
 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น B1 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี เวชภณัฑป์ลอดเช้ือ หอ้งลา้งเคร่ืองมือ 

     วนัท่ี 16/8/64  เวลา 9.00 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    57.7  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน               46.2   เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

 

since per



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น B1 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี เวชภณัฑป์ลอดเช้ือ หอ้งแพค็เคร่ืองมือ 

     วนัท่ี 16/8/64  เวลา 9.00 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไมแ่ออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    56.4  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน               46.1   เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

sides m



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น B1 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี เวชภณัฑป์ลอดเช้ือ หอ้งผา้ 

     วนัท่ี 16/8/64  เวลา 9.30 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    54.5  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน               46.3   เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

in w



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น B1 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี เวชระเบียน ส านกังาน 

     วนัท่ี 16/8/64  เวลา 9.30 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    54.5  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน               47.6   เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

in M



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น B1 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี เวชระเบียน แฟ้มประวติั 

     วนัท่ี 16/8/64  เวลา 10.00 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    55.8  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน               46.9   เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

rin w



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น B1 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี คลงัพสัดุ หอ้งก็บของ1 

     วนัท่ี 16/8/64  เวลา 10.00 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    55.2  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน                46.8  เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

rider M



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น B1 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี คลงัพสัดุ หอ้งก็บของ2 

     วนัท่ี 16/8/64  เวลา 10.00 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    55.5  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน                46.6  เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ................................................................................................................. ............................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

side Mr



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี เวชระเบียน ส านกังาน 

     วนัท่ี 16/8/64  เวลา 10.30 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    57.9  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน                47.9  เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

min or



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี เวชระเบียน โถงพกัรอ 

     วนัท่ี 16/8/64  เวลา 10.30 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    58.5  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน                46.7  เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

and a m



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี บริหารความเส่ียง ส านกังาน 

     วนัท่ี 16/8/64  เวลา 11.00 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    55.6  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน                46.1  เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

mise m



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี ฉุกเฉินทางการแพทย ์ส านกังาน 

     วนัท่ี 16/8/64  เวลา 11.00 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    55.2  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน                46.6  เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

and a m



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี มูลนิธิ ส านกังาน 

     วนัท่ี 16/8/64  เวลา 11.30 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    54.7  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน                46.5  เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

sire for



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี มูลนิธิ เคาน์เตอร์ร้านคา้ 

     วนัท่ี 16/8/64  เวลา 11.30 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    59.3  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน                47.5  เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

ie Mr



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี หอ้งควบคุมระบบ CCTV 

     วนัท่ี 16/8/64  เวลา 12.00 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    54.2  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน                46.1  เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

side w



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี สิรินธรทนัตพิพิธ ส านกังาน 

     วนัท่ี 16/8/64  เวลา 12.00 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    55.9  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน                46.7  เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

side
M



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี สิรินธรทนัตพิพิธ โถงนิทรรศการ 

     วนัท่ี 16/8/64  เวลา 12.00 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    55.9  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน                46.3  เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

side M



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี ศูนยอ์าหาร M-Dent 

     วนัท่ี 16/8/64  เวลา 13.00 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไมแ่ออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    58.6  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน                46.4  เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

order m



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี Fire Command ห้องควบคุมระบบ BAS 

     วนัท่ี 16/8/64  เวลา 13.00 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    56.2  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน                47.5  เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

order or



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี Seven-Eleven ร้านคา้ 

     วนัท่ี 16/8/64  เวลา 13.30 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    59.3  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน                    -   เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

order for



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี ธนาคารกรุงเทพ ส านกังาน 

     วนัท่ี 16/8/64  เวลา 13.30 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    58.3  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน                    -   เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

I re Mr



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี ธนาคารกรุงเทพ โถงพกัรอ 

     วนัท่ี 16/8/64  เวลา 13.30 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    60.5  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน                    -   เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

order a



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี ร้านกาแฟ 

     วนัท่ี 16/8/64  เวลา 14.00 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    59.5  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน                    -   เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

ander Mr



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี ร้านคา้ M-Dent 

     วนัท่ี 16/8/64  เวลา 14.00 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    56.7  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน                46.3  เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

order Mr



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี ร้านถ่ายเอกสาร 

     วนัท่ี 16/8/64  เวลา 14.00 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    55.4  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน                    -   เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

order M



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 2 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี คลินิกพิเศษ โถงทนัตกรรม 

     วนัท่ี 17/8/64  เวลา 9.00 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไมแ่ออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    66.8  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน                46.4  เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

nd 22 Mr



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 2 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี คลินิกผูสู้งอายฯุ หอ้งทนัตกรรม 

     วนัท่ี 17/8/64  เวลา 9.00 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    65.9  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน                46.6  เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

min m



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 2 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี คลินิกตรวจพิเคราะห์ฯ โถงทนัตกรรม 

     วนัท่ี 17/8/64  เวลา 9.30 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    65.7  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน                46.8  เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

order or



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 2 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี หน่วยการเงิน ส านกังาน 

     วนัท่ี 17/8/64  เวลา 9.30 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    55.3  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน                46.3  เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

nd u m



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 2 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี สังคมสงเคราะห์ ส านกังาน 

