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คู่มือปฏิบัติงานการเตรียมบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี ศูนย์เครื่องมือ
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ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน รวมทั้งแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ ขณะปฏิบัติงาน ผู้เขียนหวังว่าคู่มือ
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เพ่ือให้งานด้านการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

หากมีข้อผิดพลาดประการใดในคู่มือปฏิบัติงานการเตรียมบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการหลัก
ชีวเคมี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เล่มนี้ หรือข้อเสนอแนะ
อ่ืน ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคู่มือเล่มนี้ ผู้เขียนยินดีและพร้อมที่จะน าไปปรับปรุงแก้ไข
เพ่ือความถูกต้องและสมบูรณ์ของคู่มือเล่มนี้ต่อไป  
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บทท่ี 1 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมส ำคัญ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ แห่งหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาใน

ประเทศไทยที่มีการบริหารจัดการแบบ “รวมบริการประสานภารกิจ” โดยห้องปฏิบัติการเพ่ือการ
เรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการต่าง ๆ ทั้งทางด้านทางด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อยู่ในความดูแลและการ
ให้บริการของศูนย์เครื่องมือฯ  

ดังนั้นศูนย์เครื่องมือฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีภารกิจหลัก คือการให้บริการห้องปฏิบัติการ
เพ่ือการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการต่าง ๆ ในปัจจุบันให้บริการห้องปฏิบัติการเพ่ือเรียนการสอน
แก่ส านักวิชา 9 ส านักวิชา ดังนี้ (1) ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ (2) ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร (3) ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (4) ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ (5) 
ส านักวิชาสหเวชศาสตร์ (6) ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (7) ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ (8) ส านักวิชา
แพทยศาสตร์ (9) ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และ 2 วิทยาลัย คือ (1) วิทยาลัย
สัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี (2) วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 

งานการเตรียมบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการต่าง ๆ ส าหรับการให้บริการห้องปฏิบัติการเพ่ือ
การเรียนการสอนปฏิบัติการ จึงนับว่ามีบทบาทความส าคัญอย่างมากส าหรับบุคลากรใน ศูนย์
เครื่องมือฯ โดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ประสานรายวิชาปฏิบัติการร่วมกับอาจารย์ มี
หน้าที่หลักในการจัดเตรียมบทปฏิบัติการ เริ่มต้นตั้งแต่รับทราบข้อมูลการเปิดให้บริการรายวิชา
ปฏิบัติการ จนกระทั่งสรุปข้อมูลต่าง ๆ หลังเสร็จสิ้นการให้บริการ รวมไปถึงการน าข้อเสนอแนะ 
ปัญหาต่าง ๆ ไปปรับปรุง พัฒนาเพ่ือให้การบริการห้องปฏิบัติการเพ่ือการเรียนการสอนปฏิบัติการ
ของศูนย์เครื่องมือฯ ได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี พร้อมทั้งก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 

รายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี เป็นรายวิชาในสังกัดส านักวิชาวิทยาศาสตร์ โดยรายวิชาดังกล่าวนี้
เปิดให้บริการส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงค านวณ (ชีววิทยา) นักศึกษาชั้น
ปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงค านวณ (เคมี) ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ของทุกปีการศึกษา 
ในรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมีดังกล่าวนี้มีบทปฏิบัติการทั้งสิ้น 8 บทปฏิบัติการ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์
ผู้ประสานรายวิชาจะต้องมีการจัดเตรียมบทปฏิบัติการตั้งแต่เมื่อรับรายละเอียดบทปฏิบัติการมาจาก
อาจารย์ผู้ประสานรายวิชา ท าการตรวจเช็ครายการครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี ที่จะต้องใช้ให้
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สอดคล้องกับบทปฏิบัติการทั้งหมดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.3) และ
คู่มือปฏิบัติการหลักชีวเคมี ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ รายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี มีขั้นตอนการเตรียม
บทปฏิบัติการที่ค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อน สารเคมีที่ใช้ในบทปฏิบัติการหลายตัวที่บริษัทผู้ขายไม่มี
การสั่งมาเก็บไว้ แต่ใช้วิธีการต้องสั่งจากต่างประเทศเมื่อมีการสั่งซื้อจากลูกค้า จึงมีความจ าเป็นจะต้อง
จัดซื้อล่วงหน้า ดังนั้นต้องมีการวางแผนที่ดี เพ่ือให้จัดซื้อได้ทันตามความต้องการใช้งาน และ
นอกจากนี้ยังเป็นรายวิชาทีจ่ะต้องมีการเตรียมสารเคมีใหม่ก่อนใช้งาน ไม่สามารถเตรียมไว้ล่วงหน้าได้ 
รวมถึงสารเคมีที่ใช้ในบทปฏิบัติการรายวิชานี้ มีการเปลี่ยนสภาพได้ง่าย โดยเฉพาะสารที่จะต้องเก็บใน
ตู้เย็น ดังนั้นทุกครั้งที่มีการจัดเตรียมบทปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว นักวิทยาศาสตร์ผู้ประสานรายวิชา
ปฏิบัติการจะต้องมีการทดสอบบทปฏิบัติการ โดยท าการทดลองเสมือนเป็นนักศึกษาท าปฏิบัติการจริง 
เพ่ือเป็นการทดสอบสารเคมีที่เตรียมว่าให้ผลการทดลองเป็นไปตามทฤษฎีหรือไม่ รวมถึงน าผลการ
ทดสอบบทปฏิบัติการที่ได้จากนักวิทยาศาสตร์เป็นตัวอ้างอิงในการดูผลการทดลองของนักศึกษา เพ่ือ
ดูทักษะการท าปฏิบัติการของนักศึกษาอีกด้วย  ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานต้องมีความเข้าใจในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน มีความรู้ในการเตรียมสารเคมีที่ถูกต้อง ชัดเจน สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากรณีมี
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นตอนการทดสอบบทปฏิบัติการ และขณะท าปฏิบัติการของนักศึกษา เพ่ือให้การ
จัดเตรียมบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุด และ
เพ่ือเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดของการเตรียมบทปฏิบัติการ รวมถึงอาจ
เกิดความไม่ปลอดภัยต่อนักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อ
การเรียนการสอนบทปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด และยังช่วยให้
นักวิทยาศาสตร์ หรือบุคลากรอ่ืน ๆ สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ ดังนั้นจ าเป็นต้องมีการสร้าง
กระบวนการท างาน ตลอดจนมีขอบเขตของงานที่แน่นอน เพ่ือให้การท างานเป็นระบบและมี
มาตรฐาน จึงจ าเป็นจะต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นตัวชี้แนวทางในการปฏิบัติงานการจัดเตรียม
บทปฏิบัติการ ส าหรับการให้บริการรายวิชาปฏิบัติการต่าง ๆ และส าหรับนักวิทยาศาสตร์ผู้ประสาน
รายวิชาได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงาน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงกฎ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงการตรวจสอบ การควบคุม 
การติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนั้นการมีคู่มือการปฏิบัติงาน การเตรียมบท
ปฏิบัติการ จึงมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่ง ผู้เขียนจึงได้เขียนคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการเตรียม
บทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี ศูนย์เครื่องมือฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เล่มนี้ 
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำคู่มือ 
วัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การเตรียมบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการหลัก

ชีวเคมี ศูนย์เครื่องมือฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานการเตรียมบท
ปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมีเล่มนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

(1) เพ่ือใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานการเตรียมบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี  ให้เป็น 
ระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน 

(2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้ปฏิบัติงานแทน 
(3) เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงาน 

และข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
จากการเขียนคู่มือปฏิบัติงานการเตรียมบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี เล่มนี้คาดว่า

ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นมี ดังต่อไปนี้ 
(1) ได้คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 

(2) ผู้ปฏิบัติงานและผู้ปฏิบัติงานแทนน าคู่มือไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
(3) ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจถึงกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงาน และขั้นตอน

การปฏิบัติงาน 

 

1.4 ขอบเขตของคู่มือ 
คู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้เขียนถึงวิธีการปฏิบัติงาน เทคนิค แนวปฏิบัติ ขั้นตอน และวิธีการด าเนินที่

ถูกต้องด้านการเตรียมบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี  ส าหรับการให้บริการ
ห้องปฏิบัติการเพ่ือการเรียนการสอน ซ่ึงขอบเขตของคู่มือ มีข้ันตอนหลัก 3 ขั้นตอน โดยแต่ละข้ันตอน
หลักจะประกอบด้วยขั้นตอนย่อยอีกหลายขั้นตอน ดังนั้นขอบเขตคู่มือเล่มนี้ มีดังนี้ 

(1) การเตรียมความพร้อมก่อนให้บริการบทปฏิบัติการ 
1) รับทราบการเปิดให้ให้บริการรายวิชาปฏิบัติการ 
2) ประสานอาจารย์ผู้ประสานรายวิชาเพ่ือขอรับคู่มือปฏิบัติการ รายละเอียดตาม มคอ.3 
3) ส ารวจและด าเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี 
4) จัดท ารายงานการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการ 
5) จัดท าก าหนดการเรียนการสอนบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการ 
6) ตรวจสอบจ านวนและรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
7) จัดท าใบรายการใบรายการวัสดุ อุปกรณ์ ประจ ารายวิชาปฏิบัติการ 
8) เตรียมห้องปฏิบัติการตามแนวทางระบบห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL 
9) เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการให้เป็นตามมาตรฐาน 5ส 
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(2) การด าเนินการบทปฏิบัติการ  
     1) เตรียมใบงานส าหรับจัดเตรียมสารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  

2) จัดเตรียมครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี ตามรายละเอียดในแต่ละบทปฏิบัติการ  
3) ทดสอบการใช้งานของครุภัณฑ์ และมีการทดสอบบทปฏิบัติการ 
4) จัดเตรียมข้อสอบย่อยแต่ละบทปฏิบัติการ  
5) จัดท าและเตรียมใบลงลายมือชื่อนักศึกษาเข้าเรียนปฏิบัติการ 
6) บริการให้นักศึกษาเบิก-ยืมวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ที่ต้องใช้เพิ่มเติมจากท่ีจัดไว้ให้ 
7) เป็นผู้ช่วยคุมปฏิบัติการในการขณะมีการเรียนปฏิบัติการ 
8) ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาในการแยกของเสียที่เกิดจากการทดลอง  
9) รวบรวมแบบทดสอบย่อย รายงานผลการทดลอง  
10) ให้บันทึกรายการครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ช ารุด/สูญหาย 
11) ตรวจสอบและบันทึกการเข้าเรียนบทปฏิบัติการของนักศึกษา 
12) บันทึกแบบรายงานอุบัติเหตุ กรณีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ  
13) จัดเก็บครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี หลังการใช้งาน  
14) บันทึกปริมาณของเสียที่เกิดข้ึนจากการเรียนบทปฏิบัติการ  

 

(3) การสรุปการให้บริการบทปฏิบัติการ 
1) แจ้งให้นักศึกษา และอาจารย์ ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการห้องปฏิบัติการ  
2) รวบรวมของเสียที่เกิดข้ึนส่งเข้าคลังของเสียกลางศูนย์เครื่องมือฯ 
3) สรุปการให้บริการบทปฏิบัติการ รายการต่าง ๆ ดังนี้ 

- สรุปการเข้าเรียนบทปฏิบัติการของนักศึกษา 
    - สรุปรายการวัสดุ อุปกรณ์ ช ารุด/ สูญหาย 
    - สรุปภาระงานการให้บริการห้องปฏิบัติการ 

         - สรุปปัญหา อุปสรรค ในการให้บริการบทปฏิบัติการ 
         - สรุปต้นทุนรายวิชาปฏิบัติการ 
         - สรุปจ านวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ 

              - สรุปผลประเมินการให้บริการห้องปฏิบัติการทั้งจากนักศึกษา อาจารย์ และน า
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปพิจารณาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการบทปฏิบัติการต่อไป 
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1.5 ค ำนิยำม/ ค ำจ ำกัดควำม 
มหำวิทยำลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   
ศูนย์เครื่องมือฯ หมายถึง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ผู้ประสานงานรายวิชา หมายถึง นักวิทยาศาสตร์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประสานงานในการ

ด าเนินการเพ่ือการเปิดร่วมกับอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาในการด าเนินการเพ่ือการเปิดให้บริการ
ห้องปฏิบัติการส าหรับรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา หมายถึง อาจารย์ประจ าส านักวิชาผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ประสานงานในการด าเนินการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี 

หัวหน้าฝ่าย หมายถึง หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
ส านักวิชา หมายถึง ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
ปฏิบัติกำรหลักชีวเคมี หมายถึง วิชาที่ว่าด้วยการฝึกทักษะทางห้องปฏิบัติการทางด้านชีวเคมีซึ่ง

เป็นรายวิชาปฏิบัติการเปิดเรียนการสอนโดยส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
วิชำปฏิบัติกำร หมายถึง วิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี 
พนักงำนวิทยำศำสตร์ หมายถึง พนักงานวิทยาศาสตร์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดเตรียมสารเคมี 

วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ประจ ารายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี  
พนักงำนห้องทดลอง หมายถึง พนักงานห้องทดลองประจ ารายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี 
มคอ.3 หมายถึง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึงรายละเอียดของ

รายวิชา (Course Specification) ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละรายวิชาเพ่ือให้
การ จัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร  

 บทปฏิบัติกำร หมายถึง ตามความหมายของพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พุทธศักราช 2525 หมายถึง การทดลอง พิสูจน์ข้อเท็จจริง ตามทฤษฎี บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คือ
กิจกรรมการทดลองที่นักเรียนมีโอกาสปฏิบัติการร่วมกัน มีโอกาสสัมผัสและรู้จักวิธีใช้อุปกรณ์ของ
วิทยาศาสตร์ โดยมีครูเป็นผู้ให้ค าแนะน า (อรอุมา ละมุล, 2541, น.14)  

สำรละลำยบัฟเฟอร์ (Buffer Solution) หมายถึง สารละลายของกรดอ่อนกับเกลือของกรด
อ่อนหรือคู่เบสของกรดอ่อน หรือหมายถึง สารละลายของเบสอ่อนกับเกลือของเบสอ่อนหรือคู่กรด
ของเบสอ่อนนั้น สมบัติของสารละลายบัฟเฟอร์ คือ รักษาสภาพ pH ของสารละลายเอาไว้โดยจะเกิด
การเปลี่ยนแปลงน้อยมากเมื่อเติมกรดแก่หรือเบสแก่จ านวนเล็กน้อยลงไป 

อิเล็กโทรด (Electrode) หมายถึง ตัวที่ท าหน้าที่เป็นภาคตรวจรับความเข้มข้นของไฮโดรเจนอิ
ออน ในสารละลาย ซึ่งประกอบด้วย 2 ชนิด คืออิเล็กโทรดอ้างอิง และอิเล็กโทรดแก้ว ซึ่งปัจจุบันมี
การน าเอาอิเล็คโทรดทั้งสองชนิดนี้รวมไว้ด้วยกัน เรียกว่า อิเล็กโทรดชนิดรวม (Combination 
electrode)  
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สเปกโทรโฟโตเมทรี (Spectrophotometry) หมายถึง เทคนิคที่ใช้วิเคราะห์สมบัติทาง
กายภาพของสารได้ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยอาศัยสมบัติการดูดกลืนแสงของสาร ซึ่งเป็น
เทคนิคพ้ืนฐานที่ส าคัญที่มีการใช้อย่างมากในงานทางชีวเคมี เนื่องจากมีคววามรวดเร็วในการวิเคราะห์ 
มีความแม่นย าสูง ใช้ปริมาณสารในการวิเคราะห์น้อย 

กรำฟมำตรฐำน (Calibration curve) หรือ กรำฟมำตรฐำนควำมเข้มข้น (Concentration 
calibration curve) หมายถึง การเทียบสารมาตรฐานทางอ้อม ซึ่งกราฟท่ีสร้างขึ้นเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างสัญญาณตอบสนองที่วัดได้ (แกน y) กับความเข้มข้นของสารที่สนใจวิเคราะห์ที่เตรียมเป็นสาร
มาตรฐาน (แกน x) โดยสัญญาณตอบสนองที่วัดได้ต้องแปรผันโดยตรงกับปริมาณสารที่สนใจวิเคราะห์ 
การสร้างกราฟมาตรฐานจึงเป็นวิธีการสร้างความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างความเข้มข้น ของสาร
มาตรฐานที่ทราบความเข้มข้นกับสัญญาณตอบสนองที่ได้จากเครื่องมือวิเคราะห์ (วรวิทย์ จันทร์
สุวรรณ, 2564, page_id=4559) 

กำรดูดกลืนแสง (Absorption) หมายถึง ความดูดกลืน (absorbance) หมายถึง ปริมาณของ
แสง หรือ รังสี ที่ความยาวคลื่นต่างๆ ที่ถูกดูดกลืน (absorb) โดยวัตถุ 

กำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพ (Qualitative analysis) หมายถึง การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบหาชนิด
ของสารว่ามีอยู่ในตัวอย่างที่น ามาทดสอบหรือไม่  

กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ (Quantitative analysis) หมายถึง การวิเคราะห์เพ่ือหาปริมาณของ
สารหนึ่งสารใดที่ต้องการความถูกต้องแม่นย าและเชื่อถือได้ 

ซีรั่ม (Serum) หมายถึง  ส่วนประกอบที่เป็นของเหลวของเลือด โดยไม่มีเซลล์เม็ดเลือดต่าง ๆ 
(ไม่มีเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือด) มีลักษณะเป็นของเหลวสีออกเหลืองที่ประกอบด้วย 
น้ า เกลือแร่ สารอาหารต่างๆ (เช่น โปรตีน ไขมัน น้ าตาล) ฮอร์โมนต่างๆ สารภูมิต้านทาน (Antibody) 
สารก่อภูมิต้านทาน (Antigen) สารช่วยการแข็งตัวของเลือด (Fibrinogen) เชื้อโรค และสารต่าง ๆ ที่
เราบริโภค เช่น ยา สารพิษ (Thai Health, September 11, 2018) 

กรดนิวคลิ อิค (Nucleic acid) หมายถึง สารชีวโมเลกุลที่ส าคัญอย่างยิ่ งภายในเซลล์  
ประกอบด้วยกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (deoxyribonucleic acid, DNA) และกรดไรโบนิวคลีอิก 
(ribonucleic acid, RNA) ท าหน้าที่เป็นสารพันธุกรรม และควบคุมทุกกระบวนการภายในเซลล์ 
(ราตรี วงศ์ปัญญา, 2562, น.10) 

อิเล็กโทรโฟรีซิส (Electrophoresis) หมายถึง เทคนิคที่ใช้แยก วิเคราะห์สารที่มีประจุไฟฟ้า 
เช่น กรดอะมิโน โปรตีน และ กรดนิวคลีอิก โดยอาศัยหลักการการเคลื่อนที่ของตัวอย่างผ่านตัวกลาง
โดยใช้สนามไฟฟ้า (Fritsch & Krause, 2003, p.2055) 

 



 
 

บทท่ี 2 
 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร 
 

ในบทนี้เป็นการกล่าวถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและโครงสร้างการบริหารจัดการที่ส าคัญของ
ศูนย์เครื่องมือฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 
นอกจากนี้ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการเตรียมบทปฏิบัติการเพ่ือให้บริการการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการต่าง ๆ โดยเฉพาะรายวิชาปฏิบัติการในงานห้องปฏิบัติการเคมี 
ที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่งคือ การให้บริการการจัดการเรียนการสอนบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการหลัก
ชีวเคมี ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งผู้จัดท าคู่มือเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ประสาน
รายวิชาดังกล่าว ทางผู้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานวิเคราะห์งานต่าง ๆ ได้ดังนี ้ 
2.1 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

2.1.1 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง 
2.1.2 ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์  

2.2 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร 
2.2.1 โครงสร้างองค์กร ศูนย์เครื่องมือฯ 
2.2.2 โครงสร้างบริหาร ศูนย์เครื่องมือฯ 
2.2.3 โครงสร้างการปฏิบัติงาน ศูนย์เครื่องมือฯ   
2.2.4 โครงสร้างการปฏิบัติงาน ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
2.2.5 โครงสร้างการปฏิบัติงาน งานห้องปฏิบัติการเคม ี

 
2.1 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

2.1.1 บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติของต ำแหน่ง 
ผู้จัดท าคู่มือเป็นผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์  งานห้องปฏิบัติการเคมี ฝ่าย

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ศูนย์เครื่องมือฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีหน้าที่รับผิดชอบการ
ให้บริการเตรียมบทปฏิบัติการเพ่ือการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการเป็นหน้าที่หลัก โดยฝ่าย
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานรับผิดชอบในการจัดเตรียมบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการต่าง ๆ 
ในส านักวิชาวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐานแบ่งออกเป็น 4 งาน 
ดังนี้ คือ งานห้องปฏิบัติการเคมี  งานห้องปฏิบัติการชีววิทยา งานห้องปฏิบัติการชีววิทยาทางทะเล 
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และงานห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ นอกจากนั้นยังมีงานด้านอ่ืน ๆ นอกจากงานการเตรียมบทปฏิบัติการ
เพ่ือการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ พนักงานต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และวิศวกร ในสังกัดฝ่าย
ห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือฯ มีลักษณะงานทีป่ฏิบัติ ดังนี้ 

1) งำนห้องปฏิบัติกำรเพื่อกำรเรียนกำรสอน  

งานห้องปฏิบัติการเพ่ือการเรียนการสอน ถือเป็นภาระงานหลักของนักวิทยศาสตร์และ
วิศวกร โดยท าหน้าที่เป็นผู้ประสานรายวิชาปฏิบัติการ มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ คือการให้บริการด้าน
การเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ มีหน้าที่ในการจัดเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ 
วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีรวมถึง การทดสอบบทปฏิบัติการ การควบคุม และดูแลห้องปฏิบัติการ
เพ่ือให้การเรียนการสอนปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  สามารถด าเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาผู้เรียน รวมถึงผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการ มี
ความพึงพอใจ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

1.1 ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาปฏิบัติการ 
1.2 เตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการด้านต่าง ๆ เช่น ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ 

สารเคมี และตัวอย่างต่าง ๆ เป็นต้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในบทปฏิบัติการ 
1.3 ร่วมกับอาจารย์ผู้ประสานรายวิชา/ บทปฏิบัติการท าการทดสอบบทปฏิบัติการให้

ได้ผลการทดสอบบทปฏิบัติการและข้อมูลที่เก่ียวข้องก่อนนักศึกษาเรียนปฏิบัติจริง 
1.4 จัดเตรียมข้อมูลด้านการบริการห้องปฏิบัติการแก่นักศึกษา เช่น การจัดกลุ่ม

นักศึกษาในแต่ละห้องปฏิบัติการ แจ้งตารางก าหนดการเรียนการสอน แจ้งห้องเรียน เป็นต้น 
1.5 ควบคุมและตรวจสอบความพร้อมของครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีทั้งก่อน

และหลังการให้บริการในแต่ละรายวิชาปฏิบัติการ 
1.6) ควบคุม ดูแลความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของห้องปฏิบัติการ 

เช่น ระบบไฟฟ้า น้ าประปา รวมถึงอุปกรณ์ความปลอดภัยประจ าห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 
1.7 จัดท าขั้นตอนและวิธีการใช้ พร้อมทั้งวิธีการดูแลรักษาเบื้องต้นของเครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ  
1.8 ช่วยควบคุมดูแลนักศึกษาขณะท าปฏิบัติการให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยตามหลักความ

ปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการ 
1.9 จัดท าสรุปผลการให้บริการรายวิชาปฏิบัติการ (สรุปต้นทุน ภาระงาน ความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ ปัญหาอุปสรรค) 
1.10 ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าแก่พนักงานวิทยาศาสตร์ และพนักงานห้องทดลอง 
1.11 จัดแยกประเภทและดูแลระบบการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการตามแนว

ทางการจัดการของเสีย ศูนย์เครื่องมือฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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2) งำนจัดท ำมำตรฐำนครุภัณฑ์กำรศึกษำ และงำนปรับปรุงห้องปฏิบัติกำร  

2.1 งานตั้งงบประมาณประจ าปี ซึ่งเป็นการแจ้งรายการครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต้องใช้ใน
รายวิชาปฏิบัติการที่เป็นผู้ประสานรายวิชา โดยเป็นการขอตั้งรายการใหม่ หรือทดแทนรายการเดิมที่
ช ารุด หรือขอเพ่ิมเติมกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้จ านวนมากขึ้น 

2.2 งานก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เป็น
ผู้จัดท ามาตรฐานครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต้องจัดซื้อโดยประสานกับผู้ใช้งานเพ่ือทราบความต้องการ จากนั้น
ประสานบริษัทผู้ขายเพ่ือขอรายละเอียดและขอใบเสนอราคา 

2.3 งานคณะกรรมการจัดซื้อ/  จัดจ้าง ครุภัณฑ์ พัสดุ  และปรับปรุง ร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อ/ จ้าง ตามที่ได้รับการแต่งตั้งในการพิจารณาเลือกบริษัทในการจัดซื้อ/ จ้าง 
ครุภัณฑ์ พัสดุ 

2.4 งานคณะกรรมการตรวจรับ/ ตรวจการจ้าง ครุภัณฑ์ พัสดุ และปรับปรุง ร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับ ตามที่ได้รับการแต่งตั้งในการพิจารณาตรวจรับ ครุภัณฑ์ พัสดุ ตามมาตรฐาน
ที่เขียนไว้ 

 

3) งำนบริกำรวิชำกำร 

3.1 งานจัดท าคู่มือปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ ผู้ที่จะให้บริการวิชาการจะต้องเป็นคน
จัดท ารายละเอียดบทปฏิบัติการที่จะใช้ส าหรับการให้บริการวิชาการแก่ผู้รับบริการในเรื่องนั้น ๆ 

3.2 งานเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์จะต้องมีการจัดเตรียม
ความพร้อมห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์และสารเคมี ส าหรับการให้บริการวิชาการ 

3.3 งานทดสอบบทปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ ท าการทดสอบบทปฏิบัติการในเรื่องที่
จะให้บริการวิชาการก่อนการให้บริการวิชาการจริง 

3.4 งานจัดท าเอกสารประกอบการสอน โดยจัดท าสื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ และผู้รับบริการเข้าใจมากที่สุด 

3.5 งานเป็นวิทยากรในการบรรยายและอธิบายให้ผู้รับบริการเข้าใจในเรื่องที่ให้บริการ 
3.6 งานวัดผลการให้บริการ จัดเตรียมข้อสอบทั้งก่อนและหลังการให้บริการแก่

ผู้รับบริการวิชาการ 
3.7 งานจัดท าสรุปผลการให้บริการวิชาการ เช่น ตรวจข้อสอบ สรุปต้นทุนการให้บริการ

วิชาการ ลงคะแนน เป็นต้น 
3.8 งานประเมินผลการเรียนการสอน จัดท าสรุปผลความพึงพอใจจากการให้การ

ให้บริการวิชาการ 
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4) งำนวิเครำะห์ทดสอบ และสอบเทียบ 

4.1 งานศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2 งานจัดท าขั้นตอนการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ 
4.3 งานการวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ 
4.4 งานรายงานผลการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ 
4.5 งานพัฒนาวิธีการด้านวิเคราะห์ทดสอบ และสอบเทียบ 
4.6 งานตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

5) งำนสร้ำงเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์เพื่อกำรเรียนกำรสอน 

5.1 งานศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
5.2 งานจ าลองต้นแบบเครื่องมือ 
5.3 งานทดสอบเครื่องมือ 
5.4 งานสร้างเครื่องมือเพ่ือการใช้งาน 
5.5 งานพัฒนาเครื่องมือ 

6) งำนจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำรเคมี และตัวอย่ำงสด 

6.1 งานแจ้งความต้อง การจัดซื้อ/ จ้าง วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และตัวอย่างสด 
นักวิทยาศาสตร์ผู้ประสานรายวิชา ตรวจเช็ครายการวัสดุ อุปกรณ์  สารเคมี ที่ต้องใช้ตามรายละเอียด
ของบทปฏิบัติการในรายวิชาที่ประสาน ติดต่อบริษัทเพ่ือขอใบเสนอราคาและรายละเอียด จากนั้น
เขียนใบแจ้งความต้องการ ไปยังงานจัดซื้อ ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ 

6.2 งานยืม คืน เงินทดรองจ่าย/ เงินสดย่อย กรณีที่ต้องซื้อตัวอย่างสด นักวิทยาศาสตร์
ผู้ประสานรายวิชา ท าเรื่องขอยืมเงินทดรองจ่าย/ เงินสดย่อย  

6.3 งานขออนุมัติการจัดซื้อ จากนั้นท าการขออนุมัติการจัดซื้อ ผ่านหัวหน้าฝ่าย และ
ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือฯ ตามล าดับ 

6.4 งานผลการจัดซื้อเมื่อท าการขอท าการซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จัดท ารายงานผลการ
จัดซื้อ และท าการเคลียร์เงินยืมตามระบบ 

7) งำนคลังพัสดุ 

7.1 งานรับ/ตรวจนับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องแก้ว สารเคมี   นักวิทยาศาสตร์และผู้ที่
เกี่ยวข้อง จะต้องมีการตรวจรับ รายการสารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีผู้ขอซื้อในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

7.2 งานจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี เครื่องแก้ว และครุภัณฑ์ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการ
สอนในแต่ละภาคการศึกษา จะต้องมีการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องแก้ว และสารเคมี 

7.3 งานเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี เครื่องแก้ว และครุภัณฑ์ ในขณะที่มีการเรียน
การสอน ท าการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์เพ่ิมเติมในแต่ละบทปฏิบัติการ ให้แก่นักศึกษา 
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7.4 งานตรวจนับครุภัณฑ์ประจ าปี ท าหน้าที่ในการตรวจนับครุภัณฑ์ประจ าปี ตามที่
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

7.5 งานบริการยืมคืน พัสดุ ให้บริการยืม-คืน กรณีที่มีการยืมคืน วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี 
และครุภัณฑ์  

7.6 งานบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ท าหน้าที่ในการดูแล บ ารุงเครื่องมือ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ใน
ห้องปฏิบัติการ 

8) งำนวิจัย/ ผู้ช่วยวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย 

8.1 งานศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 
8.2 งานด าเนินงานวิจัย 
8.3 งานความปลอดภัยที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 
8.4 ร่วมงานวิจัย/ เป็นผู้ช่วยวิจัยอาจารย์ 

9) งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

งานอ่ืน ๆ ที่ ได้รับมอบหมาย เช่น การเป็นคณะท างานชุดต่าง  ๆ การร่วมเป็น
คณะท างานทั้งในระดับหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

2.1.2 ควำมรู้ควำมสำมำรถที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ 

คุณลักษณะเฉพาะต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และทักษะ
ที่จ าเป็น ส าหรับต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์  ศูนย์เครื่องมือฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยต าแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์จะต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ได้มาตรฐานตามต าแหน่งที่ก าหนดไว้ ผู้จัดท าคู่มือเล่ม
นี้ อยู่ในต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะต้องมคีุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี หรือ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความรู้
ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ต้องมีอย่างน้อยดังนี ้

1) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับรายวิชาปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เป็นผู้ประสานหรือผู้คุม
ปฏิบัติการ 

2) มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานกับอาจารย์ผู้ประสานรายวิชา สามารถ
สื่อสารได้เข้าใจตรงกันตามวัตถุประสงค์ของแต่ละบทปฏิบัติการ 

