
แบบฟอร์มที่  ๒ 
 

แบบเสนอข้อมูลสำหรับการคัดเลือกและตัดสินรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น  
ระดับมหาวิทยาลัยทักษิณ  ปีการศึกษา  256๔ 

 โครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
• อธิบายการจัดทำโครงงาน  การจัดระบบการทำงานที่เหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะ
งานและ ระยะเวลา ระบบพี่เลี้ยงสอนงาน 
 จากการสหกิจศึกษา ณ บริษัท เอ.พี.เค. เฟอร์นิช่ิง พาราวู้ด จำกัด ทำให้ได้เรยีนรูร้ะบบการทำงานของตำแหน่ง
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งลักษณะงานท่ีได้รับมอบหมายเป็นไปตามหน้าท่ีทั้ง 12 ข้อ 
ตามพระราชบัญญัติความปลอดภยั อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตัวอย่างงานเช่น งานด้านอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย ประกอบด้วย เข้าร่วมการสอบสวนอุบัติเหตุ และเรยีนรู้การเขียนรายงานการสอบสวนอุบัติเหต ุ
จัดทำบอร์ดเพื่อแจ้งให้พนักงานทราบมาตรการลงโทษ กรณไีม่ปฏบิัติตามกฎระเบียบ ตรวจเช็คถังดบัเพลิงประจำเดือน  เข้า
ร่วมประชุม คปอ. ในรูปแบบออนไลน์ อบรมพนักงานใหม่  เข้าร่วมการฝึกซ้อมดบัเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564 
ตรวจบ้านพักพนักงานและสุ่มตรวจสารเสพตดิพนักงานท่ีอยู่บ้านพักหมู่บ้านคนดี ตรวจสอบ ดูแล ผู้รับเหมา งานด้านสุข
ศาสตร์อุตสาหกรรม ประกอบด้วย ตรวจสอบอาคารประจำปีพร้อมกับวิศวกรจากหน่วยงานภายนอก ตรวจวัดแสงในพื้นที่การ
ทำงานของพนักงานในสำนักงาน และงานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย เขา้ร่วมการตรวจ ATK ให้กับพนักงาน  
จัดเตรียมอุปกรณ์ชุดตรวจ ATK เป็นต้น โดยในแตล่ะวันของการทำงานจะทำการเดินสำรวจสภาพแวดล้อมในบริษัทและตรวจ
ความปลอดภัยหน้างาน(Walk Through Survey )และ ตรวจสอบพนักงานสวมใส่อุปกรณ์ PPE ขณะทำการปฏิบัติงาน ซึ่ง
จากการสำรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานและประเมินความเสี่ยงหน้างานการประเมินความเสี่ยงในพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานโดย
ใช้วิธี What if Analysis ตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตรายการประเมินความเสีย่งและ
การจัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2543 โดยพิจารณาถึงโอกาสและความรุนแรงโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ ประเมินความเสีย่งด้านการผลิต และประเมินความเสีย่งในส่วนสำนักงาน โดยในส่วนของสำนกังานเป็นส่วนที่ยังไมเ่คย
ได้รับการจัดโครงการ ซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงดังกลา่วพบว่า ความเสี่ยงสูงในส่วนสำนักงาน ประกอบด้วย แสงสว่างใน
พื้นการทำงานไม่เพียงพอ และอันตรายจากแสงจากหน้าจอของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นปัญหาที่นำไปสู่การจัดทำโครงการในครั้งน้ี 
คือ โครงการตรวจวัดแสงสว่างพื้นที่การทำงานและประเมินสมรรถภาพการมองเห็นในกลุ่มพนักงานสำนักงาน ระยะเวลาใน
การฝึกสหกิจศึกษาคือ 29 พฤศจกิายน 2564 ถึง 11 มีนาคม 2565 ซึ่งจัดโครงการในระหว่างวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 – 
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โดยมพีี่เลี้ยง นางสาวอรอุมา  วิมลเมอืง สอนและช่วยงานในการทำโครงการในครั้งนี้ ตัวอย่าง
รายละเอียดภาพการทำงาน ดังนี ้
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• อธิบายวิธีการทำโครงงาน บทคัดย่อ การดำเนินงาน ระเบียบแบบแผน และการประยุกต์ใช้        
วิชาความรู้/ทักษะตามที่ได้เรียนมา 