     วนัท่ี 17/8/64  เวลา 9.30 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    54.6  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน                46.5  เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

nd u m



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 3 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพเิศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี ศูนยท์นัตกรรมดิจิทลั โถงทนัตกรรม 

     วนัท่ี 17/8/64  เวลา 10.00 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    64.2  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน                46.6  เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

ie m



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 3 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี คลินิกรังสีฯ หอ้ง X-Ray 

     วนัท่ี 17/8/64  เวลา 10.00 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    64.7  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน                46.2  เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

and er m



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 3 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี คลินิกศลัยกรรมฯ โถงทนัตกรรม 

     วนัท่ี 17/8/64  เวลา 10.30 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    68.5  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน                46.1  เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

and a M



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 3 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี คลินิกทนัตกรรมรากเทียม โถงทนัตกรรม 

     วนัท่ี 17/8/64  เวลา 10.30 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    67.9  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน                46.5  เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

order m



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 4 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี คลินิกวทิยาระบบบดเค้ียว ห้องทนัตกรรม 

     วนัท่ี 17/8/64  เวลา 11.00 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    67.8  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน                46.7  เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

and a m



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 4 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี คลินิกทนัตกรรมจดัฟัน โถงทนัตกรรม 

     วนัท่ี 17/8/64  เวลา 11.00 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    68.2  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน                46.1  เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

since for



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 4 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี คลินิกทนัตกรรมเด็ก โถงทนัตกรรม 

     วนัท่ี 17/8/64  เวลา 11.30 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    68.4  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน                46.7  เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

edu N



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 5 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี คลินิกวทิยาเอนโดดอนท ์โถงทนัตกรรม 

     วนัท่ี 17/8/64  เวลา 11.30 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    67.8  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน                46.6  เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................... .................................. 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

order for



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 5 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี คลินิกทนัตกรรมหตัถการ โถงทนัตกรรม      

      วนัท่ี 17/8/64  เวลา 13.00 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    67.5  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน                46.7  เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

ordaz M



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 5 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี คลินิกปริทนัตวทิยา โถงทนัตกรรม 

      วนัท่ี 17/8/64  เวลา 13.00 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    67.6  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน                46.1  เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

order m



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 5 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี คลินิกทนัตกรรมประดิษฐ ์โถงทนัตกรรม 

      วนัท่ี 17/8/64  เวลา 13.30 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    67.6  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน                46.4  เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

order M



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 5 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี คลินิกทนัตกรรมทัว่ไปขั้นสูง โถงทนัตกรรม 

      วนัท่ี 17/8/64  เวลา 13.30 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    67.3  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน                46.2  เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

ander m



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 6 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี คลินิกกลาง โถงทนัตกรรม 

      วนัท่ี 17/8/64  เวลา 14.00 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    67.5  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน                46.7  เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

snier M



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี หอ้งประชุม 

      วนัท่ี 17/8/64  เวลา 14.30 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    56.6  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน                46.2  เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

sidee n



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 8 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี คลินิกเพรสทีจ หอ้งทนัตกรรม 

      วนัท่ี 17/8/64  เวลา 14.30 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    66.9  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไมป่ฏิบติังาน                45.5  เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

and u n



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 8 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี คลินิกทนัตกรเทพรัตน์ หอ้งทนัตกรรม 

      วนัท่ี 17/8/64  เวลา 15.00 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    64.2  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน                46.1  เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

rider M



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 9 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี คลินิกประดิษฐใ์บหนา้ฯ โถงทนัตกรรม 

      วนัท่ี 18/8/64  เวลา 9.00 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    66.2  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน                46.5  เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

order for



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 9 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี แล็บประดิษฐใ์บหนา้ฯ ห้องแล็บทนัตกรรม 

      วนัท่ี 18/8/64  เวลา 9.00 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    65.7  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน                46.4  เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ................................................................................................................. ............................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

rien
m



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 9 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี โรงเรียนช่างทนัตกรรม แล็บทนัตกรรม 

      วนัท่ี 18/8/64  เวลา 9.30 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    63.5  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน                 46.1 เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

order N



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 10 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี หอ้งผา่ตดั 

      วนัท่ี 18/8/64  เวลา 10.00 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    64.1  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน                46.5  เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

sides
m



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 10 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี หน่วยผูป่้วยใน หอ้งพกัผูป่้วยใน 

      วนัท่ี 18/8/64  เวลา 10.00 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    55.2  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน               47.6   เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

order M



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี งานบริหารธุรกิจโรงพยาบาล ส านกังาน 

      วนัท่ี 18/8/64  เวลา 10.30 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    56.1  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน               46.1   เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

Tu m



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี โรงเรียนทนัตแพทยศาสตร์ฯ ส านกังาน 

      วนัท่ี 18/8/64  เวลา 10.30 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    54.2  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน               46.7   เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

and er M



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี ส านกังานวจิยัฯ 

      วนัท่ี 18/8/64  เวลา 11.00 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    54.5  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน               46.5   เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

side m



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 12 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี ภาควชิาทนัตกรรมทัว่ไปขั้นสูง ส านกังาน 

      วนัท่ี 18/8/64  เวลา 11.30 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    54.6  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน               45.5   เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

side m



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 12 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี ภาควชิาเวชศาสตร์ช่องปากฯ ส านกังาน 