3) มีความรู้ความสามารถในการใช้ครุภัณฑ์ที่ใช้ในรายวิชาปฏิบัติการที่เป็นผู้ประสานหรือผู้
คุมปฏิบัติการ 

4) มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เช่น การจัดการสารเคมี 
การจัดการของเสีย การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล เป็นต้น 



12 
 

5) มีความกระตือรือร้นในการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
6) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์ส านักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ 

(Word/ Excel/ Powerpoint) เครื่องสแกน เครื่องถ่ายเอกสาร การใช้บริการเว็บไซต์ และการส่ง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

7) มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
8) มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
9) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
10) มีความสามารถในการประสานงานด้านต่าง ๆ 
11) มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ 

 

2.2 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร 

ศูนย์เครื่องมือฯ เป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ท าหน้าที่ใน
การให้บริการสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการต่าง ๆ ของส านักวิชาที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีต่าง  ๆ และนอกจากนี้ยัง
สนับสนุนด้านบริการวิเคราะห์ทดสอบ การวิจัย การจัดการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
รวมถึงการบริการวิชาการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย ทั้งนี้มีการบริหารจัดการให้มีการใช้
ประโยชน์จากเครื่องมือและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” 

ศูนย์เครื่องมือฯ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา ปณิธาน และแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  
เป็นต้นแบบห้องปฏิบัติการแบบรวมบริการ พร้อมด้วยมาตรฐานงานวิเคราะห์  
บ่มเพาะความรู้สู่ชุมชน รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

พันธกิจ 

1) เป็นต้นแบบห้องปฏิบัติการและท่ีท างานปลอดภัยรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
2) ให้บริการการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ 

สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3) ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบที่ได้มาตรฐานสากล ด้วยระบบห้องปฏิบัติการคุณภาพ 
4) สนับสนุนงานวิจัยและการบริการวิชาการหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
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ปรัชญำ 

ห้องปฏิบัติการดี บุคลากรเด่น เน้นบริการเป็นเยี่ยม 

ปณิธำน 

บริการดี มีมาตรฐาน ด้วยงานคุณภาพ 
 

2.2.1 โครงสร้ำงองค์กร ศูนย์เครื่องมือฯ  
 

ศูนย์เครื่องมือฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 30 
มิถุนายน 2560 เล่ม 134 ตอนพิเศษ 174 ง ราชกิจจานุเบกษา ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เรื่อง การแบ่งส่วนงานของส านักงานอธิการบดี ส านักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืน (ฉบับที่ 2-3) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3-4) พ.ศ. 2560  ด้วยสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้
พิจารณาเห็นสมควรให้มีการแบ่งส่วนงานภายในของส านักงานอธิการบดี ส านักวิชา สถาบัน ศูนย์ 
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการบริหาร และการจัดการศึกษา การวิจัย       
การให้บริการทางวิชาการ และการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
7 วรรคสอง และมาตรา 16 (2) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 
2560 ให้ออกประกาศไว้ ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ดังนี้ โดยศูนย์เครื่องมือฯ ได้แบ่งส่วนงาน
ออกเป็นฝ่าย ดังนี้   

1) ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
2) ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3) ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
4) ฝ่ายพัฒนาและบ ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
5) ฝ่ายบริการและใช้ประโยชน์เครื่องมือ 
6) ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ 

ซึ่งในแต่ละฝ่ายมีงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แบ่งตามลักษณะงานที่มีความสัมพันธ์กันโดยมี
รายละเอียดตามโครงสร้างองค์กรของศูนย์เครื่องมือฯ ตามภาพท่ี 2.1  

ศูนย์เครื่องมือฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร ซึ่งมีผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือฯ และรองผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือฯ แบ่งการบริหารงาน
ออกเป็น 6 ฝ่าย โดยแต่ละฝ่ายมีรายละเอียดงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ฝ่ำยห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์พื้นฐำน งานที่รับผิดชอบ งานห้องปฏิบัติการเคมี งาน
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ งานห้องปฏิบัติการชีววิทยา และงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ซึ่ง
ผู้เขียนคู่มือเล่มนี้ สังกัดอยู่ในฝ่ายนี้ โดยอยู่ในงานห้องปฏิบัติการเคม ี
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2) ฝ่ำยห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มีงานที่รับผิดชอบ คือ งานห้องปฏิบัติการ
วิศวกรรมโยธา งานห้องปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุศาสตร์ งานห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีและ
กระบวนการ งานห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม งานห้องปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานห้องปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ งานห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช งานห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ งาน
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ และงานห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร และงานห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า  

 

3) ฝ่ำยห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์สุขภำพ งานที่รับผิดชอบคือ งานห้องปฏิบัติการเทคนิค
การแพทย์ ห้องปฏิบัติการกายภาพบ าบัด งานห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม งานห้องปฏิบัติการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์ งานห้องปฏิบัติการเภสัชศาสตร์ 
งาน ห้องปฏิบัติการแพทยศาสตร์ งานห้องปฏิบัติการพยาบาลศาสตร์ และงานห้องปฏิบัติการกาย
วิภาคศาสตร์  

 

4) ฝ่ำยพัฒนำและบ ำรุงรักษำเครื่องมือวิทยำศำสตร์ งานที่รับผิดชอบ คือ งานซ่อมบ ารุง
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และงานสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

 

5) ฝ่ำยบริกำรและใช้ประโยชน์เครื่องมือ งานที่รับผิดชอบคือ งานวิเคราะห์ทดสอบด้านเคมี 
งานวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา งานวิเคราะห์ด้านจุลภาคและอิเลคตรอน งานวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม 
งานทดสอบด้านกายภาพและวิศวกรรม และงานธุรการฝ่าย 

 

6) ฝ่ำยบริหำรทั่วไปและธุรกำร งานที่รับผิดชอบคือ งานช่วยนักบริหาร งานธุรการและสาร
บรรณ งานทรัพยากรบุคคล งานงบประมาณและแผนงาน งานการเงินและบัญชี งานจัดซื้อ งานคลัง
พัสดุ งานวิเคราะห์และจัดท ารายงาน และงานพัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศ 
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ภำพที่ 2.1 โครงสร้างองค์กร ศูนย์เครื่องมือฯ 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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2.2.2 โครงสร้ำงกำรบริหำร ศูนย์เครื่องมือฯ  

ศูนย์เครื่องมือฯ มีโครงสร้างการบริหารงานอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย 
อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ตามค าสั่งโครงสร้างการก ากับดูแล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ 
1225/ 2563  โดยมีคณะกรรมการประจ าศูนย์เครื่องมือฯ ก าหนดนโยบาย ทิศทางและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์เครื่องมือฯ จากนั้นมผีู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือฯ รองผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือฯ 
เป็นผู้บริหารในล าดับถัดไป มีคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์เครื่องมือฯ เป็นคณะที่รับนโยบาย อีกทั้ง
ในแตล่ะฝ่ายมีหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้บังคับบัญชาระดับต้นและมีพนักงานในต าแหน่งงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ คือ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นายช่าง
เทคนิค พนักงานวิทยาศาสตร์ พนักงานธุรการ และพนักงานห้องทดลอง 

 

 

 
 
 
 

ภำพที่ 2.2 โครงสร้างการบริหาร ศูนย์เครื่องมือฯ 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ เครื่องมือฯ มีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น 136 คน 
ประกอบด้วยบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ที่มีความช านาญเฉพาะด้าน ซึ่ง
ประกอบด้วยต าแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ คือ วิศวกร จ านวน 5 คน นักวิทยาศาสตร์ จ านวน 47 คน 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ จ านวน 1 คน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน 3 คน พนักงาน
วิทยาศาสตร์ จ านวน 20 คน นายช่างเทคนิค จ านวน 10 คน พนักงานธุรการ จ านวน 5 คน และ
พนักงานห้องทดลอง จ านวน 45 คน (พนักงานห้องทดลองอยู่ในต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว) ท าหน้าที่ใน
การสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยแบ่งตามบุคลากรตามฝ่ายงาน  รายละเอียดตามที่
เสนอในตารางที่ 2.1 

 

ตำรำงท่ี 2.1 จ านวนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัดศูนย์เครื่องมือฯ 

ต ำแหน่ง/ฝ่ำย 

ห้องป.
วิทยา 
ศาสตร์
พ้ืนฐาน 

ห้องป.
วิทยา 
ศาสตร์

เทคโนโลยี 

ห้องป.
วิทยา 
ศาสตร์
สุขภาพ 

พัฒนาและ
บ ารุง 
รักษา

เครื่องมือฯ 

บริการ
และใช้

ประโยชน์
เครื่องมือ 

บริหาร
ทั่วไป
และ

ธุรการ 

รวม 
(คน) 

วิศวกร  4  1   5 

นักวิทยาศาสตร์ 14 10 18  5  47 

จนท.บริหาร
งานทั่วไป 

     3 3 

จนท.วิเคราะห์
ระบบ 

     1 1 

พนักงาน
วิทยาศาสตร์ 

6 6 7  1  20 

นายช่างเทคนิค  2  8   10 

พนักงานธุรการ -    1 4 5 

พนักงาน
ห้องทดลอง 

10 13 19 1 2 - 45 
 

รวม (คน) 
 

30 35 44 10 9 8 136 
              

                 ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
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2.2.3 โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำน ศูนย์เครื่องมือฯ  

ศูนย์เครื่องมือฯ มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน เป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารทั่วไป โดยมีต าแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ คือ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานวิทยาศาสตร์ นายช่างเทคนิค พนักงานธุรการ และพนักงาน
ห้องทดลอง ซึ่งแต่ละต าแหน่งมีขอบเขตงานที่แตกต่างกันตามแต่ละต าแหน่ง และตามฝ่าย  ซึ่งแบ่ง
ออก เป็น 6 ฝ่ายตามโครงสร้างองค์กร ศูนย์เครื่องมือฯ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ตามรายละเอียดดังนี้  

 

(1) ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ประกอบด้วยงาน 4 งาน ดังนี้  
1) งานห้องปฏิบัติการเคมี มีบุคลากรในต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 5 คน พนักงาน

วิทยาศาสตร์ 2 คน และพนักงานห้องทดลอง 4 คน  
2) งานห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ มีบุคลากรในต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 2 คน รวมอยู่ใน

ระหว่างการสรรหา 1 คน พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน และพนักงานห้องทดลอง 2 คน 
3) งานห้องปฏิบัติการชีววิทยา มีบุคลากรในต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 5 คน พนักงาน

วิทยาศาสตร์  2 คน และพนักงานห้องทดลอง 3 คน 
4) งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางทะเล มีบุคลากรในต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 2 

คน พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน และพนักงานห้องทดลอง 1 คน 
 

(2) ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยงาน 13 งาน ดังนี้ 
1) งานห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา มีบุคลากรในต าแหน่ง วิศวกร 1 คน นายช่าง

เทคนิค 1 คน และพนักงานห้องทดลอง 2 คน 
2) งานห้องปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ มีบุคลากรในต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 1 คน 

พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน และพนักงานห้องทดลอง 1 คน 
3) งานห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ มีบุคลากรในต าแหน่ง วิศวกร 1 

คน พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน และพนักงานห้องทดลอง 1 คน 
4) งานห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มีบุคลากรในต าแหน่ง วิศวกร 1 

คน นักวิทยาศาสตร์ 1 คน และพนักงานห้องทดลอง 1 คน 
5) งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีบุคลากรในต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 1 

คน และพนักงานห้องทดลอง 1 คน 
6) งานห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล มีบุคลากรในต าแหน่ง วิศวกร 1 คน นายช่าง

เทคนิค 1 คน และพนักงานห้องทดลอง 1 คน  
7) งานห้องปฏิบัติการสถาปัตยกรรม มีบุคลากรในต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 1 คน  
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8)  งานห้องปฏิบัติ การการออกแบบและผลิตภัณฑ์  มีบุ คลากรในต าแหน่ ง 
นักวิทยาศาสตร์ 1 คน และพนักงานห้องทดลอง 1 คน 

9) งานห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช มีบุคลากรในต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 1 
คน และพนักงานห้องทดลอง 1 คน 

10) งานห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มีบุคลากรในต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 
1 คน พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน และพนักงานห้องทดลอง 1 คน 

11) งานห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ มีบุคลากรในต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 1 คน 
พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน และพนักงานห้องทดลอง 1 คน 

12) งานห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร มีบุคลากรในต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 1 คน 
พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน และพนักงานห้องทดลอง 1 คน 

13) งานห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ ามีบุคลากรในต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 
1 คน พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน และพนักงานห้องทดลอง 1 คน 

 

(3) ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ฝ่ายนี้ประกอบด้วยงานทั้งสิ้น 9 งาน โดยแต่
ละงานมบีุคลากรตามต าแหน่ง จ านวนตามรายละเอียดดังนี้ 

1) งานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ มีบุคลากรในต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 3 คน 
พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 คน และพนักงานห้องทดลอง 5 คน 

2) งานห้องปฏิบัติการกายภาพบ าบัด มีบุคลากรในต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 2 คน 
พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน และพนักงานห้องทดลอง 2 คน 

3) งานห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  มีบุคลากรในต าแหน่ง 
นักวิทยาศาสตร์ 2 คน และพนักงานห้องทดลอง 1 คน 

4) งานห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม มีบุคลากรในต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 2 คน 
พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน และพนักงานห้องทดลอง 2 คน 

5) งานห้องปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์ มีบุคลากรในต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ อยู่ใน
ระหว่างการสรรหาร 1 คน และพนักงานห้องทดลอง 1 คน 

6) งานห้องปฏิบัติการเภสัชศาสตร์ มีบุคลากรในต าแหน่ง นักวิทยาศาตร์ 4 คน พนักงาน
วิทยาศาสตร์ 1 คน และพนักงานห้องทดลอง 3 คน 

7) งานห้องปฏิบัติการแพทยศาสตร์ มีบุคลากรในต าแหน่ง นักวิทยาศาตร์ 2 คน และ
พนักงานห้องทดลอง 2 คน 

8) งานห้องปฏิบัติการพยาบาลศาสตร์ มีบุคลากรในต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 2 คน 
และพนักงานห้องทดลอง 2 คน 

9) งานห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ มีบุคลากรในต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 1 คน 
พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 คน และพนักงานห้องทดลอง 1 คน 
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(4) ฝ่ายพัฒนาและบ ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายนี้ประกอบด้วยงาน 2 งาน คือ 

งานซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และงานสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ทั้งสองงาน
มีการท างานร่วมกัน ซึ่งมีบุคลากรในต าแหน่ง วิศวกร 1 คน นายช่างเทคนิค 8 คน และพนักงาน
ห้องทดลอง 1 คน 

  
(5) ฝ่ายบริการและใช้ประโยชน์เครื่องมือ ประกอบด้วยงานวิเคราะห์ทดสอบด้านเคมี งาน

วิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา งานวิเคราะห์ด้านจุลภาคและอิเลคตรอน งานวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม งาน
ทดสอบด้านกายภาพและวิศวกรรม และงานธุรการฝ่าย โดยในฝ่ายนี้บุคลากรที่ท างานร่วมกัน ซึ่งมี
บุคลากรในต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 คน พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน และพนักงาน
ห้องทดลอง 2 คน นอกจากนี้ยังมีบุคลากรจากฝ่ายอื่น ๆ ร่วมปฏิบัติงานฝ่ายนี้ส่วนหนึ่งด้วย  

 

(6) ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ งานในฝ่ายนี้ ประกอบ งานช่วยนักบริหาร งานธุรการและ
สารบรรณ งานทรัพยากรบุคคล งานงบประมาณและแผนงาน งานการเงินและบัญชี งานจัดซื้อ งาน
คลังพัสดุ งานวิเคราะห์และจัดท ารายงาน และงานพัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศ ฝ่ายนี้มีบุคลากร
ในต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 คน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 คน และ
พนักงานธุรการจ านวน 4 คน 

  

 

 

 



21 
 

 

 

 

 

ภำพที่ 2.3 โครงสร้างการปฏิบัติงาน ศูนย์เครื่องมือฯ 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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2.2.4 โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำน ฝ่ำยห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์พื้นฐำน ศูนย์เครื่องมือฯ 

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน (Basic Science Laboratory) ศูนย์เครื่องมือฯ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการบริหารจัดการโดยมีหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้บริหารระดับต้น บุคลากรในฝ่าย
ประกอบด้วย นักวิทยาศาสตร์ พนักงานวิทยาศาสตร์ และพนักงานห้องทดลอง มีภารกิจหลัก คือการ
จัดเตรียมบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการต่าง ๆ ส าหรับการให้บริการห้องปฏิบัติการเพ่ือการเรียน
การสอนรายวิชาปฏิบัติการของส านักวิชาวิทยาศาสตร์เป็นหลัก โดยแบ่งออกเป็น 4 งาน ดังนี้  

(1) งานห้องปฏิบัติการเคมี มีบุคลากรในสังกัดงานห้องปฏิบัติการเคมี ดังนี้ คือ ต าแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ 5 คน พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 คน และพนักงานห้องทดลอง 4 คน 

(2) งานห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ มีบุคลากรในสังกัดงานห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ดังนี้ คือ  ต าแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ 1 คน รอสรรหา 1 คน พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน และพนักงานห้องทดลอง 2 คน 

(3) งานห้องปฏิบัติการชีววิทยา บุคลากรในสังกัดงานห้องปฏิบัติการชีวิทยา ดังนี้ คือ 
ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 5 คน  พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 คน และพนักงานห้องทดลอง 3 คน 

(4) งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางทะเล บุคลากรในสังกัดงานห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ทางทะเล ดังนี้ คือ ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์  2 คน  พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน และ
พนักงานห้องทดลอง 1 คน 

 
 
 
 
 
 



23 
 

 

 

 

ภำพที่ 2.4 โครงสร้างการปฏิบัติงาน ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศูนย์เครื่องมือฯ 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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2.2.5 โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำน งำนห้องปฏิบัติกำรเคมี ฝ่ำยห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์
พื้นฐำน ศูนย์เครื่องมือฯ 

งานห้องปฏิบัติการเคมี ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ศูนย์เครื่องมือฯ มีบุคลากร
ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ พนักงานวิทยาศาสตร์ และพนักงานห้องทดลอง มีบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบงานการจัดเตรียมบทปฏิบัติการในรายวิชาปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อการให้บริการการเรียนการ
สอนในสาขาเคมี และสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก นอกเหนือจากนั้นต้องรับผิดชอบงานจัดท ามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ งานจัดซื้อครุภัณฑ์/ งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ งานบริการวิชาการ งานสนับสนุนงานวิจัย 
เป็นผู้ช่วยวิจัย สอนการใช้เครื่องมือแก่นักศึกษา  และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย  

 

งานห้องปฏิบัติการเคมี มีรายวิชาปฏิบัติการที่รับผิดชอบในการให้บริการ ทั้งสิ้น จ านวน 15 
รายวิชา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564) ดังนี้  

1) ปฏิบัติการหลักเคมีพ้ืนฐาน 
2) ปฏิบัติการหลักเคมีพ้ืนฐาน (ภาคภาษาอังกฤษ) 
3) ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 
4) ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์พื้นฐาน 1 
5) ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 
6) ปฏิบัติการหลักเคมีวิเคราะห์ 1 
7) เทคนิคพ้ืนฐานของเคมีวิเคราะห์ส าหรับแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
8) ปฏิบัติการหลักชีวเคมี 
9) ปฏิบัติการทักษะทางเคมี 
10) ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 
11) ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 
12) ปฏิบัติการชีวเคมีทางการแพทย์เบื้องต้น 
13) ปฏิบัติการชีวเคมีทางการแพทย์เบื้องต้น (ภาคภาษาอังกฤษ) 
14) ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (ภาคภาษาอังกฤษ) 
15) ปฏิบัติการสมุทรศาสตร์เคมี 

บุคลากรในงานห้องปฏิบัติการเคมี ตามโครงสร้างมีจ านวน 7 อัตรา ประกอบด้วย นัก
นักวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 อัตรา และพนักงานวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา โดยมีโครงสร้างการปฏิบัติงาน
และภาระหน้าที่รับผิดชอบการเป็นผู้ประสานรายวิชาปฏิบัติการตามต าแหน่งในแต่ละคน มี
รายละเอียด ดังนี้ 
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ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 คน มีรายละเอียดแต่ละคน ดังนี้ 
1. นางกาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล ท าหน้าที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ประสานรายวิชาปฏิบัติการ  

ต่าง ๆ ดังนี้ 
1.1 ปฏิบัติการหลักชีวเคมี 
1.2 ปฏิบัติการทักษะทางเคม ี
1.3 ปฏิบัติการชีวเคมีทางการแพทย์เบื้องต้น 
1.4 ปฏิบัติชีวเคมีทางการแพทย์เบื้องต้น (ภาคภาษาอังกฤษ) 

 

2. นางณภัทร ทัศนวิสุทธิ์ ท าหน้าที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ประสานรายวิชาปฏิบัติการต่าง ๆ ดังนี้ 
2.1 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 
2.2 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 

 

3. นางสาวรถพร พละศึก ท าหน้าที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ประสานรายวิชาปฏิบัติการต่าง ๆ ดังนี้ 
3.1 ปฏิบัติการหลักเคมีพ้ืนฐาน 
3.2 ปฏิบัติการสมุทรศาสตร์เคม ี
3.3 ปฏิบัติการหลักเคมีพ้ืนฐาน (ภาคภาษาอังกฤษ) 

 

4. นางสาวอัจฉราวดี ชูยิ้มพานิช ท าหน้าที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ประสานรายวิชาปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ดังนี้ 

4.1 ปฏิบัติการหลักเคมีวิเคราะห์ 1 
4.2 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 
4.3 เทคนิคพ้ืนฐานทางเคมีวิเคราะห์ส าหรับแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

 

5. ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัตนา จันทร์นาม ท าหน้าที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ประสานรายวิชา
ปฏิบัติการต่าง ๆ ดังนี้ 

5.1 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 
5.2 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์พื้นฐาน 1 
5.3 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (ภาคภาษาอังกฤษ) 

 

พนักงานต าแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ จ านวน  2 คน 
1. นางสาวอนงค์เนตร สายสาระ ท าหน้าที่เป็นพนักงานวิทยาศาสตร์ ผู้ประสานรายวิชา

ปฏิบัติการต่าง ๆ ดังนี้ 
1.1 ปฏิบัติการหลักเคมีพ้ืนฐาน 
1.2 ปฏิบัติการหลักเคมีพ้ืนฐาน (ภาคภาษาอังกฤษ) 
1.3 ปฏัติการเคมีอินทรีย์ 
1.4 ปฏิบัติการหลักชีวเคมี 
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1.5 ปฏิบัติการหลักเคมีวิเคราะห์ 
1.6 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (ภาคภาษาอังกฤษ) 
1.7 เทคนิคพ้ืนฐานทางเคมีวิเคราะห์ส าหรับแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

2. นางสาวณัฐฐิรา รัฐวิเศษ ท าหน้าที่เป็นพนักงานวิทยาศาสตร์ ผู้ประสานรายวิชาปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ดังนี้ 

2.1 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 
2.2 ปฏิบัติการชีวเคมีทางการแพทย์เบื้องต้น 
2.3 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์พื้นฐาน 1 
2.4 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 
2.5 ปฏิบัติการทักษะทางเคม ี
2.6 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 
2.7 ปฏิบัติการชีวเคมีทางการแพทย์เบื้องต้น (ภาคภาษาอังกฤษ) 

 
ผู้ เขียนคู่มือเล่มนี้ ปัจจุบันอยู่ในต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ งานห้องปฏิบัติการเคมี ฝ่าย

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ศูนย์เครื่องมือฯ ซึ่งท าหน้าที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ประสาน
รายวิชาปฏิบัติการทั้งสิ้น 4 รายวิชา โดยวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี เป็นหนึ่งในรายวิชาที่ผู้เขียนท า
หน้าที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ประสานรายวิชา 

โดยสรุป ผู้จัดท าคู่มือได้กล่าวถึง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติของ
ต าแหน่ง รวมถึงความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์  ซึ่งเป็นต าแหน่งของ
ผู้จัดท าคู่มือเล่มนี้ และภาพรวมของโครงสร้างองค์กรศูนย์เครื่องมือฯ โครงสร้างการบริหารศูนย์
เครื่องมือฯ โครงสร้างการปฏิบัติงานศูนย์เครื่องมือฯ โครงสร้างการปฏิบัติงานฝ่ายห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน โครงสร้างการปฏิบัติงานงานห้องปฏิบัติการเคมี ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
พ้ืนฐาน ซึ่งเป็นงาน และฝ่ายที่ผู้เขียนคู่มือสังกัด 
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ภำพที่ 2.5 โครงสร้างการปฏิบัติงาน งานห้องปฏิบัติการเคมี ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
ศูนย์เครื่องมือฯ 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 



 
 

บทท่ี 3 

หลักเกณฑ ์วิธีกำรปฏบิัติงำนและเงือ่นไข 

3.1 หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำน 
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องการเตรียมบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี ศูนย์เครื่องมือฯ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นคู่มือส าหรับนักวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ในการเตรียมบท
ปฏิบัติการส าหรับการเรียนการสอนและการให้บริการห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมทั้งด้านวัสดุ 
อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ
ให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาได้รับความรู้ และสามารถฝึกทักษะปฏิบัติการ
ครบถ้วนตามหลักสูตร และมีความปลอดภัยส าหรับการเรียนในห้องปฏิบัติการ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจึง
จ าเป็นต้องด าเนินการและปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อก าหนด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ท างาน คือ มาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรมบัญชีกลางกอง
การพัสดุภาครัฐ ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ รวมถึงจะต้องมีความรู้ พ้ืนฐานด้านต่าง ๆ คือ 
มาตรฐาน 5ส มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในห้องปฏิบัติการ 
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อุปกรณ์เครื่องแก้วพ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการ รวมถึงการจัดการ
สารเคมีในห้องปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

3.1.1 มำตรฐำนหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
คู่มือการเตรียมบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี ให้บริการการเรียนการสอน

ปฏิบัติการตามมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) ของ
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะ มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา ซึ่งเป็นการจัดการเรียนปฏิบัติการ
ให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนของหลักสูตร โดยการก าหนดวัตถุประสงค์และรายละเอียดของ
เนื้อหา แนวทางการปลูกฝังทักษะต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้พัฒนา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ
จุดมุ่งหมายของของรายวิชา ตลอดทั้งการก าหนดรายละเอียดระยะเวลาการเรียนของแต่ละบท
ปฏิบัติการ วิธีการเรียน และการประเมินผล ทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ผู้ประสานรายวิชาปฏิบัติการหลัก
ชีวเคมี จึงจ าเป็นต้องประสานกับอาจารย์ผู้สอนให้ชัดเจนก่อนให้บริการ เพ่ือจัดเตรียมความพร้อมของ
ห้องปฏิบัติการ วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ให้พร้อมและเพียงพอต่อการเรียน
การสอนปฏิบัติการ เพ่ือให้เป็นตามมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
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3.1.2 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.
2560 กรมบัญชีกลำง กองกำรพัสดุภำครัฐ 

การให้บริการบทปฏิบัติการต่าง ๆ ในทุกรายวิชาปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือฯ นั้นบุคลากร
ศูนย์เครื่องมือฯ โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จะต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 
วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในบทปฏิบัติการ ดังนั้นจึงจะต้องปฏิบัติตาม ระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560 กรมบัญชีกลาง 
กองการพัสดุภาครัฐ ซึ่งระเบียบ มี 10 หมวด 223 ข้อ โดยใน 10 หมวด ประกอบด้วย 

หมวดที่ 1 ข้อความทั่วไป 
หมวดที่ 2 การซื้อหรือจ้าง 
หมวดที่ 3 การจ้างที่ปรึกษา 
หมวดที่ 4 การจ้างงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
หมวดที่ 5 การท าสัญญาและหลักประกัน 
หมวดที่ 6 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
หมวดที่ 7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
หมวดที่ 8 การทิ้งงาน 
หมวดที่ 9 การบริหารพัสดุ 
หมวดที่ 10 การร้องเรียน 
โดยจะมีหมวดที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือ หมวดที่ 1 ข้อความทั่วไป หมวดที่ 2 การซื้อหรือจ้าง  

หมวดที่ 6 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ  หมวดที่ 9 การบริหารพัสดุ และหมวดที่ 10 การ
ร้องเรียน     

และนอกจากนี้ กฎกระทรวงฉบับที่ 4 เกี่ยวข้องกับการก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างใน
การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาทให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ในที่นี้จึงขอสรุปเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

(1) กำรด ำเนินกำรด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามระเบียบนี้  ด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐ ด าเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่าน
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e -
GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด ให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเอกสารประกอบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
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(2) กำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
1) เมื่อได้รับวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ที่ได้รับมอบหมายต้อง

ด าเนินการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ 
2) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี้ 

ก) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
ข) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
ค) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
ง) รายการอื่น ๆ ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

3) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายระบบสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางหรือของหน่วยงานของรัฐตามวิธีที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

(3) กำรตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ

ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันหรือไม่หาก
ปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอมีผลประโยชน์ร่วมกัน ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผู้ยื่น
ข้อเสนอดังกล่าวทุกรายการออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น 

(4) กระบวนกำรซื้อหรือจ้ำง 
1) จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
2) แสดงรายละเอียดของรายงานขอซื้อขอจ้าง ดังนี้ 

ก) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อจ้าง 
ข) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
ค) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
ง) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุ

วงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 
จ) ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น 
ฉ) วิธีซื้อหรือจ้างหรือเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
ช) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
ซ) ข้อเสนออ่ืน ๆ เช่น อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการซื้อหรือจ้าง 

เป็นต้น 
(5) คณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำง 
ในการด าเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อ

หรือจ้าง เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ 
แล้วแต่กรณี คือ 

1) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ 
2) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
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3) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 

4) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  

(6) วิธีกำรซื้อหรือจ้ำง 
การซื้อหรือจ้างสามารถกระท าได้ 3 วิธี ดังนี้ 

1) ประกำศเชิญชวนทั่วไป 
ก) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นการซื้อจ้างที่มีรายละเอียดลักษณะเฉพะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้า

หรืองานบริการที่มีมาตรฐาน และได้ก าหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้าโดยให้ด าเนินการในระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 

ข) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นการซื้อจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท และเป็นสินค้าหรืองาน

บริการที่ไม่ได้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณ์เฉพาะของพัสดุในระบบข้อมูลสินค้า สินค้า (e-catalog) 
โดยให้ด าเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) ตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 

ค) วิธีสอบราคา 
การซื้อการจ้างครั้งหนึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 

ให้กระท าได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีข้อจ ากัดในการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ท า
ให้ไม่สามารถด าเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ 
ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่อาจด าเนินการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในรายงานขอซ้ือขอจ้าง 

2) วิธีคัดเลือก 
จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ

ก าหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่
ก าหนดน้อยกว่า 3 ราย โดยให้ค านึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอ พร้อม
จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่คณะกรรมการท าหนังสือเชิญชวน 

3) วิธีเฉพำะเจำะจง 
จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ

ก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา 
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3.1.3 ระเบียบกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรศูนย์เครื่องมือฯ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
ศูนย์เครื่องมือฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้บริการห้องปฏิบัติการเพ่ือการเรียนการสอนบท

ปฏิบัติการของรายวิชาปฏิบัติการต่าง ๆ ในปัจจุบันให้บริการห้องปฏิบัติการเพ่ือเรียนการสอนใน 9 
ส านักวิชา ดังนี้ คือ (1) ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ (2) ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร (3) ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร (4) ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ (5) ส านักวิชาสห
เวชศาสตร์ (6) ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (7) ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ (8) ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
(9) ส านักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และอีก 2 วิทยาลัยคือ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
นานาชาติ และวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี  

