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รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามรูปแบบ PDCA 
 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการตามที่ขอในงบประมาณ  

 
หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยโรงงานต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหาร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร มีอุปกรณ์ เครื่องมือ
และเครื่องจักรที่เก่ียวข้องกับการผลิตอาหารที่ใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติการหลายชนิด นักศึกษาและบุคลากรจะต้อง
สัมผัสกับเครื่องจักรที่มีความร้อนสูง ความเย็นจัดและมีความแหลมคม บางเครื่องจักรมีการฟุ้งกระจายของไอน้ำร้อน 
โดยเฉพาะหม้อต้มไอน้ำซึ่งเป็นหม้อท่ีมีความดันสูง หากมีตะกรันเกิดข้ึนภายในปริมาณมากจะทำให้ประสิทธิภาพในการผลิต
ไอน้ำต่ำลง สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและเสี่ยงต่อการเกิดระเบิดได้ จึงต้องมีการล้างและกำจัดตะกรันอย่างเหมาะสมเป็นประจำ
รวมถึงต้องมีวิศวกรเซ็นรับรองการใช้งาน เพ่ือให้สามารถใช้งานหม้อไอน้ำได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย   

สำหรับการขอเลข อย. ของอาหารที่ผลิตเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสร้างความม่ันใจในด้านความปลอดภัยของอาหารให้แก่
ผู้บริโภค ลดความเสี่ยงที่จะเกิดกับผู้บริโภค ดังนั้น โครงการนี้ จึงช่วยลดอันตรายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยง
จากการปฏิบัติงาน หรือความเสี่ยงจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เพ่ือเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของโรงงานต้นแบบฯ จึงจำเป็นต้องมีการขอเลข อย. ผลิตภัณฑ์และจัดหา
อุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยต่างๆ อย่างเพียงพอ รวมถึงต้องจัดให้มีการล้างทำความสะอาดและทดสอบหม้อไอน้ำเพ่ือให้
สามารถใช้งานหม้อไอน้ำได้อย่างปลอดภัยต่อไป 
แผนการดำเนินการ 

1) โรงงานต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารประเมินความเสี่ยง และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันอันตราย สำหรับนักศึกษา 
บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่เข้ามาใช้ในโรงงานฯ  

2) ขอเลข อย. ผลิตภัณฑ์ 
3) ทำความสะอาดตะกรันในหม้อไอน้ำ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษา บุคลากร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร และผู้ที่เข้ามาใช้โรงงาน
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ส่วนที่ 2 ส่วนการดำเนินงาน 
2.1 รายงานประชุมเตรียมความพร้อม 

- วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 17.30 – 19.00 น. (Online) 
- ผู้เข้าร่วมประชุม 

  1. ผศ.ธฤต อภิสิทธิวงศ์ 
  2. นายณัฐพล แก้วเจริญ 
  3. นางสาวพิชามนชุ์ เครื่องวงษ์ 

- สรุปผลการประชุมโดยใช้สังเกต ประเมิน ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของนักศึกษาและบุคลากร โดย 
1) การสำรวจและสังเกตการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือภายในโรงงานต้นแบบฯ ของนักศึกษาและบุคลากรพบว่า 

มีอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ จะก่อให้เกิดความเสี่ยงได้ด้านความร้อนสูง จากลมร้อน ไอน้ำร้อน เปลวไฟจากแก๊ส พ้ืนผิว
ร้อน เช่น เครื่องอบแห้ง เตาอบขนม เครื่องฆ่าเชื้อ เครื่องทอด เตาประเภทต่างๆ  และการระเบิดของหม้อต้มไอน้ำแรงดัน
สูง (Boiler) ซ่ึงจำเป็นต้องมีการล้าง ทำความสะอาดด้านสัมผัสไฟและสัมผัสน้ำของหม้อไอน้ำเป็นประจำทุกปี 

2) การสำรวจและตรวจเช็คอุปกรณ์และเครื่องมือเตือนภัยและป้องกันอันตราย ดังนี้ 
- สัญญาณตรวจจับควันไฟและความร้อน ตรวจเช็คและทดสอบอุปกรณ์ทุก 6 เดือนโดยสำนักงานอาคารและ

สิ่งแวดล้อม 
- ถังดับเพลิง ตรวจเช็คน้ำยาดับเพลิงว่ายังอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ทุก 6 เดือนโดยสำนักงานอาคารและ

