรณ์,วัสดุ,
ครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ 
   2.2.1.5 จัดทำเอกสาร ได้แก่ หนังสือราชการ บันทึกข้อความและคำสั่ง หรือเอกสาร
อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด 
   2.2.1.6 ดำเนินการ รับแจ้งชำรุด ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง  ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือหรือครุภัณฑ์ และดำเนินการตามขึ้นตอนที่กำหนด 
   2.2.1.7 ช่วยในการสอน ถ่ายทอดความรู ้ การใช้เครื ่องมือ อื ่น ๆ และให้การ
สนับสนุนอาจารย์เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และงานอื่น ๆ  
   2.2.1.8 ศึกษา ค้นคว้า พัฒนา เก็บรวบรวมข้อมูลทางสายงานที่เกี่ยวข้อง ติดตาม
และพัฒนาเทคโนโลยใีนงานที่เก่ียวข้อง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานและพัฒนางาน 
 

 2.3.2 ด้านการวางแผน 
   2.2.2.1 วางแผนการทำงาน การปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ 
   2.2.2.2 ร่วมประชุมและดำเนินการวางแผนการทำงาน การดำเนินโครงการของ
หน่วยงาน หรืองานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
 

 2.3.3 ด้านการประสารงาน 
   2.2.3.1 ดำเนินการติดต่อประสานงานองค์กร หน่วยงาน บุคคลทั ้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   2.2.3.2 ให้ข้อมูลหรือชี้แจงรายละเอียด ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง แก่บุคคลกร เจ้าหน้า
หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือสร้างความร่วมมืออันดีในการดำเนินงาน ตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 

 2.3.4 ด้านการบรกิาร 
   2.2.4.1 บริการให้ความรู้ ฝึกอบรม สาธิตวิธีการ ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหา 
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานทางด้านวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ หรืองานอื่น ๆ ใน
หน้าที่ที่ตนรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ บุคคล ผู้ใช้บริการ หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อให้ผู ้ที ่สนใจหรือรับบริการได้ทราบข้อมูล ความรู้หรือประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ เป็น
ประโยชน ์
   2.2.4.2 จัดทำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลหรือแนวทาง
ในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ บุคลากร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวของนำไปใช้ประกอบการพิจารณา กำหนด
แผนนโยบาย มาตรการ มาตรฐาน กฎเกณฑ์ต่าง ๆ หรืออื่น ๆ  
 

 จากภาระงานที่ได้ปฏิบัติงานในข้างต้นที่กล่าวมา ผู้จัดทำคู่มือได้เลือกเอาภาระงานเกี่ยวกับ 
“การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครื่องมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและ
การสื่อสาร” มาจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของวิศวกรไฟฟ้า 
ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในงานน้ี 
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2.4 โครงสร้าง/การบริหารจัดการ 
 2.4.1 โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ
ฝ่ายต่าง ๆ กำกับ ดูแล ตรวจสอบและติดตาม การบริหารจัดการดำเนินการต่าง ๆ โดยมีการแบ่งส่วน
ราชการเป็น 8 คณะ 1 สถาบัน และ 3 สำนัก ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ตามลำดับ 
 

 
 

ภาพที่ 2–1  โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี  
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 2.4.2 โครงสร้างการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   หลักสูตรที่เปิดสอน ในคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี
การศึกษา 2565 
 

    หลักสูตรปริญญาตรี 
    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) มี 6 สาขาวิชา ประกอบด้วย 
     1) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
     2) สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 
     3) สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
     4) สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
     5) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
     6) สาขาวิชาวิศวรรมไฟฟ้า 
 

    สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) มี 1 สาขาวิชา ได้แก ่
     1) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
 

    หลักสูตรปริญญาโท 
    วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) มี 1 สาขาวิชาได้แก่ 
     1) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

 
 

ภาพที่ 2–2  โครงสร้างการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
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 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

บทที่ 3  
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบตัิงานและเงื่อนไข 

 
 การปฏิบัติงานของวิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/
อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเง่ือนไขต่าง ๆ ดังนี้ 
  3.1 หลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  
  3.2 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานต้ังแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ  
  3.3 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรคำนึงในการปฏิบัติ  
  3.4 แนวคิด/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
  3.5 จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 
3.1 หลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
 3.3.1 พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 
   1) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐  
   2) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
 3.3.2 ขอบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง 
   1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยประมวณจริยธรรม พ.ศ.2564 
   2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2564 
   3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 / (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 / (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 
   4) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การสรรหาประธานสาขาวิชา (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2555  
 
3.2 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ 
 ในการปฏิบัติงานการดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครื่องมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์  ประจำสาขาวิชา
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี มีลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการทำงาน ซึ่งสามารถ
เขียนแสดงเป็นแผนผังอธิบายขั้นตอนกระบวนการทำงาน (Work Flow Chart) ดังนี ้
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 3.2.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครื่องมือ/อุปกรณ์/
ครุภัณฑ ์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (Work Flow Chart) 
 

 
 
ภาพที่ 3–1  แผนผังขั้นตอนการดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครื่องมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ในสาขาวิชาฯ  

เริ่มต้นการปฏิบัติงาน 

  

ประเมินผลการ
ตรวจสอบ 

ตรวจสอบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
วัสดุหรือครุภัณฑ ์

รับแจ้งจากอาจารย์หรือผู้ที่ใช้งาน 

ดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนใหม ่

วิเคราะห์/
ประชุม/ตัดสินใจ 

แจ้งประธานสาขาวิชาฯ 

แทงจำหน่าย/เกณฑ์
พิจารณา 

- ความจำเป็น 
- ความคุ้มค่า 
- งบประมาณ 
- รอดำเนินการ 

ดำเนินการซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่/
จัดซื้อมาทดแทน 

ทดสอบการใช้งาน 

จัดเก็บรักษา 

จบการปฏิบัติงาน 
  

รายงานผล 
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 จากแผนผังขั้นตอนการดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครื่องมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ในสาขาวิชาฯ ข้างต้น
นั้น สามารถอธิบายลำดับขั้นตอนและลายระเอียดได้ ดังนี ้
 

ผังขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดในการปฏิบัติงาน 

 

1. ข ั ้นตอนการเร ิ ่มต ้นการปฏ ิบ ัต ิ งานคือ 
ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ โดยมีการ
จ ัดเตร ียมแผนการปฏ ิบ ัต ิ งาน  จ ัดเตร ียม
แบบฟอร์มและทำข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องงาน
กับงานที่ทำ เช่น  
- ข้อมูลทะเบียน เครื่องมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์  
- ข้อมูลการดูแล ซ่อมบำรุงรักษา  
- ข้อมูลการจัดเก็บเครื่องมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์
- แบบฟอร์มการแจ้งซ่อม/ชำรุด หรืออื่น ๆ  
เป็นต้น 

 

2. ข ั ้นตอนการตรวจสอบหร ือตรวจเช็ค 
เครื่องมือ/อุปกรณ์/วัสดุหรือครุภัณฑ์ คือ การ
ตรวจสอบตรวจเช ็คตรวจเช ็คเคร ื ่องม ือ/
อ ุ ป ก ร ณ ์ / ว ั ส ด ุ ห ร ื อ ค ร ุ ภ ั ณ ฑ ์ ท ี ่ อ ย ู ่ ใ น
ห้องปฏิบัติการหรือสถานที่จัดเก็บต่าง ๆ ตาม
แผนการซ ่อมบำร ุงและจ ัดเก ็บร ักษาของ
ครุภัณฑ์แต่ละชนิด โดยตรวจเช็คการทำงาน
เบื้องต้นว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือทำงาน
ได ้ปกต ิหร ือไม ่  และนำไปส ู ่ ข ั ้ นตอนการ
ประเมินผลการตรวจสอบต่อไป 

 

3.ขั้นตอนการรับแจ้งจากอาจารย์หรือผู้ที่ใช้งาน  
คือ เมื่ออาจารย์หรือผู้ใช้งานพบเห็นหรือทราบ
ถึงการชำรุด ขัดข้อง หรือเหตุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถ
ใช้เครื ่องมือ/อุปกรณ์/วัสดุหรือครุภัณฑ์ ได้
ตามปกติ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการต้องทำการ
ร ับแจ ้งเร ื ่องและตรวจเช ็คหร ือตรวจสอบ 
เครื่องมือ/อุปกรณ์/วัสดุหรือครุภัณฑ์นั้น ๆ และ
นำไปสู่ขั ้นตอนการประเมินผลการตรวจสอบ
ต่อไป 

เริ่มต้นการปฏิบัติงาน 

  
  

ตรวจสอบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
วัสดุหรือครุภัณฑ์ 

รับแจ้งจากอาจารย์หรือผู้ที่ใช้งาน 
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4.ขั ้นตอนการประเมินผลการตรวจสอบ คือ 
เมื่อทำการตรวจสอบหรือตรวจเช็ค เครื่องมือ/
อุปกรณ์/วัสดุหรือครุภัณฑ์ หรือถ้าได้รับแจ้งจาก
อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ที ่ใช้งานว่าพบสิ่งผิดปกติ 
ชำรุด หรือไม่พร้อมใช้งาน ให้ทำการประเมินผล
จากการที่ได้ตรวจสอบหรือตรวจเช็คว่าอยู่ใน
เกณฑท์ี่สามารถบำรุงรักษา ซ่อมแซม หรือชำรุด
ไม่สามารถซ่อมแซมได้ 

 

5. ขั้นตอนการดูแลบำรุงรกัษา คือ หลังจากที่ได้
ประเมินในเบื้องต้นแล้วถ้าพบว่า เครื ่องมือ/
อุปกรณ์/วัสดุหรือครุภัณฑ์นั ้นอยู ่ในเกณฑ์ที่
สามารถบำรุงรักษาก็ให้ดำเนินการบำรุงรักษา
ตามคู ่มือหรือแนวทางของสิ ่งนั ้น ๆ และไปสู่
ขั้นตอนการทดสอบการทำงานต่อไป 

 

6. ขั ้นตอนการซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข คือ 
หลังจากที่ได้ประเมินในเบื้องต้นแล้วถ้าพบว่า 
เครื่องมือ/อุปกรณ์/วัสดุหรือครุภัณฑ์นั้นอยู่ใน
เกณฑ์ที่สามารถซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข ก็ให้
ดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข ตามคู่มือ
หรือแนวทางของสิ่งนั้น ๆ และไปสู่ขั้นตอนการ
แจ้งประธานสาขาวิชาฯต่อไป 

 

7. ขั ้นตอนการเปลี่ยนใหม่ คือ หลังจากที่ได้
ประเมินในเบื้องต้นแล้วถ้าพบว่า เครื ่องมือ/
อุปกรณ์/วัสดุหรือครุภัณฑ์นั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่
สามารถซ ่อมแซม ปร ับปร ุ ง  แก ้ ไข  ก็ ให้
ดำเนินการขั้นตอนการแจ้งประธานสาขาวิชาฯ 
ต่อไป 

 

8. ขั้นตอนการแจ้งประธานสาขาวิชาฯ คือเมื่อ
ทำการตรวจสอบหรือตรวจเช็ค เครื ่องมือ/
อุปกรณ์/วัสดุหรือครุภัณฑ์ และประเมินผลการ
ตรวจสอบแล้วพบว่า อยู ่ในเกณฑ์ที ่สามารถ
ซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข หรืออยู่ในเกณฑ์ที่ต้อง
เปลี่ยนใหม่ ให้ดำเนินการแจ้งประธานสาขาวิชา
ฯ เพื่อที่จะนำเดินการสู่ขั ้นตอนการวิเคราะห์/
ประชุม/ตัดสินใจ ต่อไป 

ประเมินผลการ
ตรวจสอบ 

ดูแลบำรุงรักษา 

ซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข 

เปลี่ยนใหม ่

แจ้งประธานสาขาวิชาฯ 
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9. ขั้นตอนการวิเคราะห์/ประชุม/ตัดสินใจ คือ
เมื่อประธานสาขาวิชาฯ ได้รับแจ้งจากเจ้าห้องที่
ห้องปฏิบัติการ ว่ามีเครื ่องมือ/อุปกรณ์/วัสดุ
หรือครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถ
ใช้งานได้ ประธานสาขาวิชาฯ จะดำเนินการ 
วิเคราะห์/ประชุม/ตัดสินใจ และการดำเนินการ
ต่อไป 

 

10. ขั้นตอนการแทงจำหน่าย/เกณฑ์พิจารณา
กรณีที่ชำรุด เสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้หรอืมี
ความไม ่ปลอดภ ัยในการใช ้งาน ประธาน
สาขาว ิชาฯ ได ้ทำการว ิ เคราะห ์/ประช ุม/
ตัดสินใจ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ความจำเป็น/
ความคุ้มค่า/งบประมาณ แล้วเห็นควรว่าให้ดำ
การทำการแทงจำหน่าย และให้แจ ้งไปยัง
เจ้าหน้าที่พัสดุ และการรอดำเนินการในการ
แทงจำหน ่ ายตามระเบ ียบทางพ ัสด ุของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 

11. ข ั ้นตอนการดำเน ินการซ ่อม/เปล ี ่ยน
อะไหล่/จัดซื้อมาทดแทน คือ ประธานสาขาฯ 
พิจารณาแล้ว อนุมัติให้ดำเนินการซ่อมแซม ก็
ดำเนินการซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่/ซื้อทดแทนฯ ซึ่ง
ในการจัดซื ้อหรือจัดจ้างในการซ่อมนั ้น จะมี
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องดำเนินการตาม
ระเบียบพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรี 
เพื่อจะได้ดำเนินการซ่อมต่อไป แต่ถ้าประธาน
สาขาฯ พิจารณาหรือประชุมแล้วไม่สามารถ
อนุมัติให้ซ่อม เพราะอาจจะไม่คุ้มค่า ซึ่งอาจจะ
ทำการของบประมาณในการซ ื ้อใหม ่ ตาม
งบประมาณที่ได้รับต่อไป 

 

12. ขั้นตอนการทดสอบการใช้งาน คือ หลังจาก
ที่ได้ดำเนินการบำรุงรักษา/ซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่
ที่ชำรุดแล้ว ก็ให้ดำเนินการทดสอบครุภัณฑ์นั้น 
ว่าสามารถใช้งานได้ปกติ  พร้อมให้อาจารย์ 
นักศึกษาหรือผู้ใช้งงานสามารถใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย 

วิเคราะห์/
ประชุม/ตัดสินใจ 

แทงจำหน่าย/เกณฑ์
พิจารณา 

- ความจำเป็น 
- ความคุ้มค่า 
- งบประมาณ 
- รอดำเนินการ 

ดำเนินการซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่/
จัดซื้อมาทดแทน 

ทดสอบการใช้งาน 



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 13 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผังขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดในการปฏิบัติงาน 

 

13. ขั้นตอนการจัดเก็บรักษา คือ หลังจากที่
ดำเนินการทดสอบการใช้งานเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ก็ให้ดำเนินการจัดเก็บรักษา ทำความ
สะอาด ให้ถูกต้องตามวิธีการ ลักษณะตำแหน่ง 
หรือสถานที่จัดเก็บเดิมเพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะดวกปลอดภัย ในการใช้งานครั้ง
ต่อไป 

 

14. ข ั ้นตอนรายงานผล ค ือ หล ังจากได้
ดำเนินการทดสอบการใช้งานแล้ว ให้ดำเนินการ
แจ้งประธานสาขาฯ อาจารย์หรือผู้ที่ใช้งานให้
ทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน
ได้ตามปกติต่อไป 

 

15. จบการปฏิบัติงงาน ข้อแนะนำหลังจากจบ
การปฏิบัติงาน ให้จัดเก็บรวบรวมเอกสารข้อมูล
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไว้เป็นประวัติ หลักฐานหรือ
เขียนข้อเสนอแนะปรับปรุง หรืออื่น ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมายงาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนางานต่อไป 

 

 
 3.2.2 อาคารและห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีห้องปฏิบัติการเรียนการ
สอน 2 อาคาร ดังนี ้ 

• อาคาร 16 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นที่ 2 ห้อง 
1621 1625 และชั้นที่ 4 ห้อง 1642 

• อาคาร 28 อาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นที่ 3 ห้อง 
28301 - 28306  
  

จัดเก็บรักษา 

รายงานผล 

จบการปฏิบัติงาน 
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แผนผงัห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 
 

ภาพที่ 3–2  ภาพแผนผังห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 
       ชั้นที ่2 อาคาร 16 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ภาพที่ 3–3  ภาพแผนผังห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 
       ชั้นที ่4 อาคาร 16 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

 
 

ภาพที่ 3–4  ภาพแผนผังห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 
       ชั้นที ่3 อาคาร 28 อาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 16 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

   1) ห้อง 1621 อาคาร 16 ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการ
สื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (คอมพิวเตอร์)  
    เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนเกี่ยวกับรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน การ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วิศวกรรมซอฟต์แวร์  ซึ่งประกอบไปด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำหรับวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ภายในห้องปฏิบัติการจะประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์ 
จำนวน 26 เครือ่ง แบ่งเป็นคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาจำนวน 25 เครื่อง และคอมพิวเตอร์สำหรับ
อาจารย์จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีผังการจัดเรียงและรายการเครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในบริเวณ
ห้องปฏิบัติการ ดังนี ้
 

 

 
 

ภาพที่ 3–5  ภาพห้อง 1621 อาคาร 16 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
  



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 17 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 

ภาพที่ 3–6  ภาพแผนผังการจัดวางคอมพิวเตอร ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 
 
ลำดับ ชื่อ รายละเอียด เครื่องมือ/อปุกรณ์/ครุภัณฑ์ จำนวน 

1 เครื่องพิมพ์ช้ินงาน 3 มิติ FlashForge Guider2s 3D printer 1 เครื่อง 
2 เครื่องกัดแผ่นลายพิมพ์สำหรบั PCB 1 เครื่อง 
3 เครื่องกัดช้ินงาน CNC Wegstr 3-axis CNC machine, no PCB 

software 
1 เครื่อง 

4 Router Cisco WS-C2960-24-S V08 และ 
Switch layer 2 Cisco 1900 Series Catalyst 2960 Series SI 

20 เครื่อง 
20 เครื่อง 

5 ชุดเข้าหัวสายLAN US-8030 LinK 15 ชุด 
6 Wireless Access Point Linksys Linksys WRT54GL V1.1 

