
 

 

คูมือปฏิบัติงานหลัก 

 

 

เร่ือง 

 

วิธีการใชงานตูอบลมรอน ยี่หอ Binder รุน ED 115 

พรอมคลิปวีดีโอวิธีการใชงาน   

 

 

 

จัดทำโดย 
 

นางสาวสุรีพร   วิจิตรโสภา 

นักวิทยาศาสตรชำนาญการ 

 

 

 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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คำนำ 

 
คู มือปฏิบัติงานหลักเลมนี้จัดทำข้ึนเพ่ือชวยใหหนวยงานมีคูมือไวใชในการปฏิบัติงาน และชวยให

ผูปฏิบัติงานใหมสามารถศึกษางานไดอยางรวดเร็ว ทำใหงานของหนวยงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึนจาก

คูมือปฏิบัติงานหลักเลมนี ้

วัตถุประสงคของการจัดทำคูมือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง วิธีการใชงานตูอบลมรอน ยี่หอ Binder รุน ED 115 

พรอมคลิปวีดีโอวิธีการใชงาน หองปฏิบัติการชีววิทยาทางการเกษตร (62-505) ชั้น 5 อาคาร 62 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดทราบถึงข้ันตอนและเทคนิคในการปฏิบัติงานในเรื่องการใชงาน

เครื่องมือวิทยาศาสตร ซ่ึงผูท่ีตองการใชงานตูอบลมรอน ยี่หอ Binder รุน ED 115 สามารถนำคูมือปฏิบัติงานหลักฉบับนี้

ไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานได ซ่ึงในแตละข้ันตอนไดอธิบายถึงเทคนิคตาง ๆ ปญหา แนวทางการแกไขปญหา และ

ขอเสนอแนะ ท้ังนี้เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ผูปฏิบัติงานไดเพ่ิมชองทางในการเขาถึงคูมือปฏิบัติงานหลักฉบับนี้ โดยผูท่ีตองการใชงานเครื่องมือ สามารถศึกษาขอมูล

เพ่ิมเติมกอนใชงานเครื่องมือไดจากคลิปวีดีโอวิธีการใชงานตูอบลมรอน ยี่หอ Binder รุน ED 115 ทางชองยูทูป nakwit 

channel หรือทางลิงกและคิวอารโคดใน Google Drive   

สุดทายนี้ขาพเจาขอขอบพระคุณคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปนอยางยิ่ง 

ท่ีสนับสนุนและสงเสริมใหจัดทำคูมือปฏิบัติงานหลักเลมนี้ข้ึนมา โดยเฉพาะอยางยิ่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

และเพ่ือนรวมงานทุกคน ท่ีเปนกำลังใจใหคูมือปฏิบัติงานหลักเลมนี้สำเร็จลงไดดวยดี 

 

 

 

 

นางสาวสุรีพร  วิจิตรโสภา 

นักวิทยาศาสตรชำนาญการ 

กรกฎาคม 2565 
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สวนท่ี 1  

บริบทคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

ประวัติคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

พ.ศ. 2530  วิทยาลัยครูสงขลา ไดรับการอนุมัติใหจัดตั้งคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม ประกอบดวย 

ภาควิชาเกษตรศาสตร และภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยในภาควิชาเกษตรศาสตรไดเปดสอนสาขาวิทยาศาสตร

ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 2 ป ในวิชาเอกเทคโนโลยีการเกษตรและปริญญาตรี 4 ป วิชาเอกเกษตรศาสตร สวน

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ไดเปดสอนระดับอนุปริญญา วิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม

เปนสถาบันราชภัฏทำใหมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารใหมมีผลใหคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม

เปลี่ยนเปนคณะเกษตรและอุตสาหกรรมมีคณบดีเปนผูบริหารสูงสุดและมีการเปดสอนวิชาเอกวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหารเพ่ิมข้ึน 

เม่ือวันท่ี 12  ตุลาคม พ.ศ.2542 สถาบันราชภัฏสงขลา ไดเปลี่ยนชื่อคณะเกษตรและอุตสาหกรรม เปน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มีการบริหารแบบโปรแกรมวิชาประกอบดวย 4 โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชา

เกษตรศาสตร โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โปรแกรมวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ และโปรแกรมวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

ปจจุบัน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปดสอนในระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร 

ประกอบดวย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช การผลิตสัตว และการผลิตสัตวน้ำ) และหลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารจัดการผลิตภัณฑอาหาร 

 

ปรัชญา 

ความรูคูคุณธรรม นำวิชาชีพ สูการพัฒนาทองถ่ิน  

 

วิสัยทัศน 

           คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปนองคกรการศึกษาชั้นนำดานเกษตรและอาหาร เพ่ือพัฒนาทองถ่ินของภาคใต

ในป 2565  
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พันธกิจ  

1. จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตทางการเกษตรและอาหาร 

2. วิจัยและพัฒนาองคความรูทางการเกษตรและอาหาร 

3. บริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

4. อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินทางการเกษตร 

5. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริและพระบรมราโชบาย  

 

นโยบาย 

1. นโยบายดานการจัดการเรียนการสอน 

1.1  สรางบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม 

            1.2  พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรท่ีสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

            1.3  จัดใหมีการเรียนรูท่ีเนนเรียนรูจากการปฏิบัติในสถานท่ีจริง  

2. นโยบายดานการวิจัย 

 2.1  เพ่ิมงานวิจัยและสรางนวัตกรรมตามความตองการของทองถ่ิน 

              2.2  บูรณาการงานวิจัยสูการเรียนการสอน 

             2.3  สนับสนุน สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

             2.4  ตั้งศูนยความเปนเลิศทางการวิจัย 

             2.5  สรางเครือขายการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 

3. นโยบายดานการบริการวิชาการแกชุมชน 

  3.1  สงเสริม สืบสาน แนวพระราชดำริพระบรมราโชบายและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาทองถ่ิน 

             3.2  จัดใหมีการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรและอาหารท่ีสอดคลองกับ 

  นโยบายรัฐ จังหวัด ตามความตองการของทองถ่ิน 

             3.3  สงเสริมการบรูณาการการเรียนการสอน การทำนุบำรงุศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการสูทองถ่ิน 

             3.4  จัดใหมีวารสารทางวิชาการของคณะ 

6. นโยบายดานการบริหารองคกร 

 4.1  สงเสริมการจัดองคกรในลักษณะบูรณาการ และสามารถตรวจสอบการบริหารงานไดตลอดเวลา 
             4.2  พัฒนาระบบสารสนเทศใหเปนเครื่องมือในการบริหาร 
             4.3  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนท้ังในดานระบบการทำงาน และหนาท่ีการงาน 
             4.4  จัดใหมีการหารายไดของคณะ 
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ยุทธศาสตร 

1.  ยกระดับคุณภาพการศึกษาสูสากล 

2.  สรางชุมชนแหงปญญา 

3.  นำพาองคกรสูความสุขและความม่ันคง 

4.  ธำรงศาสตรพระราชาพัฒนาทองถ่ินตนอยางยั่งยืน 

 

โครงสรางองคกร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีคณะกรรมการประจำคณะ และคณะกรรมการบริหาร ทำหนาท่ีกำหนดนโยบาย 

วางแผน และใหคำปรึกษาในการดำเนินงานของคณะ ซ่ึงโครงสรางการทำงานภายในคณะแบงออกเปน 3 สวน ดังนี ้

1. หลักสูตร ประกอบดวย   

1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

1.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มี 2 สาขา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช  

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว และวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ำ) และสาขาวิชาการผลิตและการจัดการ

ผลิตภัณฑอาหาร  

มีภารกิจหลักในการดูแลงานวิชาการ โดยแตละหลักสูตรมีประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเปน

ผูบริหารจัดการ  

2. สำนักงานคณบดี ประกอบดวย 2 งาน คือ งานบริหารงานท่ัวไป และ งานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา 