ดังนั้นเพ่ือให้มีแนวปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือฯ เป็นไปในทิศทางดียวกัน
ศูนย์เครื่องมือฯ จึงประกาศระเบียบการใช้บริการห้องปฏิบัติการ ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
รายละเอียด ตามภาพที่ 3.1 และนอกจากนี้เพ่ือให้มีความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ และมี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการแต่งกาย ดังนั้นศูนย์เครื่องมือฯ จึงมีข้อปฏิบัติการแต่งกายใน
ห้องปฏิบัติการที่ถูกต้อง รายละเอียดดังภาพที่ 3.2   
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ภำพที่ 3.1 แสดงประกาศระเบียบการใช้บริการห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือฯ 
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ภำพที่ 3.2 แสดงข้อปฏิบัติการแต่งกายในห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือฯ 
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3.1.4 มำตรฐำน 5ส 

ศูนย์เครื่องมือฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้น ากระบวนการ 5ส มาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นระบบ มีแนวปฏิบัติ ที่เหมาะสมสามารถน ามาใช้เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างานให้ดีขึ้น ทั้งในส่วนงานด้านการผลิตและด้าน
การบริการ ซึ่งน ามาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานขององค์กร ได้อีกทางหนึ่ง  และยังเป็น
เครื่องมือส าหรับสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประกอบด้วย สะสาง-สะดวก-สะอาด-สุขลักษณะ-
สร้างนิสัย เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานในห้องปฏิบัติการ 

 

(1) วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 5ส  
ศูนย์เครื่องมือฯ ด าเนินงานระบบ 5ส ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง และการ

เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุขเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บุคลากรมีความสุขกับการปฏิบัติงานใน
สภาพแวดล้อมที่สะอาด เป็นระเบียบ มีความปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานด าเนินงานได้ตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
จึงจ าเป็นต้องปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน 5ส ที่ก าหนด โดยมีวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการ
ด าเนินงาน ดังตารางที่ 3.1 

 

ตำรำงท่ี 3.1 แสดงวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงาน 5ส 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 

1. เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมในการ
ท างานที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มี
ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และ
มีความสะอาด 

1. ไม่มีอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนเนื่องจากสภาพแวดล้อมในการท างานที่
ไม่เหมาะสม 
2. บุคลากรและนักศึกษามีคะแนนความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาด และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการท างาน เพื่อ
เป็นพื้นฐานของการก้าวไปสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสมรรถนะสูง 

1. คะแนนประเมิน 5ส ของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมี
คะแนนประเมินตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไป 
2. การส่งเข้าประกวดรางวัล 5ส ระดับประเทศอย่างน้อย 3 
หน่วยงาน 

3. เพ่ือให้มีการด าเนินงาน 5ส เป็น
กิจกรรมพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน
ในทุกระดับจนกลายเป็น
วัฒนธรรมองค์กร 

1. ทุกหน่วยงานมีการประเมินตนเองเป็นประจ าทุก 2 เดือน 
2. หน่วยงานมีการพัฒนา 5ส อย่างต่อเนื่องในมาตรฐานที่ยังไม่
ผ่านการประเมินรอบก่อนจากกรรมการ 
3. ทุกหน่วยงานมีวิทยากร 5ส ประจ าหน่วยงานอย่างน้อย 1 คน 
4. บุคลากรทุกคนต้องได้รับการอบรมเรื่องความรู้พ้ืนฐาน 5ส 
ร้อยละ 100  

 

ที่มา: ข้อมูลนโยบาย 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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(2) คณะกรรมกำร 5ส และบทบำทหน้ำที่ 
การด าเนินงานมาตรฐาน 5ส ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้นั้น 

คณะกรรมการหรือคณะท างานด้านต่าง ๆ จึงมีความส าคัญ เพ่ือรับผิดชอบในการขับเคลื่อนกิจกรรม 
คิดรูปแบบ ก าหนดมาตรฐานทั้งส่วนที่เป็นส านักงาน และมาตรฐานพื้นที่ ประเมินการปฏิบัติงาน และ
การประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กร หรือหน่วยงานรับทราบและสามารถด าเนินงานไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยมีคณะท างานด้านต่าง ๆ และมีบทบาทหน้าที่ ดังตารางที่ 3.2 

 
ตำรำงท่ี 3.2 แสดงคณะท างาน และบทบาทหน้าที่ของคณะท างาน 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

คณะกรรมกำร บทบำทหน้ำที่ 

ด้านวิชาการ 

1. จัดท า พัฒนา ปรับปรุงคู่มือ 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
2. จัดฝึกอบรม 5ส ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัย 
3. พัฒนาบุคลากรให้ได้รับการขึ้นทะเบียนฝึกอบรม 5ส 
4. ประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

ด้านมาตรฐาน 

1. พัฒนา ทวนสอบ ปรับปรุงมาตรฐานกลาง 5ส ของพ้ืนที่ต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
และเหมาะสม 
2. ประสานงานให้ค าปรึกษา หน่วยงานต่าง ๆ เรื่องมาตรฐานกลาง 5ส และ
มาตรฐานพ้ืนที่ของแต่ละหน่วยงาน 

ด้านประเมิน 

1. จัดท าแบบฟอร์มและแนวทางการตรวจประเมิน 
2. ก าหนดพ้ืนที่การตรวจประเมิน 
3. ก าหนดชุดคณะกรรมการตรวจประเมินในพ้ืนที่ต่าง ๆ ตามก าหนดเวลา 
4. สรุปผลการตรวจและรายงานผลการตรวจประเมิน 5ส ต่อคณะกรรมการ 5ส 

ด้าน
ประชาสัมพันธ์ 

1. สื่อสารการด าเนินงาน 5ส อย่างต่อเนื่องในหลากหลายรูปแบบ เพ่ือให้เข้าถึง
บุคลากร และการขับเคลื่อนผ่านเว็บไซต์ 5ส 
2. ประชาสัมพันธ์ จูงใจ เชิญชวนให้บุคลากรทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 5ส 
3. ด าเนินการด้านพิธีการต่าง ๆ ของการจัดกิจกรรม 5ส 
4. หน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ 

 

ที่มา: ข้อมูลนโยบาย 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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 (3) มำตรฐำนพื้นที่ห้องปฏิบัติกำร 5ส 

ซึ่งในการน ากระบวนการ 5ส มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับการให้บริการบท
ปฏิบัติการในรายวิชาปฏิบัติการ ดังนั้น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้คณะกรรมการ 5ส ของ
มหาวิทยาลัย จึงมีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการ 5ส Green (ฉบับ 16 มิถุนายน 
2563) โดยมีมาตรฐาน จ านวน 20 มาตรฐาน ดังนี้ 

1) มาตรฐานกลาง บอร์ด 5ส ประจ าหน่วยงาน 
2) มาตรฐานกลาง ป้ายบ่งชี้ 
3) มาตรฐานกลาง ตู้เก็บเอกสาร 
4) มาตรฐานกลาง แฟ้มเอกสาร 
5) มาตรฐานกลาง คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
6) มาตรฐานกลาง อุปกรณ์ส านักงาน (โทรศัพท์/โทรสาร/พรินเตอร์/เครื่องถ่ายเอกสาร) 
7) มาตรฐานกลาง แผงสวิทซ์ไฟ 
8) มาตรฐานกลาง เครื่องปรับอากาศ 
9) มาตรฐานกลาง ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และระบบเครือข่าย 
10) มาตรฐานกลาง การดูแลถังดับเพลิง 
11) มาตรฐานกลาง ตู้น้ าดื่ม 
12) มาตรฐานกลาง บริเวณพ้ืนที่โดยรอบอาคาร 
13) มาตรฐานกลาง การประหยัดพลังงาน 
14) มาตรฐานพ้ืนที่ ห้องปฏิบัติการ 
15) มาตรฐานพ้ืนที่ วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องแก้ว/ผลิตภัณฑ์/ชิ้นงาน/ตัวอย่าง 
16) มาตรฐานพ้ืนที่ สถานที่เก็บ/ตู้เก็บ/ชั้นวาง สารเคมี 
17) มาตรฐานพ้ืนที่ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์/ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
18) มาตรฐานพ้ืนที่ การจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ (Waste) 
19) มาตรฐานพ้ืนที่ ถังขยะ 
20) มาตรฐานพ้ืนที่ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

(ที่มา: คณะกรรมการกลาง 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ , 2563) ซึ่งห้องปฏิบัติการ ได้น าเกณฑ์
มาตรฐานพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการ 5ส ก าหนดนี้มาใช้ในการจัดการห้องปฏิบัติการส าหรับการให้บริการบท
ปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
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3.1.5 มำตรฐำนควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำร 
 การให้บริการบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี สิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งอีกอย่างหนึ่งคือ

การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการมีความปลอดภัย
สูงสุด ดังนั้นห้องปฏิบัติการเคมี ซึ่งเป็นห้องที่ให้บริการบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี  
ได้ท าการยกระดับห้องปฏิบัติการให้มีความปลอดภัย โดยการน าห้องปฏิบัติการเข้าสู่ โครงการ
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of Safety 
Practice of Research Laboratory in Thailand “ESPReL) โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 โครงการ
ดังกล่าวนี้  มีแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการเ พ่ือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของ
สถาบันการศึกษาในองค์กรของรัฐและเอกชนในประเทศไทย เป็นการจัดการเชิงระบบของสถาบัน
หรือองค์กรเพ่ือให้ห้องปฏิบัติการเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยส าหรับการท างานของผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก่อน
หน้านี้ยังไมป่รากฏชัดเจน เพราะในโครงสร้างของสถาบันหรือองค์กรไม่มีหน่วยงานก ากับดูแลเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการท างาน ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากไม่มีกฎหมายบังคับชัดเจน แม้ว่าจะมีการ
บังคับใช้กฎหมายควบคุมก ากับดูแลการใช้สารเคมีรวมทั้งการคุ้มครองแรงงานและการควบคุมอาคาร
ที่มีสาระมุ่งเน้นความปลอดภัยในการท างานและรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม แต่การบังคับใช้
กฎหมายที่กล่าวมามิได้ครอบคลุมถึงหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษา (ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555, น. 17) 

ดังนั้นโครงการดังกล่าวนี้ มีระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ โดย
ก าหนดว่า “ความปลอดภัย” คือเป้าหมายหลักของการที่จะท าให้ห้องปฏิบัติการมีความปลอดภัย จึง
จ าเป็นต้องมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีโครงสร้างการบริหารจัดการ และผู้รับผิดชอบ
งานด้านต่างๆ อย่างชัดเจน มีนโยบายเป็นเครื่องก าหนดทิศทางการท างาน การด าเนินงานต่างๆ ต้อง
ใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน จึงมีการแบ่งงานออกเป็นกลุ่มตามลักษณะของงาน เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้คล่องและง่ายต่อการก ากับดูแลติดตาม ตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงและแก้ไขได้ทันกาล ซึ่ง
เป็นหัวใจส าคัญของการป้องกันและลดความเสี่ยง จึงแบ่งระบบบริหารจัดการความปลอดภัย มี
องคป์ระกอบ 7  ด้าน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกัน ดังแสดงในภาพที ่3.3 
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ภำพที่ 3.3 องค์ประกอบหลักของห้องปฏิบัติการปลอดภัย 

(ท่ีมา: โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย 
(Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand “ESPReL” 2555) 

 

(1) กำรบริหำรระบบกำรกำรจัดกำรควำมปลอดภัย 
เมื่อก าหนดแล้วว่าความปลอดภัยเป็นเป้าหมายหลักของเรื่องนี้ องค์กรต้องมีนโยบายในการ

บริหารจัดการมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ มีหน่วยงานและผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย
ให้มีภาระหน้าที่ในด้านนี้โดยเฉพาะมีแผนงานหรือยุทธศาสตร์ที่ตรงเป้าและชัดเจน ด าเนินการได้จริง 
มีการก ากับดูแลความปลอดภัยในทุกระดับ (มหาวิทยาลัย ศูนย์เครื่องมือฯ ส านักวิชา ฝ่าย
ห้องปฏิบัติการ) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันจนเกิดผลได้จริง ทั้งหมดนี้จะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความ
มุ่งม่ันจริงจังขององค์กร ซึ่งส าคัญมากส าหรับการขับเคลื่อนระบบ 

 (2)  ระบบกำรจัดกำรสำรเคมี 
สารเคมีเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญที่สุดของห้องปฏิบัติการ เพราะห้องปฏิบัติการมีสารเคมีเป็น

จ านวนมาก และมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย จากความเป็นอันตรายและพิษ ตามคุณสมบัติและ
ปริมาณของสารที่ได้รับ การจัดการสารเคมี คือ ต้องมีการควบคุมดูแลให้มีสารเคมีเท่าที่จ าเป็น และมี
การจัดเก็บที่เหมาะสม มีการเคลื่อนย้ายที่ปลอดภัย และมีการใช้อย่างระมัดระวัง ซึ่งต้องเป็นการ
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จัดการทั้งระบบ เพ่ือที่จะได้ทราบว่าห้องปฏิบัติการมีสารเคมีอะไรบ้าง และมีความเป็นอันตราย
อย่างไร 

การจัดการสารเคมีต้องมีระบบการจัดการอย่างครบวงจรโดยมีการจัดการด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1) การจัดการข้อมูลสารเคมี และเชื่อมโยงกับเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety 

Data Sheet, SDS) 
2) การจัดเก็บสารเคมี 
3) การส ารวจและคัดออกสารเคมีในห้องปฏิบัติการที่หมดอายุและเลิกใช้แล้ว 
4) การเคลื่อนย้ายสารเคมี 
5) การจัดการของเสีย 
6) การตรวจติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงาน 

(3) ระบบกำรจัดกำรของเสีย 
ของเสียและขยะทางห้องปฏิบัติการ เป็นปัจจัยเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งที่ต้องมีการจัดการอย่าง

เป็นระบบเพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีหกรั่วไหล และแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกห้องปฏิบัติการ 
การด าเนินการเก่ียวกับของเสียและขยะ ประกอบด้วย 

1) การจัดการข้อมูลของเสียสารเคมี 
2) การจ าแนกประเภทของของเสีย 
3) การรวบรวมและการจัดเก็บของเสีย 
4) การบ าบัดและการก าจัดของเสีย 
5) การตรวจติดตาม ประเมิน รายงานผลด้านต่าง ๆ ของการจัดการของเสีย 

(4) ลักษณะทำงกำยภำพของห้องปฏิบัติกำร อุปกรณ์ และเครื่องมือ  
ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ หมายถึงลักษณะเชิงสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 

ประกอบด้วย พ้ืนที่การใช้งานจริง วัสดุที่ใช้ ระบบสัญจร ระบบไฟฟ้าและระบายอากาศ ระบบ
สาธารณูปโภค และระบบฉุกเฉิน เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 
โดยดูจาก ดังนี้ 

1) ปัจจัยทางกายภาพที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัย 
2) การส ารวจปัจจัยทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ 

(5) ระบบกำรป้องกันและแก้ไขภัยอันตรำย  
ภัยอันตรายในห้องปฏิบัติการมีหลายอย่าง และมีวิธีป้องกันและแก้ไขได้หลายรูปแบบ

นอกจากนีย้ังมีผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย การด าเนินการป้องกันแก้ไข ประกอบด้วย  
1) การบ่งชี้อันตรายและประเมินปัจจัยเสี่ยง 
2) การสื่อสารเรื่องความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการ 
3) การก าหนดข้อบังคับและระเบียบของห้องปฏิบัติการ 
4) แผนการป้องกันและโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน 
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5) อุปกรณ์ป้องกันและการระงับภัย 
6) รายงานการเกิดภัยอันตรายในห้องปฏิบัติการ 
7) การประเมินผลการป้องกันและลดความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการ 

(6) กำรให้ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร 
การฝึกอบรมให้กับบุคลากรภายในองค์กร/ หน่วยงานในเรื่องของความปลอดภัย เป็นเรื่อง

จ าเป็นอย่างยิ่ง แม้ว่าจะมีระบบการบริหารจัดการที่ดี แต่ถ้าบุคลากรในองค์กร/ หน่วยงานขาดความรู้
และทักษะ ขาดความตระหนัก และเพิกเฉยแล้วก็อาจท าให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่าง ๆ ได้ 
การฝึกอบรมให้ความรู้จะช่วยให้ทุกคนเกิดความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ หรือ
ท างานที่เก่ียวข้องกับสารเคมีได้อย่างปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัยได้มาก  

 

(7) กำรจัดกำรข้อมูลและเอกสำร 
การด าเนินการด้านต่าง ๆ ของระบบบริหารจัดการบริหารจัดการเพ่ือความปลอดภัยของ

ห้องปฏิบัติการต้องมีการส ารวจ รวบรวมรายงานและประมวลข้อมูล  การตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินการ ของระบบบริหารจัดการ ซึ่งจ าเป็นส าหรับการทบทวนแนวทางการ
ด าเนินการเพ่ือพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบบริหารจัดการเพ่ือความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการจึงต้องมีระบบการจัดการข้อมูลและเอกสารที่ใช้ในการด าเนินการ เพ่ือประมวลผลของ
การบริหารจัดการได้ง่ายและรวดเร็ว และเพ่ือใช้ในการตัดสินใจบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับ
ห้องปฏิบัติการที่มิใช่แต่เฉพาะเรื่องความปลอดภัย 

 
3.1.6 อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยในห้องปฏิบัติกำร 
    ห้องปฏิบัติการที่ปลอดภัย ส าหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ จะต้องมี อุปกรณ์ป้องกัน

อันตรายในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและมีการตรวจสอบการใช้งานอย่างสม่ าเสมอ โดยอุปกรณ์
ดังกล่าว ประกอบด้วย 

(1) ฝักบัวฉุกเฉิน (Emergency shower)  
เป็นอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับทุกห้องปฏิบัติการ ใช้ในกรณีเกิดอุบัติเหตุสารเคมีหกรดตัว ซึ่ง

อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต หรือทุพลภาพต่อผู้ปฏิบัติงานได้  บริเวณที่ติดตั้งฝักบัวฉุกเฉิน
ควรอยู่ในระยะที่ห่างใช้เวลาไม่เกิน 10 วินาทีจากจุดปฏิบัติงาน ไม่ควรวางสิ่งของกีดขวางเส้นทาง 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก ใช้เวลาในการล้างตัวไม่ต่ ากว่า 15 นาที เพ่ือให้แน่ใจ
ว่าสารเคมีได้ถูกชะล้างจนหมด ควรมีการก าหนดการตรวจสอบฝักบัวฉุกเฉินอย่างน้อยทุก 3 เดือน 

 

(2) อุปกรณ์ล้ำงตำฉุกเฉิน (Emergency eyewash)  
เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ ที่จ าเป็นอย่างยิ่งในห้องปฏิบัติการ โดยในห้องปฏิบัติการเคมี ศูนย์

เครื่องมือฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นแบบชนิดเคลื่อนย้ายได้ แต่ห้องปฏิบัติการท าการติดตั้งและมี
ป้ายบอกอย่างชัดเจน สถานที่ติดตั้งควรอยู่ในระยะที่ห่างไม่เกิน 10 วินาที จากจุดปฏิบัติงาน และไม่
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ควรวางสิ่งของกีดขวางเส้นทาง เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก ควรใช้เวลาในการล้าง
ตาไม่ต่ ากว่า 15 นาที เพ่ือให้แน่ใจว่าสารเคมีได้ถูกชะล้างจนหมด และควรมีการก าหนดการเปลี่ยนน้ า
และตรวจสอบสภาพในทุก 1 เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 3.4 ฝักบัวฉุกเฉิน (Emergency shower) และอุปกรณ์ล้างตาฉุกเฉิน (Emergency eyewash) 
 

(3) ถังดับเพลิง ถังดับเพลิงโดยท่ัวไป มี 5 ประเภท ดังนี้ 
1) ถังดับเพลิงประเภทผงเคมี (Dry chemical powder) 
2) ถังดับเพลิงประเภทน้ า (Water) 
3) ถังดับเพลิงประเภทโฟม (Foam) 
4) ถังดับเพลิงประเภทสารเหลวระเหย (Halon) 
5) ถังดับเพลิงประเภทแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide) 
ห้องปฏิบัติการเคมี มีถังดับเพลิงชนิดผงเคมี (Dry chemical powder) ซึ่งเป็นถังสีแดง

ติดประจ าห้องปฏิบัติการ โดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน และก าหนดให้มีการตรวจเช็คสภาพถัง
ดับเพลิงทุกเดือน 
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ภำพที่ 3.5 ถังดับเพลิงประจ าห้องปฏิบัติการเคมี 

 
3.1.7 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในห้องปฏิบัติกำร (Personal protective equipment) 
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วยอุปกรณ์เพ่ือป้องกันอันตรายส่วน

บุคคล ที่ใช้สวมใส่ หรือใช้เพ่ือป้องกันอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือหลายส่วนบนร่างกาย เช่น ป้องกัน
ตา (Eye protection) ป้องกันหน้า ป้องกันมือ ป้องกันเท้า ป้องกันระบบทางเดินหายใจ  แว่นตากัน
สารเคมีเข้าตา (goggles) เสื้อกาวน์ (Laboratory coat) รองเท้าหุ้มส้น ถุงมือชนิดต่าง ๆ หน้ากาก
ป้องกันไอระเหยต่อระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น อุปกรณ์เหล่านี้ ควรใช้ควบคู่ไปกับการจัดการและ
มาตรการด้านการจัดการความปลอดภัยอ่ืน ๆ ในห้องปฏิบัติการ เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ใดที่สามารถ
ป้องกันอันตรายได้ 100 เปอร์เซ็นต์ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ มีดังนี้  

 (1) แว่นตำกันสำรเคมีเข้ำตำ (Goggles)   
อุปกรณ์เหล่านี้ ประกอบด้วยแว่นตาประเภทต่าง ๆ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการใช้เพ่ือป้องกัน

การใช้ในระดับที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามผู้ใช้งานควรมีการตรวจสอบและท าความสะอาด
อย่างสม่ าเสมอ และก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ท าปฏิบัติการ ต้องใส่แว่นตลอดเวลาที่มีการท าหรือ
การเรียนปฏิบัติการ รูปแบบแว่นตากันสารเคมีเข้าตา รูปแบบดังแสดงในภาพที่ 3.6 

 
 
 
 
 
            

ภำพที่ 3.6  แว่นตากันสารเคมีเข้าตา (Goggles) ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ 
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(2) เสื้อกำวน์ (Laboratory coat) 
ใช้สวมทับชุดปกติระหว่างปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนจากฝุ่นผง 

ตลอดจนการหกกระเซ็นของสารเคมี เสื้อกาวน์ควรใช้เนื้อผ้าฝ้าย หรือท าจากใยสังเคราะห์ประเภท 
Tyvek หรือ Nomex ไม่ควรใช้วัสดุประเภท Rayon หรือ Polyester เนื่องจากเป็นวัสดุที่ติดไฟง่าย  
ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สวมใส่ เสื้อกาวน์ควรถอดทุกครั้งที่ออกจากห้องปฏิบัติการ รวมถึงต้องมี
การซักท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ และถ้าเป็นไปได้เสื้อกาวน์ควรแยกซัก หรือไม่ควรซักรวมกับ
เสื้อผ้าอื่น เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของสารเคมี หรือสิ่งที่ปนเปื้อนมากับเสื้อกาวน์ ดังแสดงในภาพ
ที่ 3.7 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภำพที่ 3.7 เสื้อกาวน์ (Laboratory coat) 
 
(3) ถุงมือ  
ถุงมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการแบ่งได้เป็นหลายประเภท การจะเลือกใช้ถุงมือประเภทใด ขึ้นอยู่

กับชนิด และประเภทของสารเคมีที่จะต้องปฏิบัติงานด้วย ควรหลีกเลี่ยงการใช้ถุงมือกันความร้อนหรือ
ความเย็นที่ท าจากวัสดุ Asbestos เนื่องจากเป็นวัสดุที่อาจก่อให้เกิดมะเร็ง (Carcinogen) ถุงมือที่ใช้
กันสารเคมี ควรท าจากยางธรรมชาติ หรือ วัสดุประเภท Neoprene , Polyvinyl chloride , Nitrile 
ถุงมือที่ใช้กับงานทางชีววิทยามักท าจาก Vinyl หรือ Latex อย่างไรก็ตามหลักในการท างานการปฏิบัติ
ทีส่ าคัญก่อนใช้ถุงมือ ทุกครั้งควรตรวจสอบสภาพของถุงมือก่อนใช้ นอกจากนี้เมื่อเลิกใช้ก่อนที่จะถอด
ถุงมือออกควรล้างมือก่อน และจะต้องถอดถุงมือทุกครั้งก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ และไม่ควรสวม
ถุงมือไปจับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ลูกบิดประตู โทรศัพท์ ปากกา เป็นต้น ทั้งนีเ้พ่ือป้องกันการปนเปื้อน
ของสารเคมีไปยังอุปกรณ์เหล่านั้น ถุงมือต่าง ๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ ดังแสดงในภาพที่ 3.8 
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ภำพที่ 3.8  ถุงมือต่าง  ๆ ในห้องปฏิบัติการ 
(4) รองเท้ำ  

ควรสวมรองเท้าตลอดเวลาที่ ปฏิบัติ งานในห้องปฏิบัติการ รองเท้าที่ ใช้สวมใส่ ใน
ห้องปฏิบัติการ ต้องเป็นรองเท้าที่ปกปิดนิ้วเท้า และปิดด้านหลังเท้า เพ่ือป้องกันเท้ากรณีเกิดการหก 
กระเซ็นของสารเคมี ทั้งนี้ไม่ควรใส่รองเท้าแตะ หรือรองเท้าส้นสูง ตัวอย่างรูปแบบรองเท้าที่สวมใน
ห้องปฏิบัติการเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย ดังแสดงในภาพที่ 3.9 

 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 3.9 รองเท้าที่สวมในห้องปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย 

 
(5) อุปกรณ์ช่วยหำยใจและหน้ำกำกป้องกันไอระเหย (Respirator and face mask)  
อุปกรณ์ช่วยหายใจ และหน้ากากป้องกันไอระเหย เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เมื่อต้องปฏิบัติงานกับ

สารเคมีที่มีไอ เป็นอันตรายต่อระบบท างเดินหายใจ เช่น สารจ าพวกตัวท าละลายต่าง ๆ สารละลาย
แอมโมเนีย สารละลายฟอร์มาลิน เป็นต้น หน้ากากป้องกันไอระเหยดังแสดงในภาพที่ 3.10 

ภำพที่ 3.10 หน้ากากป้องกันไอระเหย 
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3.1.8 อุปกรณ์เครื่องแก้วพื้นฐำนในห้องปฏิบัติกำร 
อุปกรณ์เครื่องแก้วพ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการ การแบ่งประเภทของเครื่องแก้ว จัดแบ่งได้

หลายแบบขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่ง โดยอาจจัดประเภทของเครื่องแก้ว ตามวัตถุประสงค์ 
ตามล าดับชั้นตามคุณภาพ หรือวิธีการสอบเทียบ (อุมาพร สุขม่วง, 2562, น.15)  ตามรายละเอียด 
ดังนี้  

(1) กำรเลือกเครื่องแก้วตำมวัตถุประสงค์กำรใช้งำน  
เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการจะแบ่งการใช้งานเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เครื่องแก้วที่ใช้ส าหรับ

วัดปริมาตรของเหลว (Volumetric glasswares) และเครื่องแก้วที่ใช้ส าหรับงานอื่นที่ไม่ใช่เพ่ือการวัด
ปริมาตร       

1) เครื่องแก้วที่ใช้ส าหรับวัดปริมาตรของเหลว มีดังนี ้                
ก) ปิเปตวัดปริมาตร (Volumetric pipette) ใช้ส าหรับถ่ายของเหลวที่ต้องการ

ปริมาตรที่มีความแม่น และความเที่ยงตรงสูง มีขีดแสดงปริมาตรเพียงขีดเดียว ดังนั้นจึงวัดปริมาตรได้
เพียงค่าเดียว เช่น Volumetric pipette ที่มีความจุ 10 มิลลิลิตร จะวัดปริมาตรของของเหลวได้
เฉพาะ 10 มิลลิลิตร เทา่นั้น               

ข) ปิเปตแบบใช้ตวง (Graduated pipette) มีขีดแบ่งปริมาตรได้หลายขีด ความ
ละเอียดของการแบ่งขีดปริมาตรขึ้นอยู่กับขนาด และความถูกต้องของปริมาตรที่ต้องการ                     

ค) ไมโครปิเปต (Micropipettes) คือ อุปกรณ์ที่มีความแม่นย าในการดูดจ่าย 
ของเหลวปริมาณน้อย ๆ โดยทั่วไป ไมโครปิเปต จะมีส่วนประกอบ เช่น หน้าปัดส าหรับปรับปริมาตร
ที่ต้องการ, ปุ่มส าหรับกดดูดจ่ายสาร, ปุ่มในการปลดทิป เป็นต้น โดยมีขนาดปริมาตร 2 ถึง20 
ไมโครลิตร, 10 ถึง100 ไมโครลิตร 20 ถึง 200 ไมโครลิตร และ 100 ถึง 1,000 ไมโครลิตร  

ง) ขวดวัดปริมาตรเป็นขวดแก้วคอยาว มีขีดแสดงปริมาตรก ากับอยู่รอบคอขวด 
เพียงขีดเดียว และมีจุกปิดด้านบน เพ่ือใช้ปิดเวลาเขย่าสารให้เข้ากัน ใช้ส าหรับเตรียมสารละลายที่
ต้องการ ความเข้มข้นแน่นอน รวมทั้งใช้เจือจางสารเพ่ือให้ได้ความเข้มข้นและปริมาตรที่ต้องการ  
    จ) บิวเรต (Burette) เป็นอุปกรณ์วัดปริมาตรที่มีขีดบอกปริมาตรต่าง ๆ และมีก็อก 
ส าหรับเปิดและปิด เพ่ือบังคับการไหลของของเหลว บิวเรตเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ มีขนาด
ตั้งแต่ 25 มิลลิลิตร จนถึง 100 มิลลิลิตร บิวเรตสามารถวัดปริมาตรได้อย่างใกล้เคียงความจริงมาก
ที่สุด แต่ก็ยังมีความผิดพลาดอยู่เล็กน้อย ซึ่งข้ึนอยู่กับขนาดของบิวเรต  

ฉ) กระบอกตวง ใช้ส าหรับวัดปริมาตรโดยประมาณของของเหลว มีหลายขนาด ที่ใช้
ในห้องปฏิบัติการเคม ีมีขนาดต้ังแต่ 10 มิลลิลิตร ถึง 500 มิลลิลิตร 

 

2) เครื่องแก้วที่ใช้ส าหรับงานอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการวัดปริมาตร ดังนี้ 
 ก) ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer flask) ท าด้วยแก้ว มีหลายขนาดตั้งแต่ขนาด 25 มิลลิลิตร 

จนถึงขาด 500 มิลลิลิตร ใช้ส าหรับใส่สารละลายการทดลองไทเทรตชั่น (Titration) และการทดลอง
อ่ืน ๆ  
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ข) บีกเกอร์ (Beaker) เป็นเครื่องแก้วที่ใช้เพื่อบรรจุสารเคมีเพ่ือให้ความร้อน ผสมสาร 
หรือท าปฏิกิริยากัน มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกก้นแบน ปากแบะออกเล็กน้อยและมีจงอยเพ่ือช่วยใน
การเทสาร ขนาดของบีกเกอร์ที่พบได้โดยทั่วไปจะมีตั้งแต่ 25 มิลลิลิตร ไปจนถึง 5 ลิตร ซึ่งมักจะมีขีด
บอกปริมาตรไว้ด้วย แต่มิได้มีจุดประสงค์ไว้เพ่ือการตวงของเหลวได้อย่างแม่นย า บีกเกอร์ที่นิยมใช้ใน
ห้องปฏิบัติการท าจากแก้วทนไฟ  