Wireless-G 2.4GHz 54 Mbps 
10 เครื่อง 

7 USB WLAN TP-Link TP-Link  TL-WN321G 54Mbps (A1-E5) TL-
WN721N 150Mbps (F6-J10) 

10 เครื่อง 

8 ชุดปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ ET-BASE AVR EASY88 10 ชุด 
9 Notebook HP 15 เครื่อง 

10 คอมพิวเตอร์พกพาชนิดสัมผัสหน้าจอ (Tablet) Samsung Galaxy 
Tab2 wifi SM-T210 

15 เครื่อง 

 
    โดยมีรายละเอียด ที่จัดเก็บรักษา และการบำรุงรักษาในเบื้องต้น ของเครื่องมือ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ซึ่งจะแสดงในตารางดังต่อไปน้ี 
 



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 18 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำ 
ดับ 

ภาพ เครื่องมอื 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

รายละเอียด/การจัดเก็บ แผนการดูแลบำรุงรักษา 

1 

 

เครื่องพิมพ์ช้ินงาน 3 มิติ 
FlashForge Guider2s 
3D printer 
 
ที่จัดเก็บ ด้านในห้อง 
1612 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

2 

 
 

เครื่องกัดแผ่นลายพิมพ์
สำหรับ PCB 
 
ที่จัดเก็บ ด้านหน้าห้อง 
1612 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

3 

 

เครื่องกัดช้ินงาน CNC 
Wegstr 3-axis CNC 
machine, no PCB 
software 
 
ที่จัดเก็บ ด้านในห้อง 
1612 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 19 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำ 
ดับ 

ภาพ เครื่องมอื 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

รายละเอียด/การจัดเก็บ แผนการดูแลบำรุงรักษา 

4 

 

 

Router  
Cisco WS-C2960-24-S 
V08 
Switch layer 2 
Cisco 1900 Series 
Catalyst 2960 Series 
SI 
 
ที่จัดเก็บ ในตูด้้านหน้า
ห้อง 1612 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

5 

 

ชุดเข้าหัวสายLAN US-
8030 LinK 
 
ที่จัดเก็บ ในตูด้้านหน้า
ห้อง 1612 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย ถอดถ่านและจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ถอดถ่าน 
ดูแลความเรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน ถอดถ่าน และจัดเก็บ 

6 

 

Wireless Access Point 
Linksys Linksys 
WRT54GL V1.1 
Wireless-G 2.4GHz 54 
Mbps 
 
ที่จัดเก็บ ในตูด้้านหน้า
ห้อง 1612 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 20 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำ 
ดับ 

ภาพ เครื่องมอื 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

รายละเอียด/การจัดเก็บ แผนการดูแลบำรุงรักษา 

7 

 

USB WLAN TP-Link TP-
Link  
TL-WN321G 54Mbps 
(A1-E5) / TL-WN721N 
150Mbps (F6-J10) 
 
ที่จัดเก็บ ในตูด้้านหน้า
ห้อง 1612 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

8 

 

ชุดปฏิบัติการ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ET-
BASE AVR EASY88 
 
ที่จัดเก็บ ในตูด้้านในห้อง 
1612 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

9 

 

Notebook HP 
 
ที่จัดเก็บ ในตูด้้านในห้อง 
1612 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ชาร์จแบตเตอรี่ 
ดูแลความเรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 -  ตรวจสอบการทำงาน ชาร์ จ
แบตเตอรี่ ดูแลความเรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 -  ตรวจสอบการทำงาน ชาร์ จ
แบตเตอรี่ /ปรับแต่ง/ตั้งค่าการทำงาน 
และจัดเก็บ 



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 21 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำ 
ดับ 

ภาพ เครื่องมอื 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

รายละเอียด/การจัดเก็บ แผนการดูแลบำรุงรักษา 

10 

 

คอมพิวเตอร์พกพาชนิด
สัมผัสหน้าจอ (Tablet) 
Samsung Galaxy Tab2 
wifi SM-T210 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ชาร์จแบตเตอรี่ 
ดูแลความเรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 -  ตรวจสอบการทำงาน ชาร์ จ
แบตเตอรี ่ดูแลความเรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 -  ตรวจสอบการทำงาน ชาร์ จ
แบตเตอรี่ /ปรับแต่ง/ตั้งค่าการทำงาน 
และจัดเก็บ 

 
   2) ห้อง 1625 อาคาร 16 ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื ่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (คอมพิวเตอร์) 
    เป็นห้องปฏิบัติการที ่ใช้ในการเรียนเกี ่ยวกับรายวิชาความปลอดภัยในระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริหารเครือข่ายการ
สื่อสาร ซึ่งประกอบไปด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่ง
ภายในห้องปฏิบัติการจะประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 34 เครื่อง แบ่งเป็นคอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษาจำนวน 30 เครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องเซิฟเวอร์
จำนวน 3 เครื่อง ซึ่งมีผังการจัดเรียงดังนี ้
 

 
 

ภาพที่ 3–7  ภาพห้อง 1625 ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
  



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 22 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 

ภาพที่ 3–8  ภาพแผนผังการจัดวางคอมพิวเตอร ์ห้องปฏิบัติการ 1625 
 
   3) ห้อง 1642 อาคาร 16 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนเกี่ยวกับรายวิชาปฏิบัติการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ซึ่งมีภาพ และรายการเครื่องมือ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ในบรเิวณห้องปฏิบัติการ ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 3–9  ภาพห้อง 1642 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
  



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 23 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำดับ ชื่อ รายละเอียด เครื่องมือ/อปุกรณ์/ครุภัณฑ์ จำนวน 
1 Meter KEYSIGHT (Digital) ดิจิทัลมัลติมิเตอร์พกพา U1241B True 

RMS Multimeter 
10 เครื่อง 

2 KEYSIGHT Digital Storage Oscilloscope ดิจิทัลออสซิลโลสโคป 
EDUX1002G 50MHz 1GSa/s 

10 เครื่อง 

3 IGLENT Function/Arbitrary Waveform Generator เครื่องกำเนิด
สัญญาณแบบฟังก์ชั่น SDG810 10MHz 125MSa/s 

10 เครื่อง 

4 SIGLENT Programmable DC Power Supplyแหล่งจา่ยไฟตรง 
SPD3303C  

10 เครื่อง 

5 Digital Oscilloscope Tektronix Tektronix TBS 1052B-EDU 
50MHz 1GS/s 

10 ชุด 

6 Function Generator Tti TG310 3Mhz 10 เครื่อง 
7 DC Power Supply Digital Agilent 10 เครื่อง 
8 DC Power Supply Gwinstek GPS-3303 Gwinstek 10 เครื่อง 
9 AC Power Supply MCP MCP lab electronics M10-AC250-1 (0-

260V) 
5 เครื่อง 

10 LCR Meter Gwinstek LCR-821 Gwinstek  1 เครื่อง 
11 Volt AC Regulator (0-250V)  Volt AC  Regulator SD-8 (0-250V) 5 เครื่อง 
12 Analog Volt Meter YOKOGAWA  (0-300V) YOKOGAWA 205106 

(0-300V) 
5 เครื่อง 

13 Analog Volt Meter YOKOGAWA  (0-30V)  YOKOGAWA 205206 
(0-30V) 

5 เครื่อง 

14 Analog Volt Meter YOKOGAWA  (0-30V) YOKOGAWA 205104 
(0-30A) 

5 เครื่อง 

15 Analog mAMP Meter YOKOGAWA  (0-1000mA) YOKOGAWA 
205103 (0-1000mA) 

5 เครื่อง 

16 Analog AMP Meter YOKOGAWA (0-25A)  YOKOGAWA 205303 
(0-25A) 

5 เครื่อง 

17 Electronic Galvanoneter YOKOGAWA YOKOGAWA 270710 2 เครื่อง 
18 Portable Single-phase WattMeter YOKOGAWA 204102 2 เครื่อง 
19 Portable Factor Meter YOKOGAWA 203902 2 เครื่อง 
20 Portable Frequeny Meter  YOKOGAWA 203832 (0-100Hz) 1 เครื่อง 
21 Analog Oscilloscope Gwinstek Gwinstek GOS-622G 20Mhz 5 เครื่อง 
22 Portable Wheatstone Bridge With Murray And Varley Loop 

Tester  YOKOGAWA 277597 
1 เครื่อง 



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 24 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำดับ ชื่อ รายละเอียด เครื่องมือ/อปุกรณ์/ครุภัณฑ์ จำนวน 
23 Clamp-on Power Meter YOKOGAWA YOKOGAWA CW10  5 เครื่อง 
24 Digital Thermometer YOKOGAWA YOKOGAWA TX10 02 1 เครื่อง 
25 Thermometer APPA APPA55 Thermometer 1 เครื่อง 
26 LightMeter  CENTER มิเตอร์วัดความเข้มแสง CENTER 337 Mini 

LightMeter 
1 เครื่อง 

28 Meter Fluke (Digital) Fluke 177 True RMS Multimieter 8 เครื่อง 
28 Meter Sunwa (Analog)  SUNWA YX-360TRF  10 เครื่อง 

SUNWA YX-360TRD  3 เครื่อง 
13 เครื่อง 

29 ชุดทดลองดิจิทัล ED-1000 BS 
ชุดทดลองอิเล็กทรอกนิกส ์

8 ชุด 
8 ชุด 

30 ชุดปฏิบัติการการควบคุมอัตโนมัติทางไฟฟ้า LabPTS+ Feedback and 
Control System 

5 ชุด 

 
    โดยมีรายละเอียด ที่จัดเก็บรักษา และการบำรุงรักษาในเบื้องต้น ของเครื่องมือ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ซึ่งจะแสดงในตารางดังต่อไปน้ี 
 
ลำ 
ดับ 

ภาพ เครื่องมอื 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

รายละเอียด/การจัดเก็บ แผนการดูแลบำรุงรักษา 

1 

 

Meter KEYSIGHT 
(Digital) ดิจทิลัมัลติมิเตอร์
พกพา U1241B True 
RMS Multimeter 
 
ที่จัดเก็บ ด้านในห้อง 
1642 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย ถอดถ่านและจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ถอดถ่าน 
ดูแลความเรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน ถอดถ่าน และจัดเก็บ 

2 
 

 

KEYSIGHT Digital 
Storage Oscilloscope 
ดิจิทัลออสซลิโลสโคป 
EDUX1002G 50MHz 
1GSa/s 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 25 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำ 
ดับ 

ภาพ เครื่องมอื 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

รายละเอียด/การจัดเก็บ แผนการดูแลบำรุงรักษา 

 
ที่จัดเก็บ ด้านในห้อง 
1642 

3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

3 

 

IGLENT 
Function/Arbitrary 
Waveform Generator 
เครื่องกำเนิดสัญญาณแบบ
ฟังก์ชั่น SDG810 
10MHz 125MSa/s 
 
ที่จัดเก็บ ด้านในห้อง 
1642 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที ่
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

4 

 
 

SIGLENT 
Programmable DC 
Power Supplyแหล่งจ่าย
ไฟตรง SPD3303C 
 
ที่จัดเก็บ ในตูด้้านในห้อง 
1642 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

5 

 

Digital Oscilloscope 
Tektronix Tektronix 
TBS 1052B-EDU 
50MHz 1GS/s 
 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 26 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำ 
ดับ 

ภาพ เครื่องมอื 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

รายละเอียด/การจัดเก็บ แผนการดูแลบำรุงรักษา 

ที่จัดเก็บ ในตูด้้านในห้อง 
1642 

 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

6 

 

Function Generator Tti 
TG310 3Mhz 
 
ที่จัดเก็บ ในตูด้้านในห้อง 
1642 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

7 

 

DC Power Supply 
Digital Agilent 
 
ที่จัดเก็บ ในตูด้้านในห้อง 
1642 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

8 

 

DC Power Supply 
Gwinstek GPS-3303 
Gwinstek 
 
ที่จัดเก็บ ในตูด้้านในห้อง 
1642 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 27 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำ 
ดับ 

ภาพ เครื่องมอื 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

รายละเอียด/การจัดเก็บ แผนการดูแลบำรุงรักษา 

 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

9 

 

AC Power Supply MCP 
MCP lab electronics 
M10-AC250-1 (0-
260V) 
 
ที่จัดเก็บ ในตูด้้านในห้อง 
1642 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

10 

 

LCR Meter Gwinstek 
LCR-821 Gwinstek 
 
ที่จัดเก็บ ในตูด้้านในห้อง 
1642 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

11 

 

Volt AC Regulator (0-
250V)  Volt AC  
Regulator SD-8 (0-
250V) 
 
ที่จัดเก็บ ในตูด้้านในห้อง 
1642 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบรอ้ย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 28 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำ 
ดับ 

ภาพ เครื่องมอื 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

รายละเอียด/การจัดเก็บ แผนการดูแลบำรุงรักษา 

 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

12 

 

Analog Volt Meter 
YOKOGAWA  (0-300V) 
YOKOGAWA 205106 
(0-300V) 
 
ที่จัดเก็บ ในตูด้้านในห้อง 
1642 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

13 

 

Analog Volt Meter 
YOKOGAWA  (0-30V)  
YOKOGAWA 205206 
(0-30V) 
 
ที่จัดเก็บ ในตูด้้านในห้อง 
1642 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

14 

 

Analog Volt Meter 
YOKOGAWA  (0-30V) 
YOKOGAWA 205104 
(0-30A) 
 
ที่จัดเก็บ ในตูด้้านในห้อง 
1642 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 29 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำ 
ดับ 

ภาพ เครื่องมอื 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

รายละเอียด/การจัดเก็บ แผนการดูแลบำรุงรักษา 

 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

15 

 

Analog mAMP Meter 
YOKOGAWA  (0-
1000mA) YOKOGAWA 
205103 (0-1000mA) 
 
ที่จัดเก็บ ในตูด้้านในห้อง 
1642 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

16 

 

Analog AMP Meter 
YOKOGAWA (0-25A)  
YOKOGAWA 205303 
(0-25A) 
 
ที่จัดเก็บ ในตูด้้านในห้อง 
1642 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

17 

 

Electronic 
Galvanoneter 
YOKOGAWA 
YOKOGAWA 270710 
 
ที่จัดเก็บ ในตูด้้านในห้อง 
1642 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 30 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำ 
ดับ 

ภาพ เครื่องมอื 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

รายละเอียด/การจัดเก็บ แผนการดูแลบำรุงรักษา 

 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

18 

 

Portable Single-phase 
WattMeter 
YOKOGAWA 204102 
 
ที่จัดเก็บ ในตูด้้านในห้อง 
1642 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห ์
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

19 

 

Portable Factor Meter 
YOKOGAWA 203902 
 
ที่จัดเก็บ ในตูด้้านในห้อง 
1642 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

20 

 

Portable Frequeny 
Meter  YOKOGAWA 
203832 (0-100Hz) 
 
ที่จัดเก็บ ในตูด้้านในห้อง 
1642 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 31 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำ 
ดับ 

ภาพ เครื่องมอื 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

รายละเอียด/การจัดเก็บ แผนการดูแลบำรุงรักษา 

 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

21 

 

Analog Oscilloscope 
Gwinstek Gwinstek 
GOS-622G 20Mhz 
 
ที่จัดเก็บ ในตูด้้านในห้อง 
1642 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

22 

 

Portable Wheatstone 
Bridge With Murray 
And Varley Loop 
Tester  YOKOGAWA 
277597 
 
ที่จัดเก็บ ในตูด้้านในห้อง 
1642 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย ถอดถ่านและจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ถอดถ่าน 
ดูแลความเรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน ถอดถ่าน และจัดเก็บ 

23 

 

Clamp-on Power 
Meter YOKOGAWA 
YOKOGAWA CW10 
 
ที่จัดเก็บ ในตูด้้านในห้อง 
1642 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย ถอดถ่านและจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 32 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำ 
ดับ 

ภาพ เครื่องมอื 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

รายละเอียด/การจัดเก็บ แผนการดูแลบำรุงรักษา 

 - ตรวจสอบการทำงาน ถอดถ่าน 
ดูแลความเรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน ถอดถ่าน และจัดเก็บ 

24 

 

Digital Thermometer 
YOKOGAWA 
YOKOGAWA TX10 02 
 
ที่จัดเก็บ ในตูด้้านในห้อง 
1642 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย ถอดถ่านและจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ถอดถ่าน 
ดูแลความเรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน ถอดถ่าน และจัดเก็บ 

25 

 

Thermometer APPA 
APPA55 Thermometer 
 
ที่จัดเก็บ ในตูด้้านในห้อง 
1642 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที ่
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย ถอดถ่านและจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ถอดถ่าน 
ดูแลความเรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน ถอดถ่าน และจัดเก็บ 

26 

 

LightMeter  CENTER 
มิเตอร์วัดความเข้มแสง 
CENTER 337 Mini 
LightMeter 
 
ที่จัดเก็บ ในตูด้้านในห้อง 
1642 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย ถอดถ่านและจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 33 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำ 
ดับ 

ภาพ เครื่องมอื 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

รายละเอียด/การจัดเก็บ แผนการดูแลบำรุงรักษา 

 - ตรวจสอบการทำงาน ถอดถ่าน 
ดูแลความเรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน ถอดถ่าน และจัดเก็บ 

27 

 

Meter Fluke (Digital) 
Fluke 177 True RMS 
Multimieter 
 
ที่จัดเก็บ ในตูด้้านในห้อง 
1642 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที ่
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย ถอดถ่านและจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ถอดถ่าน 
ดูแลความเรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน ถอดถ่าน และจัดเก็บ 

28 

 