- วิธีการทำโครงงาน 
สำรวจปัญหาโดยการประเมินความเสี่ยงในการทำงาน เดินสำรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน สรุปปัญหาสุขภาพ

และความปลอดภัยจากนั้นนำเสนอหัวข้อโครงการแก่พี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึกษาและเขียนโครงการโดยหัวข้อโครงการ
ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ดำเนินการ ขั้นตอนและระยะเวลา
ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กำหนดวิธีการประเมินและวัดผล ใช้เครื่องมือและแบบสอบถามประเมิน
ข้อมูลจากการตรวจวัดแสงสว่างในที่ทำงาน การทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น และประเมินและสรุปผลและเสนอแนะ 

- บทคัดย่อ 
การดำเนินโครงการประเมินแสงสว่างในท่ีการทำงานสำนักงานทำการตรวจวัดแสงสว่างจุดที่พนักงานทำงานจำนวน 

48 จุดและทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นของพนักงานสำนักงานจำนวน 48 คน  ผลการตรวจวัดแสงสว่างพบว่ามีพื้นท่ีที่ไม่
ผ่านมาตรฐานตามกฎหมายซึ่งมีความเสี่ยงต่อความผิดปกติต่อสมรรถภาพการมองเห็นจำนวน 44 จุด (91.67 %) ทำการ
วิเคราะห์สาเหตุของแสงสว่างในที่ทำงานที่ไม่ผ่านมาตรฐานพบเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น พนักงานหลีกเลี่ยงการเปิดใช้
หลอดไฟในพ้ืนท่ีทำงานและมีหลอดไฟท่ีเสียในบริเวณพื้นที่ทำงาน เมื่อทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นของพนักงานสำนักงาน
พบว่าผลการตรวจทดสอบมีพนักงานที่มีผลการทดสอบผิดปกติจำนวน 13 คน  (27.08 %) จึงจำเป็นต้องมีการแนะนำให้มี
การปรับปรุงแก้ไขพื้นที่การทำงานให้มีแสงสว่างผ่านตามมาตรฐานและกฎหมายที่กำหนด และเสนอแนะการจัดกิจกรรม
ส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพของพนักงานต่อสถานประกอบการ 

 หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันพบว่าพ้ืนท่ีการทำงานภายในอาคารสำนักงานของบริษัท มีการใช้แสงสว่างท่ีไม่เพียงพอเนื่องจากพนักงาน
หลีกเลี่ยงแสงจ้าขณะทำงานจึงมีพฤติกรรมในการเปิดใช้แสงสว่างจากหลอดไฟขณะทำงานจำนวนน้อย จากจำนวนการจัดการ
และตดิตั้งหลอดไฟ/โคมไฟแสงสวา่งจากทางบริษัท เมื่อทำการตรวจวัดแสงในพื้นที่การทำงานจึงพบว่าความเข้มของแสงสว่าง
ต่ำกว่ามาตรฐาน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงานเรือ่ง มาตรฐานความเข้มของแสงสวา่ง พ.ศ. 2561 แสงสว่าง
ที่น้อยเกินไป ทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจน จะมผีลเสียทำให้กล้ามเนื้อตาทำงานมากเกินไป ทำให้ต้องเพ่ง ต้องใช้เวลาในการ
มองรายละเอียดนานขึ้น เกิดความเมื่อยล้าของนัยน์ตา ซึ่งจากผลการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานยังไม่ได้ทำการ
ตรวจวัดสมรรถภาพการมองเห็น และจากการประเมินความเสี่ยงคะแนนความเสี่ยงของปัญหาดังกลา่ว จัดอยู่ระดับความเสีย่ง
สูง พบว่าพ้ืนท่ีการทำงานของพนักงานบางแผนกมีแสงสะท้อน แสงสว่างไม่เพยีงพอ รวมไปถึงลักษณะการทำงานของพนักงาน
ในแต่ละวันจะต้องใช้คอมพิวเตอรเ์ป็นเวลานานติดต่อกัน 
 ทั้งนี้ในการจัดโครงการครั้งนี้จึงจัดให้มีการตรวจวัดปริมาณแสงบนพ้ืนหน้างาน โดยวัดขณะที่ผู้ทำงานปฏิบัติงานอยู่
หรือเสมือนว่ามีผู้ปฏิบัติงานประจำอยู่ ณ ที่ นั้นและทำการทดสอบสมรรถภาพการการมองเห็น  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้า
ระวัง กำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปญัหาที่เกดิจากความเข้มของแสงสว่างในการทำงานไม่เพียงพอหรือมากเกินไป 