ค) ขวดใส่สารละลาย หรือขวดใส่สารเคมี (Reagent bottle) ใช้ส าหรับใส่สารเคมีที่
เตรียมเสร็จแล้ว และต้องการเก็บไว้ใช้ในภายหลัง มีหลายแบบให้เลือกใช้ แบบแก้ว หรือพลาสติกชนิด
โพลิพลีลีน หรือโพลีเอททิลีน สีชา หรือใสไม่มีสี ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับ
สารเคมี ซึ่งสารเคมีบางตัวมีฤทธิ์กัดแก้ว ต้องเลือกใช้ขวดเก็บเป็นพลาสติก หากสารเคมีท าปฏิกิริยา
กับพลาสติก ก็ต้องเก็บในขวดแก้ว สารเคมีบางตัวต้องระวังไม่ให้ถูกแสง เมื่อถูกแสงจะสลายตัว ต้อง
เก็บในขวดสีชา 

 

(2) กำรเลือกเครื่องแก้วตำมล ำดับชั้นคุณภำพ 
ในห้องปฏิบัติการหากแบ่งเครื่องแก้วตามระดับชั้นคุณภาพเครื่องแก้ว จะแบ่งได้ 4 

ประเภท ดังนี้  (พรพรรณ ผายพิม, 2554, น.17) 
1) ประเภทที่ 1 Class A ใช้สัญลักษณ์ A เป็นเครื่องแก้วที่มีความแม่นย าสูง ค่าความคลาด

เคลื่อนของปริมาตร (Tolerance) ต่ าใช้ส าหรับงาน ทดสอบงานวิเคราะห์ที่ต้องการความแม่นสูง 
2) ประเภทที่ 2 Class B ใช้สัญลักษณ์ B เป็นเครื่องแก้วที่มีความแม่นย าต่ ากว่า และมีค่า

ความคลาดเคลื่อนของปริมาตร เป็นสองเทา่ของเครื่องแก้ว Class A (ASTM, ISO, BS) 
3) ประเภทที่ 3 General Purpose เป็นเครื่องแก้วที่ไม่จัดรวมใน Class A และ Class B ค่า

ความคลาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน 
4) ประเภทที่ 4 Special Tolerance เป็นเครื่องแก้วที่การก าหนดค่าความคลาดเคลื่อน

ส าหรับการใช้งานเฉพาะด้าน 
 

(3) กำรเลือกเครื่องแก้วตำมวิธีกำรสอบเทียบ 
ในห้องปฎิบัติการถ้าแบ่งเครื่องแก้วตามวิธีการสอบเทียบจะแบ่งได้ 2 ประเภท คือเครื่อง

แก้วส าหรับบรรจุ และเครื่องแก้วส าหรับถ่ายเท ดังนี้  
1) ประเภทที่ 1 เครื่องแก้วส าหรับบรรจุ (To contain) เป็นเครื่องแก้วที่ใช้ส าหรับการ

บรรจุของเหลว ความจุของเครื่องแก้วที่ก าหนดเท่ากับปริมาตรของเหลวที่บรรจุอยู่ในภาชนะนั้นถึงขีด    
ก าหนดปริมาตร เช่น ขวดวัดปริมาตร เป็นต้น 

2) ประเภทที่ 2 เครื่องแก้วส าหรับถ่ายเท (To deliver) เป็นเครื่องแก้วที่ใช้ส าหรับถ่าย
ของเหลวจากภาชนะหนึ่งไปยังอีกภาชนะหนึ่ง ปริมาตรของเครื่องแก้วที่ก าหนดเท่ากับปริมาตร
ของเหลวที่ถูกถ่ายออกจากภาชนะนั้น ๆ จากขีดก าหนดปริมาตร จนถึงปริมาตรที่ต้องการ หรือ
จนกระทั่งหมดตามปริมาตรของอุปกรณ์นั้น ๆ ตามวิธีการถา่ยของเหลวที่ก าหนดในมาตรฐาน เช่น ปิเปต 
บิวเรต กระบอกตวง เป็นต้น 
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เครื่องแก้วบางประเภทมีทั้งชนิดส าหรับบรรจุและถ่ายของเหลว เช่น กระบอกตวง ขวด
วัดปริมาตร ปิเปต เป็นต้น หรือเครื่องแก้วบางชิ้น ผู้ผลิตออกแบบให้ใช้งานได้ทั้งสองชนิด ดังนั้น 
ผู้ใช้งานต้องดูให้แน่ใจก่อนน าไปใช้ ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานหรือท าการทดลองในห้องปฏิบัติการ 
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักเครื่องแก้ว วัสดุ/ อุปกรณ ์ตลอดจนวิธีการใช้อุปกรณ์นั้น ๆ อย่างเข้าใจ 
ซึ่งในห้องปฏิบติการที่ใช้ในการเรียนการสอนบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี มีอย่างน้อย 
ดังนี้ 

 

 1) บีกเกอร์ (Beaker) เป็นแก้วใส ใช้ส าหรับบรรจุสารที่มีปริมาณมาก เพ่ือละลายสาร
หรือท าปฏิกิริยาเคมี และสามารถเทสารออกได้ง่ายทางปากบีกเกอร์ โดยจะมีขีดบอกปริมาตรซึ่งเป็น
ค่าโดยประมาณเท่านั้น ขนาดที่ใช้ คือ ความจุ 5–5000 มิลลิลิตร การเลือกขนาดของบีกเกอร์ เพ่ือใส่
ของเหลวนั้นขึ้นอยู่กับปริมาตรของเหลวที่จะใส่ โดยปกติให้ระดับของเหลวอยู่ต่ ากว่าปากบีกเกอร์ 
ประมาณ 1–1.5 นิ้ว บีกเกอร์มีรูปร่างลักษณะ ตามภาพท่ี 3.11 
 

 

 

 

 
 

ภำพที่ 3.11 บีกเกอร์ (Beaker) 

2) ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer flask หรือ conical flask) ท าด้วยแก้วมีลักษณะเป็น
ทรงกรวย มีลักษณะก้นแบน และคอทรงกระบอก มีหลายขนาดด้วยกัน แต่ที่นิยมใช้ในห้องปฏิบัติการ
เคมี มีขนาดความจุ 125 – 500 มิลลิลิตร เเละมีขีดบอกปริมาตร สามารถดูปริมาณของเหลวได้ชัดเจน 
ความแคบของขวดท าให้สามารถเขย่าสารได้ ลดการระเหยของตัวละลายได้  นิยมใช้ในการไทเทรต
สารละลายมีรปูร่างลักษณะ ตามภาพท่ี 3.12 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 3.12 ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer flask หรือ conical flask) 
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 3) ขวดปริมำตร (Volumetric flask) ขวดปริมาตรชนิดนี้ มีลักษณะเป็นขวดคอยาว
ที่มีขีดบอกปริมาตรบนคอขวดเพียงขีดเดียว นิยมใช้ในการเตรียมสารละลาย โดยทั่วไปจะน าสารนั้น
มาละลายในบีกเกอร์ก่อนที่จะเทลงในขวดปริมาตร แล้วเทล้างบีกเกอร์หลาย ๆ ครั้งด้วยตัวท าละลาย
แล้วเทลงในขวด เพ่ือสารที่ติดอยู่ให้ลงในขวดให้จนหมด อย่าให้สารละลายใน Volumetric flask มี
เกิน 2 ใน 3 ของปริมาตรทั้งหมด เทตัวท าละลายลงในขวดอีก เพ่ือเป็นการล้างจนตัวท าละลายถึงขีด
บอกปริมาตร 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 3.13 ขวดปริมาตร (Volumetric flask) 

 4) กระบอกตวง (Graduated cylinder) มีขนาดต่าง ๆ ตัง้แต่ 10 ถึง 2,000 มิลลิลิตร 
ในห้องปฏิบัติการเคมี นิยมใช้ 10 ถึง 500 มิลลิลิตร ใช้เป็นอุปกรณ์ส าหรับวัดปริมาตรของของเหลวที่
มีอุณภูมิไม่สูงกว่าอุณภูมิของห้องปฏิบัติการ กระบอกตวงไม่สามารถใช้วัดของเหลวที่มีอุณภูมิสูงได้
เนื่องจากอาจจะท าให้กระบอกตวงแตกได้ กระบอกตวงจะบอกปริมาตรของของเหลวอย่างคร่าว ๆ 
ถ้าต้องการวัดปริมาตรที่แน่นอนต้องใช้อุปกรณ์วัดปริมาตรอ่ืน ๆ เช่น ปิเปต หรือบิวเรต กระบอกตวง 
เป็นต้น ขนาดเล็กใช้วัดปริมาตรได้ใกล้เคียงความจริงมากกว่ากระบอกตวงขนาดใหญ่ วิธีอ่านปริมาตร
ของของเหลวในกระบอกตวงนั้นสามารถท าได้โดยการยกกระบอกตวงให้ตั้งตรงและให้ท้องน้ าอยู่ใน
ระดับสายตา และอ่านคา่ปริมาตร ณ จุดต่ าสุดของท้องน้ า เช่นเดียวกับการอ่านในขวดปริมาตร      

 

   

 

 

 

 ภำพที่ 3.14 กระบอกตวง (Graduated cylinder) 
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5) ปิเปต (pipette) โดยทั่วไปในห้องปฏิบัติการทางชีวคมี ที่นิยมใช้มี 2 ชนิดคือ 
- ปิเปตวัดปริมาตร (Volumetric pipette) ใช้ส าหรับถ่ายของเหลวที่ต้องการ

ปริมาตรที่มีความแม่นและความเที่ยงตรงสูงมีขีดแสดงปริมาตรเพียงขีดเดียว ดังนั้นจึงวัดปริมาตรได้
เพียงค่าเดียว เช่น Volumetric pipette ที่มีความจุ 10 มิลลิลิตร จะวัดปริมาตรของของเหลวได้
เฉพาะ 10 มิลลิลิตรเท่านั้น  เป็นต้น 

- ปิเปตแบบใช้ตวง (Graduated pipette หรือ Measuring pipette) ปิเปตชนิดนี้มี
ขีดแบ่งปริมาตรหลายขีด และความละเอียดของการแบ่งขีดปริมาตรขึ้นอยู่กับขนาดและความถูกต้อง
ของปริมาตรที่ต้องการ 

ปิเปตทั้ง 2 ชนิด มีอยู่ด้วยกันหลายขนาด ที่ใช้มากในห้องปฏิบัติการหลักชีวเคมี มี
ขนาดดังนี้ 1, 2, 5, 10, 25 และ 50 มิลลิลิตร 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 3.15 ปิเปตแบบวัดปริมาตร (Volumetric pipette) 

 

 

 

 

 

 
 

ภำพที่ 3.16 ปิเปตแบบใช้ตวง (Graduated pipette หรือ Measuring pipette) 
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6) บิวเรต (Burette) เป็นอุปกรณ์วัดปริมาตรที่มีขีดบอกปริมาตรต่าง ๆ และมีก็อก
ส าหรับเปิด-ปิด เพื่อบังคับการไหลของของเหลว บิวเรตเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ มีขนาดตั้งแต่ 
10 จนถึง 100 มิลลิลิตร บิวเรตสามารถวัดปริมาตรได้อย่างใกล้เคียงความจริงมากที่สุด แต่ก็ยังมีความ
ผิดพลาดอยู่เล็กน้อย ซึ่งข้ึนอยู่กับขนาดของบิวเรต 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 3.17 บิวเรต (Burette) 

การอ่านปริมาตรจากอุปกรณ์วัดปริมาตร คือกระบอกตวง ปิเปตทั้ง 2 ชนิด และบิวเรต มีหลักการ
อ่านที่เหมือนกัน คือ ให้มีการอ่านปริมาตรระดับสายตา กรณีที่เป็นสารละลายใสไม่มีสี อ่านบริเวณ
โค้งล่าง ถ้าเป็นสารละลายมีสี หรือสีทึบ ให้อ่านโค้งบนของผิวของเหลว (meniscus) สัมผัสกับขอบ
บนของขีดก าหนดปริมาตร โดยสายตาของผู้อ่านต้องอยู่ระดับเดียวกับส่วนโค้งล่างของผิวของเหลว 
รายละเอียดตามภาพทึ ่3.18 

 

 

 

 

 

 
          

ที่มา : เครื่องแก้ววัดปริมาตรในห้องปฏิบัติการ : มาตรฐานและคุณลักษณะ 

ภำพที่ 3.18 การอ่านปริมาตรที่ถูกต้อง 
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7) หลอดทดลอง (Test tube) ใช้ส าหรับบรรจุสารเคมีเพ่ือให้ความร้อน ผสมสาร 
หรือท าปฎิกิริยาทางเคมี และใช้ส าหรับเก็บสารตัวอย่างเพ่ือท าการทดลอง รูปร่างเป็นทรงกระบอกมี
ทั้งแบบก้นกลมมน ก้นแบน หรือแบบทรงกรวย มีปากเปิดด้านบน มีคุณสมบัติทนทานต่อความร้อน
และทนต่อสารเคมีได้เป็นอย่างดี มีหลายขนาดแตกต่างกัน ทั้งขนาดความกว้างและความยาวของ
หลอด ที่นิยมให้ในวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี คือขนาด 1.3x10 เซนติเมตร และ 1.6x10 เซนติเมตร  

 
 

 

 

 

 

ภำพที่ 3.19 หลอดทดลอง (Test tube) 
 

8) กระจกนำฬิกำ (Watch glass) มีรูปทรงคล้ายกระจกนาฬิกาเรือนกลม มีหลาย
ขนาดขึ้นอยู่กับความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลาง กระจกนาฬิกาใช้ส าหรับปิดบีกเกอร์หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ 
เพ่ือป้องกันสารอ่ืน ๆ หรือฝุ่นละอองตกลงในสารละลายที่บรรจุอยู่ในบีกเกอร์  และใช้ป้องกัน
สารละลายกระเด็นออกจากบีกเกอร์เมื่อท าการต้ม หรือระเหยสารละลาย กระจกนาฬิกาจะมีหลาย
ขนาด เช่น เส้นผ่านศูนย์กลาง 50, 65, 75, 100 และ 125 มิลลิเมตร เป็นต้น 

 

 
 

 

 
 

ภำพที่ 3.20 กระจกนาฬิกา 
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9) แท่งแก้วคน (Glass stirring rod) ใช้ส าหรับคนสารละลายให้ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน 
นอกจากนี้ยังใช้ช่วยในการเทสารละลายไปยังภาชนะอ่ืน โดยเทสารละลายให้ไหลไปตามแท่งแก้วคน 
วิธีนี้จะท าให้สามารถควบคุมทิศทางการไหลของสารละลายได้ดีขึ้นอีกด้วย 

 

 

 

 
ภำพที่ 3.21 แท่งแก้วคนสาร (Glass stirring rod) 

 

10) หลอดหยด (Dropper) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับตวงของเหลวปริมาณน้อย ๆ ท า
ได้โดยการนับจ านวนหยดของของเหลวที่หยดลงไป ลักษณะหลอดหยด มีลักษณะเป็นหลอดแก้วที่
ปลายข้างหนึ่งยาวเรียวเล็ก และปลายอีกข้างหนึ่งมีกระเปาะยางสวมอยู่ 

 
 

 

 

 

ภำพที่ 3.22 หลอดหยด (Dropper) 

11) ตะแกรงใส่หลอดทดลอง (Test tube rack) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับตั้งวางหลอดทดลองขนาดต่าง ๆ โดยตะแกรงจะท าจากวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 
สแตนเลสเกรด 304 ที่มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม ทนทานต่อสารเคมี หรือท าจากไม้ ซึ่ง
ขนาดของตะแกรงหลอดทดลองจะมีขนาดตามหลอดทดลองให้เลือกใช้งาน 

 

 
 

             

ภำพที่ 3.23 ตะแกรงใส่หลอดทดลอง (Test tube rack) 
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12) ขวดฉีดน้ ำกลั่น (Wash bottle) ขวดส าหรับใช้ฉีดหรือพ่นน้ าหรือสารละลาย 
ออกมาผ่านทางปลายด้านบนที่มีขนาดเล็กคล้ายหัวฉีด เพ่ือล้างท าความสะอาดเครื่องแก้ว เช่น หลอด
ทดลอง ขวดก้นกลม ขวดรูปชมพู่ หรือท าความสะอาดเครื่องจักร ซอก ลึก เป็นต้น ที่ใช้กันโดยทั่วไปมี
ขนาด 150, 250, 500 และ1,000 มิลลิตร 

 

 

 
 

 

ภำพที่ 3.24 ขวดฉีดน้ ากลั่น (Wash bottle) 

13) ลูกยำงปิเปต (Rubber bulb) ใช้ร่วมกับปิเปตเพ่ือใช้ส าหรับดูดสารละลาย ส่วน
ใหญ่ มี 3 ขนาด ให้เลือกตามขนาดของปิเปตที่ใช้ (เล็ก, กลาง, ใหญ่) สามารถใช้ได้ทั้ง ปิเปตแบบใช้
ตวง และปิเปตแบบปริมาตร 

 

 

 
 

 

            ภำพที่ 3.25 ลูกยางปิเปตแบบธรรมดา (Rubber bulb) 

14) ลูกยำงปิเปตแบบ 3 ทำง (Three way rubber bulb) ลูกยางดูดปิเปตชนิด 3 
ทาง มีวาล์วควบคุมการไหลเข้าออกของอากาศ 3 ต าแหน่งด้วยกัน ลูกยางชนิดนี้ท าขึ้นมาเพ่ือให้ดูด
สารละลายได้ง่ายขึ้น วิธีใช้ก็ต้องท าความเข้าใจกับอักษรที่บอกชนิดของวาล์วปิด -เปิดเพ่ือควบคุม
อากาศให้เข้าออกเสียก่อน โดยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกคือตัว A ย่อมาจาก air แปลว่า อากาศ 
ส่วนอักษร S ย่อมาจาก suction แปลว่า ดูด และอักษร E ย่อมาจาก evacuate แปลว่า ถ่ายออก 
วิธีการใช้งานท าได้โดย 

-น าลูกยาง 3 ทาง สวมเข้ากับปิเปตในต าแหน่งวาล์ว S 
-บีบไล่อากาศในลูกยางออก โดยกดที่วาล์ว A และบีบลูกยางเพ่ือไล่อากาศที่อยู่

ภายในออก 
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-จุ่มปิเปตลงในสารละลาย และกดวาล์ว S เพ่ือดูดสารละลายเข้ามาในปิเปต 
จนกระท่ังเกินขีดบอกปริมาตร 

-เช็ดที่ปลายปิเปตด้วยกระดาษทิชชู และกดวาล์ว E เพ่ือปล่อยสารละลายส่วนที่เกิน
ออกมาให้ได้ระดับขีดบอกปริมาตร 

-ถ่ายสารละลายทั้งหมดใส่ในภาชนะท่ีต้องการ 

 

 

 

 

           ภำพที่ 3.26 ลูกยางปิเปตแบบ 3 ทาง (Three way rubber bulb) 
 

15) ถำดวำงปิเปต (Pipette tray) ใช้ส าหรับวางปิเปต 

 

 

 

 
 

ภำพที่ 3.27 ถาดวางปิเปต (Pipette tray) 

16) ฐำนรองและขำตั้ง (Stand and base) เป็นอุปกรณ์ส าหรับติดตั้ง Clamp โดยมี 
Clamp Holder เป็นตัวเชื่อม และติดตั้ง Buret Clamp 

 
 

 

 

 
 

ภำพที่ 3.28 ฐานรองและขาตั้ง (Stand and base) 
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17) ขวดหยด (Glass Dropper Bottle) เป็นขวดแก้วหนาใช้ส าหรับบรรจุสารเคมีที่
ต้องการเติมลงในปริมาณน้อย ๆ โดยใช้หลอดหยดสาร ในการหยดลงไป มีหลอดแก้วและฝาพร้อมจุก
ยางส าหรับดูด มีให้เลือกหลายขนาด เช่น 5, 10, 15, 30 และ 60 ซีซี เป็นต้น มีทั้งแบบขวดแก้วใส 
และแบบขวดแก้วสีชา  

 

 

 

 
 

 

ภำพที่ 3.29 ขวดหยด (Glass dropper bottle) 

3.1.9 สำรเคมี 

สารเคมี (Substance) หมายถึง ธาตุและส่วนประกอบที่มีอยู่ตามธรรมชาติ หรือที่เกิดจาก
กระบวนการผลิต ซึ่งรวมถึงสารเจือปนที่จ าเป็นส าหรับการคงตัวของสาร  และสารปนเปื้อนจาก
กระบวน การผลิต แต่ไม่รวมตัวท าละลายที่สามารถแยกออกได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการคงตัวของ
สาร หรือท าให้องค์ประกอบของสารนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

(1) เกรดของสำรเคมี (Chemical grade) สารเคมีจะต้องมีความบริสุทธิ์เพียงพอที่ใช้กับ
งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือท าการทดสอบการวัดและการตรวจสอบค่าต่าง ๆ สารเคมีที่ผลิต
ขายมีความบริสุทธิ์ต่างกัน และแบ่งเป็นหลายเกรดตามความบริสุทธิ์ของสาร (วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ, 
2563)  

1) เกรด ACS reagent เป็นเกรดที่มีความบริสุทธิ์สูงสุด และความบริสุทธิ์ได้มาตรฐาน
ตามที่สมาคมเคมีอเมริกัน (American Chemical Society หรือ ACS) ก าหนดไว้และมีใบประกัน
รับรองให้เหมาะส าหรับใช้ในงานวิเคราะห์ 

2) เกรดวิเคราะห์ (analytical reagent (AR)/reagent grade) เป็นเกรดที่มีความ
บริสุทธิ์สูงกว่า 99% มีมลทินเจือปนในระดับที่น้อยมาก โดยทั่วไปจะมีข้อมูลแสดงปริมาณสิ่งเจือปนไว้
เปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์และสิ่งเจือปนจะต้องอยู่ในมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้เหมาะส าหรับใช้ในงาน
ด้านการวิเคราะห์และห้องปฏิบัติการทั่วไป ถ้าสารเคมีได้มาตรฐานตามที่สมาคมเคมีอเมริกัน (ACS) 
ก าหนดไว้จะเขียนบ่งไว้ AR (ACS) reagent 
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3) เกรด USP เป็นเกรดที่มีความบริสุทธิ์ได้มาตรฐานตามที่ U.S. Pharmacopoeia 
ก าหนดไว้เหมาะส าหรับใช้ในงานด้านอาหาร ยา ทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการทั่วไป สารเกรดนี้มี
สารเจือปนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ 

4) เกรด purified/practical grade เป็นเกรดที่มีคุณภาพดีแต่ไม่ได้มาตรฐานตามที่
ก าหนดไว้ไม่เหมาะใช้ในงานด้านอาหาร ยา ทางการแพทย์ 

5) เกรด C.P. (chemical pure) รีเอเจนต์เกรดนี้บริสุทธิ์เกือบเทียบเท่าเกรดวิเคราะห์  
(reagent grade) มาตรฐานของความบริสุทธิ์ของสารเคมีเกรดนี้ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับโรงงานผู้ผลิต 

6) เกรดปฏิบัติการ (lab หรือ practical) เป็นสารเคมีท่ีมีเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์สูงกว่า 
95% มีปริมาณสิ่งเจือปนมากกว่าเกรดงานวิเคราะห์ แต่บางครั้งสามารถใช้แทนสารเคมีเกรดวิเคราะห์
ได้ หากมีเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์สูงพอและสิ่งเจือปนไม่มีผลต่อการทดลอง เหมาะส าหรับใช้ในงานที่
ไม่ต้องค านึงถึงความบริสุทธิ์ของสารเคมี 

7) เกรด NF เป็นเกรดที่มีความบริสุทธิ์ได้มาตรฐานตามที่ national formulary (NF) 
ก าหนด เหมาะส าหรับใช้ในงานที่ไม่ต้องค านึงถึงความบริสุทธิ์ของสารเคมีจะมีสารเคมีอ่ืนเจือปน 
(impurities) อยู่ในปริมาณปานกลาง 

8) เกรดทางการค้า (technical หรือ commercial) เป็นสารเคมีที่ใช้งานอุตสาหกรรม 
จัดเป็นสารเคมีเกรดต่ าสามารถใช้ได้ดีกับงานทดลองบางอย่าง โดยปกติสารเคมีชนิดนี้ไม่บอก
รายละเอียดของสิ่งเจือปน (impurity) หรือเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของสารเคมี ไม่เหมาะใช้ใน
ห้องปฏิบัติการ 

 

(2) ฉลำกสำรเคมี ผู้ใช้สารเคมีควรจะอ่านฉลากสารที่จะใช้ให้ดีเสียก่อนเพ่ือป้องกันความ
ผิดพลาดและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยทั่วไปแล้วฉลากสารเคมีจะระบุถึงสิ่งต่อไปนี้  (ศูนย์ความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2560). 

1) บริษัทผู้ผลิต เช่น Ajex, BDH หรือ Merck เป็นต้น 
2) ชื่อสารเคมี ถ้าบริษัทผู้ผลิตเป็นบริษัทในประเทศอังกฤษ หรืออเมริกา ชื่อสารเคมีจะ

เป็นภาษาอังกฤษ แต่ถ้าเป็นประเทศเยอรมันชื่อสารเคมีจะเป็นภาษาเยอรมัน 
3) ปริมาณสารที่บรรจุ ถ้าเป็นของแข็งจะบอกน้ าหนักไว้เป็น ปอนด์ กรัม หรือกิโลกรัม 

ถ้าเป็นของเหลวจะบอกปริมาตรไว้เป็นลิตร 
4) เกรด สารเคมีทุกขวดต้องบอกเกรดของสารเคมีเอาไว้ด้วย ถ้าเขียนไว้เป็น GR, AR 

หรือ RG หมายถึง สารเคมีท่ีมีอยู่ในพวก AR grade คือ ใช้กับงานวิเคราะห์  
5) ฉลากท่ีติดขา้งขวดสารเคมีแต่ละชนิดต้องบอกสูตรโมเลกุลของสาร พร้อมทั้งน้ าหนัก 

โมเลกุล ในบางครัง้อาจจะบอกสูตรโครงสร้างไว้ด้วย   
6) ความบริสุทธิ์ การบอกความบริสุทธิ์ของสารเคมีจะบอกเปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักต่อ

น้ าหนัก  
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7) จุดหลอดเหลว จุดเดือด สารเคมีจ าพวกอินทรีย์หรือสารอนินทรีย์บางชนิดจะบอกจุด
หลอมเหลวหรือจุดเดือด 

8) ความถ่วงจ าเพาะ หรือความหนาแน่นสารเคมีที่ เป็นของเหลวต้องบอกความ
ถ่วงจ าเพาะ หรือความหนาแน่น 

9) ดัชนีหักเหแสง (Refractive index) 
10) catalog number  
11) หากเป็นสารเคมีที่มีอันตราย จะมีค าเตือนหรือแสดงเป็นสัญลักษณ์ที่ทราบกันดี 

เพราะเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เป็นสากล เช่น สัญลักษณ์ที่เป็นรูปหัวกะโหลก หมายถึง สารเคมีที่เป็นพิษ 
เป็นรูปเปลวไฟลุก หมายถึง สารเคมีท่ีติดไฟงา่ย 

 

(3) เอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัยของสำรเคมี (Safety data sheet) เอกสารข้อมูล
ความปลอดภัยสารเคมี ซึ่งเป็นเอกสารที่แสดงข้อมูลของสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์เกี่ยวกับลักษณะความ
เป็นอันตราย พิษ วิธีใช้ การเก็บรักษา การขนส่ง การก าจัดและการจัดการอื่น ๆ เพ่ือให้การด าเนินการ
เกี่ยวกับสารเคมีนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย ได้ก าหนดรูปแบบและข้อมูลใน SDS ไว้ 16 
หัวข้อ โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1) ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี และบริษัทผู้ผลิตและหรือจ าหน่าย ( Identification of the 
substance/preparation and of the Company/undertake) 

2) ข้อมูลระบุความเป็นอันตราย (Hazards Identification) ซึ่งจะช่วยบอกข้อมูลว่าเป็น
สารเคมีที่อันตรายหรือไม่ และสารเคมีประเภทใดที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

3)  ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/ Information on 
Ingredients) ในรายละเอียดส่วนนี้ จะบอกถึงข้อมูลส่วนผสมของสารเคมี รวมถึงยังบอกปริมาณความ
เข้มข้นของสารเคมี สัญลักษณ์ประเภทความเป็นอันตราย และรหัสประจ าตัวของสารเคมี 

4) มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures) ระบุถึงวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ในกรณีที่ไปแตะต้องหรือสัมผัสสารเคมีดังกล่าว 

5) มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures) ระบุถึงวิธีการดับเพลิง หากเกิดเพลิง
ไหม้จากสารเคมีข้ึน 

6) มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสารโดยอุบัติเหตุ (Accidental Release 
Measures) จะกล่าวถึงการป้องกันเพื่อไม่ให้ได้รับอันตรายในการจัดการสารเคมีที่หกรั่วไหล 

7) ข้อปฏิบัติในการใช้และการเก็บรักษา (Handling and Storage) กล่าวถึงวิธีในการใช้
สารเคมี ตั้งแต่เรื่องการจัดเก็บ จนไปถึงมาตรการความปลอดภัยในการใช้ 

8) การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันภัยส่วนบุคคล (Exposure Controls/ 
Personal Protection) ในส่วนนี้จะอธิบายถึง ปริมาณของสารเคมีที่เราสามารถสัมผัสได้ รวมไปถึง
วิธีการป้องกันสารเคมีอีกด้วย 
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9) คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ (Physical and Chemical Properties) ในส่วนนี้
จะพูดถึงข้อมูลทั่วของสารเคมี ไปจนถึงข้อมูลทางเคมีของสารเคมีดังกล่าวนี้ 

10) ความเสถียรและความไวต่อการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reactivity) ในส่วน
ของข้อมูลนี้นั้น จะกล่าวถึงสภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง ซึ่งอาจจะน ามาซึ่งปฏิกิริยาที่อันตรายอย่างยิ่ง 

11) ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information) ในส่วนนี้ จะเป็นการอธิบาย
ความเป็นอันตรายที่มีต่อสุขภาพภายหลังจากการสัมผัส โดยสามารถจ าแนกข้อมูลตามลักษณะและ
ช่องทางการรับสัมผัสสารเข้าสู่ร่างกาย 

12) ข้อมูลเชิงนิเวศน์ (Ecological Information) ซึ่งจะอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่อาจจะส่งผลได้ในสิ่งแวดล้อมนั้น  

13) มาตรการการก าจัด (Disposal Considerations) จะกล่าวถึงวิธีการก าจัดสารเคมี
อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

14) ข้อมูลส าหรับการขนส่ง (Transport Information) เป็นข้อมูลที่ส าคัญอย่างมาก ซึ่ง
จะพูดถึงข้อมูลที่ผู้ขนส่งสารเคมีควรจะรู้ หรือใช้ติดต่อสื่อสารกับบริษัทขนส่ง 

15) ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ Regulatory Information) จะบอกถึงรายละเอียดของ
ข้อมูลทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการใช้สารเคมีนั้น  