โดยแตละงาน แยกออกเปนหนวยดังนี ้

2.1 งานบริหารงานท่ัวไป ประกอบดวย หนวยธุรการและสารบรรณ หนวยเลขานุการ หนวยบุคคล 

หนวยแผนและงบประมาณ หนวยการเงิน หนวยพัสดุ หนวยบริการโสตและอาคารสถานท่ี 

2.2 งานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา ประกอบดวย หนวยวิชาการ หนวยกิจการนักศึกษา หนวยวิจัยและ

บริการวิชาการ หนวยประกันคุณภาพการศึกษา 

3. สถานีปฏิบัติการและหนวยสนับสนุน ประกอบดวย สถานีปฏิบัติการสัตวบาล สถานีปฏิบัติการพืชไร 

สถานีปฏิบัติการพืชสวน สถานีปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ สถานีปฏิบัติการแปรรูปอาหาร หนวยปฏิบัติการเบเกอรี่ 

ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจเกษตรและอาหาร โรงผลิตปุยอินทรียและปุยชีวภาพตนแบบ และหองปฏิบัติการ 
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การแบงสวนราชการภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

สำนักงานคณบดี 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานสนับสนุนพันธกิจ

อุดมศึกษา 

สถานีปฏิบัติการและหนวยสนับสนุน 

สถานีปฏิบัติการพืชสวน 

สถานีปฏิบัติการพืชไร 

สถานีปฏิบัติการ 

แปรรูปอาหาร 

สถานีปฏิบัติการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 

สถานีปฏิบัติการสัตวบาล 

หนวยปฏิบัติการเบเกอรี ่

ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ

ธุรกิจเกษตรและอาหาร 

รองคณบดี 

หลักสูตร 

หลักสตูร ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสตูร ทล.บ.เทคโนโลย ี

การจัดการผลิตภัณฑอาหาร 

หลักสตูร วท.บ.

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

หองปฏิบัติการ 

โรงผลิตปุยอินทรยีและ

ปุยชีวภาพตนแบบ 
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โครงสรางการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

 

  

คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

รองคณะบดีฝายวิชาการ 

และประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ คณบดี 

รองคณะบดีฝายวิจัย 

และบริการวิชาการ 

รองคณะบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

และกิจการพิเศษ 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร หัวหนาสำนักงานคณบดี 
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สวนท่ี 2 

บทนำ 

 

ความเปนมา 

 

การถายทอดองคความรูจากการปฏิบัติงาน ควรจัดทำใหเปนลายลักษณอักษร โดยการจัดทำในรูปแบบของ

คูมือการปฏิบัติงานหลัก เพ่ือใหผูอ่ืนสามารถนำไปใชเปนแนวทางปฏิบัติงาน นอกจากนี้คูมือการปฏิบัติงานหลักยังเปน

เครื่องมือในการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานใหองคกรสามารถนำมาใชในการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ

และบรรลุวัตถุประสงคของการทำงาน 

บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดศึกษา จะตองไดรับการสนับสนุนจากองคกรในการสรางผลงานในแตละ

ตำแหนงงาน จัดทำคูมือปฏิบัติงานหลัก เพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานแตละตำแหนง และสามารถนำมาใช

เปนแนวทางใหบุคลากรในองคกรสามารถปฏิบัติหนาท่ีแทนกันได ซ่ึงจะสงผลใหการบริหารจัดการองคกรเกิด

ประสิทธิภาพ  

คูมือการปฏิบัติงานหลัก จึงเปนวิธีการถายทอดองคความรูท่ีเกิดจากประสบการณการปฏิบัติงาน โดยได

รวบรวมข้ันตอนการปฏิบัติงาน วิธีการ ข้ันตอน และเทคนิคตาง ๆ ของการปฏิบัติงาน เพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติและ

มาตรฐานการปฏิบัตงิานในแตละตำแหนงงาน 
 

วัตถุประสงคของการจัดทำคูมือปฏิบัติงาน 

 

-  เพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 

-  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 

นิยามศัพท 

 