Meter Sunwa (Analog)  
SUNWA YX-360TRF 
SUNWA YX-360TRD 
 
ที่จัดเก็บ ในตูด้้านในห้อง 
1642 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย ถอดถ่านและจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ถอดถ่าน 
ดูแลความเรยีบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน ถอดถ่าน และจัดเก็บ 

29 

 

ชุดทดลองดิจิทัล ED-
1000 BS 
ชุดทดลองอิเล็กทรอกนิกส ์
 
ที่จัดเก็บ ในตูด้้านในห้อง 
1642 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห ์
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 34 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำ 
ดับ 

ภาพ เครื่องมอื 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

รายละเอียด/การจัดเก็บ แผนการดูแลบำรุงรักษา 

 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

30 

 

ชุดปฏิบัติการการควบคุม
อัตโนมัติทางไฟฟ้า 
LabPTS+ Feedback 
and Control System 
 
ที่จัดเก็บ ในตูด้้านในห้อง 
1642 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

 
   4) ห้อง 28301 อาคาร 28 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 1 (คอมพิวเตอร์ iMAC) 
    เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนเกี่ยวกับรายวิชาปฏิบัติการทางด้านการพัฒนา
แอพพลิเคชั่น มัลติมมีเดีย การเขียนโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บและแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ การจัดการระบบสารสนเทศ และอื ่น ๆ ภายในห้องปฏิบัติการจะประกอบไปด้วย
คอมพิวเตอร์ จำนวน 33 เครื ่อง แบ่งเป็นคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาจำนวน 28 เครื ่อง 
คอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์จำนวน 2 เครื่อง และสำรอง 3 เครื่อง ซึ่งมีผังการจัดเรียงและเครื่องมือ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ดังนี ้
  



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 35 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 

ภาพที่ 3–10  ภาพห้อง 28301 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ฯ 1 
 

 
 

ภาพที่ 3–11  ภาพแผนผังการจัดวางคอมพิวเตอร ์ห้องปฏิบัติการ 28301 
 
ลำดับ ชื่อ รายละเอียด เครื่องมือ/อปุกรณ์/ครุภัณฑ์ จำนวน 

1 TV Razr i-Board P-86A 2 เครื่อง 
2 TV SAMSUNG LED 65 นิว้ UA65TU8300KXXT VN: 

FB01/UTU83000/UTU8300T-U65TO2 
2 เครื่อง 

3 Wireless Present Jclick 1 เครื่อง 
4 ระบบกล้องวงจรปิด กล้อง IP 4 ตัว 1 ชุด 
5 KINDLE PAPERWHITE WATERPROOF 3 ชุด 

 
    โดยมีรายละเอียด ที่จัดเก็บรักษา และการบำรุงรักษาในเบื้องต้น ของเครื่องมือ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ซึ่งจะแสดงในตารางดังต่อไปน้ี  



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 36 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำ 
ดับ 

ภาพ เครื่องมอื 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

รายละเอียด/การจัดเก็บ แผนการดูแลบำรุงรักษา 

1 

 

TV Razr i-Board P-86A 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28301  
1 ตัว 
ในห้อง 28302  1 ตัว 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

2 

 

TV SAMSUNG LED 65 
นิ้ว 
UA65TU8300KXXT 
VN: 
FB01/UTU83000/UT
U8300T-U65TO2 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28301 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

3 

 

Wireless Present Jclick 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28301 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 37 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำ 
ดับ 

ภาพ เครื่องมอื 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

รายละเอียด/การจัดเก็บ แผนการดูแลบำรุงรักษา 

4 

 

ระบบกล้องวงจรปิด กล้อง 
IP 4 ตัว 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28301 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

5 

 

KINDLE PAPERWHITE 
WATERPROOF 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28301 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

 
   5) ห้อง 28302 อาคาร 28 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 2 
    เป็นห้องปฏิบ ัต ิการที ่ใช ้ในการเรียนเกี ่ยวกับรายวิชาปฏิบ ัต ิการทางด้าน
ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ วิศวกรรมฝังตัวอินเตอร์เน็ตใน
ทุกสรรพสิ่ง เทคโนโลยีอัจฉริยะ และอื่น ๆ ภายในห้องปฏิบัติการจะประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์ 
จำนวน 6 เครื่อง ซึ่งมีภาพและรายการเครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในบริเวณห้องปฏิบัติการดังนี ้
  



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 38 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 

ภาพที่ 3–12  ภาพห้อง 28302 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ฯ 2 
 
ลำดับ ชื่อ รายละเอียด เครื่องมือ/อปุกรณ์/ครุภัณฑ์ จำนวน 

1 โดรนพ่นยา DJI 3WWDSZ-10016 1 เครื่อง 
2 โดรน DJI MAVIC 2 ENT 1 เครื่อง 
3 DJI Tello TLW004 5 เครื่อง 
4 KAT VR 1 ชุด 
5 Nikon DSLR Nikon D750 + lense 10 ชุด 
6 Go pro 9  2 เครื่อง 
7 Go pro MAX SPCC1 2 เครื่อง 
8 Oculus rift s+ Oculus Touch 6 เครื่อง 
9 NX-M5Stack Experiment Board และคู่มือ 30 ชุด 

10 TONYSPACE Internet of Things Didactic 20 ชุด 
11 SiS thailand Dell Computer Optiplex MT Plus   6 เครื่อง 
12 Rovotis Turtkebot3 Burger 2 ชุด 
13 HANTEK DSO505BMT Digital storage oscilloscope 200MHz 

1GSa/s 
1 เครื่อง 

 
  



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 39 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

    โดยมีรายละเอียด ที่จัดเก็บรักษา และการบำรุงรักษาในเบื้องต้น ของเครื่องมือ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ซึ่งจะแสดงในตารางดังต่อไปนี ้
 
ลำ 
ดับ 

ภาพ เครื่องมอื 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

รายละเอียด/การจัดเก็บ แผนการดูแลบำรุงรักษา 

1 

 

โดรนพ่นยา DJI 
3WWDSZ-10016 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28302 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห ์
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย ชาร์จแบตเตอรี่ และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน แบตเตอรี่ 
ดูแลความเรียบร้อยชาร์จ 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน ชาร์จแบตเตอรี่ และ
จัดเก็บ 

2 

 

โดรน DJI MAVIC 2 ENT 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28302 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย ชาร์จแบตเตอรี่ และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน แบตเตอรี่ 
ดูแลความเรียบร้อยชาร์จ 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน ชาร์จแบตเตอรี่ และ
จัดเก็บ 



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 40 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำ 
ดับ 

ภาพ เครื่องมอื 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

รายละเอียด/การจัดเก็บ แผนการดูแลบำรุงรักษา 

3 

 

DJI Tello TLW004 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28302 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย ชาร์จแบตเตอรี่ และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน แบตเตอรี่ 
ดูแลความเรียบร้อยชาร์จ 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน ชาร์จแบตเตอรี่ และ
จัดเก็บ 

4 

 

KAT VR 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28302 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

5 

 

Nikon DSLR Nikon 
D750 + lense 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28302 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย ชาร์จแบตเตอรี่ และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน แบตเตอรี่ 
ดูแลความเรียบร้อยชาร์จ 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 41 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำ 
ดับ 

ภาพ เครื่องมอื 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

รายละเอียด/การจัดเก็บ แผนการดูแลบำรุงรักษา 

 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน ชาร์จแบตเตอรี่ และ
จัดเก็บ 

6 

 

Go pro 9 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28302 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที ่
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย ชาร์จแบตเตอรี่ และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน แบตเตอรี่ 
ดูแลความเรียบร้อยชาร์จ 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน ชาร์จแบตเตอรี่ และ
จัดเก็บ 

7 

 

Go pro MAX SPCC1 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28302 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย ชาร์จแบตเตอรี่ และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน แบตเตอรี่ 
ดูแลความเรียบร้อยชาร์จ 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน ชาร์จแบตเตอรี่ และ
จัดเก็บ 



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 42 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำ 
ดับ 

ภาพ เครื่องมอื 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

รายละเอียด/การจัดเก็บ แผนการดูแลบำรุงรักษา 

8 

 

Oculus rift s+ Oculus 
Touch 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28302 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

9 

 

NX-M5Stack 
Experiment Board และ
คู่มือ 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28302 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

10 

 

TONYSPACE Internet 
of Things Didactic 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28302 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 43 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำ 
ดับ 

ภาพ เครื่องมอื 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

รายละเอียด/การจัดเก็บ แผนการดูแลบำรุงรักษา 

11 

 

SiS thailand Dell 
Computer Optiplex 
MT Plus   
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28302 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

12 

 

Rovotis Turtkebot3 
Burger 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28302 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

13 

 

HANTEK DSO505BMT 
Digital storage 
oscilloscope 200MHz 
1GSa/s 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28302 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

  



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 44 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

   6) ห้อง 28303 อาคาร 28 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 3 (ห้องเรียน)  
    เป็นห้องเรียนภาคทฤษฎีและงปฏิบัติใช้ในการเรียนเกี ่ยวกับรายวิชาทางด้าน
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 
 

ภาพที่ 3–13  ภาพห้อง 28303 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ฯ 3 
 
   7) ห้อง 28304 อาคาร 28 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 4 
    เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนเกี่ยวกับรายวิชาปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรม
ไมโครเวฟ โครงข่ายสื ่อสารและสายส่ง วิศวกรรมสายอากาศ การสื ่อสารดิจ ิทัล  วิศวกรรม
แม่เหล็กไฟฟ้า และอื่น ๆ ซึ่งมีภาพ รายละเอียด เครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ดังนี ้
 

 
 

ภาพที่ 3–14  ภาพห้อง 28304 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ฯ 4 
  



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 45 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำดับ ชื่อ รายละเอียด เครื่องมือ/อปุกรณ์/ครุภัณฑ์ จำนวน 
1 Handheld Network Analyzer (FieldFox RF Analyzer)+Adapter 

Agilent N9912A/ 2 MHz - 4 GHz 
1 เครื่อง 

2 Keysight N9936B Fieldfox  Signal Analyzer 14 GHz  1 เครื่อง 
3 Keysight N9915B Fieldfox  Microwave Analyzer 9 GHz 1 เครื่อง 
4 Keysight DSOX1204G Digital storage oscilloscope 70MHz 2 

GSa/s 
1 เครื่อง 

5 Agilent Technologies InfiniiVision DSO-X 3012A Digital storage 
oscilloscope 100 MHz 4 Gsa/s 

1 เครื่อง 

6 Keysight InfiniiVision MSOX2014A Mixed Signal oscilloscope 
100 MHz 2 Gsa/s 

1 เครื่อง 

7 Agilent 33500B Series Waveform Generatir Trueform 1 เครื่อง 
8 Agilent N9310A/ 9 kHz-3 GHz High Frequency Signal 

Generator 
1 เครื่อง 

9 Agilent N9320B/ 9 kHz-3 GHz High Frequency Spectrum 
Analyzer 

1 เครื่อง 

10 Agilent E5071 C/ 9 kHz - 6.5 GHz Network Analyzer 1 เครื่อง 
11 ชุดทดลองไมโครเวฟ SWR METER Lab-Volt 9502-00/POWER 

METER lab - Volt 9503 - 00 /GUNN OSCILLATOR POWER 
SUPPLY Lab - Volt 9501 - 05 

1 ชุด 

12 อุปกรณ์ประกอบชุดทดลองไมโครเวฟ 21 ชิ้น+ 2 กล่อง 1 ชุด 
13 ชุดทดลองสายอากาศ (ฐาน Antenna Tx & Rx ME 1300)/สายอากาศ 1 ชุด 
14 Agilent Technologies InfiniiVision DSO – X 2002 A 70 MHz 2 

Gsa/s Digital storage oscilloscope 
10 เครื่อง 

15 ชุดปฏิบัติการ modulation และ demodulation แบบต่าง ๆ ETT- 101 
EMONA Telecoms - Ttreainer 101 

10 ชุด 

16 Keysight EXG Analog Signal Generator N5173B 9 kHz – 20 GHz 1 เครื่อง 
17 Keysight CXA Signal Analyzer N9000B 9 kHz-26.5 GHz 1 เครื่อง 
18 Keysight ENA Network Analyzer E5063A 100kHz - 18 GHz 1 เครื่อง 
19 Altera DE2 - 115 FPGA board (Cyclone® IV E) 5 เครื่อง 
20 Dream catcher ME5010CB - 300 MEMS & IoT sensor (training 

kit) 
2 เครื่อง 

21 Dream catcher ME1110-300 Digital Modulation : OFDM 
(training kit+teaching slide) 

1 เครื่อง 



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 46 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำดับ ชื่อ รายละเอียด เครื่องมือ/อปุกรณ์/ครุภัณฑ์ จำนวน 
22 Dream catcher ME5100-300 IoT clound and Device security 

management (training kit) 
2 เครื่อง 

23 Dream catcher ME1130-300 LTE & LTE-Advance (training 
kit+teaching slide) 

1 เครื่อง 

24 Dream catcher ME 1100 -0122 (Digital RF Communicaions) 1 เครื่อง 
25 Aaronia HyperLOG 60180 - 680MHz to 18 GHz High-

Performance EMC Antenna 
1 เครื่อง 

26 Keysight N1021B Differential TDR Probe Kit 18 GHz 1 ชุด 
27 Keysight N2787A 3D Probe Positioner 1 ชุด 
28 ชุด Kit / calibration /หัวต่อ และอื่นๆ 

28.1)  Keysight N1501A Dielectric Probe Kit 
 

1 ชุด 
28.2)  Agilent 85033E 3.5 mm calibration kit 1 ชุด 
28.3)  Keysight cal kit 85515A Type-N(f) 50 Ohm DC to 9 GHz 1 ชุด 
28.4)  Keysight 86205A Directional Bridge 300 kHz-6 GHz 50 
Ohm 

1 ชุด 

28.5)  Keysight 8495B Attenuator / 70dB Freq Range DC - 18 
GHz Max RF Power 1 W CW 

1 ชุด 

28.6)  Keysight 11636A Power Divider DC – 18 GHz 1 ชุด 
28.7)  Keysight 11636B Power Divider DC - 26.5 GHz 1 ชุด 
28.8)  Keysight 11852B N75(f)-N50(m) Min Loss Pad 1 ชุด 
28.9)  Keysight N9398C 3.5mm DC BlocK 16V 50 kHz-26.5 
GHz 

1 ชุด 

28.10)  Keysight 909D OPT 040 3.5 mm Male 50 Ohm 
Termination DC-26.5 GHz 

1 ชุด 

28.11)  Keysight 11667A Power Splitter DC – 18 GHz  50 
Ohm 

1 ชุด 

28.12)  Keysight 773D Directional Coupler 2 – 18 GHz 1 ชุด 
28.13)  หัวตอ่ต่าง ๆ 1 ชุด 
28.14)  Huber suhner S526 Phase stable cable, N-to-SMA, 3ft, 
18 Ghz 

1 ชุด 

28.15)  Keysight ECal Module N7554A - 151 3FF DC - 18 
GHz 

1 ชุด 

28.16)  Keysight N9910XM28-2HA Harmonic Mixer 24GHz-to-
40 GHz 

1 ชุด 



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 47 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

    โดยมีรายละเอียด ที่จัดเก็บรักษา และการบำรุงรักษาในเบื้องต้น ของเครื่องมือ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ซึ่งจะแสดงในตารางดังต่อไปน้ี 
 
ลำ 
ดับ 

ภาพ เครื่องมอื 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

รายละเอียด/การจัดเก็บ แผนการดูแลบำรุงรักษา 

1 

 

Handheld Network 
Analyzer (FieldFox RF 
Analyzer)+Adapter 
Agilent N9912A/ 2 
MHz-4 GHz 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28304 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย ชาร์จแบตเตอรี่ และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน แบตเตอรี่ 
ดูแลความเรียบร้อยชาร์จ 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน ชาร์จแบตเตอรี่ และ
จัดเก็บ 

2 

 

Keysight N9936B 
Fieldfox  Signal 
Analyzer 14GHz  
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28304 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห ์
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย ชาร์จแบตเตอรี่ และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน แบตเตอรี่ 
ดูแลความเรียบร้อยชาร์จ 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน ชาร์จแบตเตอรี่ และ
จัดเก็บ 



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 48 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำ 
ดับ 

ภาพ เครื่องมอื 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

รายละเอียด/การจัดเก็บ แผนการดูแลบำรุงรักษา 

3 

 

Keysight N9915B 
Fieldfox  Microwave 
Analyzer 9GHz 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28304 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย ชาร์จแบตเตอรี่ และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน แบตเตอรี่ 
ดูแลความเรียบร้อยชาร์จ 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน ชาร์จแบตเตอรี่ และ
จัดเก็บ 

4 

 

Keysight DSOX1204G 
Digital storage 
oscilloscope 70MHz 
2GSa/s 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28304 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที ่
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

5 

 

Agilent Technologies 
InfiniiVision DSO-X 
3012A Digital storage 
oscilloscope 100 MHz 
4 Gsa/s 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28304 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 49 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำ 
ดับ 

ภาพ เครื่องมอื 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

รายละเอียด/การจัดเก็บ แผนการดูแลบำรุงรักษา 

6 

 

Keysight InfiniiVision 
MSOX2014A Mixed 
Signal oscilloscope 
100 MHz 2 Gsa/s 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28304 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

7 

 

Agilent 33500B Series 
Waveform Generatir 
Trueform 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28304 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

8 

 

Agilent N9310A/ 9 
kHz-3 GHz High 
Frequency Signal 
Generator 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28304 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 50 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำ 
ดับ 

ภาพ เครื่องมอื 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

รายละเอียด/การจัดเก็บ แผนการดูแลบำรุงรักษา 

9 

 

Agilent N9320B/ 9 
kHz-3 GHz High 
Frequency Spectrum 
Analyzer 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28304 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

10 

 

Agilent E5071 C/ 9 
kHz-6.5 GHz Network 
Analyzer 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28304 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

11 

 

ชุดทดลองไมโครเวฟ SWR 
METER Lab-Volt 
9502-00/POWER 
METER lab-Volt 9503-
00 /GUNN 
OSCILLATOR POWER 
SUPPLY Lab-Volt 
9501-05 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28304 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที ่
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 51 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำ 
ดับ 