16) ข้อมูลอื่น (Other Information)  
ถ้าหากมีการน าเข้าสารเคมีที่ไม่ได้มาตรฐาน จะไม่มีเอกสาร SDS รับรองความปลอดภัย 

จะท าให้สินค้าเกิดความเสียหาย และถ้าหากมีการตรวจสอบหาก ไม่มีเอกสาร SDS รับรองก็จะเข้า
ข่ายผิดกฎหมายได ้

 

(4) ระบบกำรจัดกำรสำรเคมี 
ระบบการจ าแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS) 

(Globally Harmonised System for Classification and Labeling of Chemicals, GHS) 
GHS เป็นระบบการจ าแนกประเภท การติดฉลาก และการแสดงรายละเอียดบนเอกสาร

ข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet :  SDS)  ของสารเคมีและเคมีภัณฑ์  ที่ องค์การ
สหประชาชาติพัฒนาขึ้น เพ่ือให้ใช้สื่อสารและมีความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากสารเคมีนั้น  ๆ 
ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดความซ้ าซ้อน ค่าใช้จ่ายในการทดสอบ ประเมินสารเคมี และมั่นใจว่า
การใช้สารเคมีแต่ละประเภทจะถูกต้องตามที่ระบุ โดยไม่เกิดผลเสียหรืออันตรายต่อสุขภาพมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด 

ระบบ GHS ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 ประการ 
1) ก าหนดเกณฑ์การจ าแนกประเภทสารเคมีและเคมีภัณฑ์ ตามความเป็นอันตรายด้าน

กายภาพ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 
2) ก าหนดองค์ประกอบในการสื่อสารข้อมูลสารเคมีและเคมีภัณฑ์ผ่านทางฉลาก และ

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) 
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ระบบ GHS ประกอบด้วยสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย 9 รูป (pictograms) ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ที่มา : กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ภำพที่ 3.30 สัญลักษณ์ ความเป็นอันตรายสารเคมี ตามระบบสากล GHS 
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การจ าแนกประเภทความเป็นอันตรายตามระบบ GHS จ าแนกความเป็นอันตรายของสารเคมี 
เป็น 3 ด้าน คือ ความเป็นอันตรายทางกายภาพ 16 ประเภท ความเป็นอัตรายต่อสุขภาพ 10 ประเภท 
ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 2 ประเภท รายละเอียดตามตารางท่ี 3.3 

 
 

ตำรำงท่ี 3.3 การจ าแนกประเภทความเป็นอันตรายสารเคมตีามระบบ GHS 
 

สัญลักษณ์ ควำมเป็นอันตรำย 
ความเป็นอันตรายทางกายภาพ 16 ประเภท 
 1. วัตถุระเบิด 

 2. ก๊าซภายใต้ความดัน 

 
 

3. สารกัดกร่อนโลหะ 

 
 
 

4. ก๊าซออกซิไดซ์ 
5. ของเหลวออกซิไดซ์ 
6. ของแข็งออกซิไดซ์ 

 7. ก๊าซไวไฟ       
8. ละอองลอยไวไฟ   
9. ของเหลวไวไฟ 
10. ของแข็งไวไฟ  
11. ของเหลวที่ลุกติดไฟได้เองในอากาศ 
12. ของแข็งที่ลุกติดไฟได้เองในอากาศ 
13. สารเดี่ยวและสารผสมที่เกิดความร้อนได้เอง 
14. สารเดี่ยวและสารผสมซึ่งสัมผัสกับน้ าแล้วให้ก๊าซ
ไวไฟ 

 
 

15. สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ 
16. สารเดียวและสารผสมที่ท าปฏิกิริยาเองได้ หรือ 
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ตำรำงท่ี 3.3 (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ควำมเป็นอันตรำย 
ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 10 ประเภท 
 1. ความเป็นเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะ 

เจาะจงจากการได้รับสัมผัสครั้งเดียว 
2. การก่อให้เกิดการกลายพันธ์ของเซลสืบพันธ์ 
3. การก่อมะเร็ง 
4. ความเป็นพิศฃาต่อระบบสืบพันธ์ 
5. ความเป็นอันตรายจากการส าลก 
6. ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างฉพาะเจาะจง
จากการรับสัมผัสซ้ า 

 7. ความเป็นพิษเฉียบพลัน 
 
 
 

 8. การท าให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบ
ทางเดินหายใจหรือผืวหนัง 

 9. การกัดกร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนัง 
10. การท าลายดวงตาอย่างรุนแรง และการระคาย
เคืองต่อดวงตา 

สัญลักษณ์ ควำมเป็นอันตรำย 
ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 2 ประเภท 
 1. ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน้ า 

 
 
 

 
 
 

2. ความเป็นอันตรายต่อโอโซนในชั้นบรรยากาศ 

 

ที่มา : กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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3.2 วิธีกำรปฏิบัติงำน 
การปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การเตรียมบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี 

ซึ่งเป็นการเตรียมการส าหรับให้บริการการเรียนการสอนบทปฏิบัติการ ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการ
ให้บริการบทปฏิบัติการ จ าเป็นที่ต้องรู้จักสารเคมีและความเป็นอันตราย ส าหรับสารเคมีที่ใช้ในบท
ปฏิบัติการ การจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากบทปฏิบัติการ จากนั้นนักวิทยาศาสตร์ผู้ประสานรายวิชา 
ประสานกับอาจารย์ผู้ประสานรายวิชา เพ่ือทราบรายละเอียดต่าง ๆ จึงเข้าสู่ขั้นตอนแรกของการ
ให้บริการคือ การเตรียมความพร้อมก่อนให้บริการบทปฏิบัติการ ขั้นตอนการด าเนินการบทปฏิบัติการ  
และสุดท้ายเป็นขั้นตอนการสรุปการให้บริการบทปฏิบัติการ โดยในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด ที่จะ
กล่าวถึงต่อไป  

3.2.1 สำรเคมีที่ใช้ในบทปฏิบัติกำรรำยวิชำปฏิบัติกำรหลักชีวเคมี และควำมเป็นอันตรำย 
บทปฏิบัติการในรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี มีการใช้สารเคมีในแต่ละบทปฏิบัติการที่

แตกต่างกัน หรือบางรายการมีการใช้ในหลายบทปฏิบัติการ ซึ่งสารเคมีแต่ละตัวมีความเป็นอันตราย
หรือผลกระทบต่อร่างกายของผู้สัมผัสที่แตกต่างกันไป ในหัวข้อนี้ผู้ขียนมีการแบ่งกลุ่มความเป็น
อั นต ร ายต ามร ะบบ  Globally Harmonized System of Classification and Labelling of 
Chemicals หรือ GHS ซึ่งเป็นระบบสากลในการจัดกลมุความเปนอันตรายและการติดฉลากสารเคมีที่
เปนระบบเดียวกันทั่วโลก สารเคมีที่ใช้ในบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี มีรายละเอียด 
ความเป็นอันตรายที่มีผลกระทบต่อร่างกาย ตามตารางท่ี 3.4 

 

ตำรำงท่ี 3.4 สารเคมีที่ใช้ในบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี และความเป็นอันตราย  

สำรเคมี สูตรเคมี 
สัญลักษณ์อันตรำยตำมระบบ 

GHS 
ผลกระทบต่อร่ำงกำย 

Acetic acid  CH3COOH   ท าให้ผิวหนังไหม้อย่าง
รุนแรงและท าลายดวงตา 

Sodium 
acetate 

CH3COONa  ระคายเคืองต่อดวงตาอย่าง
รุนแรง 

Sodium 
Hydoxide 

NaOH  ท าให้ผิวหนังไหม้อย่าง
รุนแรงและท าลายดวงตา 
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ตำรำงท่ี 3.4 (ต่อ) 

สำรเคมี สูตรเคมี 
สัญลักษณ์อันตรำยตำมระบบ 

GHS 
ผลกระทบต่อร่ำงกำย 

Anhydrous 
sodium 
carbonate 

Na2CO3  -ระคายเคืองต่อดวงตาอย่าง
รุนแรง 

 
Hydrochloric 
acid  

HCl 

 

-เป็นพิษเมื่อหายใจเข้าไป 
-ท าให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรง
และท าลายดวงตา 

Potassium 
permanganate 

KMnO4 

 

-สารออกซิไดซ์  
-อาจเร่งการลุกไหม้ให้รุนแรง
ขึ้น 
-มีข้อสงสัยว่าอาจเกิดอันตราย
ต่อทารกในครรภ์ 
-เป็นพิษร้ายแรงต่อสิง่มีชีวิตใน
น้ า และมีผลกระทบระยะยาว 

Fructose
  

C6H12O6 - จากข้อมูลที่มีอยู่ผลิตภัณฑน์ี้ไม่
จัดว่าเป็นอันตราย 

Glucose C6H12O6 - จากข้อมูลที่มีอยู่ผลิตภัณฑน์ี้ไม่
จัดว่าเป็นอันตราย 

Lactose C12H22O11 - จากข้อมูลที่มีอยู่ผลิตภัณฑน์ี้ไม่
จัดว่าเป็นอันตราย 

Sucrose C12H22O11 - จากข้อมูลที่มีอยู่ผลิตภัณฑน์ี้ไม่
จัดว่าเป็นอันตราย 

Ribose  C5H10O5 - จากข้อมูลที่มีอยู่ผลิตภัณฑน์ี้ไม่
จัดว่าเป็นอันตราย 

Sulphuric acid
 
  

H2SO4  ท าให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรง
และท าลายดวงตา 

α-naphthol C10H7OH 

 

-เป็นอันตรายเมื่อหายใจเข้าไป 
-เป็นอันตรายเมื่อกลืนกินเข้า
ไป 
-เป็นพิษร้ายแรงต่อสิง่มีชีวิตใน
น้ า 
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ตำรำงท่ี 3.4 (ต่อ) 

สำรเคมี สูตรเคมี 
สัญลักษณ์อันตรำยตำมระบบ 

GHS 
ผลกระทบต่อร่ำงกำย 

Copper 
sulphate 
pentahydrate  

CuSO45H2O 

 

-เป็นอันตราย เมื่อกลืนกินเข้า
ไป 
-ท าลายดวงตาอย่างรนุแรง 
-เป็นพิษร้ายแรงต่อสิง่มีชีวิต
ในน้ า และมีผลกระทบระยะ
ยาว 

Sodium citrate 
dihydrate   

Na3C6H5O7  -ระคายเคืองต่อดวงตาอย่าง
รุนแรง 

Anhydrous 
sodium 
carbonate 

Na2CO3  -ระคายเคืองต่อดวงตาอย่าง
รุนแรง 
 

Orcinol  C7H8O2  -ระคายเคืองต่อดวงตาอย่าง
รุนแรง 
 

 
3,5-
dinitrosalicylic 
acid 

C7H4N2O7 

 

-ท าให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรง
และท าลายดวงตา 
-ระคายเคืองต่อดวงตาอย่าง
รุนแรง 

Oleic acid C18H34O2  -ระคายเคืองต่อดวงตาอย่าง
รุนแรง 

Cholesterol C27H46O - จากข้อมูลที่มีอยู่ผลิตภัณฑน์ี้
ไม่จัดว่าเปน็อันตราย 

Acetone  C3H6O 

  

-ของเหลวและไอระเหย ไวไฟ
สูง 
-ระคายเคืองต่อดวงตาอย่าง
รุนแรง  
-อาจท าให้ง่วงซึม หรือมึนงง 
-เมื่อสัมผัสซ้ า อาจท าให้
ผิวหนังแห้งหรือแตก 
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ตำรำงท่ี 3.4 (ต่อ) 

สำรเคมี สูตรเคมี 
สัญลักษณ์อันตรำยตำมระบบ 

GHS 
ผลกระทบต่อร่ำงกำย 

Hexane  C6H14 

 

-ของเหลวและไอระเหย ไวไฟ
สูง 
-มีข้อสงสัยว่าอาจเกิด
อันตรายต่อการเจริญพันธุ ์
-อาจท าอันตรายต่ออวัยวะ 
เมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานาน
หรือรับสัมผัสซ้ า 
-ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก 
-อาจท าให้ง่วงซึม หรือมึนงง 
-เป็นพิษต่อสิ่งมชีีวิตในน้ า 
และมีผลกระทบระยะยาว 

Ethanol C2H5OH 

 

-ของเหลวและไอระเหย ไวไฟ
สูง 
-ระคายเคืองต่อดวงตาอย่าง
รุนแรง  
-อาจท าให้ง่วงซึม หรือมึนงง 
-เมื่อสัมผัสซ้ า อาจท าให้
ผิวหนังแห้งหรือแตก 

Diethyl 
ether  

(C2H5)2O 

 

-ของเหลวและไอระเหย ไวไฟ
สูง 
-อาจท าอันตรายต่ออวัยวะ 
เมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานาน
หรือรับสัมผัสซ้ า 
-ระคายเคืองต่อดวงตาอย่าง
รุนแรง 

Copper 
nitrate 
trihydrate 

Cu(NO3)2.3H2O 

 
 
 

-สารออกซิไดซ์  
-อาจเร่งการลุกไหม้ให้รุนแรง
ขึ้น 
-ท าให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรง
และท าลายดวงตา 
-ระคายเคืองต่อดวงตาอย่าง
รุนแรง 
-เป็นพิษต่อสิ่งมชีีวิตในน้ า 
และมีผลกระทบระยะยาว 
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ตำรำงท่ี 3.4 (ต่อ) 

สำรเคมี สูตรเคมี 
สัญลักษณ์อันตรำยตำมระบบ 

GHS 
ผลกระทบต่อร่ำงกำย 

Chloroform CHCl3 

 

-เป็นพิษเมื่อหายใจเข้าไป 
-เป็นพิษเมื่อกลืนกินเข้าไป 
-ระคายเคืองต่อดวงตาอย่าง
รุนแรง 
-อาจเป็นอันตรายถึงตายได้เมื่อ
กลืนกินและผ่านเข้าไปทางช่อง
ลม 

Heptane C7H16 

 

-ของเหลวและไอระเหย ไวไฟ
สูง 
-อาจเป็นอันตรายถึงตายได้ 
เมื่อกลืนกินและผา่นเข้าไปทาง
ช่องลม 
-ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก 
-อาจท าให้ง่วงซึม หรือมึนงง 
-เป็นพิษร้ายแรงต่อสิง่มีชีวิตใน
น้ า และมีผลกระทบระยะยาว  

Methanol CH3OH 

 

-ของเหลวและไอระเหย ไวไฟ
สูง 
-ป็นพิษเมื่อหายใจเข้าไป 
- เป็นพิษเมื่อกลืนกินเข้าไป 
-ท าอันตรายต่ออวัยวะ 

Sodium 
diethyldithio 
cabamate
  

C5H10NNaS2 
 

 

-ระคายเคืองต่อดวงตาอย่าง
รุนแรง 
-เป็นพิษร้ายแรงต่อสิง่มีชีวิตใน
น้ า และมีผลกระทบระยะยาว 

n-butanol C4H10O 

 

-ของเหลวและไอระเหย ไวไฟ 
-เป็นอันตรายเมื่อกลืนกินเข้า
ไป 
-อาจระคายเคืองต่อทางเดิน
หายใจ 
- ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก 
-ท าลายดวงตาอย่างรนุแรง 
-อาจท าให้ง่วงซึม หรือมึนงง 
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ตำรำงท่ี 3.4 (ต่อ) 

สำรเคมี สูตรเคมี 
สัญลักษณ์อันตรำยตำมระบบ 

GHS 
ผลกระทบต่อร่ำงกำย 

Triethanolamine C6H15NO3   -ท าให้เกิดการระคายเคือง
ผิวหนัง 
-ท าให้เกิดการระคายเคือง
ต่อดวงตาอย่างรนุแรง 
-อาจท าให้เกิดอาการแพ้
ของผิวหนัง  

Plamitic acid C16H32O2  -ท าให้เกิดการระคายเคือง
ผิวหนัง 
-ท าให้เกิดการระคายเคือง
ต่อดวงตาอย่างรนุแรง 
-อาจท าให้เกิดอาการแพ้
ของผิวหนัง  

Urea  CO(NH2)2  -ท าให้เกิดการระคาย
เคืองผิวหนัง 
-ท าให้เกิดการระคาย
เคืองต่อดวงตาอย่าง
รุนแรง 
-อาจท าให้เกิดอาการแพ้
ของผิวหนัง 

Phosphoric acid H3PO4   -ท าให้ผิวหนังไหม้อย่าง
รุนแรงและท าลายดวงตา 
 
 

Glycine C2H5NO2 

 

-ท าลายดวงตาอย่าง
รุนแรง 
-เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ า 
และมีผลกระทบระยะยาว 

p-nitrophynol C6H5NO3 

  

-ป็นพิษเมื่อหายใจเข้าไป 
-เป็นพิษเมื่อกลืนกินเข้า
ไป 
-ท าอันตรายต่ออวัยวะ 
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ตำรำงท่ี 3.4 (ต่อ) 

สำรเคมี สูตรเคมี 
สัญลักษณ์อันตรำยตำมระบบ 

GHS 
ผลกระทบต่อร่ำงกำย 

P-nitrophynyl 
phosphate 

C6H5NO3  -ระคายเคืองต่อดวงตาอย่าง
รุนแรง 

 
Alkaline 
phosphatase 

-  -ระคายเคืองต่อดวงตาอย่าง
รุนแรง 
 

Sodium chloride 

 
NaCl  -ท าให้ผิวหนังไหม้อย่าง

รุนแรงและท าลายดวงตา 

Isopropanol C3H8O 

 

-ของเหลวและไอระเหย 
ไวไฟสูง 
-ระคายเคืองต่อดวงตาอย่าง
รุนแรง 
-อาจท าให้ง่วงซึม หรือมึนงง 

Isoamyl alcohol C5H12O 

 

-เป็นสารไวไฟสูง 
-ไอระเหยอาจท าให้เกิด
อาการง่วงซึมและเวียน
ศีรษะ 
-ท าให้เกิดการระคายเคืองที่
ผิวหนัง ดวงตา และระบบ
ทางเดินหายใจ 

Diphynylamine  C12H11N 

 

-เป็นพิษเมื่อหายใจเข้าไป 
-เป็นพิษเมื่อสัมผัสผิวหนัง 
-เป็นพิษเมื่อกลืนกินเข้าไป 
-อาจท าอันตรายต่ออวัยวะ 
เมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานาน
หรือรับสัมผัสซ้ า 
-เป็นพิษร้ายแรงต่อสิง่มีชีวิต
ในน้ า และมีผลกระทบระยะ
ยาว 
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3.2.2 กำรจัดกำรของเสียที่เกิดขึ้นจำกบทปฏิบัติกำร  

ศูนย์เครื่องมือฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีแนวทางการปฏิบัติ เรื่องการจัดการของเสียจาก
ห้องปฏิบัติการ ที่เป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั้งหน่วยงาน โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานดังนี้  

ของเสียภายในห้องปฏิบัติการ ในที่นี้หมายถึงของเสียจากห้องปฏิบัติการ ห้องวิจัย ที่เป็นทั้ง
ของแข็งและของเหลวที่เกิดจากกิจกรรมปฏิบัติการต่าง ๆ การทดลองในการเรียนการสอน การวิจัย 
และการให้บริการ รวมทั้งตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ หรือตัวอย่างที่น ามาทดลอง อันประกอบไปด้วยสารที่มี
อันตรายต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความเข้มข้นเกินกว่าค่ามาตรฐานน้ าทิ้งอุตสาหกรรม หากขาด
การจัดการที่เหมาะสมแล้ว จะเกิดปัญหาต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้ เนื่องจากที่ของเสียภายใน
ห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่เป็นของเสียอันเกิดจากสารเคมี ซึ่งจัดเป็นของเสียอันตราย และสารเคมีบาง
ประเภทหากทิ้งรวมกับสารเคมีประเภทอ่ืนอาจก่อให้เกิดอันตรายได้  

 

(1) กำรจัดแบ่งประเภทของเสีย ระบบการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ ศูนย์
เครื่องมือฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดแยกของเสีย ภายในห้องปฏิบัติการออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ 
ตามลักษณะทางกายภาพและความเป็นอันตราย เพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการและการบ าบัดของเสีย
แต่ละชนิด ซึ่งแตกต่างกันไป โดยของเสียบางชนิดผู้ปฏิบัติงานสามารถท าการบ าบัดเบื้องต้นได้ด้วย
ตนเอง  ดังนั้นระบบการจัดการของเสียภายในห้องปฏิบัติการ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญยิ่ง ส าหรับ
ศูนย์เครื่องมือฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดแยกของเสียภายในห้องปฏิบัติการออกเป็น 3 ประเภท 
คือ ของเสียอันตรายชนิดของแข็ง 7 ชนิด ของเสียอันตรายชนิดของเหลว 20 ชนิด และของเสีย
อันตรายพิเศษ 3 ชนิด รวมเป็น 30 ชนิด โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี 3.5 และ ตารางที่ 3.6 ดังนี้ 
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        ตำรำงท่ี 3.5 ประเภทของเสียชนิดของเหลว และอันตรายพิเศษ ภายในห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

รหัสของเสีย ประเภทของเสีย ภำชนะในกำรจัดเก็บ 
ปริมำณกำร

จัดเก็บ 
สถำนที่ท่ีใช้ในกำร

จัดเก็บ 
กำรบ ำบัด/ 
กำรก ำจัด 

L01 ของเสียที่เป็นกรด  ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรดด่าง
และการกัดกร่อนขนาด 20 ลิตร
หรือขนาดตามความเหมาะสม 

70-80% ของ 
ปริมาตรภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่อากาศ
ถ่ายเทสะดวกควรอยู่ชั้น
ล่างของอาคาร 

ท าให้เป็นกลางทิ้งลงท่อ ถ้ามี
ตะกอนให้กรองน้ าทิ้งตะกอน
ส่งบริษัทก าจัด 

L02 ของเสียที่เป็นด่าง ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรดด่าง
และการกัดกร่อนขนาด 20 ลิตร
หรือขนาดตามความเหมาะสม 

70-80% ของ 
ปริมาตรภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่อากาศ
ถ่ายเทสะดวกควรอยู่ชั้น
ล่างของอาคาร 

ท าให้เป็นกลางทิ้งลงท่อ ถ้ามี
ตะกอนให้กรองน้ าทิ้ง 
ตะกอนส่งบริษัทก าจัด 

L03 ของเสียที่เป็นเกลือ ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรดด่าง
และการกัดกร่อนขนาด 20 ลิตร
หรือขนาดตามความเหมาะสม 

70-80% ของ 
ปริมาตรภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่อากาศ
ถ่ายเทสะดวกควรอยู่ชั้น
ล่างของอาคาร 

ส่งบริษัทก าจัด 

L04 ของเสียที่ประกอบ 
ด้วยฟอสฟอรัส/
ฟลูออไรด์ 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรดด่าง
และการกัดกร่อนขนาด 20 ลิตร
หรือขนาดตามความเหมาะสม 

70-80% ของ 
ปริมาตรภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่อากาศ
ถ่ายเทสะดวกควรอยู่ชั้น
ล่างของอาคาร 

ท าให้อยู่ในรูปของตะกอน
แคลเซียม/ส่งบริษัทก าจัด 

L05 ของเสียที่ประกอบ 
ด้วยไซยาไนด์     
อนินทรีย์ 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรดด่าง
และการกัดกร่อนขนาด 20 ลิตร
หรือขนาดตามความเหมาะสม 

70-80% ของ 
ปริมาตรภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่อากาศ
ถ่ายเทสะดวกควรอยู่ชั้น
ล่างของอาคาร 

ออกซิเดชันด้วยโซเดียมไฮ
โปรคลอไรท์ในสภาวะเบส/
ส่งบริษัทก าจัด 
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ตำรำงท่ี 3.5  (ต่อ)  

รหัสของเสีย ประเภทของเสีย ภำชนะในกำรจัดเก็บ 
ปริมำณของ
กำรจัดเก็บ 

สถำนที่ท่ีใช้ในกำร
จัดเก็บ 

กำรบ ำบัด/ 
กำรก ำจัด 

L06 ของเสียที่
ประกอบด้วย
ไซยาไนด์อินทรีย์ 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรดด่าง
และการกัดกร่อนขนาด 20 ลิตร
หรือขนาดตามความเหมาะสม 

70-80% ของ 
ปริมาตรภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่อากาศ
ถ่ายเทสะดวกควรอยู่ชั้น
ล่างของอาคาร 

ส่งบริษัทก าจัด 

L07 ของที่ประกอบด้วย
เสียโครเมียม 
 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรดด่าง
และการกัดกร่อนขนาด 20 ลิตร
หรือขนาดตามความเหมาะสม 

70-80% ของ 
ปริมาตรภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่อากาศ
ถ่ายเทสะดวกควรอยู่ชั้น
ล่างของอาคาร 

วิธีรีดักชันและท าให้เป็น
กลาง/ส่งบริษัทก าจัด 

L08 ของเสียที่เป็นสาร
ปรอทอนินทรีย์ 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรดด่าง
และการกัดกร่อนขนาด 20 ลิตร
หรือขนาดตามความเหมาะสม 

70-80% ของ 
ปริมาตรภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่อากาศ
ถ่ายเทสะดวกควรอยู่ชั้น
ล่างของอาคาร 

ส่งบริษัทก าจัด 

L09 ของเสียที่เป็นปรอท
อินทรีย์ 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรดด่าง
และการกัดกร่อนขนาด 20 ลิตร
หรือขนาดตามความเหมาะสม 

70-80% ของ 
ปริมาตรภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่อากาศ
ถ่ายเทสะดวกควรอยู่ชั้น
ล่างของอาคาร 

ส่งบริษัทก าจัด 

L10 ของเสียอาร์เซนิก ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรดด่าง
และการกัดกร่อนขนาด 20 ลิตร
หรือขนาดตามความเหมาะสม 

70-80% ของ 
ปริมาตรภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่อากาศ
ถ่ายเทสะดวกควรอยู่ชั้น
ล่างของอาคาร 

ถ้าเป็น As3+ ให้ใช้วิธี
ตกตะกอนร่วม Fe3+ส่งบริษัท
รับก าจัด 

L11 ของเสียที่เป็น
ไอออนของโลหะ
หนักอ่ืนๆ 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรดด่าง
และการกัดกร่อนขนาด 20 ลิตร
หรือขนาดตามความเหมาะสม 

70-80% ของ 
ปริมาตรภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่อากาศ 
ถ่ายเทสะดวกควรอยู่ชั้น 
ล่างของอาคาร 

วิธีท าให้เป็นกลางและ
ตกตะกอน/ดูดซับด้วยคีเลต
ติงเรซิน/ส่งบริษัทก าจัด 
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              ตำรำงท่ี 3.5  (ต่อ)  

รหัสของเสีย ประเภทของเสีย ภำชนะในกำรจัดเก็บ 
ปริมำณของ
กำรจัดเก็บ 

สถำนที่ท่ีใช้ในกำร
จัดเก็บ 

กำรบ ำบัด/ 
กำรก ำจัด 

L12 ของเสียประเภท
สารออกซิไดซ์ซิง 
เอเจนต์ 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรดด่าง
และการกัดกร่อนขนาด 20 ลิตร
หรือขนาดตามความเหมาะสม 

7 0 - 8 0 % ข อ ง
ปริมาตรภาชนะ 

แยกเก็บต่ำงหำก โดย
ห้ามเก็บรวมกับสาร 
ประกอบไนโตรเจนที่เป็น
ด่างหรือด่างอินทรีย์ หรือ
ของแข็งอินทรีย์ที่มีฤทธิ์
เป็นกลางของเหลวไวไฟ 
และกรดอินทรีย์ 

ออกซิเดชัน/ท าให้เป็น
กลาง/ส่งบริษัทรับก าจัด 

L13 ของเสียประเภท
รีดิวซ์ซิงเอเจนต์ 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรดด่าง
และการกัดกร่อนขนาด 20 ลิตร
หรือขนาดตามความเหมาะสม 

70-80% ของ 
ปริมาตรภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่อากาศ 
ถ่ายเทสะดวกควรอยู่ชั้น 
ล่างของอาคาร 

รีดักชัน/ท าให้เป็นกลาง/
ส่งบริษัทก าจัด 

L14 ของเสียที่สามารถ
เผาไหม้ได้ 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรดด่าง
และการกัดกร่อนขนาด 20 ลิตร
หรือขนาดตามความเหมาะสม 

70-80% ของ 
ปริมาตรภาชนะ 

ต้องแยกเก็บต่ำงหำก 
ห้ามเก็บรวมกับของเสีย 
ที่เป็นกรดด่าง และสาร
ออกซิไดซ์ 

ส่งบริษัทก าจัด 

L15 ของเสียที่เป็นน้ ามัน ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรดด่าง
และการกัดกร่อนขนาด 20 ลิตร
หรือขนาดตามความเหมาะสม 

70-80% ของ 
ปริมาตรภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่อากาศ 
ถ่ายเทสะดวกควรอยู่ชั้น 
ล่างของอาคาร 

ส่งบริษัทก าจัด/น าไปผลิต
เป็นเชื้อเพลิงทดแทน 
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             ตำรำงท่ี 3.5  (ต่อ) 

รหัสของเสีย ประเภทของเสีย ภำชนะในกำรจัดเก็บ 
ปริมำณของ
กำรจัดเก็บ 

สถำนที่ท่ีใช้ในกำร
จัดเก็บ 

กำรบ ำบัด/กำรก ำจัด 

L16 ของเสียที่เป็นสาร
ฮาโลเจน 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรดด่าง
และการกัดกร่อนขนาด 20 ลิตร
หรือขนาดตามความเหมาะสม 

70-80% ของ 
ปริมาตรภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่อากาศ
ถ่ายเทสะดวกควรอยู่ชั้น
ล่างของอาคาร 

ส่งบริษัทก าจัด 

L17 ของเสียที่เป็นอง
เหลวอินทรีย์ที่
ประกอบด้วยน้ า 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรดด่าง
และการกัดกร่อนขนาด 20 ลิตร
หรือขนาดตามความเหมาะสม 

70-80% ของ 
ปริมาตรภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่อากาศ
ถ่ายเทสะดวกควรอยู่ชั้น 
ล่างของอาคาร 

ส่งบริษัทก าจัด 

L18 ของเสียที่เป็นสาร
ไวไฟ 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรดด่าง
และการกัดกร่อนขนาด 20 ลิตร
หรือขนาดตามความเหมาะสม 

70-80% ของ 
ปริมาตรภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่อากาศ
ถ่ายเทสะดวกควรอยู่ชั้น 
ล่างของอาคาร 

ส่งบริษัทก าจัด 

L19 ของเสียที่มีสารที่ท า
ให้ภาพคงตัว 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรดด่าง
และการกัดกร่อนขนาด 20 ลิตร
หรือขนาดตามความเหมาะสม 

70-80% ของ 
ปริมาตรภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่อากาศ
ถ่ายเทสะดวกควรอยู่ชั้น
ล่างของอาคาร 

ส่งบริษัทก าจัด 

L20 ของเสียที่เป็นสาร
ระเบิดได้ 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรดด่าง
และการกัดกร่อนขนาด 20 ลิตร
หรือขนาดตามความเหมาะสม 

70-80% ของ 
ปริมาตรภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่อากาศ
ถ่ายเทสะดวกควรอยู่ชั้น 
ล่างของอาคาร 

ส่งบริษัทก าจัด 

L21 ของเสียที่เป็น 
สารกัมมันตรังสี 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรดด่าง
และการกัดกร่อนขนาด 20 ลิตร
หรือขนาดตามความเหมาะสม  

70-80% ของ 
ปริมาตรภาชนะ 

ต้องเก็บแยกต่างหาก ส่งก าจัด ที่หน่วยงาน
ส านักงานพลังงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติภาพ 
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              ตำรำงท่ี 3.5  (ต่อ)  