      วนัท่ี 18/8/64  เวลา 11.30 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    54.2  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน               45.7   เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

ad a yr



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 13 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี ภาควชิาศลัยศาสตร์ช่องปากฯ ส านกังาน 

      วนัท่ี 18/8/64  เวลา 13.00 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    54.3  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน               45.1   เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

rider m



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 13 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี ภาควชิารังสีฯ ส านกังาน 

      วนัท่ี 18/8/64  เวลา 13.00 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    53.2  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน               46.4   เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

order for



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 13 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี ภาควชิาทนัตกรรมเด็ก ส านกังาน 

      วนัท่ี 18/8/64  เวลา 13.30 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    54.1  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน               45.4   เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

anda e m



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 14 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี ภาควชิาทนัตกรรมหตัถการฯ ส านกังาน 

      วนัท่ี 18/8/64  เวลา 14.00 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    54.5  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน               45.2   เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

adz Mr



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 14 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี ภาควชิาทนัตกรรมชุมชน ส านกังาน 

      วนัท่ี 18/8/64  เวลา 14.00 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    54.6  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน               46.1   เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

andas
far



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 14 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี ภาควชิาทนัตกรรมจดัฟัน ส านกังาน 

      วนัท่ี 18/8/64  เวลา 14.30 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    54.2  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน               45.5   เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................... .................................. 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

and a N



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 15 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี ภาควชิาทนัตกรรมวทิยาระบบบดเค้ียว ส านกังาน 

      วนัท่ี 18/8/64  เวลา 14.30 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    54.1  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน               45.9   เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

and er M



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 15 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี ภาควชิาทนัตกรรมประดิษฐ ์ส านกังาน 

      วนัท่ี 18/8/64  เวลา 15.00 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    54.1  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน               46.7   เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

odor M



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 15 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี งานส่ือสารองคก์ร ส านกังาน 

      วนัท่ี 18/8/64  เวลา 15.00 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    54.9  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน               45.2   เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

andas
M



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 16 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี สารบรรณ ห้องถ่ายเอกสาร 

      วนัท่ี 19/8/64  เวลา 9.00 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    56.8  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน               45.4   เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ................................................................................................................. ............................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

side m



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 16 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี ส านกังานคณบดี ส านกังาน 

      วนัท่ี 19/8/64  เวลา 9.00 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    55.2  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน               45.9   เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

andez N



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 

ช่ือสถานประกอบการอาคาร คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 16 

ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี หน่วยกฎหมาย ส านกังาน 

      วนัท่ี 19/8/64  เวลา 9.30 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    54.2  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน               45.2   เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

and er m



 
                         แบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง ปีงบประมาณ 2564 

 
 

3 

3 

3 
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ลกัษณะเสียงของแหล่งก าเนิด 

o เสียงเกิดข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ 1 ชัว่โมงข้ึนไป 

o เสียงเกิดข้ึน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงเกิดข้ึนมากกวา่ 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชัว่โมง 

o เสียงลกัษณะพิเศษรวมกนั เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดงั เสียงสั่นสะเทือน 

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง 

o กลางวนั (06.00น. - 18.00น.)   
o กลางคืน (18.00น. - 06.00น.) 
o พื้นท่ีท่ีตอ้งการความเงียบสงบ     

เคร่ืองมือการตรวจวดัเสียง 

      ยีห่อ้ DIGICON  รุ่น  DS-325   มาตรฐาน IEC 651 TYPE  II 

สถานท่ี วนั เวลา 

    การตรวจวดัเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน 

    สถานท่ี ส านกังานคณะผูบ้ริหาร ส านกังาน 

      วนัท่ี 19/8/64  เวลา 10.00 น. 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปลอดโปร่ง ไม่แออดั 

ผลการตรวจวดั 

ชัว่โมงการท างาน   8   ชัง่โมง 

ระดบัเสียงมาตรฐาน                                    50 – 70  เดซิเบลเอ                 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน                    54.6  เดซิเบลเอ 

ระดบัเสียงท่ีวดัไดข้ณะไม่ปฏิบติังาน               45.9   เดซิเบลเอ    

สรุปผล 

o เป็นเสียงรบกวน 

o ไม่เป็นเสียงรบกวน 

o เกินมาตรฐาน 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

order M
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Customer

Name

Address

Certilicate of Calibration

: Mahidol University Faculty of Dcntistry

: No.6, Yothi Road, Ratchathcwi Distric! Bangkok 10400

Cenificate No

Request No

21-ACT-28'l

Req-2021- 1024

Unlt Uadcr Cellbndor Dctrllr

Calibrstion Parameter : Sound L€vcl Meter

Manufacturcr : DTGICON

Model : DS-325

Scrial Number : 0'10307665

ID :-

Microphone Class

Microphone model

Microphone S,N

lntrument Status

Resolution

Cdlbrrtiotr Ervlrotrment atrd Detdli

Tcmperatwe : 23.C +3'C

Humidity : 55 %RH rt5 o/oRH

Barometric Pressure : lolohPa rlohpa

Received Date :2August202l

Caliblatcd Date : 5 August2021

Calibration ProcedurE : In-house method CP-ACT-0 t bascd on BS EN 61672-3:2013

Location ofcalibratio[ : LAB I Acoustic

Reference Standard

Traceability

Note

Crlibrated Bv :