ภาพ เครื่องมอื 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

รายละเอียด/การจัดเก็บ แผนการดูแลบำรุงรักษา 

12 

 

อุปกรณ์ประกอบชุด
ทดลองไมโครเวฟ 21 
ชิ้น+ 2 กล่อง 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28304 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

13 

 

ชุดทดลองสายอากาศ 
(ฐาน Antenna Tx & Rx 
ME 1300)/สายอากาศ 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28304 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

14 

 

Agilent Technologies 
InfiniiVision DSO – X 
2002 A 70 MHz 2 
Gsa/s Digital storage 
oscilloscope 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28304 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 52 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำ 
ดับ 

ภาพ เครื่องมอื 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

รายละเอียด/การจัดเก็บ แผนการดูแลบำรุงรักษา 

15 

 

ชุดปฏิบัติการ 
modulation และ 
demodulation แบบต่าง 
ๆ ETT-101 EMONA 
Telecoms-Ttreainer 
101 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28304 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห ์
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

16 

 

Keysight EXG Analog 
Signal Generator 
N5173B 9kHz-20GHz 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28304 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

17 

 

Keysight CXA Signal 
Analyzer N9000B 
9kHz-26.5GHz 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28304 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 53 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำ 
ดับ 

ภาพ เครื่องมอื 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

รายละเอียด/การจัดเก็บ แผนการดูแลบำรุงรักษา 

18 

 

Keysight ENA Network 
Analyzer E5063A 
100kHz-18GHz 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28304 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

19 

 

Altera DE2-115 FPGA 
board (Cyclone® IV E) 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28304 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

20 

 

Dream catcher 
ME5010CB-300 
MEMS & IoT sensor 
(training kit) 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28304 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 54 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำ 
ดับ 

ภาพ เครื่องมอื 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

รายละเอียด/การจัดเก็บ แผนการดูแลบำรุงรักษา 

21 

 

Dream catcher 
ME1110-300 Digital 
Modulation : OFDM 
(training kit+teaching 
slide) 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28304 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

22 

 

Dream catcher 
ME5100-300 IoT 
clound and Device 
security management 
(training kit) 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28304 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

23 

 

Dream catcher 
ME1130-300 LTE & 
LTE-Advance (training 
kit+teaching slide) 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28304 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 55 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำ 
ดับ 

ภาพ เครื่องมอื 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

รายละเอียด/การจัดเก็บ แผนการดูแลบำรุงรักษา 

24 

 

Dream catcher ME 
1100 -0122 (Digital 
RF Communicaions) 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28304 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที ่
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

25 

 

Aaronia HyperLOG 
60180 - 680MHz to 
18GHz High-
Performance EMC 
Antenna 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28304 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

26 

 

Keysight N1021B 
Differential TDR Probe 
Kit 18GHz 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28304 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 56 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำ 
ดับ 

ภาพ เครื่องมอื 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

รายละเอียด/การจัดเก็บ แผนการดูแลบำรุงรักษา 

27 

 

Keysight N2787A 3D 
Probe Positioner 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28304 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

28 

 

ชุด Kit / calibration /
หัวต่อ และอื่นๆ  
28.1)  Keysight 
N1501A Dielectric 
Probe Kit 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28304 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ  

28.2)  Agilent 
85033E 3.5 mm 
calibration kit 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28304 

 

28.3)  Keysight cal kit 
85515A Type-N(f) 50 
Ohm DC to 9 GHz 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28304 

 

28.4)  Keysight 
86205A Directional 
Bridge 300 kHz-6 GHz 
50 Ohm 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28304 



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 57 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำ 
ดับ 

ภาพ เครื่องมอื 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

รายละเอียด/การจัดเก็บ แผนการดูแลบำรุงรักษา 

 

28.5)  Keysight 
8495B Attenuator / 
70dB Freq Range DC - 
18 GHz Max RF Power 
1 W CW 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28304 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

 

28.6)  Keysight 
11636A Power 
Divider DC – 18 GHz 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28304 

 

28.7)  Keysight 
11636B Power 
Divider DC - 26.5 GHz 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28304 

 

28.8)  Keysight 
11852B N75(f)-
N50(m) Min Loss Pad 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28304 

 

28.9)  Keysight 
N9398C 3.5mm DC 
BlocK 16V 50 kHz-
26.5 GHz 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28304 

 

28.10)  Keysight 
909D OPT 040 3.5 
mm Male 50 Ohm 
Termination DC-26.5 
GHz 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28304 



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 58 
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ลำ 
ดับ 

ภาพ เครื่องมอื 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

รายละเอียด/การจัดเก็บ แผนการดูแลบำรุงรักษา 

 

28.11)  Keysight 
11667A Power 
Splitter DC – 18 GHz  
50 Ohm 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28304 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

 

28.12)  Keysight 
773D Directional 
Coupler 2 – 18 GHz 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28304 

 

28.13)  หัวตอ่ต่าง ๆ 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28304 

 

28.14)  Huber suhner 
S526 Phase stable 
cable, N-to-SMA, 3ft, 
18 Ghz 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28304 

 

28.15)  Keysight ECal 
Module N7554A - 
151 3FF DC - 18 GHz 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28304 

 

28.16)  Keysight 
N9910XM28-2HA 
Harmonic Mixer 
24GHz-to-40 GHz 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง 28304 

  



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 59 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

   6) ห้อง 28305 อาคาร 28 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 5 (คอมพิวเตอร์และปฏิบัติการ) 
    เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนเกี่ยวกับรายวิชาปฏิบัติการทางด้านระบบการ
วัดและการควบคุมอัตโนมัติ ระบบควบคุม การประมวณผลสัญญาณดิจิทัล การสื่อสารเครือข่ายไร้สาร
และเคลื่อนที่ การสื่อสารแถบกว้าง การสื่อสารใยแก้วนำแสง และอื่น ๆ  ภายในห้องปฏิบัติการจะ
ประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง ซึ่งมีผังการจัดเรียงและเครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ดังนี ้
 

 
 

ภาพที่ 3–15  ภาพห้อง 28305 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ฯ 5 
 

 
 

ภาพที่ 3–16  ภาพแผนผังการจัดวางคอมพิวเตอร ์ห้องปฏิบัติการ 28305 
  



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 60 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำดับ ชื่อ รายละเอียด เครื่องมือ/อปุกรณ์/ครุภัณฑ์ จำนวน 
1 ชุดฝึกและทดสอบทักษะด้านปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม National 

Instruments Ni Elvis III  
20 ชุด 

2 ชุดควบคุมและทดสอบทักษะด้านปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม National 
Instruments Ni myRIO 

20 ชุด 

3 ชุดฝึกระบบการผลิตแบบอัตโนมัติขั้นพ้ืนฐาน 
3.1)  ชุดฝึกกระบวนการจ่ายชิ้นงานจำลอง 

2 ชุด 
 2 ชุด 

3.2)  ชุดฝึกกระบวนการสายพานลำเลียง 2 ชุด 
3.3)  ชุดฝึกกระบวนการหยิบจับชิ้นงาน 2 ชุด 
3.4)  เครื่องอัดอากาศขนาดเล็ก 2 ชุด 

4 ชุดฝึกจำลองการควบคุมระบบ Process Automation พืน้ฐาน 1 เครื่อง 
5 ชุด Fusion spicer set UF-2842A 3 ชุด 
6 ชุดตัดสายใยแก้วนำแสง F.O. Auto Pro Cleaver w/Trash UF-2844A 3 เครื่อง 
7 Keyes 37 in 1 sensor kit arduino 20 ชุด 
8 ONE the all ni mydaq 1 เครื่อง 
9 Interlink Handheld OTDR 1310/1550nm UF-2872 3 เครื่อง 

10 Optical Time Domain Reflectometer MT9083A2 1 เครื่อง 
11 Optical Power Meter 5P100-FC CMA5 1 เครื่อง 
12 Optical Light Source (Stabilized Laser Source) 5L35-FU 1 เครื่อง 
13 Optical Loss Test Set 5LT35-FU CMA5 1 เครื่อง 
14 Optical Fusion Splice TYPE-81C 1 เครื่อง 
15 FO Light Runner Premium  1 เครื่อง 
16 ชุดฝึก Optical Fiber Communication E-Tek/ETEK OFC-9000- 01-

06/OFS-9500- 01-05 
11 ชุด 

17 Anritsu Optical Spectrum Analyzer MS9740A 1 เครื่อง 
18 ชุดเข้าหัวสายLAN US-8030 Link 25 ชุด 
19 ชุดเครื่องมืออุปกรณ์ อื่น ๆ 

19.1)  คีมตัด SOLO ด้ามแดง NO.5136-6" คีมตัด 6 น้ิว 
 

10 อัน 
19.2)  คีมตัด MARALL ด้ามแดง/ดำ คีมปากเฉียง คีมตัด 6 น้ิว 10 อัน 
19.3)  คีมย้ำBNC ด้ามเขียว Link UC-8116 15 อัน 
19.4  คีมย้ำLAN ตัวเมีย ด้ามฟ้า Link US-8061 16 อัน 
19.5)  คีมปอกสาย RG-6 คมีเทา Link UC-8256 20 อัน 
19.6)  คีมปอกสาย LAN / RG-6 คีมเหลือง Link UC-8145 30 อัน 

 
    โดยมีรูปภาพ รายละเอียด ที่จัดเก็บรักษา และการบำรุงรักษาในเบื้องต้น ดังน้ี  



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 61 
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ลำ 
ดับ 

ภาพ เครื่องมอื 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

รายละเอียด/การจัดเก็บ แผนการดูแลบำรุงรักษา 

1 

 

ชุดฝึกและทดสอบทักษะ
ด้านปฏิบัติการทาง
อุตสาหกรรม National 
Instruments Ni Elvis III  
 
ที่จัดเก็บ ในตูห้น้าห้อง
28304 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย ถอดถ่านและจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ถอดถ่าน 
ดูแลความเรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน ถอดถ่าน และจัดเก็บ 

2 

 

ชุดควบคุมและทดสอบ
ทักษะด้านปฏิบัติการทาง
อุตสาหกรรม National 
Instruments Ni myRIO 
 
ที่จัดเก็บ ในตูห้น้าห้อง
28304 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

3 

 

ชุดฝึกระบบการผลิตแบบ
อัตโนมัติขั้นพื้นฐาน 
3.1)  ชุดฝึกกระบวนการ
จ่ายช้ินงานจำลอง 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง28304 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ  

3.2)  ชุดฝึกกระบวนการ
สายพานลำเลียง 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง28304 



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 62 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำ 
ดับ 

ภาพ เครื่องมอื 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

รายละเอียด/การจัดเก็บ แผนการดูแลบำรุงรักษา 

 

3.3)  ชุดฝึกกระบวนการ
หยิบจับช้ินงาน 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง28304 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ  

3.4)  เครื่องอัดอากาศ
ขนาดเล็ก 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง28304 

4 

 

ชุดฝึกจำลองการควบคุม
ระบบ Process 

Automation พื้นฐาน 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง28304 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

5 

 

 

ชุด Fusion spicer set 
UF-2842A 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง28304 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย ชาร์จแบตเตอรี่ และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน แบตเตอรี่ 
ดูแลความเรียบร้อยชาร์จ 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน ชาร์จแบตเตอรี่ และ
จัดเก็บ 



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 63 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำ 
ดับ 

ภาพ เครื่องมอื 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

รายละเอียด/การจัดเก็บ แผนการดูแลบำรุงรักษา 

6 

 

ชุดตัดสายใยแก้วนำแสง 
F.O. Auto Pro Cleaver 
w/Trash UF-2844A 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง28304 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

7 

 

Keyes 37 in 1 sensor 
kit arduino 
 
ที่จัดเก็บ ในตูห้น้าห้อง
28304 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

8 

 

ONE the all ni mydaq 
 
ที่จัดเก็บ ในหอ้ง28304 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 64 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำ 
ดับ 

ภาพ เครื่องมอื 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

รายละเอียด/การจัดเก็บ แผนการดูแลบำรุงรักษา 

9 

 

Interlink Handheld 
OTDR 1310/1550nm 
UF-2872 
 
ที่จัดเก็บ ในตูห้น้าห้อง
28306 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

10 

 

Optical Time Domain 
Reflectometer 
MT9083A2 
 
ที่จัดเก็บ ในตูห้น้าห้อง
28306 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย ชาร์จแบตเตอรี่ และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน แบตเตอรี่ 
ดูแลความเรียบร้อยชาร์จ 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน ชาร์จแบตเตอรี่ และ
จัดเก็บ 

11 

 

Optical Power Meter 
5P100-FC CMA5 
 
ที่จัดเก็บ ในตูห้น้าห้อง
28306 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 65 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำ 
ดับ 

ภาพ เครื่องมอื 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

รายละเอียด/การจัดเก็บ แผนการดูแลบำรุงรักษา 

12 

 

Optical Light Source 
(Stabilized Laser 
Source) 5L35-FU 
 
ที่จัดเก็บ ในตูห้น้าห้อง
28306 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

13 

 

Optical Loss Test Set 
5LT35-FU CMA5 
 
ที่จัดเก็บ ในตูห้น้าห้อง
28306 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

14 

 

Optical Fusion Splice 
TYPE-81C 
 
ที่จัดเก็บ ในตูห้น้าห้อง
28306 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย ชาร์จแบตเตอรี่ และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน แบตเตอรี่ 
ดูแลความเรียบร้อยชาร์จ 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน ชาร์จแบตเตอรี่ และ
จัดเก็บ 



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 66 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำ 
ดับ 

ภาพ เครื่องมอื 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

รายละเอียด/การจัดเก็บ แผนการดูแลบำรุงรักษา 

15 

 

FO Light Runner 
Premium 
 
ที่จัดเก็บ ในตูห้น้าห้อง
28306 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

16 

 

ชุดฝึก Optical Fiber 
Communication E-
Tek/ETEK OFC-9000- 
01-06/OFS-9500- 
01-05 
 
ที่จัดเก็บ ในตูห้น้าห้อง
28306 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

17 

 

Anritsu Optical 
Spectrum Analyzer 
MS9740A 
 
ที่จัดเก็บ ในตูห้น้าห้อง
28306 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 67 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำ 
ดับ 

ภาพ เครื่องมอื 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

รายละเอียด/การจัดเก็บ แผนการดูแลบำรุงรักษา 

18 

 

ชุดเข้าหัวสายLAN US-
8030 LinK 
 
ที่จัดเก็บ ในตูห้น้าห้อง
28306 
 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย ถอดถ่านและจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ถอดถ่าน 
ดูแลความเรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน ถอดถ่าน และจัดเก็บ 

19 

 

ชุดเครื่องมืออุปกรณ์ อื่น 
ๆ 
19.1)  คีมตัด SOLO 
ด้ามแดง NO.5136-6" 
คีมตัด 6 น้ิว 
 
ที่จัดเก็บ ในตูห้น้าห้อง
28306 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

 

19.2)  คีมตัด MARALL 
ด้ามแดง/ดำ คีมปากเฉียง 
คีมตัด 6 น้ิว 
 
ที่จัดเก็บ ในตูห้น้าห้อง
28306 

 

19.3)  คีมย้ำBNC ด้าม
เขียว Link UC-8116 
 
ที่จัดเก็บ ในตูห้น้าห้อง
28306 



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 68 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำ 
ดับ 

ภาพ เครื่องมอื 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

รายละเอียด/การจัดเก็บ แผนการดูแลบำรุงรักษา 

 

19.4  คีมย้ำLAN ตัวเมีย 
ด้ามฟ้า Link US-8061 
 
ที่จัดเก็บ ในตูห้น้าห้อง
28306 

1) ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน 
 - ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ 
2) ทุกสัปดาห์ 
 - ตรวจสอบสภาพ ด ู แลความ
เรียบร้อย และจัดเก็บ 
3) ทุก ๆ 3 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน ดูแลความ
เรียบร้อย 
4) ทุก ๆ 6 เดือน 
 - ตรวจสอบการทำงาน/ปรับแต่ง/
ตั้งค่าการทำงาน และจัดเก็บ 

 

19.5)  คีมปอกสาย RG-
6 คีมเทา Link UC-
8256 
 
ที่จัดเก็บ ในตูห้น้าห้อง
28306 

 

19.6)  คีมปอกสาย LAN 
/ RG-6 คีมเหลือง Link  
 
ที่จัดเก็บ ในตูห้น้าห้อง
28306UC-8145 

 
   7) ห้อง 28306 อาคาร 28 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 6 (ห้องเรียน) 
    เป็นห้องเรียนภาคทฤษฎีใช้ในการเรียนเกี ่ยวกับรายวิชาทางด้านวิศวกรรม
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 
 

ภาพที่ 3–17  ภาพห้อง 28306 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ฯ 6  



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 69 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

