
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ส านักงานคณบดี        คณะเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คู่มือการตรวจสอบอาคารสถานที่

  ประจ ำอำคำร TE 01-06 
      คณะเทคโนโลยี          มหำวิทยำลัยขอนแก่น



ส่วนที่ 1

       ขอบเขตของการตรวจสอบ



คู่มือกำรตรวจสอบอำคำรสถำนที่

(ประจ ำอำคำร TE 06 คณะเทคโนโลยี)                        ส่วนที่ 1 ขอบเขตของกำรตรวจสอบอำคำรสถำนที่

1.1ขอบเขตของผู้ตรวจสอบอาคาร
กำรตรวจสอบสภำพอำคำร ส ำนักงำน หอ้งเรียน หอ้งปฏิบัติกำร อุปกรณ์ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ

ที่ไม่สำมำรถตรวจสอบได้ตำมข้อก ำหนดและตำมที่ต้องกำรได้ ดังนั้น จึงจ ำเป็นต้องก ำหนดขอบเขตของผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบมีหน้ำที่ตรวจสอบ สังเกตด้วยสำยตำพร้อมด้วยเคร่ืองมือพ้ืนฐำนเท่ำนั้น จะไม่รวมถึง

กำรตรวจสอบที่อำศัยเคร่ืองมือพิเศษเฉพำะ  โดยเป็นกำรตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับกำรใชง้ำนตลอดจนควำมปลอดภัย

ของชวิีตและทรัพย์สิน แล้วจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ  วิเครำะหผ์ล เสนอแนวทำงแก้ไข ติดตำมหรือท ำกำรแก้ไข

ตรวจสอบหลังท ำกำรแก้ไข สรุปผล

1.2รายละเอียดในการตรวจสอบอาคาร
ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบ และท ำรำยงำนกำรตรวจสอบอำคำรและสถำนที่ ดังหวัข้อต่อไปนี้

1.2.1  การตรวจสอบความสะอาดของอาคาร (ตรวจสอบทุกวันท าการ)

ตรวจสอบควำมสะอำดภำยใน หอ้งเรียน หอ้งปฏิบัติกำร หอ้งส ำนักงำน หอ้งพักอำจำรย์ หอ้งประชมุ

หอ้งน้ ำ ระเบียงทำงเดิน บันได และอ่ืนๆ 

1.2.2  การตรวจสอบระบบความพรอ้มของห้องเรยีน (ตรวจสอบทุกวัน ทีม่ีการเรยีนการสอน)

(1) ตรวจสอบควำมพร้อมใชง้ำนของ กระดำน Whiteboard   เชน่ ปำกกำเคมี  แปรงลบกระดำน

(2) ตรวจสอบควำมพร้อมใชง้ำนของเคร่ือง Digital Visual Presenter และระบบสำยสัญญำณ

(3) ตรวจสอบควำมพร้อมใชง้ำนของเคร่ือง ฉำย LCD Projector, จอรับภำพ ระบบสำยสัญญำณ

      และเชอร์กิตเบรกเกอร์

(4) ตรวจสอบควำมพร้อมใชง้ำนของเคร่ือง คอมพิวเตอร์และระบบสำยสัญญำณ

(5) ตรวจสอบควำมพร้อมใชง้ำนของเคร่ืองเสียงและไมโครโฟน

(6) ตรวจสอบควำมพร้อมใชง้ำนของนำฬิกำประจ ำหอ้ง

(7) ตรวจสอบควำมพร้อมใชง้ำนของโต๊ะ เก้ำอ้ี ส ำหรับอำจำรย์ และเก้ำอ้ี Lecture ส ำหรับนักศึกษำ

1.2.3  การตรวจสอบระบบไฟฟ้า (ตรวจสอบทุก สัปดาห์)

(1) ตรวจสอบกำรช ำรุดของหลอดไฟฟ้ำภำยใน หอ้งเรียน หอ้งปฏิบัติกำร หอ้งส ำนักงำน หอ้งพักอำจำรย์

       หอ้งน้ ำ ระเบียงทำงเดิน บันได และอ่ืนๆ 

(2) ตรวจสอบกำรช ำรุดของปลั๊กเต้ำรับ-ปลั๊กเต้ำเสียบ สวิตชไ์ฟฟ้ำภำยใน หอ้งเรียน หอ้งปฏิบัติกำร 

       หอ้งส ำนักงำน หอ้งพักอำจำรย์ ระเบียงทำงเดิน และอ่ืนๆ 

(3) ตรวจสอบสภำพของสำยไฟ ขนำดกระแสของสำย จุดต่อสำย จุดต่อปลั๊กเต้ำรับ-เต้ำเสียบภำยใน  