ตูอบลมรอน  หมายถึง เครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีใชในการอบหรือไลความชื้น โดยใชความรอนแหงในการฆาเชื้อ 

ภายในหองปฏิบัติการชีววิทยาทางการเกษตร (62-505) ชั้น 5 อาคาร 62 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา 
คลิปวีดีโอ หมายถึง ภาพเคลื่อนไหวประกอบการบรรยายวิธีการใชงานตูอบลมรอน (Hot air oven) ยี่หอ Binder 

รุน ED 115 ภายในหองปฏิบัติการชีววิทยาทางการเกษตร (62-505) ชั้น 5 อาคาร 62 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

หองปฏิบัติการ  หมายถึง หองปฏิบัติการชีววิทยาทางการเกษตร (62-505) ชั้น 5 อาคาร 62 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

-  เปนแนวปฏิบัติสำหรับผูปฏิบัติงานเก่ียวกับวิธีการใชงานตูอบลมรอน ยี่หอ Binder รุน ED 115 ภายใน

หองปฏิบัติการชีววิทยาทางการเกษตร (62-505) ชั้น 5 อาคาร 62 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

-  เปนแนวปฏิบัติมาตรฐานหรือการปฏิบัติงานทดแทน  
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สวนท่ี 3  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

ความสำคัญและที่มาของปญหา 

 

หองปฏิบัติการชีววิทยาทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ใหบริการในการ

ทำปฏิบัติการท้ังทางดานการเรียนการสอน และการทำวิจัย ในการทำปฏิบัติการทางดานชีววิทยา ผูปฏิบัติงานควรมี

ความรูพ้ืนฐานตาง ๆ เก่ียวกับการใชงาน การบำรุงรักษา/ขอควรระวัง ของตูอบลมรอน นักศึกษาหรือผูปฏิบัติงาน

สามารถนำความรูพ้ืนฐานนี้ไปใชได 

สำหรับวิธีการใชงานตูอบลมรอน (Hot air oven) ยี่หอ Binder รุน ED 115 ภายในหองปฏิบัติการชีววิทยา

ทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ยังเกิดปญหาในการใชงานเครื่องมือดังกลาว 

ผูปฏิบัติงานจึงไดนำเสนอคูมือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง วิธีการใชงานตูอบลมรอน ยี่หอ Binder รุน ED 115 พรอมคลิปวีดีโอ

วิธีการใชงาน ข้ึนมาเพ่ือเปนแนวทางใหแกนักศึกษาหรือผูปฏิบัติงานทางดานชีววิทยา หองปฏิบัติการชีววิทยาทาง

การเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

ท้ังนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ผูปฏิบัติงานจึงเพ่ิมชองทางของการเขาถึงคูมือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง วิธีการใชงานตูอบลมรอน ยี่หอ Binder รุน ED 115 

พรอมคลิปวีดีโอวิธีการใชงาน ผานทางชองยูทูป nakwit channel หรือทางลิงกและคิวอารโคดใน Google Drive  

 

หลักการทำงานของตูอบลมรอน (Hot air oven) ยี่หอ Binder รุน ED 115 

 

 ตูอบลมรอน (Hot air oven) เปนเครื่องมือพ้ืนฐานชนิดหนึ่งท่ีพบในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรท่ัวไป 

เพราะใชสำหรับการอบวัสดุและอุปกรณตาง ๆ ใหแหง ใชรักษาอุณหภูมิของปฏิกิริยาในการตรวจวิเคราะหทาง

หองปฏิบัติการบางชนิดใหคงท่ี ใชอบฆาทำลายเชื้อโรค ใชอบเพาะเชื้อจุลชีพ ใชเผาตัวอยางใหเปนเถา (ashing) เพ่ือ

การนำไปวิเคราะหดวยเครื่องวัดการดูดกลืนแสงของอะตอม ใชหาความชื้นในตัวอยาง ใชเผากากกัมมันตรังส ีเปนตน 

งานทางดานชีววิทยาและจุลชีววิทยามักจะใชตูอบลมรอนในการอบหรือไลความชื้น เพ่ือฆาเชื้ออุปกรณเครื่องแกว  