รหัสของเสีย ประเภทของเสีย ภำชนะในกำรจัดเก็บ 
ปริมำณของกำร

จัดเก็บ 
สถำนที่ท่ีใช้ในกำร

จัดเก็บ 
กำรบ ำบัด/กำรก ำจัด 

L22 ของเสียที่มี
จุลินทรีย์ 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรดด่าง
และการกัดกร่อนขนาด 20 ลิตร 
หรือขนาดตามความเหมาะสม  

70-80% 
ของปริมาตร 
ภาชนะ 

ต้องเก็บแยกต่างหาก
(ห้ำมเก็บรวม) 

ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วย วิธี 
autoclave ที่ 121 
oC,15 psi ,30 นาท ี

L23 ของเสียที่มี 
Ethidium 
bromide 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรดด่าง
และการกัดกร่อนขนาด 20 ลิตร 
หรือหรือขนาดตามความ
เหมาะสม  

70-80%ของ
ปริมาตรภาชนะ 

ต้องเก็บแยกต่างหาก
(ห้ำมเก็บรวม) 

EtBr Gel ขยะปนเปื้อน 
EtBr จัดเก็บในถังเก็บ
ของเสียพิเศษและส่ง
ก าจัด 
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             ตำรำงท่ี 3.6 ประเภทของเสียชนิดของแข็ง ภายในห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

รหัสของเสีย ประเภทของของเสียที่เป็นของแข็ง กำรจัดเก็บ กำรบ ำบัด/กำรก ำจัด 

S01 
 

ขวดสำรเคมีที่ใช้หมดแล้ว 
ขวดเปล่าที่เคยบรรจุสารเคมีทั้งชนิดทั้งขวดแก้วและ
ขวดพลาสติก ทั้งของเหลวและของแข็ง 

จัดแยกเป็นประเภทขวดแก้ว  
และขวดพลาสติก 

ขวดแก้วส่งบริษัทก าจัด 
ขวดพลาสติกส่งเผาเตา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

S02 
 

เครื่องแก้วและขวดสำรเคมีที่แตก 
 เครื่องแก้ว ขวดแก้วที่แตก หักช ารุด หลอดทดลองที่
แตกหัก ช ารุด 

ใช้ถุงด าอย่างน้อย 2 ชั้น สวมถัง PE 
และรอ งก้ น ถุ ง ด า ด้ ว ยก ร ะดาษ
หนังสือพิมพ์ก่อนทิ้งของเสีย 

ส่งบริษัทก าจัด 

S03 
 

Toxic waste 
1. สารพิษ สารเคมีอันตราย สารก่อมะเร็ง 
2. สารเคมีหมดอายุ สารเคมีที่เสื่อมคุณภาพ สารเคมีที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ติดฉลากระบุชนิดอันตรายสวมคลุม
ถังก่อนทิ้งของเสีย 
 

ส่งบริษัทก าจัด 

S04 
 

Organic waste 
ของเสียชนิดของแข็งที่มีจุลินทรีย์ปนเปื้อน หรือมีเชื้อก่อ
โรคปนเปื้อน รวมทั้งอาหารเลี้ยงเชื้อ 

ไม่ต้องจัดเก็บ  
 

ฆ่าเชื้อโดยautoclave ที่ 
121๐C ความดัน15 psi 
เวลา 30 นาท ี

S05 
 

ขยะปนเปื้อนสำรเคมี 
ขยะหรือบรรจุภัณฑ์ที่มีการปนเปื้อนสารเคมี เช่น 
กระดาษทิชชู    ถุงมือ เศษผ้า หน้ากาก เป็นต้น 

ใช้ถุงด าอย่างน้อย 2 ชั้น สวมถัง PE 
และรอ งก้ น ถุ ง ด า ด้ ว ยก ร ะดาษ
หนังสือพิมพ์ก่อนทิ้งของเสีย 

ส่งเผาด้วยเตาเผา 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

              



 
 

 
 

77 

   ตำรำงท่ี 3.6 (ต่อ)   

รหัสของเสีย ประเภทของของเสียที่เป็นของแข็ง กำรจัดเก็บ กำรบ ำบัด/กำรก ำจัด 

S06 
 

ขยะติดเชื้อ 
1. ขยะ/ของเสีย ที่มีเหตุสงสัยว่ามี หรืออาจมีเชื้อโรค 
ซาก หรือชิ้นส่ วนสิ่ งมีชี วิต  วัสดุที่ ใช้บริการทาง
การแพทย์ 
2. ซาก ชิ้นส่วนสิ่งมีชีวิต ส าลี ผ้ากอส เข็มฉีดยา หรือสิ่ง
สัมผัสกับเลือด 

บรรจุใส่ถุงสีแดง และจัดเก็บในถัง ซึ่ง
มีฝาปิดน าไปวางจุดวางรวม 

ส่งก าจัดโดยการเผาด้วย
เตาเผามหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ 

S07 
 

แบตเตอรีและถ่ำนไฟฉำย 
แบตเตอรี และถ่านไฟฟฉายที่ ใช้งานหมดแล้ว หรือ
เสื่อมสภาพ 

น าใส่แกลลอนชนิด PP หรือ PE ส่งบริษัทก าจัด 
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(2) กำรเตรียมภำชนะและอุปกรณ์ในกำรจัดเก็บของเสีย 

ในการจัดเก็บของเสียภายในห้องปฏิบัติการซึ่งได้ท าการระบุและจัดแยกประเภทของของ
เสียเรียบร้อยแล้วนั้น ต้องมีการจัดเก็บโดยแยกเก็บในภาชนะที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งภาชนะและ
อุปกรณ์ในการจัดเก็บของเสียประกอบด้วย 

1) ภาชนะส าหรับวัดปริมาตรของเสีย : ใช้กระบอกตวงขนาด 250 มิลลิลิตร    หรือบีก
เกอร์ขนาด 1 ลิตร หรือ 5 ลิตรแล้วแต่ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งการที่จะใช้กระบอกตวงที่เป็น
พลาสติก Polyethylene (PE)/ Polypropylene (PP) หรือกระบอกตวงแก้ว ก็ข้ึนอยู่กับประเภทของ
ของเสียที่จัดแยกไว้ เพราะหากเป็นของเสียชนิดที่เป็นกรดควรที่จะใช้กระบอกตวงแก้ว ถ้าเป็นเบส
ควรใช้ PE หรือ PP เป็นต้น  

2) ภาชนะส าหรับจัดเก็บของเสีย  : ภาชนะซึ่งใช้ในการจัดเก็บของเสียภายใน
ห้องปฏิบัติการ ควรเป็นถังหรือแกลลอนมีช่องกว้างพอควร ท ามาจากวัสดุ Polyethylene (PE) หรือ 
Polypropylene (PP) และมีฝาปิดชนิดหมุนเกลียว ซึ่งปิดได้สนิท ขนาดประมาณ 5 ลิตร 20 ลิตร 
หรือขนาดตามความเหมาะสมที่มีหูหิ้วหรือมือจับเพ่ือให้สามารถยกหรือเคลื่อนย้ายได้สะดวก และควร
ท าด้วยภาชนะท่ีเหมาะสมส าหรับของเสียแต่ละประเภทซึ่งแสดงไว้ตามตารางที่ 3.5 

(3) กำรติดฉลำกบนภำชนะบรรจุของเสีย 
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการปนกันของของเสียแต่ละประเภท ซึ่งอาจท าให้เกิดปฏิกิริยารุนแรง

ในกรณีที่เป็นสารที่เข้ากันไม่ได้ จึงควรที่จะมีการติดฉลากบนภาชนะบรรจุของเสียให้เห็นอย่างชัดเจน 
โดยฉลากที่ติดบนภาชนะบรรจุ 

ฉลำกติดบนภำชนะของเสียควรมีลักษณะดังนี้ 
1) มีขนาดใหญ่ เห็นได้ชัดเจน ใส่ในถุงพลาสติกป้องกันสารเคมีหกรด 
2) ระบุหมายเลขและประเภทของของเสียตามที่ก าหนดไว้ด้วยตัวหนังสือขนาดใหญ่เห็น

ชัดเจน เขียนด้วยหมึกชนิดลบด้วยน้ าไม่ได้ และต้องติดให้แน่นป้องกันการลบและหลุดออก 
3) ระบุชนิดของของเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในห้องปฏิบัติการ บนฉลากที่ติดบนภาชนะ

บรรจุของเสียเพ่ือจัดแยกประเภทของของเสียชนิดนั้นให้เห็นอย่างเด่นชัด 
4) ระบุอันตรายของของเสียบางประเภท โดยติดสัญลักษณ์ที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล 

เช่น ของเสียทีเ่ป็นสารไวไฟ ก็ติดสัญลักษณ์ที่เป็นรูปสารไวไฟ เป็นต้น 
5) น าฉลากทั้ง 2 ส่วนใส่ในถุงพลาสติกแล้วปิดถุงให้เรียบร้อย ก่อนน า ส่วนที่ 1 ไปติดที่

จับด้านบนของถังและส่วนที่ 2 ไปติดด้านข้างของถัง 
6) ระบุช่วงเวลาของการเก็บของเสียชนิดนั้น เพ่ือให้ทราบถึงช่วงเวลา และแจ้งให้

หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องนั้นทราบเพ่ือที่จะได้ส่งเข้าเก็บรวบรวมในคลังเก็บของเสียกลาง
ของศูนย์เครื่องมือฯ ต่อไป 
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ตัวอย่ำงฉลำกส ำหรับติดบนภำชนะของเสีย เป็นดังนี้ 
 

 

 

 

 
 

 
ภำพที่ 3.31 ตัวอย่างฉลากซึ่งใช้ส าหรับติดบนภาชนะของเสีย 

 
 
 
 
 
 

สว่นที ่1 ส ำหรบัตดิดำ้นขำ้งภำชนะใสข่องเสยี

   แหลง่ก ำเนดิของเสยี/   ชือ่

กำรทดลองทีก่อ่ใหเ้กดิของ

เสยี/ค ำส ำคญั

วนัทีเ่ร ิม่บรรจุ ชือ่หอ้งปฏบิตักิำร อำคำร

_______20 ก.ย.60_______

หอ้งป.เคมี 

1_____________________ _เครือ่งมอื7______

ของเสยีอนัตรำยทีเ่ป็นของเหลวประเภทที ่11 วนัทีห่ยดุกำรบรรจุ ชือ่หนว่ยงำน โทร:

รหสัฉลำก:
_________________ _________________ _________________

ชือ่สำรเคมทีีเ่ป็นสว่นประกอบของเสยี ปรมิำณ (ลติร) หมำยเหตุ ส ำหรบัผูก้รอกขอ้มูล

Cu2SO4 . 0.5 % 18

(                                   )

ส ำหรบัจนท.หอ้งปฏบิตักิำร

รวม (                                   )

มหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์  โทร 075-673-248-51 โทรสำร 075-673-247  http:// cse.wu.ac.th

กำรทดลองเร ือ่ง กำรหำบลิลริบูลิในเลอืด

หำกมขีอ้สงสยักรุณำตดิตอ่ : ศูนยเ์ครือ่งมอืวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย  ี (CSE)

ของเสยีทีเ่ป็นไอออน

ของโลหะหนกัอืน่ๆ

L11

สว่นที ่2 ส ำหรบัตดิดำ้นขำ้งภำชนะใสข่องเสยี

   แหลง่ก ำเนดิของเสยี/   ชือ่

กำรทดลองทีก่อ่ใหเ้กดิของ

เสยี/ค ำส ำคญั

วนัทีเ่ร ิม่บรรจุ ชือ่หอ้งปฏบิตักิำร อำคำร

_______20 ก.ย.60_______

หอ้งป.เคมี 

1_____________________ _เครือ่งมอื7______

ของเสยีอนัตรำยทีเ่ป็นของเหลวประเภทที ่11 วนัทีห่ยดุกำรบรรจุ ชือ่หนว่ยงำน โทร:

รหสัฉลำก:
_________________ _________________ _________________

ชือ่สำรเคมทีีเ่ป็นสว่นประกอบของเสยี ปรมิำณ (ลติร) หมำยเหตุ ส ำหรบัผูก้รอกขอ้มูล

Cu2SO4 . 0.5 % 18

(                                   )

ส ำหรบัจนท.หอ้งปฏบิตักิำร

รวม (                                   )

L11

ของเสยีทีเ่ป็นไอออน

ของโลหะหนกัอืน่ๆ

กำรทดลองเร ือ่ง กำรหำบลิลริบูลิในเลอืด

หำกมขีอ้สงสยักรุณำตดิตอ่ : ศูนยเ์ครือ่งมอืวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย  ี (CSE)

มหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์  โทร 075-673-248-51 โทรสำร 075-673-247  http:// cse.wu.ac.th
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(4) กระบวนกำรและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เรื่องกำรจัดกำรของเสียภำยใน
ห้องปฏิบัติกำร ศูนย์เครื่องมือฯ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

1) นักวิทยาศาสตร์ แยกประเภทของเสียในรายวิชาปฏิบัติการที่รับผิดชอบในแบบ
บันทึกข้อมูลสารเคมีและของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทดลอง (CSE-HZW-01) (ภาคผนวก 2.1) 
โดยวิเคราะห์สารเคมีและของเสีย ระบุส่วนประกอบของของเสีย ความเข้มข้น และประเภทของเสีย
อันตราย 

2) ตรวจสอบความเข้มข้นของสารเคมีแต่ละชนิดในของเสียว่าเกินมาตรฐานน้ าทิ้ง
อุตสาหกรรมหรือไม่ 

3) ระบุประเภทของเสียอันตราย ตามระบบของศูนย์เครื่องมือฯ เฉพาะของเสียที่มี
สารเคมีเกินมาตรฐานน้ าทิ้งจากโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม 

4) จัดท ารายการของเสียประจ ารายวิชา/ งานวิจัยตามแบบรายงานของเสียประจ า
วิชา/งานวิจัย ตามแบบฟอร์มรายการของเสียประจ ารายวิชาปฏิบัติการ/งานวิจัย (CSE-HZW-02) 
(ภาคผนวก 2.2) 

5) จัดหาภาชนะใส่ของเสียตามที่แยกประเภทได้ (ภาชนะเป็นแกลลอนชนิด 
Polyethylene (PE) หรือ Polypropylene (PP) แบบฝาเกลียวเท่านั้น ขนาดตามความเหมาะสม 

6) จัดภาชนะบรรจุของเสียพร้อมจัดท าฉลากและติดบนภาชนะตามแบบและ
ประเภทของของเสีย 

7) น าภาชนะส าหรับบรรจุของเสียวางประจ าห้องปฏิบัติการ/ ห้องวิจัยเพ่ือทิ้งของ
เสียตามประเภทที่แยกไว้ 

8) กรณีของเสียเป็นของเหลวนักวิทยาศาสตร์/ นักวิจัย/ ผู้ท าการทดลอง เทของเสีย
ใส่กระบอกตวง/บีกเกอร์เพ่ือทราบปริมาตรและเทของเสียจากกระบอกตวง/ บีกเกอร์ ผ่านกรวยลง
ภาชนะบรรจุของเหลวที่ติดฉลากให้ตรงกับชนิดของเสียพร้อมบันทึกปริมาณของเสียในแบบบันทึก
ปริมาณของเสียชนิดของเหลว) (CSE-HZW-03) (ภาคผนวก 2.3) 

9) ในกรณีของเสียที่เป็นของแข็ง นักวิทยาศาสตร์/ นักวิจัย/ ผู้ท าการทดลอง ทิ้งของ
เสียในภาชนะที่จัดไว้ให้ตรงกับชนิดของของเสียที่แยกประเภทและบันทึกน้ าหนักลงในแบบบันทึก
ปริมาณของเสียชนิดของแข็ง (CSW-HZW-04)  (ภาคผนวก 2.4) 

10) ท าการตรวจสอบภาชนะบรรจุของเสียประจ าห้องปฏิบัติการ ตามแบบรายงาน
ผลการตรวจภาชนะจัดเก็บของเสียภายในห้องปฏิบัติการในทุกภาคการศึกษา (CSW-HZW-08) 
(ภาคผนวก 2.5) 

11) รวบรวมปริมาณของเสียประจ าห้องปฏิบัติการและบันทึกปริมาณของเสียใน
แบบรายงานปริมาณของเสียประจ าห้องปฏิบัติการ (CSE-HZW-05) (ภาคผนวก 2.6) ส่งหัวหน้าฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 
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12) หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิยาศาสตร์พ้ืนฐาน ตรวจสอบความเรียบร้อยและ
ความถูกต้องของการเก็บของเสียพร้อมลงนามในแบบรายงานรายงานปริมาณของเสียประจ า
ห้องปฏิบัติการ/ห้องวิจัย (CSE-HZW-05) และส่งแบบรายงานปริมาณของเสียประจ าห้องปฏิบัติการ/
ห้องวิจัย (CSE-HZW-05) ไปยังผู้ดูแลคลังของเสียกลางของศูนย์เครื่องมือฯ 

13) น าส่งของเสียไปยังคลังของเสียกลางของศูนย์เครื่องมือฯ ทุกบ่ายวันพุธ 
14) ผู้ดูแลคลังของเสียกลางของศูนย์เครื่องมือฯ รวบรวมแบบรายงานปริมาณของ

เสียประจ าห้องปฏิบัติการ/ ห้องวิจัย (CSE-HZW-05) ทั้งหมดเพ่ือบันทึกลงในแบบบันทึก Stock 
ปริมาณของเสียคลังของเสียกลาง (CSE-HZW-06) (ภาคผนวก 2.7) 

15) ผู้ดูแลคลังของเสียกลางของศูนย์เครื่องมือฯ รวบของเสียทั้งหมดที่น าส่งเข้าคลัง
ของเสียกลาง และบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกปริมาณของเสียที่จัดเก็บในคลังของเสียกลาง (CSE-
HZW-07) (ภาคผนวก 2.8) ทุกภาคการศึกษาหรือตามความเหมาะสม  

16) ผู้ดูแลคลังของเสียกลางของศูนย์เครื่องมือฯ ท าการตรวจสอบภาชนะบรรจุของ
เสียประจ าห้องคลังของเสียกลาง ตามแบบรายงานผลการตรวจภาชนะจัดเก็บของเสียประจ าคลังของ
เสียกลาง (CSW-HZW-09) (ภาคผนวก 2.9) ทุก 3 เดือน  

17) ผู้ดูแลคลังของเสียกลางของศูนย์เครื่องมือฯ น าข้อมูลปริมาณของเสียที่รวบรวม
ได้ในคลังของเสียกลางเสนอผู้บริหารของศูนย์เครื่องมือฯ เพ่ือขออนุมัติส่งของเสียไปก าจัด ตาม
ขั้นตอนการจัดซื้อ/ จ้าง ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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ภำพที่ 3.32 Flow chart การจัดแยกประเภทของเสีย ตามระบบศูนย์เครื่องมือฯ                     
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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3.2.3 ขั้นตอนกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนให้บริกำรบทปฏิบัติกำร 
(1) หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน รับข้อมูลรายวิชาปฏิบัติการที่เปิด

ให้บริการในฝ่าย และแจ้งผู้ประสานรายวิชา และผู้ที่เกี่ยวข้องรับข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาปฏิบัติการที่
เปิดให้บริการในแต่ละภาคการศึกษา 

(2) ผู้ประสานรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี รับทราบการเปิดให้บริการรายวิชาปฏิบัติการ
จากหัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน   

(3) นักวิทยาศาสตร์ผู้ประสานรายวิชาประสานอาจารย์ผู้ประสานรายวิชาเพ่ือขอรับคู่มือ
ปฏิบัติการ รายละเอียดตาม มคอ.3 เพ่ือทราบรายละเอียดของแต่ละบทปฏิบัติการ วันเวลาที่เรียน 
เพ่ือจัดเตรียมความพร้อมวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อนักศึกษา 
และเป็นตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตาม มคอ. 3 

(4) ผู้ประสานรายวิชาส ารวจและด าเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี กรณีมีไม่เพียง
ต่อการเรียนการสอนปฏิบัติการ ท าการจัดซื้อโดยด าเนินการตามวิธีการจัดซื้อตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งสามารถ
ด าเนินการจัดซื้อผ่านระบบการจัดซื้อของหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร โดยสามารถด าเนินการ
ได้ดังนี ้

1) แจ้งความต้องการการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมีที่ต้องใช้ในบทปฏิบัติการผ่าน
ระบบออนไลน์ ตามระบบการควบคุมงบประมาณของศูนย์เครื่องมือฯ  

2) จัดเตรียมเอกสารส าหรับแนบการขอซื้อขอจ้าง ดังนี้ 
ก) ใบแจ้งความต้องการซื้อประเภทต่างๆ ที่พิมพ์จากระบบควบคุมงบประมาณของ

ศูนย์เครื่องมือฯ โดยระบุจ านวน ปริมาณ ราคา วันที่ต้องการใช้งานและรายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์ 
หรือสารเคมี ที่ต้องการซื้อ/จ้าง พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจรับ 

ข) ใบเสนอราคาสินค้าที่ต้องการซื้อ/จ้าง อย่างน้อย 3 บริษัท 
ค) แบบฟอร์มตารางแสดงราคากลาง 
ง) ใบขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลรับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและก าหนดราคากลาง และรายงานการขอซื้อ/ขอจ้าง 
3) ลงนามผู้ขอซื้อขอจ้าง และส่งให้หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน และ

หัวหน้าหน่วยงานลงนามอนุมัติการจัดซื้อ/จ้าง 
4) ส่งเอกสารขอซื้อ/จ้าง ฝ่ายบริหารและธุรการเพ่ือด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง 
5) ขอเบิกรายการ วัสดุ อุปกรณ์ หรือสารเคมี ที่ขอซื้อ/จ้าง และผ่านการตรวจรับ

เรียบร้อยแล้ว 
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(5) จัดท ารายงานการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีรายละเอียด
ด้านคู่มือปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการรวมถึงระบบสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี โดยมี
แนวปฏิบัติดังนี้ 

1) กรณีที่ไม่มีคู่มือปฏิบัติการ ผู้ประสานรายวิชาแจ้งอาจารย์ผู้ประสานรายวิชาส่งบท
ปฏิบัติการฉบับร่าง หรือรับแจ้งด้วยใบงานที่ระบุครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี  ที่ต้องใช้ในบท
ปฏิบัติการนั้น ก่อนมีการเรียนการสอนอย่างน้อย 3 เดือน 

2)  กรณีที่มีปัญหาในเรื่องระบบสาธารณูปโภคในห้องปฏิบัติการให้แจ้งซ่อมไปยังส่วน
อาคารสถานที่ ในระบบ on line ที่ (http://dlb.wu.ac.th/)  โดยใช้ user name และ password 
เดียวกับ e-mail ของมหาวิทยาลัย 

(6) จัดท าก าหนดการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดวันเวลาที่เรียน รายชื่ออาจารย์ผู้สอน 
นักวิทยาศาสตร์ พนักงานวิทยาศาสตร์ และพนักงานห้องทดลอง แต่ละห้องปฏิบัติการ  

(7) ตรวจสอบจ านวนและรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปฏิบัติการหลักชีวเคมี จาก
ศูนย์บริการการศึกษา โดยเข้าไปที่ (https://ces.wu.ac.th/) เพ่ือจัดท ารายชื่อและแบ่งกลุ่มนักศึกษา 

(8) จัดท าใบรายการใบรายการวัสดุ อุปกรณ์ รายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี ประจ ากลุ่ม 
และจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ตามใบรายการลงในตะกร้าเพ่ือจัดให้นักศึกษาประจ ากลุ่ม 

(9) เตรียมห้องปฏิบัติการตามแนวทางโครงการ ESPReL ดังนี้ 
1) ส ารวจความพร้อมการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันภัยอันตรายฉุกเฉิน เช่น ถังดับเพลิง  

ทรายดับเพลิง  กริ่งสัญญาณ ฝักบัวฉุกเฉิน อุปกรณล์้างฉุกเฉิน และชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น 
2) จัดท ารายการของเสียประจ ารายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี และเตรียมภาชนะ

ส าหรับการจัดเก็บของเสียประเภทต่าง ๆ ทั้งชนิดที่เป็นของเหลวและของแข็ง 
   3) จัดเตรียม SDS ตามรายการสารเคมีที่ใช้ในรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี เพ่ือกรณี
เกิดเหตุสามารถเตรียมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้ทันท่วงที 

(10) เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการให้เป็นตามมาตรฐาน 5ส โดยใช้มาตรฐานพ้ืนที่
ห้องปฏิบัติการ ดังนี้ 

1) จัดเตรียมแฟ้มจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ โดยจัดชื่อแฟ้มติดสันแฟ้มตามมาตรฐาน 5ส 
2) จัดท าป้ายผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ และห้องเตรียมวัสดุ  
3) จัดท าผังห้องปฏิบัติการโดยระบุต าแหน่งสิ่งของต่าง ๆ ที่อยู่ในห้องปฏิบัติการพร้อม

ทั้งแสดงเส้นทางออกฉุกเฉิน หรือทางหนีไฟ 
4) จัดท าป้ายระบุสถานะการใช้งานครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งจัดให้มีคู่มือการใช้

งาน หรือคิวอาร์ โค้ด (QR code) แสดงขั้นตอนการใช้งาน พร้อมทั้งระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  

http://dlb.wu.ac.th/
https://ces.wu.ac.th/
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5) จัดท าป้ายเตือนต่าง ๆ เช่น ระวังความร้อน ระวังพ้ืนต่างระดับ ระวังศีรษะ ระวังพ้ืน
เปียก เป็นต้น เพ่ือเป็นการเตือนให้ ระวังเพ่ือลดอุบัติ เหตุที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการ 

6) จัดท าข้อควรปฏิบัติ ในการใช้ห้องปฏิบัติการ แนวปฏิบัติ ในการแต่งกายใน
ห้องปฏิบัติการขั้นตอนการเรียนปฏิบัติการ ขั้นตอนการลา ขั้นตอนการยืม-คืน วัสดุ/ อุปกรณ์ เพ่ือให้
นักศึกษาทราบ 
 

3.2.4 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรบทปฏิบัติกำร  

ขณะให้บริการการเรียนการสอนบทปฏิบัติการในรายวิชาปฏิบัติการ ผู้ประสานรายวิชา และ/
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มีภารกิจต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) เตรียมใบงานส าหรับจัดเตรียมสารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตามบท
ปฏิบัติการที่แสดงใน มคอ.3 และในคู่มือปฏิบัติการให้เพียงพอต่อการเรียนของนักศึกษา 

(2) จัดเตรียมครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี ตามรายละเอียดในแต่ละบทปฏิบัติการ  
(3) ทดสอบการใช้งานของครุภัณฑ์ และทดสอบบทปฏิบัติการก่อนมีการเรียนการสอนจริงใน

ทุกบทปฏิบัติการ 
(4) จัดเตรียมข้อสอบย่อยแต่ละบทปฏิบัติการ ส าหรับแจกนักศึกษา ให้มีการทดสอบย่อย

ก่อนการเริ่มเรียนบทปฏิบัติการ 
(5) เตรียมใบลงลายมือชื่อ และรายการอ่ืน ๆ เช่น ใบรายการวัสดุอุปกรณ์ รายงานผลการ

ทดลอง กุญแจ ใบบันทึกรายการวัสดุอุปกรณ์ช ารุด/ สูญหาย เป็นต้น 
(6) บริการให้นักศึกษาเบิก-ยืมวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ที่ต้องใช้เพิ่มเติมจากที่จัดไว้ให้ 
(7) เป็นผู้ช่วยคุมบทปฏิบัติการ ช่วยในการให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามของนักศึกษา 

ขณะเรียนปฏิบัติการตามความเหมาะสม รวมถึงสอนการใช้งานครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในบทปฏิบัติการ 
(8) ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาในการแยก/ ทิ้งของเสียที่เกิดจากการทดลอง หรือสารเคมี 

วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้แล้วในห้องปฏิบัติการ  
(9) รวบรวมแบบทดสอบย่อย รายงานผลการทดลอง และ/ หรือกรอกคะแนน และรวบ 

รวมเอกสารดังกล่าวและจัดส่งเอกสารให้ผู้รับผิดชอบ 
(10) กรณีที่มีครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ช ารุด/ สูญหาย ให้บันทึกรายการครุภัณฑ์ วัสดุ 

อุปกรณ์ช ารุด/สูญหาย 
(11) ตรวจสอบและบันทึกการเข้าเรียนบทปฏิบัติการของนักศึกษา 
(12) กรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ ให้ท าการบันทึกการเกิดอุบัติเหตุในระบบ

ออนไลน์ ของศูนย์เครื่องมือฯ   
             (13) จัดเก็บครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี หลังการใช้งาน พร้อมทั้งท าความสะอาดอย่าง
เรียบร้อย และเก็บเข้าประจ าตู้ปฏิบัติการ 
    (14) บันทึกปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในจากการเรียนบทปฏิบัติการ ในแต่ละบทปฏิบัติการ  
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3.2.5 ขั้นตอนกำรสรุปกำรให้บริกำรบทปฏิบัติกำร 
หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนบทปฏิบัติการครบทุกบทปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ผู้

ประสานรายวิชา และ/ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีการจัดท าและสรุปการให้บริการบทปฏิบัติการ 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) แจ้งให้นักศึกษาผู้เรียน และอาจารย์ผู้สอนบทปฏิบัติการ ท าการประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการห้องปฏิบัติการ แบบ Online ซึ่งสามารถเข้าไปประเมินได้ที่ http://cse.wu.ac.th /
ระบบการประเมินห้องปฏิบัติการ/ เลือกส าหรับนักศึกษา หรือส าหรับอาจารย์  

(2) รวบรวมของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นในทุกบทปฏิบัติการ ส่งเข้าคลังของเสียกลางศูนย์
เครื่องมือฯ เพ่ือด าเนินการจัดการตามระบบการจัดการของเสียของศูนย์เครื่องมือฯต่อไป 

(3) นักวิทยาศาสตร์ผู้ประสานรายวิชาและ/ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สรุปการให้บริการบท
ปฏิบัติการ หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนบทปฏิบัติการในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งมีรายการต่าง ๆ 
ดังนี้ 

1) สรุปการเข้าเรียนบทปฏิบัติการของนักศึกษาตามใบลงลายมือชื่อนักศึกษาเข้าเรียน
ปฏิบัติการ 

2) สรุปรายการวัสดุ อุปกรณ์ ช ารุด/ สูญหาย 
3) สรุปภาระงานการให้บริการห้องปฏิบัติการ 
4) สรุป ปัญหา อุปสรรค ในการให้บริการห้องปฏิบัติการเพ่ือการเรียนการสอน 
5) สรุปต้นทุนรายวิชาปฏิบัติการ ในส่วนของต้นทุนครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์ไม่สิ้นเปลือง

วัสดุอุปกรณ์ สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ช ารุด/ สูญหาย  
6) สรุปจ านวนอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ 
7) สรุปผลประเมินการให้บริการห้องปฏิบัติการทั้งจากนักศึกษา และอาจารย์ พร้อมทั้ง

น าข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปพิจารณาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการบทปฏิบัติการต่อไป 
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3.3 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรค ำนึงถึงในกำรปฏิบัติงำน 