       ภำยใน หอ้งเรียน หอ้งปฏิบัติกำร หอ้งส ำนักงำน หอ้งพักอำจำรย์ หอ้งน้ ำ ระเบียงทำงเดิน  และอ่ืนๆ 

(4) ตรวจสอบสภำพของท่อร้อยสำย รำงเดินสำย 

(6) ตรวจสอบสภำพเชอร์กิตเบรกเกอร์ สำยไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟฟ้ำ ที่ใชส้ ำหรับเคร่ืองมือทำงด้ำนวิทยำศำสตร์



คู่มือกำรตรวจสอบอำคำรสถำนที่

(ประจ ำอำคำร TE 06 คณะเทคโนโลยี)                        ส่วนที่ 1 ขอบเขตของกำรตรวจสอบอำคำรสถำนที่

(7) ตรวจสอบสภำพของเคร่ืองป้องกันกระแสเกิน(CB)และพิกัดตัดกระแสของบริภัณฑ์ประธำน แผงย่อย 

       และวงจรแผงย่อยของแต่ละชั้น  

(8) ตรวจสอบก ำลังไฟฟ้ำ (Power) ภำยใน หอ้งเรียน หอ้งปฏิบัติกำร หอ้งส ำนักงำน หอ้งพักอำจำรย์

       หอ้งน้ ำ ระเบียงทำงเดิน  และอ่ืนๆ 

1.2.4  การตรวจสอบระบบปรบัอากาศ (ตรวจสอบทุกสัปดาห์)

(1) ตรวจสอบกำรท ำงำนของเคร่ือง คอล์ยเย็น-คอล์ยร้อน (ที่ผิดปรกติ) 

(2) ตรวจสอบควำมดังของเคร่ือง คอล์ยเย็น-คอล์ยร้อน (ที่ผิดปรกติ) 

(3) ตรวจสอบควำมเย็นของอุณหภูมิที่ 25 องศำเซลเซียส ในพ้ืนที่ภำยในหอ้ง

(4) ตรวจสอบท่อน้ ำทิ้ง กำรหยดของน้ ำ ทั้งภำยในและภำยนอกของหอ้ง

(5) ตรวจสอบสภำพสำยไฟฟ้ำ และเซอร์กิตเบรกเกอร์ ที่ควบคุมกำรท ำงำนของระบบปรับอำกำศ

1.2.5  การตรวจสอบระบบประปาและสุขภัณฑ ์(ตรวจสอบทุก สัปดาห์)

(1) ตรวจสอบกำรร่ัวซึมของน้ ำในอุปกรณ์ประปำ สุขภัณฑ์ บริเวณหอ้งน้ ำ หอ้งเรียน และหอ้งปฏิบัติกำร 

(2) ตรวจสอบกำรช ำรุดของอุปกรณ์ประปำ และสุขภัณฑ์

1.2.6  การตรวจสอบระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (ตรวจสอบทุกสัปดาห์)

(1) ตรวจสอบสภำพของกำรจัดกำรสำรเคมีในหอ้งปฏิบัติกำร

(2) กำรตรวจสอบสภำพของเคร่ืองมือ กำรจัดเก็บอุปกรณ์ที่ใชใ้นหอ้งปฏิบัติกำร

(3) กำรตรวจสอบสภำพควำมพร้อมของอุปกรณ์ที่ชว่ยเหลือเบื้องต้นจำกกำรได้รับอัตรำยจำกสำรเคมี 

1.2.7  การตรวจสอบคอมพิวเตอร ์ และระบบเครอืขา่ย (ตรวจสอบทุก สัปดาห์)

(1) ตรวจสอบควำมพร้อมใชง้ำนของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

(2) ตรวจสอบควำมพร้อมใชง้ำนของ Hardware และ Software ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์

(3) ตรวจสอบควำมพร้อมใชง้ำนของอุปกรณ์เชื่อมต่อ เชน่ ปร้ินเตอร์  สแกนเนอร์ และสำยส่งสัญญำณ 

(4) ตรวจสอบควำมพร้อมใชง้ำนของระบบเครือข่ำย เชน่ สำยส่งสัญญำณ(สำย LAN) , หวั RJ-45  

       HUB, Switch, Rounter, Server Control Unit

(5) ตรวจสอบควำมพร้อมใชง้ำนของระบบ Network และระบบ Internet 

1.2.8  การตรวจสอบระบบน้ าทิง้ (ตรวจสอบทุก 2 สัปดาห์)