3.3 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรคำนึงในการปฏิบัติงาน 
 3.3.1 ควรพิจารณาถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นอันดับแรก เช่น การตรวจสอบ การ
ทดสอบเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ ที่มีใช้กระแสไฟฟ้า ควรตัดไฟออกจากเครื่อง หรือระบบ
ก่อนการซ่อมบำรุง หรือซ่อมแซมแก้ไข หรือเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีคมหรืออาจก่อให้เกิดอันตราย
ในระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่เครื่องป้องกัน ถุงมือ แว่นตา และความระมัดระวังเป็นพิเศษ เป็นต้น 
 3.3.2 ก่อนทำการซ่อมแซม หรือแก้ไขควรตรวจสอบก่อนว่าเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ หรือ
ครุภัณฑ์นั้น ยังอยู่ในระยะการรับประกันหรือไม่ ถ้ายังอยู่ในระยะรับประกันควรติดต่อทางบริษัทผู้
จำหน่ายหรือผู้ผลิตให้ดำเนินการเคลม ซ่อม เปลี่ยนใหม่หรือแก้ไขต่อไป 
 3.3.3 การซ่อมแซม ปรับปรุง ถอดประกอบ ตดิตั้ง บำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์หรือครุภัณฑ์
ที่มีความซับซ้อน หรือมีหลายขั้นตอนในการทำงาน ควรมีการจดบันทึก ถ่ายภาพ ทำเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์ หรืออื่น ๆ เพื่อที่จะสามารถถอดประกอบติดตั้งกลับได้อย่างถูกต้องหรือลดข้อผิดพลาดใน
การทำงาน 
 3.3.4 เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ หรือครุภัณฑ์ใดที่ชำรุด หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการ ควรติด
ป้ายกำกับไว้ให้ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ช่วยในความสะดวกและ
การจัดระเบียบในการดำเนินงานต่อไป 
 3.3.5 เครื่องมือที่ใช้ถ่านไฟฉาย หรือแบตเตอรี่ควรมีการชาร์จไฟตามคู่มือ หรือถอดแหล่งจ่าย
ถ่าน แบตเตอรี่ ออกจากเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งานนาน ๆ เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ หรือ
ป้องกันไม่ให้ถ่านไฟฉายเกิดปฏิกิริยากับขั้วหรือแผงวงจรที่ทำให้เครื่องเสียหายได้ 
 3.3.6 การทดสอบ การซ่อมบำรุงรักษาหรือการจัดเก็บรักษา ควรปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือ
ของเครื่องน้ัน ๆ  
 3.3.7 เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ หรือครุภัณฑ์ใดที่ชำรุด เสียหาย ใช้งานไม่ได้ และอยู่ระหว่าง
การรอดำเนินการแทงจำหน่าย ควรถ่ายภาพ จดลงบันทึกไว้ และแยกออกจากห้องปฏิบัติการมาทำ
การจัดเก็บใส่ส่วนการรอแทงจำหน่ายประจำปตี่อไป 
 3.3.8 ในการส่งเคลม เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ ให้ออกใบนำเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือ
ครุภัณฑ์ออกนอกสถานที่ ประทับตราหรือลงลายมือชื่อพร้อมทำบันทึกหรือถ่ายภาพไว้เป็นข้อมูล
หลักฐาน และเช่นเดียวกันเมื่อส่งเคลมกับมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและทำการบันทึกลงลายมือชื่อ
ผู้รับ ดำเนินการรายงานประธานสาขาฯ และทำการจัดเก็บรักษาต่อไป 
 3.3.9 ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน การทดสอบ ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ หรือ
ครุภัณฑ์ ควรปิดสวิตช์ ถอดปลั๊ก ทำความสะอาด เก็บสาย อุปกรณ์ประกอบหรือจัดระเบียบ และ
จัดเก็บรักษาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามเดิม เพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการใช้งานในครั้ง
ต่อไป 
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3.4 แนวคิด/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบำรุงรักษา 
  วิวัฒนาการหรือรปูแบบการเปลี่ยนแปลงของระบบบำรุงรักษาในยุคสมัยต่าง ๆ 
 

ลำดับ ปี พ.ศ. การเปลี่ยนแปลงของระบบบำรุงรักษาในยุคสมัยต่าง ๆ 
1 ก่อนปี 2493 ยุคแรกก่อน ปี พ.ศ. 2493 เป็นยุคที ่นิยมทำการซ่อมแซมหลัง

เครื ่องมือ เครื ่องจักรเกิดขัดข้อง (Break down Maintenance)
เรียกว่าทำการซ่อมแซมเมื่อเกิดขัดข้องเท่านั้น 

2 2493 - 2503 ย ุคท ี ่ เร ิ ่มสร ้างแนวค ิดต ่อการบำ ร ุงและด ูแลในเช ิงป ้องกัน
(Preventive Maintenance) มาใช้เพื ่อป้องกันเครื ่องจักรเกิดการ
ขัดข้องและเพิ่มสมรรถนะของเครื่องมือให้ดีขึ้น 

3 2503 - 2513 เป็นยุดเริ่มต้นของระบบการบำรุงรักษาที่ให้ความสำคัญกับต้นทุนการ
ผลิต (Productive Maintenance) รวมไปถึงการออกแบบเครื่องมือ
และเครื่องจักรที่มีความน่าเชื่อมากยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงวิธีการและ
ความยากง่ายของการบำรุงรักษาและเอาหลักการด้าน 
เศรษฐศาสตร์ผสมด้านต้นทุนและการวัดผล 

4 2513 - ปัจจบุัน พ.ศ. 2514 จนถึงปัจจุบันนี้ได้รวมเอาแนวคิดของการบำรุงรักษาทุก
แขนงมาประกอบกันโดยมุ ่งเน้นให้ทุกฝ่ายได้มีส ่วนร่วมในการ
บำรุงรักษา (Total Productive Maintenance) ที่ไม่ทำเฉพาะฝ่าย
บำรุงรักษาเท่านั้นเป็นลักษณะการบำรุงรักษาเชิงป้องกันแบบทวีผล 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร และพัฒนาองค์กร 

 

  การบำรุงรักษามีคนให้นิยามไว้ว่า คือการเชื่อมโยงหลาย ๆ กิจกรรมเข้าด้วยกัน เพื่อรักษา 
เครื่องจักร อุปกรณ์ ระบบการผลิต ระบบสนับสนุนกระบวนการผลิตให้ทำหน้าที่ได้ดังที่ออกแบบไว้ 
การฟื้นฟูสภาพเครื่องจักร อุปกรณ์และระบบให้กลับคืนสู่สภาพตามที่ออกแบบ  เครื่องจักร อุปกรณ์ 
กระบวนการผลิตที่สามารถคุณภาพสินค้าที่ดีอย่างสม่ำเสมอถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญนำความสำเร็จ 
แข่งขันด้านราคาได้ ในทางกลับกันก็เช่นกัน ถ้าเครื่องจักร อุปกรณ์ไม่สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้
หรือไม่ต่อเนื่อง ก็จะทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ การบำรุงรักษาสภาพเครื่องจักรให้มีสามรถ
ผลิตสินค้าได้อย่างคงเส้นคงวา จึงจำเป็นต้องมีการจัดวางแผนการบำรุงรักษาตามเวลาที่เหมาะสม 
  การบำรุงการรักษา หมายถึง ประเภทกิจกรรมลักษณะงานที่กำหนดขึ้นมา เพื่อสร้างเป็น
มาตรฐานในการสื่อสารความเข้าใจระหว่าง ผู ้ที ่มีหน้าที่หรือผู ้เกี ่ยวข้องกับการบำรุงรักษา  การ
บำรุงรักษาคือการดูแลรักษาให้ทรัพย์สินให้อยู่ในสถาพที่ดีพร้อมในการใช้งาน และใช้งานได้อย่างดีอยู่
ตลอดเวลา ทรัพย์สินในที่นี้ หมายถึง เครื่องจักร อุปกรณ์ อาคาร สำนักงาน ยานพาหนะของบริษัท 
ของโรงงาน รวมถึงระบบสารสนเทศ ระบบสาธารณูปโภค และสถานที่ต่าง ๆ ที่อยู่ในโรงงาน 
  ประเภทของการบำรุงรักษา โดยทั่วไปงานซ่อมแซมเครื่องจักรของหน่วยงานซ่อมบำรุง
เมื่อในอดีตจะเป็นการดูแลรักษาสภาพ เครื่องจักร เกิดการชำรุดเสียหาย การบำรุงรักษาได้มีการ
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พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ มีการใช้ หลักการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วัสดุศาสตร์ และสถิติเข้ามาใช้
ในงานบำรุงรักษาเพื่อสำหรับทำการจัดประเภทของการบำรุงรักษาที่เป็นงานของหน่วยงานซ่อมบำรุง
ที่มีโครงสร้างที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป ดังน้ี 
 

 
 

ภาพที่ 3-18  ภาพประเภทของการบำรุงรักษาโดยทั่วไป 
 

  ระบบการบริหารการบำรุงรักษาถือว่าเป็นการเพิ่มเสริมศักยภาพให้เกิดผลในทางการ
ปฏิบัติ ทั้งนี้อาจจะแตกต่างกันไปตามการตั้งสมมุติของผู้บริหารดูแลงานการบำรุงรักษาแต่ละโรงงาน 
การบำรุงรักษามีคำนิยามที่เป็นลักษณะเฉพาะของงานบำรุงรักษา การบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์
สำหรับงานอุตสาหกรรม สามารถจัดแบ่งได้ 2 แบบ ดังน้ี 
   (1) การซ่อมแซมเมื่อชำรุดเสียหาย จะเป็นการซ่อมแซมแบบเร่งด่วนทำให้เครื่องจักร
กลับมาใช้งานได้ปกติ การซ่อมแซมแบบนี้จะให้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีนัก การซ่อมบำรุงลักษณะนี้ต้องหยุด
กระบวนการผลิต ทำให้เสียโอกาสการผลิตให้ได้ตามแผนงาน ก่อเกิดค่าใช้จ่ายที่สูง 
   (2) การบำรุงรักษาตามแผน เป็นการคาคการณ์ไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการบำรุงรักษา
เงื่อนไขระดับการบำรุงรักษาอยู่กับองค์ประกอบของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งมีหลากหลายของ
ชิ้นส่วนแยกย่อยที่แตกต่างกันไปตามเครื่องจักรและอุปกรณ์ บริษัทหรือหน่วยงานจะต้องใช้วิธีการ
ซ่อมบำรุงตามแผนมากกว่าการซ่อมแซมเมื่อเครื่องจักรหยุด เสียหาย ชำรุด โรงงานที่มีระบบการ
วางแผนงานการบำรุงรักษาที่ดี เราจะพบได้ว่าบริษัทเหล่านี้จะมีสามารถในการตอบสนองปรับตัวเข้า
กับการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่ปัจจุบันมีการแข่งขันที่เข้มข้นได้ดี การวางแผนการบำรุงรักษาตาม
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กำหนดตาราง กำหนดเวลา เป็นพื้นฐานของการควบคุมการบำรุงรักษาตามแผนที่ดี ความหมายของ
คำศัพท์ที่เป็นลักษณะเฉพาะของการบำรุงรักษา แบบแยกประเภทกิจกรรมของงานบำรุงรักษา 
    (2.1) การบำรุงรักษาตามแผน (Planned maintenance) หมายถึง กำหนดการ
และการวางแผนการทำงานการบำรุงรักษาไว้ล่วงหน้า ที่ครอบคลุมถึงแผนงานทั้งระหว่างเดินเครื่อง
และระหว่างหยุดเครื่อง 
    (2.2) การบำรุงรักษานอกแผนงาน (Unplanned maintenance) หมายถึง การ
บำรุงรักษาเมื่อมีปัญหา เกิดขัดข้อง การชำรุดของเครื่องจักร อุปกรณ์ โดยที่ไม่ได้อยู่ในเผนงานที่
กำหนดไว ้
    (2.3) การบำรุงรักษาแบบหยุดเครื ่องจักรหรือกระบวนการผลิต  (Planned 
shutdown maintenance) หมายถึง การวางแผนงานโดยการหยุดเครื่องจักร กระบวนการผลิต หรือ
โรงงานทั้งหมดไว้ล่วงหน้าตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อให้ฝ่ายที่ดูแลการบำรุงรักษาหรือฝ่ายผลิตเองเข้า
ทำงานตามมาตรฐานและแผนงานที่ได้กำหนดไว ้
    (2.4) การบำรุงรักษาแบบหยุดระบบผลิตหยุดโรงงานนอกแผนงาน (Unplanned 
shutdown maintenance) หมายถึง การต้องหยุดกระบวนการผลิตหรือหยุดทั้งโรงงานด้วยจำเป็น 
อันเนื ่องจากเกิดเหตุขัดข้องเกิดชำรุดเสียหายของเครื ่องจักร อุปกรณ์ หรือระบบควบคุมด้าน
คอมพิวเตอร์สารสนเทศ และรวมถึงปัญหาที่เกิดจากวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐาน ปัญหาด้านคุณภาพที่แม้
อาจจะตรวจไม่พบได้ ช่วงการตรวจสอบรับวัตถุดิบ แต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตอาจจะเกิดปัญหาที่
สามรถตรวจพบได้ภายหลัง จึงจำเป็นต้องหยุดระบบการผลิตหรือหยุดโรงงานทั้งหมดเพื่อ แก้ไข
ปรับปรุงด้านคุณภาพของสินค้าที่เกิดจากปัญหาของเครื่องจักร ลดเสียหาย 
    (2.5) การบำรุงรักษาแบบป้องกันขั้นพื้นฐาน (Basic preventive maintenance) 
หมายถึง การดูแลบำรุงรักษาแบบป้องกัน ลักษณะงานที่ทำได้อย่างง่าย มีกำหนดและแผนงานที่ทำได้
เป็นประจำ ถือว่าเป็นพื้นฐานของกิจกรรมการบำรุงรักษาแบบทวีผล (TPM) เสาการบำรุงรักษาด้วย
ตนเอง (AM) เพราะการบำรุงรักษาแบบป้องกันพนักงานฝ่ายผลิตที่ควบคุมเครื ่องจักรสามารถ
ดำเนินการบำรุงรักษาได้เอง 
    (2.6) การบำรุงรักษาแบบป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) หมายถึง 
การบำรุงรักษาตามแผนงานและกำหนดการที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดปัญหาต่อเครื่องจักร อุปกรณ์ ลดการเกิดข้อขัดข้องต่าง ๆ ลดความเสี่ยงของปัญหาให้หมดไปหรือ
ลดน้อยลง 
    (2 .7)  การบำร ุ งร ักษาตามการพยากรณ ์ท ี ่ ค ิดไว ้ล ่ วงหน ้า  ( Predictive 
Maintenance: PM) หมายถึง การบำรุงรักษาที่ใช้กิจกรรมจากการพยากรณ์ วิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
ในการตรวจสอบที่สามารถทดสอบ วัดสภาพเสื่อมของเครื่องจักร อุปกรณ์ เพื่อวิเคราะห์ถึงรุนแรงที่
จากสิ่งปกติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทำให้สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าถึงอายุของเครื่องจักร อุปกรณ์และ
จัดทำแผนงานการบำรุงรักษาก่อนที่จะเกิดเสียหายรุนแรงได้  
    (2.8) การบำรุงรักษาด้วยการปรับแต่งสภาพให้คงเดิม (Recondition) หมายถึง 
การบำรุงรักษาแบบต้องถอดประกอบชิ้นส่วน เพื่อทำความสะอาด เปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดเสียหายแม้
ไม่เสียหาย จนถึงกับทำให้เครื่องจักรชำรุดแต่เป็นการบำรุงรักษาแบบป้องกัน ปรับแต่งส่วนบกพร่อง 
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ตรวจวัดสภาพสึกหรอของชิ้นส่วนเพื่อคาดการณ์ถึงอายุการใช้งาน การปรับแต่งสภาพนี้เป็นการทำให้
เครื่องจักร อุปกรณ์กลับมาสู่สภาพคงเดิม ยืดอายุการใช้งานได้ยาวนาน 
    (2.9) การตรวจสภาพการทำงาน (Condition monitoring) หมายถึง การ
บำรุงรักษาที่ต้องใช้เครื่องมือและวัสดุพิเศษในการตรวจสอบแบบเฉพาะ เพื่อตรวจวัดเชิงลึกการ
ทำงานของเครื่องจักรที่สามารถแสดงผลสิ่งผิดปกติ เพื่อใช้ประเมินถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นมาได ้
    (2.10) การตรวจสภาพแบบประจำ (Routine inspection) หมายถึง การ
บำรุงรักษาแบบป้องกันขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีการตรวจสภาพเครื่องจักร อุปกรณ์แบบต่อเนื่องเป็นประจำ 
ตามระยะเวลาที่กำหนด 
    (2.11) การตรวจวัดและหล่อลื่น (Measurement & Lubricant: M & L) หมายถึง 
การตรวจวัดค่าต่าง ๆ ของเครื่องจักร อุปกรณ์ เช่น ค่าร้อน ค่าดังของเสียง ค่าสั่นสะเทือน การ
ตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นทั้งภายในและภายนอกและการหล่อลื่นด้วยจารบี น้ำมันหล่อลื่นชนิด
สเปรย์ เช่นการหล่อลื่นลูกปืน หล่อลื่นล้อ การหล่อลื่นสายพาน โซ่ เฟือง รวมจึงจุดหมุนที่มีการเสียดสี 
    (2.12) งานบำรุงรักษาด้วยการเปลี่ยนอะไหล่ (Part replacement) หมายถึง 
การเปลี่ยนชิ้นส่วน วัสดุต่าง ๆ ตามระยะเวลาที่กำหนดโดยนำอะไหล่ของใหม่ใส่เข้าไปแทนที่ เช่น 
การเปลี่ยนโอริง ตลับลูกปืนชุดแบริ่ง การเปลี่ยนชุดกรอง การบำรุงรักษาแบบนี้จะก่อเกิดมั่นใจว่า
เครื่องจักร อุปกรณ์จะสามารถใช้งานได้ต่อไปอย่างยาวนาน จนถึงกำหนดการเปลี่ยนอะไหล่ตาม
กำหนดการครั้งใหม่ 
    (2.13) งานบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance) หมายถึง การ
บำรุงรักษาหลังจากที่เครื่องจักรและอุปกรณ์เริ่มมีอาการผิดปกติ เริ่มขัดข้องชำรุด ให้กลับคืนสู่สภาพ
เดิมใช้งานได้ตามสภาพเดิมต่อไปเป็นปกติ 
    (2.14) การซ่อมหลังชำรุด เสียหาย (Breakdown maintenance: BM) การซ่อม
หลังเครื่องจักรและอุปกรณ์ ชำรุดขัดข้องแบบไม่สามารถดำเนินการต่อไปในระหว่างการผลิต ต้องทำ
การหยุดซ่อมให้กลับมาใช้งานได้ปกติ  
    (2.15) การแก้ไขข้อขัดข้องของเครื ่องจักรและอุปกรณ์ให้ทำงานได้ต่อไป 
(Remedial maintenance) หมายถึง การซ่อมบำรุงแก้ไขแบบชั่วคราวเพื่อให้เครื่องจักรสามารถใช้
งานได้ปกต ิการแก้ไขแบบเฉพาะหน้าบรรเทาอาการขัดข้องไม่ให้กระบวนการผลิตหยุดชะงักลง 
    (2.16) การฉวยโอกาสบำรุงรักษา (Opportunity maintenance) หมายถึงการ
บำรุงรักษาที่ยังไม่ถึงกำหนดการทำหรือยังไม่มีในแผนงาน แต่ฉวยจังหวะโอกาสขณะที่ เครื่องมีการ
หยุดรอ เช่น รอวัตถุดิบ รอเปลี่ยนรุ่น รอตรวจสอบเรื่องคุณภาพ หรือการฉวยโอกาสขณะที่เกิดเสีย
จากส่วนอื่นที่ต้องหยุดการผลิต หยุดโรงงานโดยทำควบคู่กันไปทำให้ไม่ต้องหยุดการผลิตเพื่อทำการ
บำรุงรักษาอีกครั้ง 
    (2.17) การหยุดบำรุงเพื ่อตรวจสอบสภาพ ตามคาบเวลาประจำปี (Minor 
inspection or annually inspection) หมายถึง การบำรุงรักษาตามกำหนดประจำปี เพื่อทำการ
ตรวจสอบสภาพ เช่น ทุก 6 เดือน 1 ปี 2 ปี หรือ การตรวจตามรอบเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านมาตรฐาน
ปลอดภัย  
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    (2.18) การบำรุงร ักษาขนาดใหญ่ระหว่างหยุดโรงงาน (Major overhaul) 
หมายถึง การบำรุงรักษาเต็มรูปแบบครั้งใหญ่ ทั้งหมดของเครื่องจักรและอุปกรณ์หลักที่สำคัญ ตาม
แผนงานช่วงเวลาแต่ละคาบการบำรุงรักษา จะเป็น 2 ปี ถึง 8 ปี ตามลักษณะของประเภทโรงงาน 
    (2.19) การบำรุงรักษาแบบปรับปรุง ( Improvement maintenance) หมายถึง 
การบำรุงรักษาแบบปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ให้ใช้งานได้ดีกว่าเดิมด้วยเทคนิ คพื้นฐานด้าน
วิศวกรรม 
    (2.20) การบำรุงรักษาแบบเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วน (Modification) หมายถึง การ
บำรุงรักษาที่ต้องเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วน เพื่อปรับเปลี่ยน ปรับแต่ง ให้เครื่องจักรและอุปกรณ์สามารถใช้
งานได้ทนทาน ถูกต้องแม่นยำกว่าเดิม หรือการปรับเปลี่ยนเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านอะไหล่ที่หายากหรือ
ต้องสั่งจากต่างประเทศ 
    (2.21) การบำรุงรักษาเชิงสร้างสรรค์ (Proactive maintenance) หมายถึง การ
บำร ุงร ักษาเคร ื ่องจ ักรท ี ่สำค ัญโดยเพิ ่มก ิจกรรมของ  การบำร ุงร ักษาตามแผน (Planned 
maintenance) เพ ื ่ อลดป ัญหาท ี ่ จะเก ิดจาก การบำร ุ งร ักษานอกแผนงาน ( Unplanned 
maintenance) มีเป้าหมาย คือ การทำให้เครื่องจักรพร้อมมั่นคงและน่าเชื่อถือสมรรถภาพสูงสุดด้วย
ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม  
 