Mr. Noppadon Luangan

Service Calibration Engineer

Multi fiequency sound calib,tor, Manufacturer: euest TecnoloSies, Model: euest-cal, S/N: EFA000234

Which was calibrated on I 4 June 202 I , Calibration Certificate No, : 94832 I EFA000234

Timer, Manufachfcr: EXTECH, Mod€l: -, SN: 05-ACT Which was calibrated on 3l Mar 2021,

Calibration Certificatc No. : 2l81063

This certilicat€ provides traccability ofmeasuremcnt to rccogniz€d national standard, and to th€ rcalization

ofthe intcmational System ofUnits (SI). TSI, USA. , A2LA Accrediation No. 1326.01, TpA, Thailand,

TISI Accreditation No. 0008

The reported uncertainty is based on standard uncertainty multiplied by the Covcrage Factor k=2,

providing a level ofconfid€nce approximalely 95 %.

Fe. Approved By : atl.l

Used

0.1 dB

Mr. Pacit Mathavom

Calibration Engineer Supervisor

5 August 2021lssue Date

Tlt. rcsulis r.lat€d only to th. ilcm calibm0ed. The cenificate ihall nor b. rcprcduc.d exc€pr in tull. wirhout wrin.n approvst ofthe Innovative l6tom.nr Co.. Ltd

fM'?0E-ACI Rcr.0l lssr dal! ll/0220

2



INNOVATIVE TNSTRUMENT CALIBRATION LAB

INNOVATIVE INSTRUMENT CO,. LTD. HEAD OFFICE

7/I]9 MOO I.1. SOI SUNTINAKORN I I TAMBON BANG KAEO.

AMPHOE BANG PHLI SAMUT PRAKAN PROVINCE IO5.TO THAILAND

TEL: (66)G2l l6-586&l FAX: (66)0-2116-7l.lO

|'ti rslurff a!.'tu'i al?l.

UUC Setting Without Adjustment Adjustment
Urcertainty

(+dB) (tdB)

FAST/A/32.80 UUC

(dB)

ERR

(dB)

UUC

(dB)

ERR

(dB)Calibrator Setting

74.00 74.4 +0.40

l.l

I 000 Hz 84 dB 84.00 OL NA t 0.3

94.00 OL NA :r 0.3

1000 Hz l(N dB 104.00 OL NA i 0.3

1000 Hz I 14 dB I t4.00 r 0.3

1000 Hz 120 dB r20.00 OL NA + 0.3

Certificate No

Request No

2t-ACT -281

Req-2021- 1024

Crlibratior Results : Without Adjustmenl

Tte resulrs rclaied only to the ne6 calibmkd. The certificare shallmr be rcpiDduced exc.pt in tult. *ithou wrinm app.oval of th. lnmvaliv. Insrument Co.. Lrd

UUC Settirg STD

REF

(dB)

Without Adjustment Adjustmeot
flncertrintv

(+dB)

Acceptance limit

(1dB)

FAST/A/50-100 UUC

(dB)

ERR

(dB)

UUC

(dB)

ERR

(dB)Calibrator Setting

1000 Hz 74 dB 74.00 74.4 +0.40 + 0.3

l.t

1000 Hz 84 dB 84.00 84.3 +0.30 + 0.3

94.00 94.3 + 0.1

1000 Hz 104 dB r04.00 OL NA + 0.3

114.00 OL NA t 0.3

120.00 OL NA + 0.3

UUC Settiog STD

REF

(dB)

Without Adjustment Adjustmeot

(+dB)

Acceptance limit

(1dB)

FAST / A / 80-130 UUC

(dB)

ERR

(dB)

ERR

(dB)Calibrator Setting

1000 Hz 74 dB 74.00 UR NA + 0.1

I,I

1000 Hz 84 dB 84.2 r 0.3

1000 Hz 94 dB 94.00 94.2 +0.20 r 0.3

1000 Hz 104 dB

1000 Hz I 14 dB I14.00 +0.20 + 0.3

1000 Hz 120 dB +0.30 + 0.3

FM-7oE.ACT R4.0t ls@dare ll/0120

Pase 2 ofl

STD

REF

(dB)

Acceptarce limit

1000 Hz 74 dB + 0.3

1000 Hz 94 dB

OL NA

Range and Linearity Test

1000 Hz 94 dB +0.30

l00O Hz I 14 dB

1000 Hz 120 dB

Uncertrinty
UUC

(dB)

84.00 +0.20

1M.00 104.2 +0.20 + 0.3

I t4.2

r20.00 | 20.3



INNOVATIVE INSTRUMENT CALIBRATION LAB

INNOVATIVE INSTRUMENT CO., LTD. HEAD OFFICE

7/I]9 MOO I.J. SOI SUNTINAKORN I I TAMBON BANG KAEo.

AMPHOE BANC PHLI SAMUT PRAKAN PROVINCE IO54O THAILAND

TEL: (66)0-2 1 16-5860-l FAX: (66)0-21 16-7 14O

ralx arlu.lad lurrfN; {14.