 วัตถุประสงค ์
1) เพื่อประเมินแสงสว่างในการทำงานของพนักงานท่ีใช้คอมพิวเตอร์ในอาคารสำนักงานเทียบกับมาตรฐานหรือกฎหมาย 
2) เพื่อทดสอบสมรรถภาพทางการมองเห็นของพนักงานจากการใช้สายตาในการทำงานกับคอมพิวเตอร์ 
3)เพื่อแนะนำแนวทางการป้องกันและแก้ไขปญัหาที่เกดิจากความเขม้ของแสงสว่างในการทำงานท่ีไมป่ลอดภัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ 
 
 

 
 
เครื่องมือตรวจวัดความเข้มแสง (Lux meter)      เครื่องมือวัดสมรรถภาพการมองเห็นความล้าของตา (Flicker Test) 
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 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) พนักงานทราบความเข้มของแสงสว่างในพื้นที่ทำงานของตนเอง 
2) พนักงานทราบสมรรถภาพการมองเห็นและความล้าทางสายตา 
3) ผลการตรวจวัดและทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพ้ืนท่ีทำงานและสร้าง

ความตระหนักในการดแูลสมรรถภาพการมองเห็นมากขึ้น 
 การดำเนินงาน 

1.ขั้นเตรียมการ 
1.1 ศึกษาข้อมูลทั่วไป  กระบวนการผลิตของบริษัท 
1.2 Walk through Surveyดูกระบวนการผลิต และกระบวนการทำงานของพนักงาน 
1.3 สำรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานและทำการประเมินความเสี่ยง  

2.ขั้นตอนการดำเนินการ 
2.1 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติกอ่นทำการดำเนินการ    
2.2 จัดทำแผนผังเพื่อแสดงจุดตดิตั้งหลอดไฟ พร้อมระบุตำแหน่งทีน่ั่งของพนักงาน 
2.3 ทำการตรวจวัดความเข้มแสงในพื้นที่การทำงานของพนักงาน   
2.4 ทำแบบสอบถามสำรวจพฤติกรรมการทำงานของพนักงานและการใช้สายตาในการทำงาน 
2.5 ทำการทดสอบความล้าของสายตาด้วยเครื่องมือ Flicker Fusion Model 12021 

3.ขั้นสรุปและประเมินผล 
3.1 ประเมินผลการตรวจวดัความเข้มแสงในพื้นที่การทำงานของพนักงานและการตรวจวดัความล้าของสายตา
พนักงาน พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไข 
3.2 สรุปโครงการ 

 การประยุกต์ใช้วิชาความรู้/ทักษะตามที่ได้เรียนมา 
1) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในรายวชิาแล็บสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในการใช้เครื่องมือตรวจวดัความเข้มแสง (Lux 

meter)  เพือ่ใช้ตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงานของพนักงาน  
2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในรายวชิาแล็บการยศาสตร์ในการใช้เครื่องมือตรวจวัดสมรรถภาพการมองเห็นความ

ล้าของตา (Flicker Test) เพื่อทำการตรวจวัดความลา้สายตาให้กับพนักงานท่ีทำงานกับคอมพิวเตอร์โดย
ประเมินค่าตรวจวัดเทียบกับค่าหลกัการ Critical Fusion Frequency (CFF)  

3) สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการวเิคราะห์การทำงานและลักษณะการทำงานของ
พนักงานให้ทำงานได้อย่างปลอดภยั 
 
     
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 การตรวจวัดความเข้มแสงในพื้นที่การทำงานของพนักงาน 