 2) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับระบบการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม 
  แรกเริ่มในปี พ.ศ. 2513 อุตสาหกรรมของการผลิตมีการมุ่งเน้นไปที่การบำรุงรักษาและ
การบำรุงรักษาแบบป้องกันนั้น ในอุตสาหกรรมช้ินส่วน ขึ้นรูปชิ้นส่วน อุตสาหกรรมหนักต่างมุ่งเน้นใน
การพัฒนา สั่งซื้อเครื่องจักรที่มีระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้น ซึ่งแนวโน้มของการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติและ
ซับซ้อนมีการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์มากขึ้นตามไปด้วยประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็นประเทศผู้นำ
ทางด้านเทคโนโลยี มีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน ทันสมัยที่ประกอบไปด้วย ระบบอัตโนมัติ การผลิต
แบบต่อเนื่อง มีการใช้หุ่นยนต์มากที่สุดประเทศหนึ่งสิ่งเหล่านี้จึงก่อเกิดให้มีการปรับปรุง การบริหาร
จัดการที่มีลักษณะเฉพาะของญี่ปุ่นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่า “การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วน
ร่วม” (Total productive maintenance: TPM)  
  สถาบันวิศวกรโรงงานแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Institute of Plant Engineers: JIPE) 
ให้คำนิยาม การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) เป็น “การบำรุงรักษาเชิงป้องกันโดยทุก
คน” แนวคิด TPM ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับการบริหารจัดการเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยการปรับปรุง
ให้เครื่องจักรและอุปกรณ์มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งใช้วิธีวัดประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรที่
เรียกว่า OEE (Overall equipment effectiveness) ประเทศญี่ปุ่นได้กำหนดให้การวัดประสิทธิภาพ
โดยรวมของเครื่องจักรเป็นเกณฑ์ในการให้รางวัล Productive maintenance รางวัลที่ให้แก่โรงงาน
ที่เป็นที่ยอมรับในการการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม  
 

  (2.1) นิยามและเป้าหมายของระบบ TPM 
    TPM มีวัตถุประสงค์หลักด้านผลลัพธ์ (Output) ของการผลิตประกอบไปด้วย การ
เพิ่มผลิตภาพ (Productivity: P) การปรับปรุงคุณภาพ (Quality: Q) การลดต้นทุน (Cost: C) การส่ง
มอบตามกำหนด (Delivery: D) ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Safety: S and Environment: E) การ
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เพิ่มกำลังใจและเพิ่มขวัญของพนักงงาน (Morale: M) และปัจจัยนำเข้า (Input) TPM จะประสบ
สำเร็จได้จะต้องมีการดำเนินกิจกรรมหลัก 8 เสาด้วยกัน (TPM 8 Pillar) ซึ ่งจะครอบคลุมทุก
หน่วยงานและทุก ๆ คนจะมีส่วนร่วม 
    เสาที่ 1 การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Specific improvement or focus  
       improvement) 
    เสาที่ 2 การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous maintenance) 
    เสาที่ 3 การบำรุงรักษาตามแผนงาน (Planned maintenance) 
    เสาที่ 4 การศึกษาและฝึกอบรม (Education & training) 
    เสาที่ 5 การบำรุงรักษาคุณภาพ (Quality maintenance) 
    เสาที่ 6 การควบคุมขั้นต้น (Initial control) 
    เสาที่ 7 การจัดการด้านปลอดภัย (Safety & environment) 
    เสาที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร (Efficient administration) 
 

 
 

ภาพที่ 3-19  กิจกรรม 8 เสาหลักระบบการบำรุงรักษาทวีผล (TPM)  
 
    เสาที่ 1, 2 และ 3 จะเป็นเสาหลัก TPM ส่วนการผลิต เสาที่ 4 และ 5 จะเป็น 
TPM ขั้นสูงของส่วนการผลิต เสาที่ 6, 7 และ 8 เป็นเสาหลักที่ขยาย TPM จากส่วนผลติไปสู่ TPM 
แบบทั่วองค์การ  
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  (2.2) แนวคิดการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบำรุงรักษาด้วยตนเอง 
    การบำรุงรักษาด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมที่มีสำคัญ มีเอกลักษณ์เฉพาะกิจกรรมที่
โดดเด่นของระบบ TPM โดยการให้สำคัญกับการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิตทั้งทางตรงทางอ้อมหรือ
ผู้ควบคุมเครื่องจักร อุปกรณ์ที่จะต้องดูแลรักษาด้วยตนเองเป็นประจำ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของ
พนักงานผ่ายการทำกิจกกรทกลุ่มย่อย ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการทำงานตรวจสอบตนด้วย
เองจริงไปพร้อมกับการปฏิบัติงานจริง การบำรุงรักษาด้วยตนเองจะอยู่ในเสาที่ 2 ของการดำเนินงาน
กิจกรรมหลัก 8 ข้อหรือเรียกว่า TPM 8 เสา (TPM 8 Pillar) 
    การบำรุงรักษาด้วยตนเอง คือการทำลักษณะของกลุ่มกิจกรรมย่อย โดยแต่ล่ะกลุ่ม
จะทำหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ของตนเองที่ตนเองควบคุม ด้วยไม่มีใครรู้จักเข้าใจ
เครื่องจักรได้ดีเท่าผู้ใช้เครื่อง ไม่มีใครจะสังเกตพบสิ่งผิดปกติได้ดีกว่าผู้ใช้เครื่อง และไม่มีใครจะดูแล
เครื่องจักรได้ดีเท่าผู้ใช้เครื่อง และเมื่อเครื่องจักรหยุดเสียหายขัดข้องผู้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือ 
ผู้ใช้เครื่อง 
    การบำรุงรักษาด้วยตนเอง คือ การป้องกันปกป้องเครื่องจักรของตนเองไม่ให้
เสียหายหมายถึง ผู้ใช้เครื่องแต่ละคนสามารถทำการบำรุงรักษาด้วยการตรวจสอบประจำวันการทำ
ความสะอาด การหล่อลื่น การเปลี่ยนอะไหล่ การขันน็อต ตรวจสอบความแน่นหลวมการซ่อมแซม
เบื้องต้น ที่ไม่ซับซ้อนไม่ต้องใช้เทคนิคเครื่องมือพิเศษอะไร มีหน้าที่สอดส่องดูแลเฝ้าระวังจุดบกพร่อง
เพื่อจะทำการปรับปรุงแก้ไขได้ก่อนที่จะขัดข้องเสียหาย  
    การบำรุงรักษาด้วยตนเอง คือ การสร้างให้พนักงานเป็นผู้เชี่ยวชาญในเครื่องจักร
ของตนเองทั้งการใช้งานและการบำรุงรักษา หมายถึงการจะทำให้การบำรุงรักษาด้วยตนเองประสบ
ผลสำเร็จประการหนึ่ง คือ การสร้างให้ พนักงานสามารถบำรุงรักษาเครื ่องจักรด้วยตนเองได้ รู้
รายละเอียดของเครื่องจักรชำนาญเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องจักรของตนเอง ทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้
ผู้ใช้เครื่องจะต้องมีความสามารถ ดังต่อไปนี ้
     1) ความสามารถตรวจจับผิดปกติได ้
     2) ความสามารถสังเกตได้ถึงผิดปกติที่กำลังจะเกิดขึ้น 
     3) ความสามารถในการแก้ไขสิ่งผิดปกติได ้
     4) ความสามารถในการตั้งเกณฑ์วัดสิ่งผิดปกติ 
 

    การบำรุงรักษาด้วยตนเอง ภาคการทำความสะอาดเบื ้องต้น (Autonomous 
maintenance : Initial clean) การบำรุงรักษาด้วยตนเอง หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่าการทำ AM นั้นเป็น
แนวคิดที่ต้องการสร้างพนักงานผู้ใช้เครื่องควบคุมเครื่องจักร ทำให้มีทักษะในการดูแลรักษาป้องกัน
เครื่องจักรที่ตัวเองใช้ พนักงานผู้ใช้เครื่องต้องรับผิดชอบต่อการดูแลบำรุงรักษาแบบเบื้องต้น ด้วยการ
ตรวจจับผิดปกติของเครื่องจักรขณะทำงาน หรือสามารถตรวจจับสัญญาณจุดผิดปกติที่บ่งถึงการ
เสียหายการสูญเสียที่กำลังจะเกิดขึ้น ผู้ใช้งานเครื่องจักรเองยังสามารถแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นเองได้
เป้าหมายของการทำ AM ใจสำคัญมีสามข้อ  
 

     1) ป้องกันเครื่องจักร อุปกรณ์เสียหาย ด้วยการทำการบำรุงรักษาที่ถูกต้องและ
การตรวจสอบประจำวันอย่างต่อเนื่อง 
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     2. เครื่องจักรอุปกรณ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ด้วยการบำรุงรักษา การแก้ไขและ
การจัดการที่เหมาะสมด้วยตัวพนักงานเอง 
     3. สร้างสภาพพื้นฐานที่เหมาะสมให้กับเครื่องจักร อุปกรณ์ 
 

    เพื่อให้การทำ AM บรรลุเป้าหมายต้องมีการดำเนินกิจกรรมหลายอย่าง ๆ เข้า
ด้วยกัน เช่น กิจกรรม 5 ส. อันเป็นกิจกรรมพื้นฐาน หรือฐานรากของ TPM 8 เสาหลัก กิจกรรมกลุ่ม
ย่อย (Small group activity) การฝึกอบรม (Training) การควบคุมด้วยสายตา (Visual control) 
รวมถึงบทเรียนเฉพาะจุด (One point lesson: OPL) เป็นต้นของการผสมผสานกิจกรรม แต่กิจกรรม
ที่สำคัญลำดับต้น ๆ ของการทำ AM ก็คือ การทำความสะอาดเบื้องต้น (Initial clean) โดยมุ่งเน้นไป
ที่พนักงานผู้ใช้เครื่อง ต้องตรวจจับความผิดปกติต่าง ๆ ของเครื่องขณะทำความสะอาด ถ้ามีสิ่งผิดปกติ
เกิดขึ้น พนักงานต้องระลึกถึงความผิดปกติเหล่านี้และต้องทำการแก้ไข เช่น ตัวเครื่องมีความร้อนหรือ
ความเย็นผิดปกติ มีคราบน้ำมันรั่วซึมออกมา มีคราบจารบีเลอะเหล่านี้ เป็นต้น ถ้าปล่อยให้ผ่านไป
ความผิดปกติเหล่านี้ อาจจะเป็นสาเหตุนำไปสู่ความเสียหายในอนาคตได้ อาจจะถึงขั้นเครื่ องหยุด
กะทันหัน (Breakdown) ทำให้เกิดการสูญเสียกำลังผลิต และส่งมอบสินค้าไม่ทันตามกำหนด 
    ปัจจัยแห่งสำเร็จของกิจกรรม TPM ของ ญาญาธิป จิตร์หาญ (2553) ได้ศึกษา
โรงงานในประเทศไทยที่ประสบผลสำเร็จได้รางวัล TPM จากสถาบันโรงงานแห่งประเทศญี่ปุ่น 
(Japan Institute of Plant Maintenance : JIPM) และฉัตรเฉลิม วงศ์รัฐนันท์ (2552) ได้ศึกษา
ปัจจัยแห่งสำเร็จที่สำคัญ (Critical factors) และตัวช้ีวัดสมรรถนะ (Performance index) ของระบบ
การบำรุงรักษาทวีผล โดยศึกษาจากโรงงานที่ได้รางวัล TPM จากสถาบัน JIPM ประเทศญี่ปุ่น พบว่า 
การบำรุงรกัษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่างทั้งสองงานวิจัยและผู้เชี่ยวชาญได้ให้สำคัญกับ
เสาที่ 2 การบำรุงรักษาด้วยตนเอง เป็นอันดับต้นสูงที่สุด เสารองลงมา คือ การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง 
การบำรุงรักษาตามแผน โดยได้แสดงน้ำหนักความสำคัญเปรียบเทียบของผลการศึกษาวิจัยของทั้งสอง
ท่านที่สอดคล้องกับงานวิจัย เรื่องแนวทางการปรับปรุงการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม 
ด้วยระบบฐานข้อมูล เสาการบำรุงรักษาด้วยตนเอง 
    เพราะฉะนั้นการทำความสะอาดต้องรวมการตรวจสอบเข้าไปด้วย การทำความ
สะอาดโดยปราศจากการตรวจสอบสิ่งผิดปกติจะเป็นเรื่องที่ผิดหลักการของการทำ AM อย่างสิ้นเชิง 
สิ่งผิดปกติ 7 ประการที่ควรดูขณะทำความสะอาดเบื้องต้น 
     1) สิ่งบกพร่องเล็กน้อย (Minor flaws) เช่น สนิม ฝุ่น รอยบิ่น บิด งอ แรงดัน
ตกตัววัดค้าง กลิ่น เป็นต้น 
     2) สภาพพื้นฐานที่บกพร่อง (Unfulfilled basic conditions) เช่น น้ำมันขาด 
รั่ว น็อตหลวม เป็นต้น 
     3) จุดที่เข้าถึงไม่สะดวก หรือ จุดที่เข้าถึงยากลำบาก ( Inaccessible places) 
เช่น ติดการ์ดท่อที่อยู่ด้านในเครื่อง ช่องแคบ เป็นต้น 
     4) แหล่งปนเปื้อน (Contaminate sources) เช่น ตามข้อต่อหรือจุดรั่วซึมต่าง 
ๆ เป็นต้น 
     5) แหล่งกำเนิดของจุดบกพร่อง (Quality defect sources) เช่น อุณหภูมิ ชื้น 
เป็นต้น 
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     6) ชิ้นส่วนที่ไม่จำเป็น (Unnecessary items) เช่น ท่อหรือส่วนที่ไม่ได้ใช้งาน 
เป็นต้น 
     7) จุดที่ไม่ปลอดภัย (Inaccessible safety places) เช่น พื้น ชิ้นส่วนที่หมุน
ของเครื่องจักรต่าง ๆ เป็นต้น 
 