Page 3 of 3

UUC Setting STD

REF

(dB)

Without Adiustment Adjustment
Uncertainty

(+dB)

Acceptance limit

(tdB)

FAST/80- l30i A UUC

(dB)

ERR

(dB)

UUC

(dB)

ERR

(dB)Calibrator Setting

125 Hz,114 dB 97.90 97.7 -0.20 r 0.3 1.5

250 Hz, I 14 dB 105.40 105.4 0.00 t 0.3 1.5

500 Hz, I 14 dB 110.80 110.9 +0.10 + 0.3 1.5

1000H2, l14dB 114.00 114.2 +0.20 + 0.3 1.0

2000H2, l14dB n5.20 I 15.3 +0.10 + 0.3 2.0

4000 Hz, I 14 dB r I 5.00 I14.8 -0.20 r 0.3 3.0

Certificate No

Request No

2t-ACT-287

Req-2021-1024

Weigthing Test Calibration Results : Without Adjustment

Time Response Test

Note :

1. The STD REF. UUC values are average of 4 value.

2. NA = Not Available, UR = Under Range, OL : Over Load, OR : Over Range

End of Certificate

The results related only to the item calibmted. The cenificate shall not be rcprcduced except in full, without writtm approval of the Imovative Imtrument Co" Ltd

UUC Setting STD

REF

(dB)

Without Adjustment Adjustment
Uncertainty

(+dB)

Acceptance limit

(tonl
FAST/80-130/C UUC

(dB)

ERR

(dB)

UUC

(dB)

ERR

(dB)Calibrator Setting

125 Hz, 114 dB 113.80 114.1 +0.30 r 0.3 1.5

250 Hz,l14 dB r 14.00 t14.6 +0.60 r 0.3 1.5

500 Hz, 114 dB t14.6 +0.60 t 0.3 1.5

1000 Hz, I 14 dB 114.00 t14.2 +0.20 t 0.3 1.0

2000 Hz, I 14 dB 113.80 I13.5 -0.30 * 0.3 2.0

4000H2,114dB r13.20 112.6 -0.60 r 0.3 3.0

UUC Setting STD

REF

(Sec)

Without Adjustment Adjustment
Uncertainty

( + Sec)

A/80-130 UUC

(Sec)

UUC

(Sec)114 dB Drop to 74 dB Test

FAST 1.0 - 3.0 2.13 + 1.0

SLOW 7.0 - r5.0 2.44 + 1.0

FM-708-ACT Rev.0l Issue date l3l0220

l14.00



INNOVATIVE INSTRUMENTCALIBRATION LAB

INNOVATIVE INSTRUMENT CO.. LID, HEAD OFFICE

7'I39 MOO 13. SOI SUNTINAKORN t I TAMBON BANC KAEO.

AMPHOE BANG PHLI SAMUT PRAKAN PROVINCE IO5.{) THAILAND

TEL: (66X>21lc5t6&l FAX: (66)G2l 16-7l.l0

"h"ACCREOIAEO
@--

CALIBFANOX IAAONATOAY
AC-2961

alst r.non.t atct..1it.non Bo.td
!tt, nutu.rrb{ au.Mrasj l1i.

va_rt\rE

Customer

Name

Address

Certificate of Calibration

Mahidol UniveNity Faculty of Dentistry

No. 6, Yothi Road, Ratcharhewi District, Bangkok 10400

Certirlcrte No ; 2 l-LXM-l0l

RcquBt No : Req-2021- 1023

PNge I I 12

Unit Under Ctlibrrdor Dctrilg

lnstrum€nt Name : Digital Lux Meter

Manufacturcr : EXTECH

Model : EAl0

Serial Number : 180907750

Resolution : I lx

IDNumber : -

Range Calibration

lntrument Status

0 to 4000 lx

Us€d

Crllbrrtlon Envirotlltrcna rtrd Dctrlls

Temp€rature | 25 oC L2 "C

Humidity : 60 %RH + 20 %RH

R€ceivedDate : 02August202l

CalibratedDate : 04August202l

Calibration Proccdure : The measurement was done in accordance with Cp-LXM-01

Reference Standard Photometer and Illuminance Sensor, Serial N o.:3066212,30592/2,which was calibrated on 20 october 2020,

Certificate No.: TP- 1033-20

Traceability
This Certificate is traccable to International System ofUnit (St) Unit through National Institute of
Metrology (Thailand)

Note

The reponed uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by the Coverage Factor t = 2, providing a level ofconfidence

approximat€ly 95 %.

Approved By :
-Dlvc1

Mr. Pacit Mathavom

Calibratiol Engineer Supervisor

M August 2021

The rcsulc rclated otly to the it€Ifl calibdlcd. Tn€ ccnificrte sbdl nol bc rcprodu.ed exc.F in tutl, withdr w.ide. app@val ofth. Imovnrirc lBtrumr.t Co., Lrd.

FM,708-LXM{| R.v.m Issuc &re 0t/07l19

lssue Date :



INNOVATIVE INSTRUMENT CALIBRATION LAB

TNNOVATIVE INSTRUMENT CO.. LTD. HEAD OFFICE

7,'I.39 MOO 13. SOI SUNTTNAKORN I I TAMBON BANC KAEO.