      3.3.1 กำรให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรเพื่อเรียนกำรสอนบทปฏิบัติกำร ส ำหรับรำยวิชำ
ปฏิบัติกำรหลักชีวเคมี ซึ่งเป็นรายวิชาปฏิบัติการ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ นักศึกษาผู้เรียน ได้แก่
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงค านวณ (เคมี) ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงค านวณ 
(ชีววิทยา) ชั้นปีที่ 2 และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมชั้นปีที่ 3  เพ่ือให้การจัดการ
เรียนการสอนบทปฏิบัติการ มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ประสานรายวิชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
จะต้องมีการจัดเตรียมปัจจัยด้านต่าง ๆ ให้มีความพร้อมมากท่ีสุด ทั้งทางด้านบุคลากร ห้องปฏิบัติการ 
ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี รวมถึงกฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติการที่ต้องปฏิบัติตาม ตั้งแต่
ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนให้บริการบทปฏิบัติการ ขั้นตอนการด าเนินการบทปฏิบัติการ และ
ขั้นตอนการสรุปการให้บริการบทปฏิบัติการ เพ่ือสามารถให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ใช้บริการ
ทั้งนักศึกษาผู้เรียน อาจารย์ผู้สอน และผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยสูงสุด อีกทั้งนักศึกษาได้เรียนรู้
ภาคปฏิบัติจากการฝึกทักษะและเทคนิคการปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการ และที่ส าคัญทั้งนักศึกษา 
และอาจารย์มีความพึงพอใจสูงสุด  

จากการปฏิบัติงานทั้ง 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนให้บริการบท
ปฏิบัติการ ขั้นตอนการด าเนินการบทปฏิบัติการ และขั้นตอนการสรุปการให้บริการบทปฏิบัติการ ซึ่ง
วิธีปฏิบัติงานและเงื่อนไข/ ข้อสังเกต/ ข้อควรระวัง/ สิ่งที่ควรค านึงถึงในการปฏิบัติงาน โดยมีละเอียด
ดังแสดงใน ตารางที่ 3.7   

 
  ตำรำงท่ี 3.7 แสดงวิธีปฏิบัติงาน และเงื่อนไข/ ข้อสังเกต/ ข้อควรระวัง/ สิ่งที่ควรค านึงถึงในการ  
                  ปฏิบัติงาน 

วิธีปฏิบัติงำน 
เงื่อนไข/ ข้อสังเกต/ ข้อควรระวัง/ สิ่งท่ีควรค ำนึงถึง

ในกำรปฏิบัติงำน 

1. ข้ันตอนกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนให้บริกำรบทปฏิบัติกำร 
1.1 หวัหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์พื้นฐานรับข้อมูล
รายวิชาปฏิบัติการที่เปิดประจ า
ภาคการศึกษา 

หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐานรับข้อมูล
รายวิชาปฏิบัติการที่เปิดประจ าภาคการศึกษา จาก Web 
site ศูนย์บริ การการศึกษา ที่ รั บผิ ดชอบโดยฝ่ าย
ห้องปฏิบัติ การวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน และแจ้ ง ให้
นักวิทยาศาสตร์ผู้ประสานรายวิชาปฏิบัติการล่วงหน้า 
อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 
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  ตำรำงท่ี 3.7 (ต่อ) 

วิธีปฏิบัติงำน เงื่อนไข/ ข้อสังเกต/ ข้อควรระวัง/ สิ่งท่ีควรค ำนึงถึง
ในกำรปฏิบัติงำน 

1.2 ผู้ประสานรายวิชาปฏิบัติการ
หลักชีวเคมี รับทราบการเปิด
ให้บริการรายวิชา 

ผู้ประสานรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี รับแจ้งข้อมูล
การเปิดรายวิชาปฏิบัติการจากหัวหน้าฝ่าย และติดตาม
การเปิดรายวิชาจากจาก Website ศูนย์บริการการศึกษา 
เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ล่วงหน้า อย่างน้อย 1 
ภาคการศึกษา และตรวจสอบจ านวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนในรายวิชาดังกล่าวเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
จัดเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ 

1.3 ผู้ประสานรายวิชาประสาน
อาจารย์ผู้ประสานรายวิชาเพ่ือ
ขอรับคู่มือปฏิบัติการ และมคอ.3 

ประสานงานกับอาจารย์ผู้ประสานรายวิชาล่วงหน้า หรือ
ทันทีที่รับทราบข้อมูลการเปิดให้รายวิชาปฏิบัติการ เพ่ือ
ขอรับคู่มือปฏิบัติการ และทราบรายละเอียด มอค.3 
จากนั้น 
1. ท าความเข้าใจบทปฏิบัติการทุก ๆ บทให้ละเอียด 
พร้อมทั้งเช็ครายการวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์  ที่ต้องใช้ในรายวิชาปฏิบัติการทุกบท
ปฏิบัติการอย่างครบถ้วน 
2. ตรวจสอบจ านวน/ปริมาณรายการวัสดุ อุปกรณ์ 
ส า ร เคมี  และครุ ภัณฑ์ วิ ทย าศาสตร์  ที่ มี ป ระจ า
ห้องปฏิบัติ การว่ ามี เ พียงพอกับที่ จะต้องใช้ ในบท
ปฏิบัติการหรือไม ่

1.4 ผู้ประสานรายวิชาด าเนินการ
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี 

กรณีท่ีตรวจสอบแล้วพบว่ารายการวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี
ไม่เพียงพอส าหรับการให้บริการบทปฏิบัติการ ผู้ประสาน
รายวิชาปฏิบัติการด าเนินการจัดซื้อ ดังนี้ 
1. ด าเนินการตามขั้นตอนตามวิธีการจัดซื้อตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. เตรียมเอกสารส าหรับการจัดซื้อให้ครบถ้วน ดังนี้ 
- เข้าระบบของศูนย์เครื่องมือฯ เพ่ือจัดท าใบแจ้งความ
ต้องการซื้อจากระบบควบคุมงบประมาณของศูนย์
เครื่องมือฯ โดยระบุจ านวน ปริมาณ ราคา วันที่ต้องการ
ใช้งานและรายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์ หรือสารเคมี ที่
ต้องการซื้อจ้าง พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจ
รับสินค้า 
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  ตำรำงท่ี 3.7 (ต่อ) 

วิธีปฏิบัติงำน 
เงื่อนไข/ ข้อสังเกต/ ข้อควรระวัง/ สิ่งท่ีควรค ำนึงถึง

ในกำรปฏิบัติงำน 

    - ใบเสนอราคาสินค้าที่ต้องการซื้อจ้าง อย่างน้อย 3 
บริษัท 
   - แบบฟอร์มตารางแสดงราคากลาง 
   - เอกสารรายงานการขอซื้อขอจ้าง และขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ 
3. กรณีที่มีบางรายการที่มีผู้จ าหน่ายเพียง 1 บริษัท 
จะต้องขออนุมัติจัดซื้อกรณีพิเศษ โดยการเขียนเหตุผล
และความจ าเป็นแนบเอกสารจัดซื้อ 

1.5 จัดท ารายงานการเตรียม
ความพร้อมการเปิดให้บริการ
ห้องปฏิบัติการส าหรับบท
ปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการ
หลักชีวเคมี 

ผู้ประสานรายวิชาต้องส ารวจความพร้อมด้านคู่มือปฏิบัติ 
การ ห้องปฏิบัติการพร้อมระบบสาธารณูปโภค บุคลากร 
วัสดุ สารเคมี และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และจัดท าแผน
เตรียมความพร้อมส่ งหั วหน้าฝ่ า ยห้องปฏิบัติ การ
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 1 
เดือน 
1. ด้านคู่มือปฏิบัติการ กรณีไม่มีคู่มือปฏิบัติการ แจ้ง
อาจารย์ผู้ประสานรายวิชาส่งบทปฏิบัติการฉบับร่าง หรือ
รับแจ้งด้วยใบงานที่ระบุครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และ
สารเคมี ที่ใช้ในบทปฏิบัติการ 
2. ด้านห้องปฏิบัติการพร้อมระบบสาธารณูปโภค กรณีที่
มีปัญหาในเรื่องระบบสาธารณูปโภคในห้องปฏิบัติการให้
แจ้งซ่อมไปยังส่วนอาคารสถานที่  ในระบบ on line ที่ 
(http://dlb.wu.ac.th/)   
3. ด้านบุคลากร การเปิดให้บริการบทปฏิบัติการ ทุก
ห้องปฏิบัติการจะมีการจัดนักศึกษาจ านวนไม่เกิน 40 คน
ต่อห้อง เพ่ือให้การดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นจึงมี
การจัดนักวิทยาศาสตร์ที่มาช่วยคุมปฏิบัติการ 1 คนต่อ
ห้อง กรณีที่นักศึกษามากกว่า 40 คน อาจจ าเป็นต้องจัด
นักวิทยาศาสตร์มากกว่า 1 คนต่อห้องก็ได้  
4.  ด้ านวั สดุ  สาร เคมี  และครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์  
ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีตามวิธีการ
จัดซื้อตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ล่วงหน้า 

http://dlb.wu.ac.th/
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ตำรำงท่ี 3.7 (ต่อ) 

วิธีปฏิบัติงำน 
เงื่อนไข/ ข้อสังเกต/ ข้อควรระวัง/ สิ่งท่ีควรค ำนึงถึง   

ในกำรปฏิบัติงำน 

1.6 จัดท าก าหนดการเรียนการ
สอน โดยมีรายละเอียดวันเวลา
ที่เรียน รายชื่ออาจารย์ผู้สอน 
นักวิทยาศาสตร์ พนักงาน
วิทยาศาสตร์ และพนักงาน
ห้องทดลอง แต่ละ
หอ้งปฏิบัติการ 

1. ประสานงานกับอาจารย์ผู้ประสานรายวิชา เพ่ีอทราบ
รายชื่ออาจารย์ผู้ ร่ วมสอนปฏิบัติการทั้ งหมด รวมถึง
รายละเ อียดวัน เริ่ ม เรียนบทปฏิบัติ การ เ พ่ือที่ จะลง
รายละเอียดที่ถูกต้อง 
2. จัดนักวิทยาศาสตร์ พนักงานวิทยาศาสตร์ และพนักงาน
ห้องทดลองประจ าห้องปฏิบัติการ ตามจ านวนห้องที่เปิด
และแจ้งให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 

1.7 ตรวจสอบจ านวนและ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียน 

ผู้ประสานรายวิชาตรวจสอบจ านวนและรายชื่อนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนปฏิบัติการหลักชีวเคมี จากศูนย์บริการ
การศึกษา โดยเข้าไปที่ (https://ces.wu.ac.th/) เมื่อได้
รายชื่อนักศึกษา ด าเนินการดังนี้ 
1. น ารายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปฏิบัติการ จัดท า
รายชื่อ และแบ่งกลุ่มนักศึกษาโดยประสานกับอาจารย์ผู้
ประสาน เรื่องจ านวนนักศึกษากี่คนต่อกลุ่ม ก่อนเปิดภาค
เรียนอย่างน้อย 3 สัปดาห์  
2. กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนล่าช้า ไม่มีรายชื่อในข้อมูล
ลงทะเบียน ให้นักศึกษาแจ้งรายชื่อในคาบแรกที่มีการเรียน 
จากนั้นท าการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียนของนักศึกษาอีก
ครั้ง และจัดท ารายชื่อ และแบ่งกลุ่มนักศึกษาใหมอี่กครั้ง จน
ครบถ้วน 

1.8 จัดท าใบรายการใบรายการ
วัสดุ อุปกรณ์ 

ผู้ประสานรายวิชาจัดท าใบรายการใบรายการวัสดุ อุปกรณ์ 
ร ายวิ ช าปฏิบั ติ ก ารหลักชี ว เคมี  ประจ ากลุ่ ม  โดยมี
รายละเอียด รายการ ขนาด จ านวน และราคา จากนั้นผู้ที่
เกี่ยวข้องจัดวัสดุ อุปกรณ์ ตามใบรายการลงในตะกร้าเพ่ือ
จัดให้นักศึกษาประจ ากลุ่ม 
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ตำรำงท่ี 3.7 (ต่อ) 

วิธีปฏิบัติงำน 
เงื่อนไข/ ข้อสังเกต/ ข้อควรระวัง/ สิ่งท่ีควรค ำนึงถึง  

ในกำรปฏิบัติงำน 

1.9 เตรียมห้องปฏิบัติการตาม
แนวทางโครงการ ESPReL 

จัดเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการตามระบบการบริหาร
จัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ตามแนวทางการ
ยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ตามระบบ
ESPReL โดย 
1. การจัดการสารเคมี ตองมีระบบการจัดการอยางครบ
วงจรโดยมีการจัดการดานตาง ๆ เช่น จัดหาเอกสารขอมูล 
ความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS) ของสารเคมีที่
ใช้ในบทปฏิบัติการหลักชีวเคมี การจัดเก็บสารเคมี รวมถึง
การเคลื่อนย้ายสารเคมีท่ีเหมาะสม 
2. ระบบการจัดการของเสีย มีการจัดท าขอมูลของเสีย
ประจ ารายวิชาปฏิบัติการ มีการวบรวมและจัดเก็บรวมถึง
การบ าบดัของเสียที่เกิดจากบทปฏิบัติการ 
3. ส ารวจความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัยฉุกเฉิน 
ให้มีความพร้อม เช่น ตู้ดูดควัน ถังดับเพลิง ฝักบัวนิรภัย   
ทีล่้างตาฉุกเฉิน เป็นต้น 
4. จัดท าแผนตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายใน
ห้องปฏิบัติการ  

1.10 เตรียมความพร้อม
ห้องปฏิบัติการให้เป็นตามมาตรฐาน 
5ส 

เตรียมห้องปฏิบัติการ ให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานพ้ืนที่  
5ส ของหน่วยงาน โดย 
1. จัดท าแผนผังห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่า
ต าแหน่งต่าง ๆ ภายในห้องอยู่บริ เวณใด โดยเฉพาะ
อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยประจ าห้องปฏิบัติการ มีการ
ก าหนดเส้นทางหนีไฟ และประตูทางออกฉุกเฉิน กรณีเกิด
เหตุเพลิงไหม้ 
2. จัดท าป้ายชี้บ่งสถานะ ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรติดต่อ
บริเวณจัดเก็บ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ภายในห้องปฏิบัติการ 
3. จัดท าคู่มือการใช้งานเบื้องต้นของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
ให้นักศึกษาหรือผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ด้วยตัวเอง 
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  ตำรำงท่ี 3.7 (ต่อ) 

วิธีปฏิบัติงำน 
เงื่อนไข/ ข้อสังเกต/ ข้อควรระวัง/ สิ่งท่ีควรค ำนึงถึง  

ในกำรปฏิบัติงำน 

2. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรบทปฏิบัติกำร 

2.1 เตรียมใบงานส าหรับเตรียม
สารเคมี  วั สดุ  อุปกรณ์  และ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตามบท
ปฏิบัติการที่แสดงใน มคอ.3 และ
ในคู่มือปฏิบัติการให้เพียงพอต่อ
การเรียนของนักศึกษา 

จัดท าใบงานให้พนักงานวิทยาศาสตร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์ เพ่ือจัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์สารเคมี และครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ ตามแต่ละบทฏิบัติการ โดยในใบงานมี
รายละเอียดรายการวัสดุ  อุปกรณ์ที่ต้องแจกเพ่ิมจาก
รายการที่มีประจ ากลุ่ม รวมถึงจัดรายละเอียดการจัดวาง 
ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ และสารเคมีในวันที่มีการเรียนการ
สอนบทปฏิบัติการ 

2.2 จัดเตรียมครุภัณฑ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ และสารเคมี ตาม
รายละเอียดในแต่ละบท
ปฏิบัติการ 

1. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์
รายละเอียดตามใบงาน  
2. ตรวจสอบความถูกต้องทุกข้ันตอน เช่น อุปกรณ์เพ่ิมเติม 
ความเข้มข้นของสารเคมี ปริมาณที่เตรียม จ านวนเพียงพอ
ต่อการนักศึกษาหรือไม ่เป็นต้น 

2.3 มีการทดสอบการใช้งานของ
ครุภัณฑ์ และมีการทดสอบบท
ปฏิบัติการก่อนมีการเรียนการ
สอนจริงในทุกบทปฏิบัติการ 

1. ทดสอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ก่อนการใช้งานทุกครั้งเพ่ือ 
ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานส าหรับวันที่มีการเรียนการ
สอนบทปฏิบัติการจริง 
2. ทดสอบบทปฏิบัติการก่อนการเรียนการสอนปฏิบัติการ
ทุกครั้ง เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องความเข้มข้นของ
สารเคมีที่เตรียม รวมถึงทดสอบประสิทธิภาพที่เตรียม 
เนื่องจากสารเคมี ที่ใช้ต้องเตรียมใหม่ก่อนใช้ในเรียบท
ปฏิบัติการของนักศึกษา และท่ีส าคัญต้องน าผลการทดลอง
ที่ได้จากการทดสอบบทปฏิบัติการใช้เป็นข้อมูลเทียบกับผล
การทดลองของนักศึกษา 

2.4 จัดเตรียมข้อสอบย่อยแต่ละ
บทปฏิบัติการ ส าหรับแจก
นักศึกษา  

รับข้อสอบย่อยจากอาจารย์ผู้สอน เตรียมพร้อมส าหรับแจก
นักศึกษาเมื่อถึงเวลาสอบ นับจ านวนให้เพียงพอกับจ านวน
นักศึกษา  
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ตำรำงท่ี 3.7 (ต่อ) 

วิธีปฏิบัติงำน 
เงื่อนไข/ ข้อสังเกต/ ข้อควรระวัง/ สิ่งท่ีควรค ำนึงถึง 

ในกำรปฏิบัติงำน 

2.5 เตรียมใบลงลายมือชื่อ และ
รายการอื่น ๆ เช่น ใบรายการวัสดุ
อุปกรณ์ รายงานผลการทดลอง 
กุญแจ เป็นต้น 

จัดท าใบลงลายมือชื่อนักศึกษาเข้า-ออก การเรียนบท
ปฏิบัติการแต่ละบทส าหรับรายวิชาปฏิบัติการ  โดยมี
รายละเอียดลงลายมือชื่อเข้า-ออก/ รับ-คืนกุญแจ 

2.6 บริการให้นักศึกษาเบิก-ยืมวัสดุ 
อุปกรณ์ ที่ต้องใช้เพ่ิมเติมจากที่จัด
ไว้ให้  

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์แจกนักศึกษา ส าหรับเพ่ิมเติมจากที่
มีประจ ากลุ่ม รวมถึงแจกสารเคมีที่ใช้ประจ ากลุ่มเพ่ิมเติม
จากที่จัดไว้ส่วนกลาง 

2.7 เป็นผู้ช่วยคุมปฏิบัติการและให้
ค าแนะน าและตอบข้อซักถามของ
นักศึกษา ขณะเรียนปฏิบัติการตาม
ความเหมาะสม 

1. นักวิทยาศาสตร์ท าหน้าที่ในการเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใน
การดูแลนักศึกษาในขณะมีการเรียนการสอนบท
ปฏิบัติการในเรื่องเทคนิคการท าปฏิบัติการ และขั้นตอน
การท าปฏิบัติการ 
2. แนะน าการใช้งานเครื่องมือ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ให้
นักศึกษาระหว่างการเรียนปฏิบัติการ  

2.8 ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาใน
การแยกของเสียที่ เกิดจากการ
ทดลอง หรือสารเคมี วัสดุ อุปกรณ์
ที่ใช้แล้วในห้องปฏิบัติการ  

ระหว่างการเรียนปฏิบัติการมีการใช้สารเคมี วัสดุหลังจาก
การใช้ ซึ่งท าให้เกิดของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ 
คอยให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาในการจัดการของเสียที่
เกิดขึ้น โดยให้มีการแยก และจัดเก็บที่ถูกต้อง ตามวิธีการ
การจัดการของเสีย จัดเตรียมภาชนะและอุปกรณ์ในการ
จัดเก็บของเสีย การติดฉลากบนภาชนะบรรจุของเสีย และ
ด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่องการจัดการของเสียภายในห้องปฏิบัติการศูนย์
เครื่องมือฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

2.9 รวบรวมแบบทดสอบย่อย 
รายงานผลการทดลอง และ/ หรือ
กรอกคะแนน และรวบรวมเอกสาร
ดั งกล่ าวและจัดส่ ง เอกสาร ให้
ผู้รับผิดชอบ 

1. รวบรวมแบบทดสอบย่อย และรายงานผลการทดลอง 
โดยนับจ านวนให้ครบตามจ านวนนักศึกษาที่ลงลายมือชื่อ
และเข้าเรียนบทปฏิบัติการ และเขียนใบปะหน้าเพ่ือแจ้ง
รายละเอียดให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ  
2. น าเอกสารส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามระบบส่งเอกสารของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นหลักฐานการส่งเอกสารกรณีที่
เอกสารไม่ถึงมือผู้รับผิดชอบ 
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ตำรำงท่ี 3.7 (ต่อ) 

วิธีปฏิบัติงำน 
เงื่อนไข/ ข้อสังเกต/ ข้อควรระวัง/ สิ่งท่ีควรค ำนึงถึง

ในกำรปฏิบัติงำน 

2.10 กรณมีีครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ 
ช ารุด/ สูญหาย ให้บันทึกรายการ
ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ช ารุด/ สูญ
หาย 

1. กรณีมีนักศึกษาท าครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องแก้ว 
ข ารุด แตกหัก หรือสูญหาย ให้นักศึกษาบันทึกรายการ
ในใบจ้างรายการ ครุภัณฑ์ วัสดุ/ อุปกรณ์ ช ารุดสูญหาย  
2. ท าการตรวจสอบราคาที่นักศึกษาท า ครุภัณฑ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องแก้ว ข ารุด แตกหัก หรือสูญหาย ให้
ถูกต้องเพ่ือลงราคาที่เป็นจริงในใบรายการโดยนักศึกษา
ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยเฉพาะช่องลายมือชื่อ
ผู้รับผิดชอบ เพ่ือเป็นหลักฐานในการหักเงินค่าประกัน
ของเสียหายจากนักศึกษา 

2.11 ตรวจสอบและบันทึกการเข้า
เรียนบทปฏิบัติการของนักศึกษา 

ท าการตรวจสอบรายชื่อการเข้าเรียนบทปฏิบัติการของ
นักศึกษา จากใบลงลายมือชื่อนักศึกษาเข้า เรียน
ปฏิบัติการ และจากการสังเกตการณ์ในห้องปฏิบัติการ 
ซ่ึงจะต้องมีจ านวนเท่ากับแบบทดสอบย่อย และรายงาน
ผลการทดลองที่ นั กศึกษาส่ ง ในท้ ายชั่ ว โมงเรียน
ปฏิบัติการ 

2.12 กรณีมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนใน
ห้องปฏิบัติการให้บันทึกในแบบ
รายงานอุบัติเหตุ 

กรณีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นขณะมีการเรียนการสอนหรือขณะ
ทดสอบบทปฏิบัติการให้บันทึกรายงานการเกิดอุบัติเหตุ
ในระบบ เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลใช้เป็นแนวทางส าหรับการ
ป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุต่อไป 

2.13 จัดเก็บครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ 
สารเคมี หลังการใช้งาน พร้อมทั้งท า
ความสะอาดอย่างเรียบร้อย 

หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนบทปฏิบัติการแต่ละบทมี
การด าเนินการดังนี้ 
1. จัดเก็บและท าความสะอาดครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ที่
ใช้ในบทปฏิบัติการให้เรียบร้อย พร้อมเก็บเข้าที่จัดเก็บ
เหมือนเดิม 
2. จัดเก็บสารเคมีที่เหลือจากการใช้ในบทปฏิบัติการ 
ตรวจสอบส าหรับสารเคมีที่เก็บไว้ใช้ต่อในบทปฏิบัติการ
อ่ืน ๆ ได้ท าการจัดเก็บตามวิธีที่ถูกต้องเพ่ือน าไปใช้ต่อ 
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  ตำรำงท่ี 3.7 (ต่อ) 

วิธีปฏิบัติงำน 
เงื่อนไข/ ข้อสังเกต/ ข้อควรระวัง/ สิ่งท่ีควรค ำนึงถึง

ในกำรปฏิบัติงำน 

2.14 บันทึกปริมาณของเสียที่เกิดข้ึน
ในจากการเรียนบทปฏิบัติการในแต่
ละบท 
 

ส าหรับสารเคมีที่ไม่สามารถน าไปใช้ในบทปฏิบัติการ
อ่ืน ๆ ได้ ให้ด าเนินการจัดแยกและจัดเก็บเป็นของเสีย
ที่เกิดขึ้นใบทปฏิบัติการโดย 
1. แยกและจัดเก็บตามตามระบบการจัดการของเสีย
ตามระบบของศูนย์เครื่องมือฯ 
2. บันทึกปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในจากการเรียนบท
ปฏิบัติการในแต่ละบทปฏิบัติการตามปริมาณของเสียที่
เกิดข้ึนจริง  

3 ขั้นตอนกำรสรุปกำรให้บริกำรบทปฏิบัติกำร 

3.1 แจ้งให้นักศึกษาและอาจารย์ 
ประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการห้องปฏิบัติการ แบบ 
Online ซึ่งสามารถเข้าไปประเมินได้
ที่ http://cse.wu.ac.th / ระบบการ
ประเมินห้องปฏิบัติการ/ เลือกส าหรับ
นักศึกษา หรือส าหรับอาจารย์ 

ในช่วงมีการเรียนการสอนบทปฏิบัติการบทสุดท้ายของ
รายวิชาปฏิบัติการ แจ้งให้นักศึกษาผู้เรียนและอาจารย์
ผู้สอนบทปฏิบัติการท าการประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการการเรียนการสอนบทปฏิบัติการซึ่งเข้าไปท า
แบบประเมินผ่านระบบonlineทีh่ttp://cse.wu.ac.th 
/ ระบบการประเมินห้องปฏิบัติการ/ เลือกส่วน
นักศึกษา หรืออาจารย์ โดยนักศึกษาเลือกประเมินใน
ส่วนของนักศึกษา และอาจารย์ผู้สอนทุกคนเลือก
ประเมินของอาจารย์ผู้สอนปฏิบัติการ Username 
และ password เดียวกับ e-mail ของมหาวิทยาลัย 

3.2 รวบรวมของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ในทุกบทปฏิบัติการ ส่งเข้าคลังของ
เสียกลางศูนย์เครื่องมือฯ เพ่ือ
ด าเนินการจัดการตามระบการจัดการ
ของเสียศูนย์เครื่องมือฯ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ต่อไป 

รวบรวมปริมาณของเสี ยที่ บันทึก ไว้ จ ากทุ กบท
ปฏิบัติการ สรุปและกรอกข้อมูลปริมาณของเสียแต่ละ
ชนิดที่เกิดขึ้นทั้งหมดลงแบบฟอร์มบันทึกของเสียเพ่ือ
น าส่งคลังของเสียกลาง ตามระบบการจัดการของเสีย
ของศูนย์เครื่องมือฯ และด าเนินการล าดับต่อไป โดยใน
การจัดเก็บและเคลื่อนย้ายของเสียต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานการด าเนินงานของระบบ ESPReLตาม
องค์ประกอบที่ 3 ระบบการจัดการของเสีย 
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 ตำรำงท่ี 3.7 (ต่อ) 

วิธีปฏิบัติงำน 
เงื่อนไข/ ข้อสังเกต/ ข้อควรระวัง/ สิ่งท่ีควรค ำนึงถึง

ในกำรปฏิบัติงำน 

3.3 ผู้ประสานรายวิชาและ/ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง สรุปการให้บริการบท
ปฏิบัติการ หลังเสร็จสิ้นการเรียน
การสอนในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งมี
รายการต่าง ๆ ดังนี้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการให้บริการบทปฏิบัติการครบทั้ง 8 บท
ปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ผู้ประสานรายวิชาปฏิบัติการ 
จะต้องมีการสรุปผลการให้บริการบทปฏิบัติการวิชา
ปฏิบัติการหลักชีวเคมี โดยมีการสรุปรายการต่าง ๆ ดังนี้ 

1) สรุปการเข้าเรียนบทปฏิบัติการ
ของนักศึกษาตามใบลงลายมือชื่อ
นักศึกษา 

1) ท าการสรุปการเข้าเรียนบทปฏิบัติการของนักศึกษา
ตามใบลงลายมือชื่อการเข้าเรียนปฏิบัติการ ส่งให้
อาจารย์ผู้ประสานรายวิชาเพ่ือดูเวลาเข้าเรียนของ
นักศึกษา  

2) สรุปรายการวัสดุ อุปกรณ์ ช ารุด/
สูญหาย 

2) รวบรวมใบรายการวัสดุ -อุปกรณ์ช ารุด/ สูญหาย 
จัดท าใบสรุปรายชื่อ รายการและจ านวนเงินที่นักศึกษา
ท าวัสดุ อุปกรณ์ ช ารุด/ สูญหายเพื่อส่งหักเงินค่าประกัน
ของเสียหายจากนักศึกษา ตามแบบฟอร์ม โดยส่งหัวหน้า
ฝ่ายห้องปฏิบัติการพ้ืนฐานภายใน 2 สัปดาห์ หลังเสร็จ
สิ้นการเรียนการสอนปฏิบัติการ 

3)  สรุปภาระงานการให้บริการ
ห้องปฏิบัติการ 

3) จัดท าสรุปภาระงาน นักวิทยาศาสตร์ พนักงาน
วิทยาศาสตร์ เป็นจ านวนชั่วโมงที่ใช้ส าหรับการเตรียม 
การทดสอบบทปฏิบัติการ และการช่วยคุมปฏิบัติการ ใน
การให้บริการบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติหลักชีวเคมี 
ทั้ง 8 บท 

4) สรุป ปัญหา อุปสรรค ในการ
ให้บริการบทปฏิบัติการ 

4) จัดท าสรุปปัญหา อุปสรรค ในการให้บริการบทปฏิบัติ 
ในด้านต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการให้บริการ พร้อมทั้งมีแนว
ทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงในการ
ให้บริการในภาคการศึกษาต่อไป 

5) สรุปต้นทุนรายวิชาปฏิบัติการ ใน
ส่ วนของต้ นทุ นครุ ภัณฑ์   วั สดุ
อุปกรณ์ไม่สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ 
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ช ารุด/
สูญหาย 

5) จัดท าสรุปต้นทุนการให้บริการบทปฏิบัติการ ในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ คือ  ต้นทุนครุภัณฑ์ ต้นทุนวัสดุ อุปกรณ์ 
ชนิดไม่สิ้นเปลือง ต้นทุนวัสดุ อุปกรณ์ไม่สิ้นเปลือง 
ต้นทุนของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวนรายการวัสดุ
อุปกรณ์ช ารุด/สูญหาย ตามแบบฟอร์ม ส่งหัวหน้าฝ่าย
ห้องปฏิบัติการพ้ืนฐานภายใน 2 สัปดาห์ หลังเสร็จสิ้น
การเรียนการสอนปฏิบัติการ 



97 
 

 
 

ตำรำงท่ี 3.7 (ต่อ) 

วิธีปฏิบัติงำน 
เงื่อนไข/ ข้อสังเกต/ ข้อควรระวัง/ สิ่งท่ีควร

ค ำนึงถึงในกำรปฏิบัติงำน 

6) สรุปจ านวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใน
ห้องปฏิบัติการ 

6) สรุปจ านวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการให้บริการบท
ปฏิบัติการ  

7) สรุปผลประเมินการให้บริการ
ห้องปฏิบัติการทั้งจากนักศึกษา และ
อาจารย์ พร้อมทั้งน าข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
ไปพิจารณาปรับปรุง พัฒนาการ
ให้บริการบทปฏิบัติการต่อไป 