ท่ีอุณหภูมิ 160-180 องศาเซลเซียส เวลา 1-2 ชั่วโมง กอนการนำอุปกรณนั้น ๆ มาใชงาน 

 หลักการทำงานของตูอบลมรอน คือความรอนจากแหลงกำเนิดความรอนถูกถายเทใหวัตถุ โดยกระบวนการ

นำความรอน (conduction)  การพาความรอน (convection) และการแผรังสี (radiation) ความรอนท่ีถูกควบคุม

อยางเหมาะสมดวยตัววัดความรอนและระบบควบคุมอุณหภูมิ ทำใหวัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะจากของแข็ง

เปนของเหลว จากของเหลวกลายเปนไอ หรือจากของแข็งเปนไอ โดยความรอนจากตูอบลมรอนจะสัมผัสพ้ืนผิวดาน

นอกของอุปกรณหรือเครื่องมือกอน แลวความรอนจะคอยๆถูกนำผานเขาสูเนื้อวัสดุ ดังนั้นขณะท่ีความรอนคอย ๆ 

ผานเขาสูเครืองมือหรือวัสดุ เชื้อจุลชีพท่ีมีอยูท่ีเครื่องมือหรือวัสดุท่ีตองการทำใหปราศจากเชื้อจะถูกทำลาย สิ่งสำคัญ

ท่ีสุดคือการท่ีความรอนผานเขาสูอุปกรณอยางท่ัวถึง  
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ภาพ 1  ตูอบลมรอน (Hot air oven) ยี่หอ Binder รุน ED 115 

 

วิธีการใชงานและวิธีการบำรุงรักษาตูอบลมรอน (Hot air oven) 

 

 วิธีการใชงาน 

         1.  เปดเบรกเกอรไปท่ี “ON” เพ่ือเปดระบบไฟฟา 

 

 
 

ภาพ 2  การเปดเบรกเกอรไปท่ี “ON” 
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  2.  กดปุม Power คางไว สังเกตจอแสดงผลแสดงคำวา “SP” 

 

 
 

ภาพ 3  ลักษณะของการกดปุม Power 

 

3.  กดปุม x/w จำนวน 1 ครั้ง แลวกดปุม  หรือ  เพ่ือปรับอุณหภูมิข้ึนหรือลง เม่ือไดอุณหภูมิ

ตามท่ีตองการแลว ใหกดปุม x/w อีก 1 ครั้ง เม่ือเวลาผานไป 5 วินาที ใหกดปุม x/w ซ้ำอีก 1 ครั้ง 
 

 
 

ภาพ 4  การตั้งคาอุณหภูมิ 
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4.  กดปุม  จำนวน 1 ครั้ง จอแสดงผลแสดงคำวา “t1” แลวกดปุม  หรือ  เพ่ือตั้งเวลา  

เม่ือไดเวลาตามท่ีตองการแลว ใหกดปุม x/w จำนวน 1 ครั้ง  

 

 
 

ภาพ 5  การตั้งเวลา 

 

5.  นำอุปกรณเครื่องแกว เชน จานเพาะเชื้อ (Petri dish), ปเปตแกว (Glass pipette) กอนนำเขา

ตูอบลมรอน จะตองนำใสในกระบอกสแตนเลสและใหเปดรูท่ีกระบอกไวเพ่ือเปนการถายเทความรอน

ภายในและภายนอกกระบอก เม่ืออบเสร็จแลวกอนนำออกจากตูอบลมรอนตองปดรูท่ีกระบอกเพ่ือปองกัน

การปนเปอนจากเชื้อจุลินทรียภายนอก สวนอุปกรณท่ีเปนโลหะ เชน คีมคีบ (Forceps), ดามมีดผาตัด 

(Scalpel handle) ควรใชแผนอลูมิเนียมฟอยลหอกอนนำเขาตูอบลมรอนเพ่ือปองกันการปนเปอนหลังการฆาเชื้อ 

 

 
 

 