AMPHOE BANC PHLI SAMUT PRAKAN PROVTNCE IO54O THAILAND

TEL: (66)G2l16.5860-l FAX: (66)0-2t IGTt,tO

At Sl Nalional Accrcditatioi Board
u}fu iulunf,v{ iuruluui {rfir ACCREDITEO"h"

CALIBRATION L.ABORATOBY
AC-2961

UUC Range (lx)
Standard

(k)

UUC Reading

(lx)

Correction

(lx)

Uncertainty

(+ lx)

4000

0 0 0 0.s8

100 165 -65

I .8 % of Reading

500 576 -76

l 000 t029 -29

I s00 1471

2000 t92s 75

Callbration Note

UUC Adjustment

Result of Calibration :

Zero adiustrnenl before use

Certificate No : 2l -LXM- l0l

Request No : Req-2021-1023

Prge: 212

End of Certificate

Calibrated Bv :

Mr. Noppadon Luangart

The results related only to the item calibrated- The certificate shatl not be reproduced except in full, without writlar apprcval ofthe Innovative Instrument co.. Ltd.

FM-708-LXM{I Rev.00 Issue date 0l/07/19

W,



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น B1 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี เวชภณัฑป์ลอดเช้ือ หอ้งลา้งเคร่ืองมือ 

     วนัท่ี 6/8/64    เวลา 9.00 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 529 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

 

since m



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น B1 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี เวชภณัฑป์ลอดเช้ือ หอ้งแพค็เคร่ืองมือ 

     วนัท่ี 6/8/64    เวลา 9.00 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 554 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

nice Mr



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น B1 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี เวชภณัฑป์ลอดเช้ือ หอ้งผา้ 

     วนัท่ี 6/8/64    เวลา 9.30 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 503 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

mise m



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น B1 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี เวชระเบียน ส านกังาน 

     วนัท่ี 6/8/64    เวลา 9.30 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 470 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

rise n



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น B1 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี เวชระเบียน แฟ้มประวติั 

     วนัท่ี 6/8/64    เวลา 10.00 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 462 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

order M



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น B1 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี คลงัพสัดุ หอ้งก็บของ1 

     วนัท่ี 6/8/64    เวลา 10.00 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 456 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

order M



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น B1 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี คลงัพสัดุ หอ้งก็บของ2 

     วนัท่ี 6/8/64    เวลา 10.30 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 450 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

nice M



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี เวชระเบียน ส านกังาน 

     วนัท่ี 6/8/64    เวลา 10.30 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 518 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

side M



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี เวชระเบียน โถงพกัรอ 

     วนัท่ี 6/8/64    เวลา 11.00 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 100 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 542 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

steer M



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี บริหารความเส่ียง ส านกังาน 

     วนัท่ี 6/8/64    เวลา 11.30 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 100 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 475 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

oh er m



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี ฉุกเฉินทางการแพทย ์ส านกังาน 

     วนัท่ี 6/8/64    เวลา 11.30 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 470 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

r

order M



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี มูลนิธิ ส านกังาน 

     วนัท่ี 6/8/64    เวลา 12.00 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 462 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

AT ez m



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี มูลนิธิ เคาทเ์ตอร์ร้านคา้ 

     วนัท่ี 6/8/64    เวลา 12.00 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 428 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

Mizz M



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี หอ้งควบคุมระบบ CCTV 

     วนัท่ี 6/8/64    เวลา 12.30 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 430 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

ord is m



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี สิรินธรทนัตพิพิธ ส านกังาน 

     วนัท่ี 6/8/64    เวลา 12.30 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 464 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

sin M



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี สิรินธรทนัตพิพิธ โถงนิทรรศการ 

     วนัท่ี 6/8/64    เวลา 13.00 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 100 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 522 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

order M



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี ศูนยอ์าหาร M-Dent 

     วนัท่ี 6/8/64    เวลา 13.00 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 541 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

mi es M



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี Fire Command หอ้งควบคุมระบบ BAS 

     วนัท่ี 6/8/64    เวลา 13.30 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 200 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 502 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

miss M



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี Seven-Eleven ร้านคา้ 

     วนัท่ี 6/8/64    เวลา 13.30 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 533 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

order M



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี ธนาคารกรุงเทพ ส านกังาน 

     วนัท่ี 6/8/64    เวลา 14.00 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 505 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

order M



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี ธนาคารกรุงเทพ โถงพกัรอ 

     วนัท่ี 6/8/64    เวลา 14.00 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 100 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 586 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

order M



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี ร้านกาแฟ 

     วนัท่ี 6/8/64    เวลา 14.30 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 332 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

air or



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี ร้านคา้ M-Dent 

     วนัท่ี 6/8/64    เวลา 14.30 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 387 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

Mizz M



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี ร้านถ่ายเอกสาร 

     วนัท่ี 6/8/64    เวลา 15.00 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 432 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

order M



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 2 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี คลินิกพิเศษ โถงทนัตกรรม 

     วนัท่ี 9/8/64    เวลา 9.00 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 544 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................………............................................................ 

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

order m



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 2 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี คลินิกผูสู้งอายฯุ หอ้งทนัตกรรม 

     วนัท่ี 9/8/64    เวลา 9.00 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 545 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ......................................................................................………............................................................ 

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

miss m



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 2 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี คลินิกตรวจพิเคราะห์ฯ โถงทนัตกรรม 

     วนัท่ี 9/8/64    เวลา 9.30 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 546 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................………............................................................ 

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

order or



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 2 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี หน่วยการเงิน ส านกังาน 

     วนัท่ี 9/8/64    เวลา 9.30 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 425 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

order M



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 2 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี สังคมสงเคราะห์ ส านกังาน 

     วนัท่ี 9/8/64    เวลา 10.00 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 482 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

si es m



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 3 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี ศูนยท์นัตกรรมดิจิทลั โถงทนัตกรรม 

     วนัท่ี 9/8/64    เวลา 10.00 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 491 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................………............................................................ 