(1) ตรวจสอบกำรร่ัวซึมของน้ ำในท่อน้ ำทิ้ง ในบริเวณหอ้งน้ ำ หอ้งเรียน และหอ้งปฏิบัติกำร

(2) ตรวจสอบกำรช ำรุดของระบบท่อน้ ำทิ้ง

1.2.9  การตรวจสอบระบบโทรศพัท์ (ตรวจสอบทุก 2 สัปดาห์)

(1) ตรวจสอบควำมพร้อมใชง้ำนของโทรศัพท์ เชน่ เสียงสัญญำณ  โทรออก รับสำย

(2) ตรวจสอบควำมพร้อมใชง้ำนของ ตัวโทรศัพท์ สำยส่งสัญญำณ กล่องแปลงสัญญำณ



คู่มือกำรตรวจสอบอำคำรสถำนที่

(ประจ ำอำคำร TE 06 คณะเทคโนโลยี)                        ส่วนที่ 1 ขอบเขตของกำรตรวจสอบอำคำรสถำนที่

1.2.10  การตรวจสอบประตู หน้าต่าง ของอาคาร (ตรวจสอบทุก 2 สัปดาห์) 

ตรวจสอบสภำพของประตู หน้ำต่ำง เชน่  

-  กำรช ำรุดของลูกบิดประตู

-  กำรช ำรุดของบำนพับประตู หน้ำต่ำง

-  กำรช ำรุดของกลอนล๊อกบำนประตู หน้ำต่ำง

-  กำรช ำรุดของสำยยูบำนประตู

1.2.11  การตรวจสอบระบบพัดลมดูดอากาศ (ตรวจสอบทุก เดือน)

(1) ตรวจสอบพัดลมดูดอำกำศ เชน่ กำรช ำรุดของตัวพัดลม กำรซ ำรุดของสำยไฟพัดลม

1.2.12  การตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย (ตรวจสอบทุก 6 เดือน)

(1) ตรวจสอบสภำพวัสดุหรือสิ่งของที่เสี่ยงต่อกำรเกินอัคคีภัยในบริเวณอำคำร

(2) ตรวจสอบสภำพถังดับเพลิงภำยในอำคำรและควำมพร้อมในกำรใชง้ำน ดังนี้

2.1 มำตรวัดควำมดันเข็มต้องชี้อยู่ในชอ่งสีเขียวหรือค่อนมำทำงขวำเล็กน้อย

2.2 ต้องมีสลักพร้อมซีล

2.3 จุดข้อต่อของสำยต้องแน่น

2.4 สำยฉีดต้องไม่มีสิ่งอุดตัน

2.5 คันบีบต้องอยู่ในสภำพดี

2.6 สภำพภำยนอกถัง ตัวถังต้องไม่มีควำมเสียหำย ไม่บุบ ไม่บวม และไม่ขึ้นสนิม

2.7 สภำพภำยในถัง ยกถังพลิกคว่ ำ-พลิกหงำย 5-6 คร้ัง และฟังเสียงกำรไหลของ

       สำรดับเพลิงภำยในตัวถัง ได้ยินแสดงว่ำยังใชไ้ด้ ผงเคมีแหง้ไม่จับตัวเป็นก้อน

2.8 มีป้ำยบันทึกกำรตรวจสอบ ทุก 6 เดือน

2.9 ตัวถังต้องไม่ผุกร่อนและต้องได้รับ มอก.

2.10 มีฉลำกภำษำไทยก ำกับ พร้อมวิธีใชง้ำนเป็นภำษำไทย

(3) ตรวจสอบสภำพของตู้ FHC (ตู้ดับเพลิง)และควำมพร้อมในกำรใชง้ำน

(4) ตรวจสอบสภำพของป้ำยระบุต ำแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิงและป้ำยบอกทำงเมื่อเกิดอัคคีภัย

(5) ตรวจสอบสภำพของทำงหนีไฟและประตูหนีไฟ ดังนี้

5.1 ต้องมีสิ่งกีดขวำงทำงหนีไฟและประตูหนีไฟ

5.2 ประตูหนีไฟต้องผลักออกได้ง่ำย จำกด้ำนในอำคำร

5.3 ประตูหนีไฟต้องไม่สำมำรถพลักออกได้ จำกด้ำนนอกของตัวอำคำร

5.4 อุปกรณ์หรือตัวประตูหนีไฟต้องไม่ช ำรุด

(6) ตรวจสอบสภำพของอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้และระบบแจ้งเตือน



ส่วนที่ 1

       แบบฟอรม์การตรวจสอบ