ภาพที่ 2 การทดสอบความล้าของสายตาให้กับพนักงาน 
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- การประยุกต์ใช้วิชาความรู้/ทักษะตามที่ได้เรียนมา 

การจัดทำโครงการครั้งนี้ได้นำหลกัการ ทฤษฎีบูรณาการหลายรายวิชา ประกอบด้วยการประเมินความเสีย่ง การ
ตรวจความปลอดภัย การสำรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทักษะการใช้เครื่องมือทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในการตรวจวดั
สภาพแวดล้อมในการทำงาน (แสงสว่าง) การใช้เครื่องมือทางสรีรวทิยา ทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นของพนักงานเพื่อหา
ความเชื่อมโยงของความเข้มเสยีงกับความล้าของสายตาของพนักงาน การวิเคราะห์หาสามารถท่ีมโีอกาสให้พนักงานมีความ
เสี่ยงต่อการเสื่อมสมรรถภาพการมองเห็น การใช้ศาสตร์ในการสือ่สารพนักงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการอธิบาย ทำความเข้าใจ 
แนะนำการดูแล ป้องกันสุขภาพการปรับปรุงพ้ืนท่ีทำงานเพื่อลดความเสยีงต่อปัญหาสุขภาพของพนักงาน  

 

• อธิบายการนำโครงงานไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ 
สถานประกอบการสามารถนำผลการตรวจวัดแสงสว่างนำผลที่ได้แต่ละจุดไปปรับปรุงให้มีค่าเป็นไปตาม

มาตรฐาน ทำการแก้ไข ปรับปรุงในแต่ละจุดให้สอดคล้องกับสาเหตุที่แท้จริงที่ได้จากการวิเคราะห์ในการตรวจวัด 
นอกจากนั้นผลการทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นของพนักงาน ข้อมูลเหล่านี้สถานประกอบสามารถนำไปเป็นข้อมูล
ในการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพของพนักงาน และทำให้พนักงานเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพและป้องกัน
อันตราย ความล้าจากการทำงานการใช้สายตา นำข้อแนะนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงาน 

 

จากการทำโครงการตรวจวัดแสงสว่างพื้นที่การทำงานและประเมินสมรรถภาพการมองเห็นในกลุ่มพนกังานสำนักงาน 
โดยกลุม่เป้าหมายพนักงานท่ีมลีักษณะการทำงานกับคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงาน รวม 48 คน ผลการจัดโครงการสรุปได ้
ดังนี ้

1) สรุปผลการตรวจวัดระดับความเข้มแสงสว่าง รายละเอียดดังตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 ผลการตรวจวัดระดับความเข้มแสงสว่าง 

แผนก พื้นที่ตรวจวัด 

(จุด) 

ผลการตรวจวัดเฉพาะจดุ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.แผนกทรัพยากรบุคคล 7 2 (28.57 %) 5 (71.43 %) 

2.แผนกจัดซื้อ   4   4 (100 %) 

3.แผนกการตลาด 6   6 (100 %) 

4.แผนกบัญชี   11   11 (100 %) 

5.แผนกสารสนเทศ 4   4 (100 %) 

6.แผนกระบบ IA 4   4 (100 %) 

7.แผนกการเงิน 3   3 (100 %) 

8.แผนก SAFETY 2   2 (100 %) 

9.แผนกคลังสินค้า 6 2 (33.33 %) 4 (66.67 %) 

10.แผนกหัวหน้างาน 1   1 (100 %) 

รวมพื้นที่ตรวจวัด 48 (100 %) 4 (8.33 %) 44 (91.67 %) 

 
สาเหตุที่ไม่ผ่านความเข้มแสงสว่างในพื้นที่ : เนื่องจากพนักงานหลีกเลี่ยงการเปดิใช้หลอดไฟในพ้ืนท่ีทำงานและมี

หลอดไฟท่ีเสียในบริเวณพื้นท่ีทำงาน ส่งผลให้พ้ืนท่ีทำงานมีความสว่างที่ไมเ่พียงพอตามมาตรฐานของกฎกระทรวงกำหนด
มาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความ
ร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 