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

order M



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 3 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี คลินิกรังสีฯ หอ้ง X-Ray 

     วนัท่ี 9/8/64    เวลา 10.30 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 385 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

Miss M



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 3 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี คลินิกศลัยกรรมฯ โถงทนัตกรรม 

     วนัท่ี 9/8/64    เวลา 10.30 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 523 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................………............................................................ 

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

as Mr



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 3 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี คลินิกทนัตกรรมรากเทียม โถงทนัตกรรม 

     วนัท่ี 9/8/64    เวลา 11.00 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 519 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................………............................................................ 

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

des M



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 4 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี คลินิกวทิยาระบบบดเค้ียว ห้องทนัตกรรม 

     วนัท่ี 9/8/64    เวลา 11.00 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 500 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................………............................................................ 

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

order M



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 4 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี คลินิกทนัตกรรมจดัฟัน โถงทนัตกรรม 

     วนัท่ี 9/8/64    เวลา 11.30 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 552 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................………............................................................ 

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

in M



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 4 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี คลินิกทนัตกรรมเด็ก โถงทนัตกรรม 

     วนัท่ี 9/8/64    เวลา 11.30 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 536 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................………............................................................ 

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

Miss M



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 5 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี คลินิกวทิยาเอนโดดอนท ์โถงทนัตกรรม 

     วนัท่ี 9/8/64    เวลา 12.00 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 557 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................………............................................................ 

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

miss M



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 5 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี คลินิกทนัตกรรมหตัถการ โถงทนัตกรรม 

     วนัท่ี 9/8/64    เวลา 12.00 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 572 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................………............................................................ 

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

order M



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 5 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี คลินิกปริทนัตวทิยา โถงทนัตกรรม 

     วนัท่ี 9/8/64    เวลา 12.30 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 548 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................………............................................................ 

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

onion Mr



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 5 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี คลินิกทนัตกรรมประดิษฐ ์โถงทนัตกรรม 

     วนัท่ี 9/8/64    เวลา 12.30 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 530 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................………............................................................ 

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

edu or



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 5 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี คลินิกทนัตกรรมทัว่ไปขั้นสูง โถงทนัตกรรม 

     วนัท่ี 9/8/64    เวลา 13.00 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 585 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................………............................................................ 

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

in L2 M



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 6 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี คลินิกกลาง โถงทนัตกรรม 

     วนัท่ี 10/8/64    เวลา 9.00 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 539 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................………............................................................ 

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

oh u M



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี หอ้งประชุม 

     วนัท่ี 10/8/64    เวลา 9.00 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 495 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

Miss M



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 8 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี คลินิกเพรสทีจ หอ้งทนัตกรรม 

     วนัท่ี 10/8/64    เวลา 9.30 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 503 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................………............................................................ 

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

miss M



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 8 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี คลินิกทนัตกรเทพรัตน์ หอ้งทนัตกรรม 

     วนัท่ี 10/8/64    เวลา 9.30 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 554 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................………............................................................ 

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

rider Mr



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 9 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี คลินิกประดิษใบหนา้ฯ โถงทนัตกรรม 

     วนัท่ี 10/8/64    เวลา 10.00 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 534 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................………............................................................ 

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

odes n



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 9 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี แล็บประดิษใบหนา้ฯ หอ้งแล็บทนัตกรรม 

     วนัท่ี 10/8/64    เวลา 10.00 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 400 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 466 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

order or



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 9 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี โรงเรียนช่างทนัตกรรม แล็บทนัตกรรม 

     วนัท่ี 10/8/64    เวลา 10.30 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 400 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 472 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

order M



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 10 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี หอ้งผา่ตดั 

     วนัท่ี 10/8/64    เวลา 10.30 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                     

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 578 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ............................................................................……...………............................................................ 

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

order M



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 10 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี หน่วยผูป่้วยใน หอ้งพกัผูป่้วยใน 

     วนัท่ี 10/8/64    เวลา 11.00 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 50 ลกัซ์                                                       

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 506 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ............................................................................……...………............................................................ 

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

give m



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี งานบริหารธุรกิจโรงพยาบาล ส านกังาน 

     วนัท่ี 10/8/64    เวลา 11.00 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                       

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 520 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ............................................................................……...………............................................................ 

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

sire M



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี โรงเรียนทนัตแพทยศาสตร์ฯ ส านกังาน 

     วนัท่ี 10/8/64    เวลา 11.30 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                       

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 554 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ............................................................................……...………............................................................ 

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

and ez Mr



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี  ส านกังานวจิยัฯ 

     วนัท่ี 10/8/64    เวลา 11.30 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                       

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 508 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ............................................................................……...………............................................................ 

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

sin or



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 12 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี  ภาควชิาทนัตกรรมทัว่ไปขั้นสูง ส านกังาน 

     วนัท่ี 11/8/64    เวลา 9.00 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                       

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 505 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ............................................................................……...………............................................................ 

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

order Mr



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 12 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี  ภาควชิาเวชศาสตร์ช่องปากฯ ส านกังาน 

     วนัท่ี 11/8/64    เวลา 9.00 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                       

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 489 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ............................................................................……...………............................................................ 