สิ่งแวดล้อม 
- สัญญาณแจ้งทางออกฉุกเฉิน ตรวจเช็คโดยการสังเกต อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยเจ้าหน้าที่โรงงานต้นแบบฯ 
3) หัวหน้าโรงงานต้นแบบฯ คัดเลือกและจัดซื้อถุงมือผ้ากันความร้อนและอุปกรณ์วัด 
4) หัวหน้าโรงงานต้นแบบฯ ได้คัดเลือกและจัดหาบริษัทเข้ามาล้าง ทำความสะอาดและปรับปรุงรระบบการเผา

ไหมข้องหม้อไอน้ำ ขนาดการผลิตไอน้ำ 300 kg/h ชนิดท่อน้ำ 
 5) ขอเลข อย. อาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุง 
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ส่วนที่ 3 ผลการปฏิบัติตามโครงการ 
 
3.1 ตรวจเช็ค ปรับปรุง/ทำความสะอาดด้านสัมผัสไฟและสัมผัสน้ำ 
 

   
 

ภาพ หม้อไอน้ำชนิดท่อน้ำ ขนาด 300 kg/hr ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเช้ือเพลิง 
     

    
ภาพ ตรวจเช็คด้านสัมผัสน้ำ 
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ภาพ ทำความสะอาดหัวเผาและตรวจสอบด้านสัมผัสไฟ 
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ภาพ เปลี่ยนปะเก็น ทำความสะอาดห้องเผาไหม้และปล่องไอเสีย  
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    ท่อเดิมภายนอกผุ      หลังจากเปลี่ยนท่อ 

ภาพ เปลี่ยนท่อ Blow down  
 

จากการตรวจสอบการเผาไหม้ของหม้อไอน้ำ พบว่า Servo motor ชำรุด ทำให้การเผาไหม้ทำได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการซ่อมแซมเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ  

จากการตรวจสอบด้านสัมผัสไฟ เช่น ห้องเผาไหม้และปล่องไอเสีย พบเขม่า และสิ่งสกปรกอุดตันปล่องไอเสีย จึง
ทำความสะอาด สำหรับด้านสัมผัสน้ำ ตรวจไม่พบตะกรัน 

 

3.2 ขอเลข อย. 
ทางโรงงานต้นแบบฯ ได้ขอเลข อย. ในไลน์ผลิต “อาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุง” โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลำดับ รายการ สถานะ เลขสารบบ 

1 เนื้อเทียมบดโปรตีนจากพืช  อนุมัติ 1320314460001 
2 ไข่วีแกนผง อนุมัติ 1320314460002 

3 อกไกโ่ปรตีนจากพืช อนุมัติ 1320314460003 

4 เนื้อปลาเบอร์เกอร์โปรตีนจากพืช อนุมัติ 1320314460004 
5 สเต็กโปรตีนจากพืช อนุมัติ 1320314460005 

6 เบอร์เกอร์โปรตีนจากพืช อนุมัติ 1320314460006 

7 น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือพร้อมบริโภค ไม่อนุมัติ - 
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ส่วนที่ 4 การประเมินโครงการ 
4.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค ์

วัตถุประสงค์ ที่ตัง้ (ตามที่ปรากฏในโครงการตามระบบงบประมาณ) 
1.  เพ่ือให้โรงงานต้นแบบมีสภาพแวดล้อมพร้อมปฏิบัติงาน 
2.  เพ่ือให้อุปกรณ์ เคร่ืองมือและเคร่ืองจักรใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
3. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดทำมาตรฐานโรงงานอาหาร 

 
ผลการดำเนินงาน (ผลสัมฤทธิต์ามวัตถปุระสงค์ของโครงการ) 
1. นักศึกษา บุคลากร หรือบุคคลที่เข้ามาใช้โรงงานสามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่

ปลอดภัยและพร้อมปฏิบัติงาน  
2. มีอุปกรณ์ป้องกัน/อุปกรณ์วัด เช่น ถุงมือ เทอร์โมมิตเตอร์ ช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได ้
3. ดำเนินปรับปรุงส่วนการเผาไหม้ และทำความสะอาดหม้อไอน้ำ ด้านสัมผัสน้ำและสัมผัสไฟ 
4. ขอเลข อย. ผลิตภัณฑ์อาหาร ได้ 6 ผลิตภัณฑ์ 

 
4.2 การประเมินโครงการ (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่ระบุไว้ในโครงการ)  
เชิงปริมาณ 

ที่ตั้งตามระบบงบประมาณ ที่ได้ 

-ไม่มีอุบัติเหตุที่ทำให้สูญเสียอวัยวะหรือถึงแก่ชีวิต 
- ใบเสร็จค่าปรับปรุงและตรวจสอบหม้อไอน้ำ 
- แบบรายงานบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ ด้าน
ความปลอดภัย 
- ขอ อย. 
 