    เมื่อผ่านภาคการทำความสะอาดเบื้องต้นแล้ว ก็ดำเนินการบำรุงรักษาด้วยตนเอง 
7 ขั้นตอน ดังนี ้
     ขั้นตอนที่ 1 การทำความสะอาดแบบตรวจสอบ 
      ในการทำความสะอาดระบบ TPM นั ่นหมายคือ การตรวจสอบเพื่อหา
จุดบกพร่องสิ่งผิดปกติของเครื่องจักร จุดที่ตรวจสอบได้ยาก จุดที่ยากลำบากในการทำการบำรุงรักษา
การทำความสะอาดในขั้นตอนแรกนี้จะเป็นการร่วมกลุ่มกันทำทั้งพนักงานประจำเครื่องช่างซ่อมบำรุง
ด้วยการหยุดเครื่องจักร ในระหว่างที่ทำก็ต้องมีการตั้งคำถามว่าสกปรกที่ตรวจพบมาจากไหน และทำ
การติดป้ายชี้บ่ง (Tag) เพื่อชี้บ่งว่าจุดที่พบเป็นจุดผิดปกติที่ต้องทำการปรับปรุงแก้ไข ช่วงแรก ๆ ช่าง
จะเป็นผู้ทำการแก้ไขส่วนใหญ่ ทีมช่างจะต้องถ่ายทอดรู้ ในเรื่องที่พนักงานสามารถทำเองได้ เป็นการ
เพิ่มพูนความรู้ของพนักงานให้มากขึ้น สามารถเข้าไปทำความสะอาดแบบไม่มีการวางแผน แต่การทำ
ความสะอาดจะต้องราบรื่นต่อเนื่อง ในขั้นตอนแรกนี้ป้ายชี้บ่งจุดผิดปกติทุกใบจะต้องได้ดำเนินการ
แก้ไข พร้อมทั้งทำการวิเคราะห์หาต้นต่อสาเหตุแห่งปัญหานั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร เช่น คราบน้ำมัน
สกปรก ไม่ใช่แค่ทำความสะอาดเท่านั้น แต่ต้องวิเคราะห์ต่อไปว่า คราบน้ำมันสกปรกมาจากการ
รั่วไหลหรือไม่ ดำเนินการถ่ายรูปภาพการทำก่อนและหลังไว้เป็นหลักฐาน แล้วต้องหาวิธีการป้องกัน
ไม่ให้ปัญหานี้กลับมาได้อีก โดยการสร้างมาตรฐานเบื้องต้นขึ้นมาและจัดทำบทเรียนเฉพาะจุด (One 
point lesson: OPL) เพื่อสื่อสารอบรมให้คนอื่นทราบว่าสิ่งที่เกิดปัญหา คืออะไร มีการแก้ไขอย่างไร 
     ขั้นตอนที่ 2 การกำจัดจุดยากลำบากและแหล่งกำเนิดของปัญหา 
      หลังจากทำความสะอาดแบบตรวจสอบในขั้นตอนที่ 1 แล้วขั้นตอนนี้ต้อง
หาแหล่งที่มาของปัญหา สกปรกให้พบ เพื่อลดเวลาในการทำความสะอาดลง ฝึกพนักงานรู้จักทำการ
วิเคราะห์หาสาเหตุของแหล่งผิดปกติ และแก้ไข โดยหลักแล้วเครื่องมือที่ใช้จะเหมือนกับขั้นตอนที่ 1 
มีเพิ่มในเรื่องของการออกแบบทำอุปกรณ์ป้องกันแบบง่าย ๆ เช่น ทำถาดรองน้ำมันด้วยกระดาษแข็ง 
นำไปทดสอบการใช้ง่าย ดูว่าติดขัดปัญหาอะไรหรือไมอ่ย่างไร 
     ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำมาตรฐานช่ัวคราว 
      หลังทำการแก้ไข แหล่งที่มาของปัญหาสกปรกแล้ว ในขั้นตอนนี้ต้องจัดทำ
เป็นมาตรฐานจากการหาทางป้องกันในขั้นตอนที่ 2 และทำการฝึกอบรมให้พนักงาน รู้จักกับการ
ป้องกันปัญหามากกว่าวิธีการแก้ไข 
     ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบโดยรวม 
      เมื่อจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบแล้ว เราก็ต้องพัฒนาให้พนักงานมีความรู้ 
เชี่ยวชาญมากขึ้น เพื่อให้การตรวจสอบเครื่องจักรของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขั้นตอนนี้เป็น
การให้ความรู้แก่พนักงานทางด้านวิศวกรรมพื้นฐานและการฝึกพนักงาน ให้ได้รู้ใหม่จะได้นำความรู้นั้น 
มาใช้ในการแก้ไขปัญหามากขึ้นและปรับปรุงมาตรฐานขึ้นมาอีกขั้น 
     ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบด้วยตนเอง 
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      ขั ้นตอนนี ้เป็นการให้ความรู ้พนักงานที ่เป็นเรื ่องเฉพาะ ที ่ต ้องใช้กับ
เครื่องจักรที่ตนเองใช้งานดูแลควบคุมอยู่ ทำการปรับมาตรฐาน การบำรุงรักษาให้ถูกต้องแม่นยำมาก
ยิ่งขึ้น ในขั้นนี้พนักงานจะเข้าใจสัมพันธ์ของของเสียกับการเดินเครื่องจักร และเป็นการฝึกให้พนักงาน 
นำรู้ที่ได้ฝึกฝนมาคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาได้มากขึ้นและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
     ขั้นตอนที่ 6 การเขียนมาตรฐาน 
      เมื ่อพนักงานมีความรู้เฉพาะเรื ่อง พนักงานต้องจัดทำมาตรฐานในการ
ทำงานการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ทั้งหมดที่ฝึกฝนนำมาปฏิบัติ ไม่ใช่แค่มาตรฐานการบำรุงรักษา
เท่านั้น รวมถึงมาตรฐานในการทำงานในเครื่องจักรนั้น เช่น มาตรฐานการเดินเครื่อง มาตรฐานการ
ปรับเปลี่ยนรุ่น และเริ่มการถ่ายโอนให้กับพนักงานเดินเครื่องในรุ่นต่อไป 
     ขั้นตอนที่ 7 การตรวจสอบโดยอัตโนมัต ิ
      ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สามารถให้เชื่อถือให้กับพนักงานในการบำรุงรักษา
ดูแลการทำงานทั้งหมด ได้ด้วยตัวเองของพนักงาน 
 

     ในการดำเนินงานทั้ง 7 ขั้นตอนแต่ล่ะขั้นตอน จะมีเครื่องมือในการดำเนินงานที่
แยกย่อยออกไป เพื่อฝึกฝนพนักงาน อย่างเป็นระบบระเบียบเป็นขั้นตอน ด้วยกลยุทธ์นี้เอง การทำ
ระบบ TPM เสาการบำรุงรักษาด้วยตนเองนั้น จึงเปรียบเสมือนการใช้เครื่องจักร เป็นเครื่องมือในการ
สอนคน ให้คิดเป็น ทำเป็น วเิคราะห์เป็น สอนฝึกอบรมคนเป็น 
 3) วงจรการเสื่อมสภาพของเครื่องจักร (Machinery life cycle) 
  สภาพอายุของเครื่องจักรมักจะขึ้นอยู่กับสภาพการและปัจจัยในการใช้งานรวมถึงการดูแล
รักษาเครื่องจักรไม่ให้เสื่อมสภาพโดยทั่วไปอายุของเครื่องจักรสามารถอธิบายลักษณะการเสื่อมสภาพ 
ดังภาพแสดงกราฟ “เส้นโค้งรูปอ่างน้ำ” 
  วงจรชีวิตของเครื่องจักรกล (Machinery Life Cycle) ซึ่งเป็นวิธีการที่จะนำมาาอธิบาย 
วงจรชีวิตของเครื่องจักรในช่วงเวลาต่าง ๆ โดยเริ่มตั้งแต่การประกอบขึ้นของเครื่องจักร การ
เสื่อมสภาพของเครื่องจักร การชำรุด และการหมดสภาพการใช้งานของเครื่องจักร ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ในทางวิศวกรรมการบำรุงรักษา คือ กราฟเส้นโค้งรูปอ่างน้ำ (Bathtub Curve) ซึ่งเป็นกราฟที่จะใช้
อธิบายลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปกับเครื่องจักร จากกราฟจะทำการแบ่งช่วงวงจรชีวิตของ
เครือ่งจักรออกเป็น 3 ช่วงดว้ยกัน คือ 
   1) ช่วงระยะเริม่ต้นใช้งาน (Early Failure Period หรือ Run – In Period) 
   2) ช่วงใช้งานปกติของเครือ่งจักร (Random Failure หรือ Life Time Period) 
   3) ช่วงระยะการสึกหรอของเครื่องจักร (Wear – Out Failure ) 
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ภาพที่ 3-20  กราฟเส้นโค้งรูปอ่างน้ำ (Bathtub Curve) วงจรการเสื่อมสภาพ 
 

  โดยสามารถอธิบายระยะเวลาต่าง ๆ ตามอัตราการชำรุดของเครื่องจักรกล ในลักษณะ
วงจรชีวิตตลอดอายุขัย จากรูปพอจะอธิบายความหมาย ดังนี้ 
   1). ช่วงระยะเริ่มต้นใช้งาน (Early Failure Period หรือ Run – In Period) เป็น
ลักษณะการลดลงของอัตราการชำรุด (Decreasing Failure Rate : DFR) อัตราการชำรุดจะมีโอกาส
เกิดขึ้นได้จากสาเหตุหลายประการ เช่น การใช้วัสดุที่ผลิตเครื่องจักรไม่เหมาะสมกับการใช้งานของ
เครื่องจักรหรือไม่ถูกต้อง การออกแบบที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง การควบคุมคุณภาพหรือ
เทคโนโลยีการผลิตของการประกอบเครื่องจักรไม่ดีพอ การติดตั้งเครื่องจักรผิดไปจากที่กำหนดไว้ใน
คู่มือเครื่องจักร และการใช้งานไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง ระยะนี้อัตราการชำรุดจึงมีโอกาสที่เกิดขึ้น
ได้สูงมาก ดังนั้น สำหรับการใช้งานของเครื่องจักรในระยะนี้เมื่อเริ่มมีการชำรุดจากสาเหตุใดก็ตาม ก็
ต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้พ้นผ่านช่วงเวลาน้ีไป เมื่อผ่านพ้นระยะนี้ไปแล้ว อัตราการชำรุด
ของเครื่องจักรจะค่อย ๆ ลดลง หากต้องการลดโอกาสการชำรุดในช่วงระยะนี้อาจจะมีทางเลือกหลาย
ทาง ซึ่งประกอบไปด้วย 
    (1.1) การเลือกซื้อเครื่องจักรที่มีคุณภาพดี หรือจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรที่
เชือ่ถือได้ ซึ่งเครือ่งจักรนัน้จะต้องได้รับการออกแบบมาอย่างด ี
    (1.2) ในการติดตั้ง ควรติดตัง้เครือ่งจักรให้ได้ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตนั้น ๆ 
    (1.3) ควรศึกษาจากคู่มือที่มากับเครือ่งจักร และทำความเข้าใจหลักการใช้งานของ
เครือ่งจักรให้ถูกต้อง 
    (1.4) ควรมีการดูแลและบำรุงรักษาอยู่เสมอ เมื่อมีการขัดข้องต้องรีบแก้ไขทันที 
และวางระบบการบำรุงรักษาที่ดี 
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   2) ช่วงใช้งานปกติของเครื่องจักร (Random Failure หรือ Life Time Period) เป็น
ช่วงที่ต่อเนื่องจากระยะแรก เมื่อมีการใช้งานมาระยะหนึ่งแล้ว เป็นช่วงที่มีการปรับปรุงหรือมีการ
เปลีย่นแปลงให้มีเสถียรภาพในการทำงานของเครื่องจักรมาแล้ว อัตราการชำรุดจะไม่ค่อยมี แต่ในบาง
โอกาสก็เกิดขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานและการบำรุงรักษา และจะคงอยู่ในสภาพเช่นนั้นในระยะเวลา
หนึ่ง ซึ่งถ้าต้องการให้ระยะการใช้งานปกติของเครื่องจักรยาวนานนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง
ด้วยกัน เช่น ใช้งานไม่เกินภาระที่ได้รีบการออกแบบไว้ บำรุงรักษาตามที่กำหนดไว้คู่มือเครื่องจักร 
และควบคุมสภาพแวดล้อมที่ เครื่องจักรติดตั้งใช้งานอยู่ให้เหมาะสมตามที่ออกแบบไว้ เมื่อมีการ
ควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้ โอกาสที่เครื่องจักรจะชำรุดคงมีไม่มากและมักจะมีค่าค่อนข้างคงที่ จะเห็นได้ว่า
เส้นกราฟเป็นเส้นขนานกับแกนเวลานั้น คืออัตราการชำรุดเสียหายค่อนข้างคงที่ี  (CFR : Constant 
Failure Rate : λ Constant) 
   3) ช่วงระยะการสึกหรอของเครื่องจักร (Wear – Out Period) เครื่องจักรผ่านระยะ
การใช้งานมาเป็นเวลานาน ๆ ทำให้เกิดการล้าขึ้นกับชิ้นส่วนของเครื่องจักร ทำให้ชิ้นส่วนของ
เครือ่งจักรเริม่เสื่อมสภาพ เช่น เกิดการสึกหรอ เมื่อเสือ่มมากขึน้ ๆ อัตราการชำรุดก็เพิม่สูงขึ้นด้วย ซึ่ง
เป็นช่วงที่เรียกว่า อัตราการชำรุดเสียหายค่อย ๆ มากขึ้น (Increasing Failure Rate : IFR) 
 
3.5 จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 3.5.1 จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
   บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต้องมีประพฤติที่ดีงามเพื่อรักษาและส่งเสริม
เกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (อ้างอิงข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 
2552) สรุปสาระสำคัญ ดังนี้  
   1) จรรยาบรรณต่อตนเองและวิชาชีพ  
    (1.1) บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงประพฤติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
    (1.2) บุคลากรพึงยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
    (1.3) บุคลากรต้องมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ   
    (1.4) บุคลากรพึงยึดประโยชน์ฃองหน่วยงานและประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน  
    (1.5) บุคลากรพึงยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
    (1.6) บุคลากรพึงให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่
เลือกปฏิบัติ  
    (1.7) บุคลากรพึงให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง  
    (1.8) บุคลากรพึงมุ่งผลสัมฤทธิ์ฃองงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้  
    (1.9) บุคลากรพึงยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  
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    (1.10) บุคลากรพงึยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพขององค์กร  
   2) จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงาน  
    (2.1) บุคลากรต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่แสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ  
    (2.2) บุคลากรพึงมีเจตคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้ง
เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ ในการทำงานเพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล และต้องฝกึฝนตนเองให้แตกฉานและแม่นยำชำนาญ  
    (2.3) บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาคและปราศจาก
อคต ิ
    (2.4) บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ รอบคอบ
รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชน
เป็นสำคัญ  
    (2.5) บุคลากรประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่  
    (2.6) บุคลากรพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญณูชนจะพึงปฏิบัติ ต่อทรัพย์สินของตนเอง  
   3) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน  
    (3.1) ผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน 
ขวัญกำลังใจ สวัสดิการ และยอมรับพึงความคิดเห็นของผู ้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการ และเหตุผลที่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล  
    (3.2) บุคลากรพึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วย
ความสุภาพมี นำ้ใจไมตรีเอื้ออาทรและมนุษยสัมพันธ์อันดี  
    (3.3) บุคลากรพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือกลุ่มงานของตน และส่วนรวมทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยทำงานและแก้ปัญหา
ร่วมกัน รวมทัง้การเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ ต่อการพัฒนางานในความรับผิดขอบด้วย 
    (3.4) บุคลากรพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงาน ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม  
    (3.5) บุคลากรต้องละเว้นจากการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน และต้องไม่
คัดลอกหรือลอก เลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือนำผลงานทางวิชาการของผู้อื่น 
หรือจ้างวานหรือใช้ผู้อื่น ทำผลงานทางวิชาการ เพื่อนำไปใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งหรือการ
เลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น หรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับสูงขึ้น หรือในการอื่นใด  
    (3.6) บุคลากรพึงเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ยกย่องให้เกียรติใน
คักดศรืของเพื่อนร่วมงาน การกลั่นแกล้ง การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง ผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
นักศึกษา หรือ ประชาชนอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
   4) จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู้รับบริการ  
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    (4.1) บุคลากรพึงให้บริการผู้มาติดต่องานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความ
เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม และใช้ภาษา ถ้อยคำ สำนวนทีชั่ดเจนสุภาพ เหมาะสมและเช้าใจง่าย 
ในการสื่อความหมายต่อนักศึกษาและผู้รับบริการที่มาติดต่อราชการ  
    (4.2) บุคลากรต้องไม่เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจาก
นักศึกษาหรือ ผู้รับบริการเพ่ือกระทำการหรือไม่กระทำการใด 
    (4.3) บุคลากรต้องไม่สอนหรืออบรมนักศึกษา ผู้รับบริการ เพื่อให้กระทำการที่
รู้อยู่ว่าผิด กฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดขีองประชาชน  
    (4.4) บุคลากรต้องไม่เปิดเผยความลับของนักศึกษาหรือผู้รับบริการ ที่ได้มาจาก
การปฏิบัติหน้าที่หรือจากความไว้วางใจ ทั้งนี้โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความ เสียหายแก่นักศึกษาหรือ
ผู้รับบริการ  
    (4.5) บุคลากรต้องไม่ล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษา
ซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน  
   5) จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม  
    (5.1) บุคลากรพึงให้บริการต่อนักศึกษา ประชาชน ผู้รับบริการอย่างเต็มกำลัง
ความสามารถ ด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟือ้ มีนี้าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่อง
ใดไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรช้ีแจงเหตุผลหรือแนะนำให้
ติดต่อยังหน่วยงาน หรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป  
    (5.2) บุคลากรพึงประพฤตตินให้เป็นที่เช่ือถือของบุคคลทั่วไป  
    (5.3) บุคลากรพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติ
วิสัยที่วิญณูชน จะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มารับบริการหรือผู้ซึ ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการนั้น หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่รับไว้มีมูลค่า
เกินปกติวิสัย ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดำเนินการตามสมควรต่อไป  
    (5.4) บุคลากรต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง บุคลากรต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับการดำเนินการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิ์หรือขายเสียง ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งอื่นที่มีลักษณะเป็น
การส่งเสริมการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งไม่ให้การส่งเสริมสนับสนุนหรือชักจูงให้ผู้อื่น
กระทำการในลักษณะเดียวกัน 
 3.5.2 จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 
   ผู้ที่ปฏิบัติงานการดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครื่องมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ ประจำสาขาวิชา
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ต้องปฏิบัติงามตามจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกร (อ้างอิง ข้อบังคับ
สภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิด จรรยาบรรณอันจะนำมา
ซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแห่งวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๓) ดังต่อไปนี ้
   1) ไม่กระทำการใดๆ อันอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
   2) ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับทำอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการ 
   3) ต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
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   4) ไม่ใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบธรรม หรือใช้อิทธิพลหรือให้ผลประโยชน์แก่บุคคลใด 
เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับหรือไม่ได้รับงาน 
   5). ไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อย่างใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น
โดยมิชอบ จากผู้รับเหมาหรือบุคคลใดซึ่งเกี่ยวข้องในงานที่ทำอยู่กับผู้ว่าจ้าง 
   6) ไม่โฆษณาหรือยอมให้ผู้อื่นโฆษณา ซึ่งการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกิน
ความเป็นจริง 
   7) ไม่ประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความสามารถที่ตนเองจะกระทำได ้
   8) ไม่ละทิ้งงานที่ได้รับทำโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
   9) ไม่ลงลายมือชื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในงานที่ตนเองไม่ได้รับทำ
ตรวจสอบหรือควบคุมด้วยตนเอง 
   10) ไม่เปิดเผยความลับของงานที่ตนได้รับทำ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง 
   11) ไม่แย่งงานจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น 
   12) ไม่รับทำงานหรือตรวจสอบงานชิ้นเดียวกันกับที่ผู ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมอื่นทำอยู่ เว้นแต่เป็นการทำงานหรือตรวจสอบตามหน้าที่ หรือแจ้งให้ผู ้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมอื่นนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว 
   13) ไม่รับดำเนินงานชิ้นเดียวกันให้แก่ผู้ว่าจ้างรายอื่น เพื่อการแข่งขันราคา เว้นแต่ได้
แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายแรกทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจากผู้ว่าจ้างรายแรก และได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายอืน่นั้นทราบล่วงหน้าแล้ว 
   14) ไม่ใช้หรือคัดลอกแบบ รูป แผนผัง หรือเอกสาร ที่เกี่ยวกับงานของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่นน้ัน 
   15) ไม่กระทำการใด ๆ โดยจงใจให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงหรืองานของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น 
 3.5.3 คุณธรรมของผู้ปฏิบัติงาน 
   ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส (อ้างอิง ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส 2560) เพื่อเป็ นมาตรฐาน 
แนวทางปฏิบัติและค่านิยมของบุคลากรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่ไปกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับ
อื่น ๆ โดยมุงมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปรงใส บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกลาว มีสาระสำคัญ ดังนี้  
    1) บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยมุ่งตอบสนองความต้องการ
ของผูร้ับบริการดว้ยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปรงใส และเป็นธรรม 
    2) ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต  
    3) ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปรงใสในทุก
ขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน เข้ามามีส่วนรวมในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ  
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    4) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสารเบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้อง
ทุกขผ่านศูนยร์ับเรื่องร้องเรียนของมหาวิทยาลัย  
    5) กรณีพบการทุจริต จะดำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่าง
จริงจัง 
 3.5.4 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
   หลักในการดำเนินงานที ่ใช ้เป ็นหลักดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเป็นประจำ คือ ค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ แห่งรัฐธรรมนูญ
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม ดังน้ี 
    1) การยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง 
    2) ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 
    3) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
    4) การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
    5) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
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บทที่ 4  
เทคนิคในการปฏบิัติงาน 