5 
 

แนวทางการแก้ไข :  
1.แนะนำให้มีการเปิดใช้งานหลอดไฟเพิ่มจากเดิม  
2.แนะนำให้มีการปรับพื้นท่ีการทำงานให้เข้าหาแสงสว่างหรือใช้แสงสว่างจากธรรมชาติช่วยในการเพิ่มแสงสว่าง เช่นการเปิด
ผ้าม่าน เป็นต้น 
3.ทำความสะอาดหลอดไฟ ในพื้นที่/บริเวณที่มีผลกระทบทำให้แสงสว่างลดลง 
4.ปรับเปลีย่นหลอดไฟท่ีเสียหรือไม่สามารถเปดิใช้งาน 
2) สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นความล้าของสายตา รายละเอยีดดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นความล้าของสายตา  

แผนก จำนวนพนักงาน 

(คน) 

ผลการทดสอบ 

ปกต ิ ผิดปกต ิ

1.แผนกทรัพยากรบุคคล  7 5 (71.43 %) 2 (28.57 %) 

2.แผนกจัดซื้อ   4 4 (100 %) - 

3.แผนกการตลาด 6 6 (100 %) - 

4.แผนกบัญชี   11 6 (54.55 %) 5 (45.45 %) 

5.แผนกสารสนเทศ 4 4 (100 %) - 

6.แผนกระบบ IA 4 2 (50 %) 2 (50 %) 

7.แผนกการเงิน 3 1 (33.33 %) 2 (66.67 %) 

8.แผนก SAFETY 2 2 (100 %) - 

9.แผนกคลังสินค้า 6 5 (83.33 %) 1 (16.67 %) 

10.แผนกหัวหน้างาน 1 - 1 (100 %) 

รวมจำนวนพนักงาน 48 (100 %) 35 (72.92 %) 13 (27.08 %) 

เปรียบเทยีบค่าทดสอบความเมื่อยล้าทางสายตาเพื่อแปลผลโดยอาศยัหลักการ Critical Fusion Frequency (CFF)  
หมายเหตุ ผลการทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นความล้าทางสายตาที่ปกติ จะมคี่า CFF ที่วัดได้คือ ค่าไม่เกิน 40  

ผลการทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นความล้าทางสายตาทีผ่ิดปกต ิจะมีค่า CFF ที่วัดได้คือคา่วัดมากกว่า 40 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 

1.พักสายตา 2-3 นาที เมื่อใช้สายตาในการจ้องทำงานกับคอมพิวเตอร์ติดต่อกันเกิน 2 ช่ัวโมง 
2.จัดโตะ๊ตั้งคอมพิวเตอร์ให้เหมาะกับระดับตา ให้จอห่างจากตา 35-60 เซนติเมตร จากท่ีนั่ง ให้ตามองลง 15-20 
องศา จากแนวราบมายังจอรับภาพ อย่าให้แหงนมองจอภาพเพราะท่าแหงนมองก่อให้เกิดเมื่อยตาไดม้าก 
3.ปรับแสงคอมพิวเตอร์ให้มีแสงสว่างเพียงพอเหมาะสมต่อการใช้งาน 
4.ปรับขนาดอักษรของคอมพิวเตอร์ให้ใหญ่ขึ้นเพ่ือสะดวกต่อการมองเห็น 
5.หลีกเลีย่งการทำงานในพ้ืนท่ีมืด 
6.สวมแว่นกรองรังสีจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อถนอมสายตาไม่ให้ปะทะกับแสงสีฟ้าบนหน้าจอโดยตรง 
7.หมั่นทำความสะอาดเช็คอุปกรณ์ที่ เนื่องจากฝุ่นสามารถทำให้ความแตกต่างของระดับสีหนา้จอลดลงและทำให้เกดิ
แสงจ้าส่งผลให้เกดิความล้าของสายตา 
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ซึ่งจากผลการทดสอบทำให้พนักงานในกลุ่มสำนักงานทราบความเขม้ของแสงสว่างในพ้ืนท่ีทำงานของตนเอง
พนักงานทราบสมรรถภาพการมองเห็นและความล้าทางสายตา ผลการตรวจวดัและทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นสามารถใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงพ้ืนท่ีทำงานและสร้างความตระหนักในการดูแลสมรรถภาพการมองเห็นมากข้ึน  