 
 

-ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 
-แนบใบเสร็จ 
-มีรายงานบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ 
- แนบผลอนุมัติ 
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เชิงคุณภาพ  
ที่ตั้งตามระบบงบประมาณ ที่ได้ 

-ระดับความพึงพอใจทางด้านความปลอดภัยของ
นักศึกษาและอาจารย์ ต่อการใช้งานโรงงานต้นแบบ 
ไม่น้อยกว่า 4.0 
- มีเอกสารสรุปผลการประเมินความพึงพอใจทางด้าน
ความปลอดภัยของนักศึกษาและอาจารย์ 
 

-ระดับความพึงพอใจมากกว่า 4.0 
-เอกสารสรุปผลการประเมินความพึงพอใจด้านความปลอดภัย 
แสดงในภาคผนวก 

 
ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ (เฉพาะโครงการที่มีการประเมินจากแบบสอบถาม) 

 
 

ประเด็นความคิด คะแนนเฉลี่ย 

1. ความสะอาด / ความพร้อมของโรงงานต้นแบบฯ ในการให้บริการ 4.3 
2. แสงสว่างเพียงพอต่อการทำงานและการมองเห็น 4.5 
3. มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ เช่น ถังดับเพลิง สัญญาณเตือนภัย อุปกรณ์
ตรวจจับควัน ป้ายทางออกฉุกเฉิน ถุงมือกันร้อน ถุงมือกันสารเคมี 

4.3 

4. รู้สึกปลอดภัยในการปฏิบัติงานในโรงงานต้นแบบฯ 4.2 
คะแนนเฉลี่ยรวม 4.33 
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ส่วนที่ 5   การนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) 
 

- ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งก่อน (ถ้ามี) 
1) ควรมีการล้างหม้อไอน้ำและตรวจสอบเป็นประจำทุกปี 
2) เปลี่ยนปั๊มน้ำป้อนเข้าหม้อไอน้ำเนื่องจากมีขนาดเล็กกว่าที่กฏหมายกำหนด 
 
- สิ่งที่ได้ดำเนินการแก้ไข / ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน 
1) ปรับปรุง servo motor ที่มีปัญหา ทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์ขึ้น 
2) ได้ดำเนินการล้างและตรวจสอบหม้อไอน้ำแล้ว 
 
- ผลการประเมินในคราวนี้ 
จากการตรวจประเมินหม้อไอน้ำ พบว่า servo motor ไม่สามารถปรับแต่งการเผาไหม้ได้ ส่วนการ

สอบด้านสัมผัสน้ำ ยังพบ การกัดกร่อนจากออกซิเจน มีโอกาสเจอท่อน้ำแตก และเกจวัดความดันเคร่ืองกรอง
น้ำ มีอายุการใช้งานมานาน 

 
- ข้อเสนอแนะสำหรับในการพัฒนาในครั้งต่อไป 
1) เนื่องจากหม้อไอน้ำของโรงงานต้นแบบมีอายุการใช้งานมานาน จึงควรมทีีมวิศวกรเข้ามาตรวจสอบ

หม้อไอน้ำเป็นประจำทุกปี  
 2) ล้างถังกรองเรซิ่น (softener) เพ่ือป้องกันการเกิดตะกรัน 
 

*หมายเหตุ ทางคณะสามารถเพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆได้ตามความเหมาะสม 
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ภาคผนวก 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
ด้านบริหารความเสี่ยงโรงงานต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหาร  
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
 

ข้อมูลผู้ประเมิน 
1. หน่วยงาน  เทคโนโลยีอาหาร 95% หน่วยงานอื่นๆ 5% 
2. สถานะผู้ประเมิน นักศึกษา 76% 

คณาจารย์ 14% 
    เจ้าหน้าที่  10% 

3. สรุประดับความพึงพอใจ 
 

ประเด็นความคิด คะแนนเฉลี่ย 

1. ความสะอาด / ความพร้อมของโรงงานต้นแบบฯ ในการให้บริการ 4.3 
2. แสงสว่างเพียงพอต่อการทำงานและการมองเห็น 4.5 
3. มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ เช่น ถังดับเพลิง สัญญาณเตือนภัย อุปกรณ์
ตรวจจับควัน ป้ายทางออกฉุกเฉิน ถุงมือกันร้อน ถุงมือกันสารเคมี 

4.3 

4. รู้สึกปลอดภัยในการปฏิบัติงานในโรงงานต้นแบบฯ 4.2 
คะแนนเฉลี่ยรวม 4.33 

 
4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

1) ควรเพ่ิมเครื่องมือที่ทันสมัย 
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