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

order m



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 13 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี  ภาควชิาศลัยศาสตร์ช่องปากฯ ส านกังาน 

     วนัท่ี 11/8/64    เวลา 9.30 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                       

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 465 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ............................................................................……...………............................................................ 

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

Mies N



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 13 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี  ภาควชิารังสีฯ ส านกังาน 

     วนัท่ี 11/8/64    เวลา 9.30 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                       

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 490 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ............................................................................……...………............................................................ 

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

order M



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 13 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี  ภาควชิาทนัตกรรมเด็ก ส านกังาน 

     วนัท่ี 11/8/64    เวลา 10.00 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                       

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 499 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ............................................................................……...………............................................................ 

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

ordaz m



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 14 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี  ภาควชิาทนัตกรรมหตัถการฯ ส านกังาน 

     วนัท่ี 11/8/64    เวลา 10.00 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                       

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 462 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ............................................................................……...………............................................................ 

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

sin m



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 14 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี  ภาควชิาทนัตกรรมชุมชน ส านกังาน 

     วนัท่ี 11/8/64    เวลา 10.30 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                       

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 480 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ............................................................................……...………............................................................ 

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

ie M



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 14 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี  ภาควชิาทนัตกรรมจดัฟัน ส านกังาน 

     วนัท่ี 11/8/64    เวลา 10.30 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                       

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 512 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ............................................................................……...………............................................................ 

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

order M



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 15 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี  ภาควชิาทนัตกรรมวทิยาระบบบดเค้ียว ส านกังาน 

     วนัท่ี 11/8/64    เวลา 11.00 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                       

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 499 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ............................................................................……...………............................................................ 

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

Ordaz Mr



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 15 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี  ภาควชิาทนัตกรรมประดิษฐ ์ส านกังาน 

     วนัท่ี 11/8/64    เวลา 11.00 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                       

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 465 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ............................................................................……...………............................................................ 

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

edu M



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 15 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี  งานส่ือสารองคก์ร ส านกังาน 

     วนัท่ี 11/8/64    เวลา 11.30 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                       

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 454 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ............................................................................……...………............................................................ 

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

Mia M



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 16 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี  สารบรรณ หอ้งถ่ายเอกสาร 

     วนัท่ี 11/8/64    เวลา 11.30 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                       

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 415 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ............................................................................……...………............................................................ 

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

siree M



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 16 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี  ส านกังานคณบดี ส านกังาน 

     วนัท่ี 11/8/64    เวลา 12.00 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                       

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 496 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ............................................................................……...………............................................................ 

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

Mizz M



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 16 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี  หน่วยกฎหมาย ส านกังาน 

     วนัท่ี 11/8/64    เวลา 12.00 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                       

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 443 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ............................................................................……...………............................................................ 

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

is m



                                                             
                        แบบบนัทกึการตรวจวดัคณุภาพแสง ปีงบประมาณ 2564 

ช่ือสถานประกอบการ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 17 

แหล่งก าเนิดของแสง 

o แสงจากธรรมชาติ 

o แสงจากหลอดไฟฟ้า 

ช่วงเวลาของการวดัแสง 

o กลางวนั (06.00-18.00)   
o กลางคืน (18.00-.6.00) 

เคร่ืองมือการตรวจวดัแสง 

      ยีห่อ้   EXTECH INSTRUMENTS   รุ่น   EA30   มาตรฐาน    ISO - 9001 

สถานท่ี วนั เวลา 

     การตรวจวดัแสงขณะปฏิบติังาน 

     สถานท่ี  ส านกังานคณะผูบ้ริหาร ส านกังาน 

     วนัท่ี 11/8/64    เวลา 12.30 น. 

       ต  าแหน่งท่ีวดัสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตรวจวดั 

     ปกติ สภาพอากาศทอ้งฟ้าโปร่ง 

ผลการตรวจวดัแสง 

ชัว่โมงการท างาน 8 ชัว่โมง 

ค่ามาตรฐานของแสง 300 ลกัซ์                                                       

ค่าแสงท่ีวดัไดข้ณะปฏิบติังาน 520 ลกัซ์ 

สรุปผล 

o ต ่ากวา่มาตรฐาน 

o ตามมาตรฐาน 

 

ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ............................................................................……...………............................................................ 

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................. 

(นายสากิยะ วรรณะพุก) 

ผูต้รวจวดัและบนัทึก 

 

 

.................................................. 

(นายพิริยะ  นามเสถียร) 

ผูต้รวจสอบขอ้มูล 

 

order N



การวัดเสียงพืน้ที่สาํนักงานและพืน้ที่คลินิก 
 
1.พืน้ที่สาํนักงาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดเสียงพืน้ที่สาํนักงานและพืน้ที่คลินิก 

1. พืน้ปฎิบัตงิานภายในคลินิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดเสียงพืน้ที่สาํนักงานและพืน้ที่คลินิก 

1. พืน้ปฎิบัตงิานภายในคลินิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวัดเสียงพืน้ที่สาํนักงานและพืน้ที่คลินิก 

 

1.พืน้ที่สาํนักงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวัดเสียงพืน้ที่สาํนักงานและพืน้ที่คลินิก 

1. พืน้ที่ห้องแลปปฏิบัตกิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวัดเสียงพืน้ที่สาํนักงานและพืน้ที่คลินิก 

1. พืน้ที่สาํนักงาน 
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