ภาพ 6  การนำอุปกรณเครื่องแกว เขาตูอบลมรอน 
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6.  หลังจากใชงานเสร็จแลวใหกดปุม Power คางไว จนตัวเลขบนจอแสดงผลหายไป 

 

 
 

 

ภาพ 7  การกดปุม Power เพ่ือปดเครื่อง 

 

7.  ปดเบรกเกอรไปท่ี “OFF” เพ่ือปดระบบไฟ 

 

       
 

ภาพ 8  การปดเบรกเกอรไปท่ี “OFF”                        
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 วิธีการบำรุงรักษา/ขอควรระวัง 

1.  เม่ือใชงานตูอบลมรอนเสร็จแลว ควรทำความสะอาดภายในตูดวยแปรงขนออน ปดฝุนละอองท่ี

อยูภายในตูใหสะอาด 

  2.  ไมควรวางอุปกรณเครื่องแกวในตูอบมากเกินไป เพราะจะทำใหลมรอนภายในตูกระจายตัวไดไม

ท่ัวถึง 

  3.  ไมควรนำวัสดุ อุปกรณ ชนิดพลาสติก หรือชนิดไมทนรอน เขาตูอบลมรอน 

  4.  กอนการใชงานทุกครั้งควรเช็คความพรอมของตูอบลมรอนกอนทุกครั้ง 

   

 ปญหา  ตูอบลมรอนไมเพียงพอตอการใชงาน เนื่องจากมีผูใชงานหลายคนตอวัน สงผลใหตูอบลมรอน

ทำงานหนักเกินไป 

 แนวทางการแกไขปญหา  นกัวิทยาศาสตรดำเนินการจดัชวงเวลาการใชงาน และทำความเขาใจกับผูมาใชงาน 

ขอเสนอแนะ  ควรต้ังงบประมาณในการจัดหาตูอบลมรอนในปงบประมาณถัดไป เพ่ือใหเพียงพอตอการใชงาน 

 

คลิปวีดีโอวิธีการใชงานและวิธีการบำรุงรักษาตูอบลมรอน (Hot air oven) 

 คิวอารโคด และลิงกคลิปวีดีโอ 

         1.  ลิงกคลิปวีดีโอทางชองยูทูป nakwit channel 

   https://youtu.be/45zX6HkTaX4 

2. ลิงกและคิวอารโคดวีดีโอ ใน Google Drive  

   - ลิงกวีดีโอวิธีการใชงานหมอนึ่งฆาเชื้อ 

   https://bit.ly/3dCzfkA 

   - คิวอารโคดวีดีโอวิธีการใชงานตูอบลมรอน 

 

ภาพ 9  คิวอารโคดวีดีโอ ใน Google Drive 

4BB6073A-8240-481D-80A9-CFE6D0615BBA
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ประวัติผูเขียน 

 

ช่ือ – นามสกุล   นางสาวสุรีพร  วิจิตรโสภา 

 

วัน เดือน ปเกิด   25 มกราคม 2529 

 

ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได  16 หมู 6 ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140 

    โทร 080-7079610 

 

ตำแหนงหนาท่ีปจจุบัน  นักวิทยาศาสตรชำนาญการ 

 

สถานท่ีทำงานปจจุบัน  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

    โทร 074-260272 

 

ประวัติการศึกษา    

พ.ศ. 2545  ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนระโนด จังหวัดสงขลา 

พ.ศ. 2548  ชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 

พ.ศ. 2552  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาการจัดการ   

    เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรมชีวภาพ)    

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

 

ประวัติการทำงาน   

พ.ศ. 2552 – มิ.ย. พ.ศ. 2564 นักวทิยาศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

มิ.ย. พ.ศ. 2564 – ปจจุบัน นักวิทยาศาสตรชำนาญการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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วันที่ 17 สิงหาคม 2565

เรื่อง นำสงคูมือปฏิบัติงานหลกั เรื่อง วิธีการใชงานตูอบลมรอน ยี่หอ Binder รุน ED 115 พรอมคิวอารโคดและลงิก คลิปวดีีโอวธิีการใชงาน

รายชื่อผูลงนาม (หนาที่ 1/2)
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