 
4.1 กิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน 
 งานการดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครื ่องมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์  ประจำสาขาวิชาวิศวกรรม
สารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ผู้ปฏิบัติงานได้วางแผนการดำเนินงานโดยกำหนดกิจกรรมระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละ
ขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการปฏิบัติงาน ดังนี ้
 

กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน (ระยะเวลา) 
1) เตรียมข้อมูล/วางแผนก่อนเริ่มปฏิบัติงาน  
 - ข้อมลูทะเบียน เครื่องมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์  
 - ข้อมลูการดูแล ซ่อมบำรุงรักษา  
 - ข้อมลูการจัดเก็บเครื่องมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์
 - แบบฟอร์มการแจ้งซ่อม/ชำรุด หรืออื่น ๆ 

5 นาที – 30 นาท ี/ งาน 

2) ตรวจสอบ และ รับแจ้ง 
 2.1 ตรวจสอบ/เช็ค เครื่องมือ อุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ใน
สาขาวิชา ตามแผนการบำรุงรักษา 

5 นาที -  30 นาที / งาน 

 2.2 รับแจ้งจากอาจารย์หรือผู้ใช้งาน 5 นาที - 10 นาท ี/ งาน 
3) ประเมิณผลการตรวจสอบ 
 - ตรวจสอบสภาพ การทำงาน ความผิดปกติ เหตุที่พบใน
เบื้องต้น 
 - ถ่ายภาพ /บันทึกข้อมูลอาการ/อื่น ๆ 
 - ตัดสินใจดำเนินการเบื้องต้น 

5 นาที – 15 นาท ี/ งาน 

4)  การดำเนินการหลังประเมินผลเบือ้งต้น 
 4.1 ดูแลบำรุงรักษา  
    - ดำเนินการบำรุงรักษาตามแผน 
 4.2 ซ่อมแซม/ปรับปรุง/แก้ไข 
    - ความเห็น ซ่อมแซม/ปรับปรุง/แก้ไข ได้ 
 4.3 ความเห็นควร เปลี่ยนใหม่ / เสื่อมสภาพ / อื่น ๆ  

5 นาที – 30 นาท ี/ งาน 

5) แจ้งผลการประเมนิเบือ้งต้นแก่ประธานสาขาวิชาฯ 5 นาที - 15 นาท ี/ งาน 
6) ประธานสาขาว ิชาฯ ว ิ เคราะห ์/ประช ุม/ต ัดส ินใจ 
ดำเนินการต่อไป 
    - พิจารณาจากเกณฑ์ ความจำเป็น/ความคุ้มค่า/
งบประมาณ/อายุการใช้งาน/อ่ืน ๆ 

5 นาที – 1 วนั / งาน 
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กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน (ระยะเวลา) 
7) ดำเนินการตามผลการตัดสินใจ 
 7.1 แทงจำหน่าย 
    - ติดป้าย/ทำเครื่องหมายกำกับ พร้อมถ่ายภาพเก็บ 
บันทึก ข้อมูล 
    - ดำเนินการแยก ออกมาจัดเก็บนส่วนรอการแทง
จำหน่าย 
     - รอดำเนินการแทงจำหน่ายประจำปีงบประมาณ 
 7.2 ดำเนินการซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่/จัดซื้อทดแทน 
     - ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่ / 
ซื้อมาทดแทน  

5 นาที – 90 วัน  / งาน 

8) ทดสอบการใช้งาน 5 นาที – 30 นาท ี/ งาน 
9) จัดเก็บรักษา 
 - ทำหมายเลข ติดป้าย ทำทะเบียน กรณี ทดแทน เปลี่ยน
ใหม่ 

5 นาที – 30 นาท ี/ งาน 

10) รายงานผล 5 นาที - 15 นาที / งาน 
11) จบการปฏิบัติงาน 
  - บันทึกข้อมูล จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  - คิด/วิเคราะห์/ปรับปรุง/แก้ไข พัฒนางานในครั้งต่อไป 

5 นาที – 30 นาท ี/ งาน 

หมายเหตุ : ระยะเวลาในการดำเนินการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 
4.2 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 การปฏิบัติงานเกี ่ยววิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ ในการการดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครื ่องมือ/
อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้า ภายใต้การกำกับดูแล แนะนำ 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ เพื่อให้
งานสำเร็จตามกำหนดและมีประสิทธิภาพตามแผนงานที่ได้วางไว้ ดังนั้นจึงกำหนดมาตรฐานคุณภาพ
งาน ดังนี ้
 

 มารฐานคุณภาพงาน 
  1) ตัวชี้วัด : ระยะเวลาตรวจเช็ค ตรวจสอบ บำรุงรักษา จัดเก็บ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
      หรือครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้งาน ไม่เกิน 3 วัน 
    เกณฑ์ :  เวลา  5  วัน  มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 
      เวลา  4  วัน  มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 
      เวลา  3  วัน มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 
      เวลา  2  วัน มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 
      เวลา  1  วัน มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 
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  2) ตัวชี้วัด : ระยะเวลาปรับปรุง/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่ เครื่องมือ อุปกรณค์รุภัณฑ ์
      ให้พร้อมใช้งาน ไม่เกิน 7 วัน 
    เกณฑ์ :  เวลา  11  วัน  มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 
      เวลา  9  วัน มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 
      เวลา  7  วัน มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 
      เวลา  5  วัน มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 
      เวลา  3  วัน มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 
 
  3) ตัวชี้วัด : ระยะเวลาจัดซื้อ/จัดจ้าง เครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ใหม่ ไม่เกิน 60 วัน 
    เกณฑ์ :  เวลา  90  วัน มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 
      เวลา  75  วัน มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 
      เวลา  60  วัน มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 
      เวลา  45  วัน มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 
      เวลา  30  วัน มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 
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บทที่ 5  
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและพฒันา 

 
 การปฏิบัติงาน วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติ ในงาน การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครื่องมือ/อุปกรณ์/
ครุภัณฑ์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นั้น  
ผู้ปฏิบัติงานได้พบเหตุ ปัจจัย ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน จึงได้รวบรวมปัญหาอุปสรรค และให้
แนวทางการปฏิบัติหรือการแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นการพัฒนางานในภายภาคหน้าได้ ดังนี้ 
 
3.1 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 3.2 แนวทางแก้ไขและพัฒนา 
1) การจัดเก็บ เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ทั้งหมดในสาขาวิชาฯ ที่มีพื้นที่ห้องปฏิบัติการ 
สถานที่จัดเก็บหลายแห่งยากแก่การสืบค้นหา 
หรือนำมาใช้งาน 

1) จัดทำทะเบียนข้อมูลจัดเก็บ และให้จัดเก็บ
เป็นสัดส่วน เป็นระเบียบเข้าถึงง่าย ตามความ
เหมาะสมหรือคำแนะนำของประธานสาขาวิชาฯ 

2) การจัดเตรียมทะเบียนข้อมูล เครื ่องมือ 
อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ทั้งหมดในสาขาวิชาฯ มี
หลายประเภท หลายชนิด  

2) จัดทำทะเบียนข้อมูล แบ่งหรือแยกประเภท
ของเคร ื ่องม ือ อ ุปกรณ์ ว ัสด ุ  คร ุภ ัณฑ์ใน
สาขาวิชาฯ ออกตาม พื ้นที ่การใช้งาน พื ้นที่
จ ัด เก ็บ หร ือตามคำแนะนำของประธาน
สาขาวิชาฯ 

3) พื้นที่ห้องปฏิบัติการบางแห่งอาจไม่เหมาะสม
กับการปฏิบัต ิงาน การเร ียนการสอน หรือ 
จำนวนเครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ บางชนิดไม่
เพียงพอต่อการใช้ปฏิบัติงานการเรียนการสอน 
หรือให้บริการผู้ใช้งาน 

3) วางแผนจ ัดพ ื ้นท ี ่ ใช ้สอย จ ัดอ ุปกรณ์  
เครื่องมือ ครุภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ หรือ
สถานที่นั้น ๆ ถ้าจำนวนเครื่องมือ อุปกรณ์ไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน ให้จัดตารางแบ่งกลุ่ม
ผ ู ้ ใช ้งานในการปฏิบ ัต ิ  หร ือเสนอประธาน
สาขาวิชาฯ จัดหามาเพิ่มเติม หรือ อื่น ๆ 

4) จำนวนเครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ มีจำนวน
มาก ยากต่อการบริหารจัดการดูแลบำรุงรักษา 

4) จัดทำแผนการบำรุงรักษา โดยแยกประเภท 
และเรียงลำดับจากความสำคัญ ความจำเป็น
เร่งด่วนในการดูแล ของอุปกรณ์แต่ละชนิด เช่น 
อุปกรณ์ เครื ่องมือ หรือครุภัณฑ์ที ่ม ีหรือใช้
แบตเตอรี่ ควรมีการชาร์จไฟ หรือถอดถ่าน ออก
เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้านนาน ๆ  

5) เครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสียหาย 
เสื่อมสภาพ จากการใช้งานผิดประเภท หรือการ
จัดเก็บรักษาไม่ถูกวิธี 

5) ควรฝึกอบอรมจากผู้เชี่ยวชาญ ศึกษาข้อมูล
คู่มือการใช้งาน การบำรุงรักษาจัดเก็บที่ถูกต้อง
ของ เครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ นั้น ๆ หรือให้
ความรู้แกผู่้ใช้งานก่อนปฏิบัติงาน 



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 90 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

6) การปรับปรุง แก้ไข ซ่อมบำรุง เครื ่องมือ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสียหาย อาจทำให้หมด
การวารันตี หรือประกันของเครื่องนั้น ๆ ได้ 

6) ควรตรวจสอบประกันของเครื่องมืออุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ นั ้น ๆ ก่อนดำเนินการการปรับปรุง 
แก้ไข ซ่อมบำรุง หรือขอคำแนะนำจากประธาน
สาขาฯ 

7) ) เครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ บางชนิด ชำรุด 
ทำงานผิดปกติ ใช้งานไม่ได้ หรือเสื่อมสภาพเร็ว
กว่าที่ควรจะเป็น 

7) การจัดซื้อ/จ้าง ควรเลือกเครื่องมือ อุปกรณ์ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่มีโครงสร้างวัสดุที่ดีมีมาตรฐาน 
ทนทาน หรือมีการรับประกันที่ยาวนาน 

8) ขาดเครื่องมือ อะไหล่ วัสดุ อุปกรณ์ ในการ
ซ่อมบำรุงดูแลรักษา 

8) เสนอประธานสาขาฯ จัดซื ้อเครื ่องมือที่
จำเป็นและอะไหล่เพ่ิมเติม 

 
3.3 ข้อเสนอแนะ 
 1) ควรมีการจัดการข้อมูลทะเบียนระบบบริหารทรัพยากร การยืม – คืน การแจ้งซ่อม/ชำรุด 
ของ เครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ รูปแบบโปรแกรมออนไลน์ ที่มีข้อมูลชื่อภาพประกอบ คู่มือ คำแนะนำ 
วิธีการใช้งาน สถานที่จัดเก็บ ตำแหน่งที่อยู่ เป็นต้น หรือสามารถสืบค้นหา เข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 
 2) ควรมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การบำรุงรักษา การจัดเก็บรักษา แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 3) ควรมีการจัด เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสด ุครุภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ในการปฏิบัติงาน นั้น ๆ 
โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติงงาน 
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คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 105 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
  



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 106 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
  



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 107 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
  



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 108 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
  



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 109 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
  



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 110 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
  



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 111 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
  



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 112 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
  



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 113 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
  



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 114 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
  



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 115 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
  



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 116 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
  



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 117 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
  



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 118 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
  



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 119 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
  



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 120 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
  



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 121 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
  



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 122 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
  



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 123 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
  



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 124 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ข.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 

  



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 125 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
  



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 126 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
  



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 127 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

  



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 128 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

  



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 129 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

  



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 130 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
  



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 131 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ข.3 การแบ่งส่วนงานบริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2564 
 

 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 132 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 133 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 134 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 135 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 136 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 137 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 138 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 139 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 140 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 141 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 142 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 143 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 144 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
  



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 145 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 146 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 147 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 148 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 149 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 150 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
  



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 151 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ข.4 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า (ปฏิบัตกิาร) ก.พ.อ. เอกสารเลขที่ 3-7-02-5 ลง
วันที่ 21 กันยายน 2553 
 

  



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 152 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
  



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 153 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ข.5 ประการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรชบุรี เรื่อง การสรรหาประธานสาขาวิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 
 

 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 154 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 155 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
  



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 156 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ข.6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรชบุรี เรื่อง การบริหารงานบคุคลพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2553 

 

 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 157 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 158 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 159 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 160 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 161 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 162 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 163 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 164 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 165 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
  



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 166 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ข.7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรชบุรี เรื่อง การบริหารงานบคุคลพนักงานมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2555 
 

 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 167 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
  



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 168 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ข.8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรชบุรี เรื่อง การบริหารงานบคุคลพนักงานมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2562 

 

 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 169 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 170 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
  



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 171 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ข.9 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรชบุรี ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ.2564 
 

 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 172 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 173 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 174 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 175 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 176 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 177 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
  



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 178 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ข.10 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรชบุรี ว่าด้วยธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564 
 

 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 179 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 180 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 181 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 182 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 183 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 184 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 185 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 186 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 



    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 187 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 



 

    

คู่มือการปฏิบัติงาน  : การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครือ่งมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ ์ หน้า 188 
 ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประวตัิผู้เขียน 
 

ชื่อ :  นายสมปราชญ์ แซ่หว่อง 
วันเกิด :  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2531 ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์จังหวัดอุบลราชธาน ี
ที่อยูป่ัจจุบัน :  อาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
ตำแหน่ง :  วิศวกรไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
สถานที่ทำงานปัจจุบัน :  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี เลข 38 หมู่ที่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000 
 
ประวัติการศึกษา  
 ปีพ.ศ. 2550 – 2555 ระด ับปร ิญญาตร ี  สาขาว ิศวกรรมระบบเคร ื ่องม ือว ัด  คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 
 ปีพ.ศ. 2547 – 2549 ระด ับประกาศน ียบ ัตรว ีชาช ีพ สาขาว ิชาช ่ างไฟฟ ้ ากำลั ง 
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
 ปีพ.ศ. 2545 – 2547 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
 
ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์ 
 กรกฎาคม 2558 – ปัจจุบัน  วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 