7.1) เข้าระบบเพ่ือดูคะแนนการประเมินความพึง
พอใจในการให้บริการบทปฏิบัติการ ทั้งในส่วนของ
นักศึกษาผู้เรียน และอาจารย์ผู้สอน ประเมินรวมถึง
รวบรวมรายละเอียดข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการ
ประเมิน ส่งหัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการพ้ืนฐานภายใน 
2 สัปดาห์ หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนปฏิบัติการ 
7.2) น าผลคะแนนการประเมินที่ได้เทียบกับเป้าหมาย
คะแนนความพึงพอใจ  จากการ ให้ บริ การ บท
ปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือฯ จากทั้งนักศึกษาและ
อาจารย์ คือร้อยละ 90 
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3.3.2 ข้อควรระวัง ควำมเสี่ยง หรืออุบัติเหตุต่ำง ๆ ที่สำมำรถเกิดขึ้นได้ในห้องปฏิบัติกำร 
สิ่งที่ควรค านึงถึงอีกหนึ่งประเด็นในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการที่จะต้องเขียนรายละเอียด 

คือ ข้อควรระวัง ความเสี่ยง และอุบัติ เหตุต่าง ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในการปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการ (บุษยา รัตนสุภา และอมรรัตน์ สุนทรพงศ์, 2555, น.42) 

อุบัติเหตุ อาจเกิดขึ้นได้ในห้องปฏิบัติการ หากผู้ทดลองท าด้วยความประมาทเลินเล่อหรือขาด
ความระมัดระวัง ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องที่ท าการทดลอง ทางหนึ่งที่จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุคือ
ผู้ท าการทดลองจะต้องอ่านข้อควรปฏิบัติในห้องปฏิบัติการให้เข้าใจก่อน และปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด การเกิดอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการพร้อมทั้งวิธีการแก้ไข มีได้หลายกรณ ีดังนี้  

(1) สารเคมีถูกผิวหนัง สารเคมีทุกชนิดมีอันตรายแต่มากน้อยแตกต่างกัน บางชนิดมีฤทธิ์กัด
กร่อนเป็นอันตรายต่อผิวหนัง บางชนิดให้ไอระเหยเป็นอันตรายต่อระบบหายใจ บางชนิดไวไฟเป็นพิษ
หรือระเบิดได้ บางชนิดท าให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนัง ดวงตา และระบบทางเดินหายใจ บางชนิด
สามารถซึมผ่านเข้าไปในผิวหนังท าให้เกิดอันตรายได้มากมายด้วยเหตุนี้ ผู้ปฏิบัติงาน/ ผู้ทดลองจึงไม่
ควรให้สารเคมีถูกผิวหนังหรือเสื้อผ้า 

วิธีการป้องกัน ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อกาวน์ และรองเท้าปิดหน้าเท้าและหลังเท้ามิดชิดทุก
ครั้งที่ท าการทดลอง  

วิธีแก้ไขเมื่อเกิดสารเคมีถูกผิวหนัง ถ้าทราบว่าถูกสารเคมีไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตามจะต้อง
รีบล้างบริเวณนั้นด้วยน้ ามาก ๆ ทันที เพ่ือไม่ให้สารเคมี มีโอกาสท าลายเซลล์ผิวหนังหรือซึมเข้าไปใน
ผิวหนังได ้
    (2) สารเคมีเข้าตา ขณะท าการทดลองหากก้มหรือมองใกล้เกินไป อาจท าให้ไอของสารเข้า
ตาหรือสารกระเด็นถูกตาได ้

วิธีการป้องกัน ต้องสวมแว่นตากันสารเคมีทุกครั้ง เมื่อต้องท าการทดลองที่เกี่ยวข้องกับ
สารเคมี 

       วิธีแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมีเข้าตา จะต้องล้างตาด้วยน้ าจ านวนมาก ๆ ทันที ด้วย
อุปกรณ์ล้างตาฉุกเฉิน หรือตรงอ่างน้ าในห้องปฏิบัติการ พยายามลืมตาและกรอกตาในน้ าเป็นเวลา 
อย่างน้อย 15–30 นาที แล้วรีบเดินทางไปโรงพยำบำลทันท ี

(3) เศษแก้วบาด เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์จ าพวกเครื่อง
แก้ว ซึ่งแตกได้ง่าย ถ้าอุปกรณ์เหล่านี้แตกผู้ทดลองอาจถูกเศษแก้วบาดได้ จึงเห็นได้ว่าอันตรายที่เกิด
จากแก้วบาดนั้นมีได้มาก ผู้ทดลองจะต้องระมัดระวังไม่ให้อุปกรณ์พวกแก้วแตกหรือหัก หากพบควร
รีบเก็บกวาดโดยเร็วเพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได ้

วิธีแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุแก้วบาด ต้องท าการห้ามเลือดโดยเร็ว โดยใช้นิ้วมือหรือผ้าที่
สะอาดกดลงบนแผลถ้าเลือดยังออกมากให้ยกส่วนที่เลือดออกสูงกว่าส่วนอ่ืน ๆ ของร่างกาย แล้วห้าม
เลือดโดยใช้ผ้าหรือเชือกรัดระหว่างแผลกับหัวใจ แต่ต้องคลายออกเป็นครั้งคราวจนเลือดหยุดไหล 
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แล้วท าความสะอาดแผลด้วยแอลกอฮอล์ใส่ยาปิดแผล ถ้าหากแผลใหญ่และลึกควรรีบไปหาแพทย์
ทันท ี

(4) การสูดไอหรือก๊าซพิษ เมื่อสูดไอของสารเคมีหรือก๊าซพิษเข้าไป ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการ
ทดลอง หรือสารที่ใช้ในการทดลองก็ตามปกติจะมีอาการต่าง ๆ เกิดขึ้น เช่น วิงเวียน คลื่นไส้ หายใจ
ขัด ปวดศีรษะ เป็นต้น ซึ่งการปวดหัวแล้วแต่พิษของสารเคมีนั้น ๆ หากไอนั้นกัดเนื้อเยื่อจะท าให้
ระคายต่อระบบหายใจด้วย 

วิธีการป้องกัน สามารถป้องกันการสูดไอหรือก๊าซพิษ ได้โดยการสวมหนากากป้องกัน
สารเคมีกรณีท่ีต้องท าการทดลอง หรือเตรียมสารเคมีที่มีคุณสมบัติเป็นไอระเหย หรือเป็นก๊าซพิษ 

วิธีแก้ไขเม่ือสูดไอหรือก๊าซพิษ เมื่อทราบว่าสูดดมไอของสารเคมี จะต้องรีบออกไปจากที่นั้น
และไปอยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากพบว่ามีผู้หายใจเอาก๊าซพิษเข้าไปมากจนหมดสติหรือช่วยตัวเอง
ไม่ได้จะต้องรีบน าออกมาจากที่นั้นทันที ซึ่งผู้เข้าไปช่วยต้องใส่หน้ากากป้องกันก๊าซพิษหรือใช้
เครื่องช่วยหายใจ 

(5) การโดนของร้อน หรือน้ าร้อนลวก ในการทดลองส าหรับบทปฏิบัติการวิชาปฏิบัติการ
หลักชีวเคมี มีหลายบทปฏิบัติการที่ต้องมีการต้มน้ าในบีกเกอร์โดยใช้เตาให้ความร้อนพร้อมแผ่นกวน 
ส าหรับต้มสารที่ท าการทดลอง กรณีที่ผู้ท าการทดลองไม่ระมัดระวัง โอกาสที่จะโดนของร้อน หรือน้ า
ร้อนลวก มีค่อนข้างสูง 

วิธีการแก้ไข ล้างท าความสะอาดแผลด้วยน้ าสะอาดอุณหภูมิปกติ หรือเปิดน้ าให้ไหลผ่าน 
หรือแช่อวัยวะส่วนที่เป็นแผลลงในน้ าสะอาดประมาณ 15-20 นาที หรือจนกว่าอาการปวดแสบปวด
ร้อนจะลดลง ปิดแผลด้วยผ้าก๊อซหรือผ้าแห้งสะอาด ถ้ายังมีอาการปวดแสบปวดร้อนหรืออาการเป็น
มากขึ้น ผิวหนังมีรอยถลอก มีตุ่มพองใส หรือมีสีของผิวหนังเปลี่ยนไป ให้รีบน าส่งโรงพยาบาล 

(6) ข้อควรระวังในการใช้สารเคมี โดยปกติการท าการทดลองจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องน า
สารเคมีที่มีอยู่มาเตรียมเป็นสารละลาย เพ่ือใช้ในการทดลองทุกครั้ง ในการเตรียมสารละลายแต่ละ
ชนิดต้องมีการศึกษาถึงคุณสมบัติของสารเคมีชนิดนั้น ๆ ให้ละเอียดก่อนน ามาใช้ เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ
ที่อาจเกิดขึ้นได้ และต้องศึกษาถึงเทคนิคการเตรียมสารละลาย ตัวอย่างที่ควรระมัดระวังในการน า
สารเคมีมาใช้เตรียมเป็นสารละลาย ได้แก่ 

1) การเตรียมสารละลายเจือจางของกรดต่าง ๆ วิธีเตรียมควรใช้กรดที่เข้มข้นเทลงในน้ า
อย่างช้า ๆ กรดบางชนิดเมื่อผสมกับน้ าจะเกิดปฏิกิริยาที่ให้ความร้อน (Exothermic reaction) ถ้าเท
น าลงในกรดปฏิกิริยาอาจเกิดข้ึนอยา่งรุนแรงได้  

2) กรดอะซิติก เมื่อรวมกับกรดไนตริกเข้ม อาจเกิดระเบิดขึ้นได้ดังนั้นไม่ควรผสมกรดไน
ตริกเข้มข้นกับกรดอะซิติก 

3) กรดซัลฟูริก สามารถใช้ละลายโลหะได้ แต่ถ้าเติมกรดซัลฟูริก ลงไปละลายโลหะมาก
เกินไปจะเกิดกา๊ซซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO3) ซึ่งเป็นอันตรายมาก 
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4) โปตัสเซียมเปอร์แมงกาเนต เป็นตัวออกซิไดซ์ที่ค่อนข้างแรง เมื่อผสมกับกรดซัลฟูริก
เข้มข้น อาจเกิดระเบิดอยา่งรุนแรงได ้

3.4 แนวคิด/ งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

บทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี เป็นวิชาที่ศึกษาถึงส่วนประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิต 
โดยศึกษาถึงโครงสร้างทางโมเลกุลของสารต่าง ๆ ภายในเซลล์ รวมถึงการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลง
ของสารจากสารหนึ่งไปอีกสารหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในเซลล์ รวมถึงการศึกษาถึ งการ
เปลี่ยนแปลงไปมาของสารทั้งหมดภายในเซลล์ที่เรียกว่า เมแทบอลิซึม (Metabolism) โดยจะศึกษา
ทั้งเมแทบอลิซึมที่เกิดขึ้นตามปกติ ขณะเกิดพยาธิสภาพหลังการเกิดโรค ศึกษาการควบคุมปฏิกิริยา
ภายในสิ่งมีชีวิตโดยเอนไซม์ชนิดต่าง ๆ การควบคุมวิถีปฏิกิริยาและเมแทบอลิซึม (Pathways and 
Metabolism) รวมทั้งการศึกษาโครงสร้างของโปรตีน การสังเคราะห์โปรตีน การควบคุมและการ
แสดงออกของยีน เป็นต้น (อรนุช นาคชาติ, 2556 เข้าถึงจาก https://guru.sanook.com/4020/) 
การศึกษาทางชีวเคมีในยุคใหม่ มีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นในปัจจุบันจึงน าเทคนิคต่าง  ๆ มาช่วย
เพ่ือหาค าตอบและในอธิบาย เช่น เทคนิคโครมาโทกราฟฟี (chromatography) เทคนิคเอกซเรย์ดิฟ
แฟรกชัน (X-ray diffraction) เทคนิคการติดฉลากด้วยสารกัมตรังสี (radioisotopic labelding) 
เทคนิคการเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่ (polymerase chain reaction, PCR) การ
แยกสารชีวโมเลกุลด้วยกระแสไฟฟ้า หรืออิเล็กโทรโฟรีซิส (electrophosis) และการจ าลองทางชีว
โมเลกุลด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเครื่องมือที่ทันสมัยมีความไวสูงและมี
ความแม่นย าในการวิเคราะห์ เช่น เครื่องเอ็นเอ็มอาร์สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (nuclear magnetic 
resonance spectrometer, NMR) เครื่องวิเคราะห์ล าดับอะมีโน เครื่องวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ 
เครื่องโครมาโทกราฟฟีของเหลวสมรรถนะสูง (high-performnce liquid chromatography, HPLC
) เครื่องโครมาโทกราฟฟีแบบก๊าซ (gas chromatograpy, GC) และเครื่องสเปกโทรมิเตอร์ เป็นต้น
(นภา ศิวรังสรรค์, 2557) ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยท าให้การวิจัยทางชีวเคมีมีความก้าวหน้าไปอย่าง
รวดเร็ว น าไปสู่การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางชีวเคมีไปสู่ศาสตร์แขนงต่าง  ๆ (Wilson 
and Walker, 2010, p.536 and Mosier and Ladisch, 2011, p.13) 

ในการเรียนการสอนบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี บทปฏิบัติการที่เรียนเนื้อหาเน้น
ไปในเรื่องของการทดสอบสารอาหารประภทคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน  รวมไปเรื่องเอนไซม์ กรด
นิวคลีอิก  และการแยกสารชีวโมเลกุล ดังนั้นงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกั บบท
ปฏิบัติการ ที่ผู้เขียนสามารถรวบรวมได้ ดังนี้ บทความเรื่องการตรวจ alkaline phosphatase (ALP) 
นั้นเป็นการวัดค่าเอนไซม์ alkaline phosphatase ในเลือด การทดสอบนี้ใช้เพียงการเจาะเลือด
ธรรมดา และมักจะรวมอยู่ในการตรวจเลือดอ่ืน ๆ การที่มีระดับ ALP ผิดปกตินั้นมักจะหมายถึงการมี
ความผิดปกติที่ตัว ถุงน้ าดีหรือกระดูก อย่างไรก็ตามมันอาจจะยังแสดงถึงการมีภาวะทุพโภชนาการ มี
มะเร็งที่ไต โรคทางระบบทางเดินอาหาร ตับอ่อน หรือการติดเชื้อรุนแรงได้ ระดับ ALP ที่ปกตินั้น
ขึ้นกับแต่ละบุคคล อายุ หมู่เลือด เพศ และการตั้งครรภ์ Alkaline phosphatase นั้นเป็นเอนไซม์ที่
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พบในเลือด โดยท าหน้าที่ช่วยสลายโปรตีนในร่างกายและขับออกในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งจะขึ้นกับ
ต าแหน่งที่สร้างเอนไซม์ออกมา ตับนั้นเป็นอวัยวะหลักในการสร้าง ALP แต่ก็สามารถพบว่ามาจาก
กระดูก ล าไส้ ตับอ่อน และไตได้เช่นกัน ในหญิงตั้งครรภ์ ALP สามารถสร้างจากรกได้เช่นกัน 
(https: //Hd.co.th/alkaline-phosphstase- level, 2020)  และส าหรับบทปฏิบัติการ เรื่ อง 
คาร์โบไฮเดรต การทดลองเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ คือการวิเคราะห์หาปริมาณน้ าตาล ด้วยวิธี 
DNS (Dinitrosalicylic acid method; DNS) เป็นเทคนิคในการวิเคราะห์หาปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์โดย
การวัดสีที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยารีดอกซ์ระหว่าง 3,5-กรดไดไนโตรซาลิไซคลิกและน้ าตาลรีดิวซ์ที่มีอยู่ใน
ตัวอย่าง ปฏิกิริยาเกิดจากหมู่คาร์บอนิลของน้ าตาล ซึ่งสามารถออกซิไดซ์ เป็นหมู่คาร์บอกซิลโดยตัว
ออกซิไดซ์ที่อ่อน ในขณะที่สารละลาย DNS ที่มีสีเหลืองจะเปลี่ยนเป็นกรด 3-อะมิโน-5-ไนโตรซาลิไซ
ลิก (3-amino-5-nitrosalicylic acid ) ที่มีสีน้ าตาลแดง ซึ่งสามารถหาปริมาณได้โดยการวัดค่าสเปก
โตรโฟโตเมตรีที่ความยาวคลื่นของการดูดกลืนแสงสูงสุด 540 นาโนเมตร ความเข้มของสีที่เกิดขึ้นเป็น
สัดส่วนโดยตรงกับความเข้มข้นของน้ าตาลรีดิวซ์ (Miller, G., 1959, p.426)  โดยเทคนิคนี้มีงานวิจัยนี้
ได้ใช้เทคนิค DNS (Dinitrosalicylic acid method; DNS) เพ่ือหาปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ที่ได้จากสาร
สกัดสาหร่าย U. pinnatifida โดยมีวิธีการเตรียมสารละลาย DNS ดังนี้ ส่วนของสารละลายA: ละลาย 
DNS 1.00 g ใน 20 มล. ของ 2 M NaOH ส่วนของสารละลาย B: ละลาย sodium potassium 
tartrate tetrahydrate 30 กรัมในน้ ากลั่น 50 มล. คนจนละลายหมด จากนั้นผสมสารละลาย A ลง
บน B อุ่นและผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน เติมปริมาตรด้วยน้ ากลั่นให้ครบ 100 มล. เก็บในขวดสีชาที่
อุณหภูมิ 4 °C ในส่วนของสารละลายสต็อคกลูโคสเตรียมที่ความข้มข้น 1 g/L จากนั้นจึงเจือจาง
สารละลายสต็อคกลูโคสให้มีความเข้มข้นต่างกันเพ่ือเตรียมกราฟมาตรฐาน (Garriga, M., Almaraz, 
M., Marchiaro, A. ,2017, p.173). 

    โดยสรุปบทที่ 3 ผู้เขียนได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานในการให้บริการบทปฏิบัติการ
รายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี โดยการให้บริการบทปฏิบัติการเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร ตาม
กรอบมาตรฐานบทปฏิบัติการที่แสดงใน มคอ.3 เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกทักษะ
การปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ โดยมีการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี ภายใต้การบริหารการจัดซื้อ
จัดจ้างภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 มีการด าเนินการให้ห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนบทปฏิบัติการปลอดภัยตามโครงการ
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย Enhancement of Safety 
Practice of Research Laboratory in Thailand “ESPReL”) นอกจากนี้มีการจัดการห้องปฏิบัติการ
ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามระบบการจัดการ 5ส รวมทั้งมีระเบียบข้อก าหนดต่าง ๆ ในการ
ให้บริการบทปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ ข้อก าหนดในการแต่งกายเข้าเรียนบทปฏิบัติการ และ
ระเบียบการใช้บริการห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคลในห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์เครื่องแก้วพ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการ สารเคมีและการจัดการสารเคมี 

 

https://hd.co.th/alkaline-phosphstase-level,%202020
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นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้กล่าวถึงวิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไขข้อสังเกต/ ข้อควรระวัง/ สิ่งที่

ควรค านึงถึงในการปฏิบัติงาน สารเคมีที่ใช้ในรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมีและความเป็นอันตราย 
การจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากบทปฏิบัติการ วิธีการปฏิบัติงานขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อน
ให้บริการบทปฏิบัติการ ขั้นตอนการด าเนินการบทปฏิบัติการ ขั้นตอนการสรุปการให้บริการบท
ปฏิบัติการ รวมถึงข้อควรระวัง ความเสี่ยง และอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในการปฏิบัติงาน
ในห้องปฏิบัติการ และวิธีการแก้ไข เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน หรือผี่เกี่ยวสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ได้ผลการทดลองตามทฤษฎี และเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงสามารถแก้ไข 
หรือปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นในห้องปฏิบัติการได้ สุดท้ายผู้เขียนได้ศึกษางานวิจัย 
บทความที่เกี่ยวข้องหรือมีความส าคัญของการน าความรู้ทางด้านชีวเคมีไปใช้ในการพัฒนางานวิจัย
เพ่ือใช้ในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านอุตสาหกรรมอาหาร ด้านชีวโมเลกุล และด้านทางการแพทย ์ 

ส าหรับในส่วนขั้นตอนการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดผู้ เขียนกล่าวถึงในบทที่ 4 
ต่อไป 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

บทท่ี 4 

เป้ำหมำยและเทคนิคในกำรปฏิบัติงำนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์
 

ในบทที่ 4 นี้ผู้เขียนเขียนเนื้อหาทีเ่กี่ยวกับเป้าหมายและเทคนิคในการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ซึ่งมีรายละเอียดหัวข้อดังนี้ คือ เป้าหมายในการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน) เทคนิคในการ
วางแผน/ แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน เทคนิคในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(flow chart) เทคนิคการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เทคนิคการท าให้ผู้รับบริการพึงพอใจ 
จรรยาบรรณ/ คุณธรรม/ จรยิธรรมในการปฏิบัติงาน และรายละเอียดของกระบวนการการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนให้บริการบทปฏิบัติการ การด าเนินการบทปฏิบัติการ และขั้นตอน
การสรุปการให้บริการบทปฏิบัติการในรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี ศูนย์เครื่องมือฯ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์   

4.1 เป้ำหมำยในกำรปฏิบัติงำน (ตัวช้ีวัดในกำรปฏิบัติงำน)  

การเตรียมบทปฏิบัติการเพ่ือให้บริการบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี งาน
ห้องปฏิบัติการเคมี ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศูนย์เครื่องมือฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
โดยมีนักวิทยาศาสตร์ผู้ประสานรายวิชาปฏิบัติการ เป็นผู้จัดเตรียมและสนับสนุนการให้บริการในด้าน
ต่าง ๆ ทั้งอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาที่เรียนปฏิบัติการ ซึ่งการให้บริการบทปฏิบัติการตามขั้นตอน
การเตรียมความพร้อมก่อนให้บริการบทปฏิบัติการ   การด าเนินการบทปฏิบัติการ และการสรุปการ
ให้บริการบทปฏิบัติการในรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี แต่ละขั้นตอนมีการปฏิบัติงานในหลาย
รูปแบบ มีกฎระเบียบและแนวปฏิบัติส าหรับการให้บริการ เนื่องจากการให้บริการการเรียนการสอน
บทปฏิบัติการ เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน ดังนั้นศูนย์เครื่องมือฯ จึงมีการก าหนดเป้าหมายของ
หน่วยงาน ในภาพรวมส าหรับการให้บริการห้องปฏิบัติการเพ่ือการเรียนการสอน  จ าเป็นอย่างยิ่งที่
ผู้ปฏิบัติงานต้องมีวิธีการด าเนินงานที่เหมาะสม สอดคล้องเพ่ือให้หน่วยงานบรรลุตามเป้าหมาย และ
ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ดังตารางที่ 4.1  
ส าหรับเป้าหมายและตัวชี้วัดในแต่ละบทปฏิบัติการทั้ง 8 บท ประเมินผลตัวชี้วัดจากผลการทดลอง
จากการท าปฏิบัติการของนักศึกษาว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการทดลองแต่ละบทปฏิบัติการ
หรือไม ่ดังตารางที่ 4.2
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ตำรำงท่ี 4.1 แสดงเป้าหมายในการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน)  

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน ตัวช้ีวัดกำรปฏิบัติงำน 

1. ขั้นตอนการเตรียมความ
พร้อมก่อนให้บริการบท
ปฏิบัติการ 

1. การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ 
สารเคมี ทันตามเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ100 

2. เอกสารจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ 
และสารเคมี ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

การจัดซื้อ/ จ้างถูกต้องตาม
ระเบียบร้อยละ 100 

3. ห้องปฏิบัติการมีความพร้อมให้ 
บริการการเรียนการสอนบท
ปฏิบัติการตามแผน 

ร้อยละ 100 

4. ความพร้อมด้านครุภัณฑ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ และสารเคมี 

จัดเตรียมครุภัณฑ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ และสารเคมีได้
ตามบทปฏิบัติการ ร้อยละ
100 

5. ความพร้อมด้านบุคลากร ร้อยละ 100 

6. ความถูกต้องของข้อมูลนักศึกษาที่ 
ลงทะเบียนเรียนบทปฏิบัติการ  

ร้อยละ 100 

2. ขั้นตอนการด าเนินการ
บทปฏิบัติการ 

1. ห้องปฏิบัติการมีระบบจัดการ
สารเคมี และของเสียจาก
ห้องปฏิบัติการ 

ร้อยละ 90 

2. ห้องปฏิบัติการปลอดภัยตาม
มาตรฐานความปลอดภัย ESPReL 

จ านวนห้องปฏิบัติการผ่าน
มาตรฐานความปลอดภัย 
ESPReL ร้อยละ 25 

3. ห้องปฏิบัติการมีความพร้อมให้ 
บริการในทุกบทปฏิบัติการ 

ร้อยละ 100 

4. นักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในห้อง 
ปฏิบัติการมีความปลอดภัย 

เกิดอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติ 
การเท่ากับ 0 

5. นักศึกษาที่เรียนปฏิบัติการปฏิบัติ
ตามระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ 

ร้อยละ 100 

6. การใช้พลังงานลดลง  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
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ตำรำงท่ี 4.1 (ต่อ) 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน ตัวช้ีวัดกำรปฏิบัติงำน 

3. การสรุปการให้บริการ
บทปฏิบัติการ 

1.ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้อง 
ปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน 
(อาจารย์และนักศึกษา)  

มากกว่าร้อยละ 90 

2. ต้นทุนการบริการห้องปฏิบัติการ
เฉลี่ยการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

ไม่เกิน 520 บาท/คน 

 

ตำรำงท่ี 4.2 แสดงเป้าหมายการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์การเรียน 8 บทปฏิบัติการ  
                (ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน)  
 

บทปฏิบัติกำร เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน ตัวช้ีวัดกำรปฏิบัติงำน 

ปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง 
พีเอช และบัฟเฟอร์ 
 

1. รู้จักส่วนประกอบและใช้
เครื่องพีเอชได้ 
2. เตรียมสารละลายบัฟเฟอร์
และหาค่า Buffer capacity 

1. เข้าใจหลักการท างานของเครื่องพีเอช
และสามารถใช้เครื่องได้ถูกต้อง 
2. สามารถค านวณและเตรียมบัฟเฟอร์
และค านวณหาค่า Buffer Capacity ได้ 

ปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง 
สเปกโทรโฟโตเมทรี 
 
 

1. เข้าใจหลักการ รู้จักส่วน 
ประกอบ และใช้เครื่องสเปกโทร
โฟโตมิเตอร์ 
2. หาความเข้มข้นของสาร
ตัวอย่างโดยใช้กราฟมาตรฐาน 
3. เรียนรู้การเจือจางสารแบบ
ตามล าดับ 

1. สามารถใช้เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์
ได้อย่างถูกต้อง 
2. สามารถหาความเข้มข้นของสาร
ตัวอย่างโดยใช้กราฟมาตรฐานได้ 
3. สามารถค านวณและเจือจางสารแบบ
ตามล าดับได้ 

ปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง 
คาร์โบไฮเดรต 
 

1. ทดสอบเชิงคุณภาพของ
คาร์โบไฮเดรต โดยวิธี 
Molishch’s test Bial’s test 
และBenedict’s test 
2. ทดสอบเชิงปริมาณของ
คาร์โบไฮเดรต โดยวิธี 
colorimetry โดยใช้สารละลาย 
Dinitrosalicylic acid (DNS) 

1. สามารถวิเคราะห์เชิงคุณภาพของ
คาร์โบไฮเดรตชนิดต่าง ๆได้ 
2. เข้าใจปฏิกิริยาการทดสอบ
คาร์โบไฮเดรตชนิดต่าง ๆ 
3. สามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณของ
คาร์โบไฮเดรตได้ 
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ตำรำงท่ี 4.2 (ต่อ)  

บทปฏิบัติกำร เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน ตัวช้ีวัดกำรปฏิบัติงำน 

ปฏิบัติการที่ 4 เรื่อง 
ลิปิด 

1. ทดสอบเชิงคุณภาพของลิปิดโดย
ดูสมบัติการละลาย และการทดสอบ
การโปร่งแสง 
2. ทดสอบเชิงปริมาณของลิปิดโดย
การวิเคราะห์หากรดไขมันอิสระ 
(free fatty acid, FFA) 

1. สามารถวิเคราะห์เชิงคุณภาพของ 
ลิปิดชนิดต่าง ๆ ได้ 
2. เข้าใจปฏิกิริยาการทดสอบลิปิด
ชนิดต่าง ๆ 
3. สามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณของ 
ลิปิดได้ 

ปฏิบัติการที่ 5 เรื่อง 
โปรตีน 
 

1. ทดสอบเชิงคุณภาพของโปรตีน
ด้วยวิธีทางกายภาพ คือการ
ตกตะกอนด้วยความร้อน และการ
ตกตะกอนด้วยกรด 
2. การสอบสอบโปรตีนด้วยวิธีทาง
เคมี คือ Ninhydrin test และ
Biuret test  
3. ทดสอบเชิงปริมาณของโปรตีน
โดยวิธี Coomassie blue 

1. สามารถทดสอบโปรตีนชนิดต่าง ๆ 
ได้ 
2. เข้าใจปฏิกิริยาการทดสอบโปรตีน
ประเภทต่าง ๆ 
3. สามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณของ
โปรตีนได ้

ปฏิบัติการที่ 6 เรื่อง 
เอนไซม์ 
 

1. สร้างกราฟมาตรฐานจาก
สารละลาย p-nitrophenol 
2. หาความเร็วเริ่มต้นของปฏิกิริยา 
3. ความเร็วเริ่มต้นขึ้นอยู่กับค่า
ความเข้มข้นของสารตั้งต้น 

1. เข้าใจกลไกการท างานของเอนไซม์ 
และปัจจัยที่มีผลต่อการท างานของ
เอนไซม์ 
2. สามารถหาค่าทางจลนพลศาสตร์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างานของ
เอนไซม์ได้ 

ปฏิบัติการที่ 7 เรื่อง 
กรดนิดคลีอิก 
 

1. ท าการสกัดดีเอ็นเอจาก
หอมหัวใหญ่ 
2. วิเคราะห์หาปริมาณของกรด
นิวคลีอิกโดยการวัดค่าการดูดกลืน
แสง 
3. วิเคราะห์หาปริมาณของกรด
นิวคลีอิกด้วยการท าปฏิกิริยากับ 
diphenylamine 
4. การหาความหนืดของสารละลาย
ดีเอ็นเอ 
 

1. ทราบหลักการและอธิบายขั้นตอน
การสกัดดีเอ็นเอจากพืชได้ 
2. สามารถวิเคราะห์ผลการสกัดดีเอ็น
เอทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพได้ 
3. สามารถอธิบายปัจจัยที่ท าให้ดีเอ็น
เอเสียสภาพธรรมชาติและสามารถ
ทดสอบปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ 
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ตำรำงท่ี 4.2 (ต่อ)  

บทปฏิบัติกำร เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน ตัวช้ีวัดกำรปฏิบัติงำน 

ปฏิบัติการที่ 8 เรื่อง 
การแยกสารชีว
โมเลกุล 
 

เรียนรู้เทคนิคอิเล็กโทรฟอรีซีส  
-การแยกดีเอ็นเอโดยวิธี agarose 
gel electrophoresis 
-การแยกโปรตีนในซีรัมโดยวิธี 
cellulose acetate 
electrophoresis 

1. เข้าใจหลักการและสามารถ
อธิบายขั้นตอนการแยกวิเคราะห์สาร
ชีวโมเลกุลบางชนิดได้ 
2. เข้าใจหลักการท าเจลโครมาโท 
กราฟีและอิเล็กโทรฟอรีซีส 
3. สามารถวิเคราะห์ผลที่ได้จากการ
ท าเจลโครมาโทกราฟีและอิเล็กโทร
ฟอรีซีส 

 

4.2 เทคนิคในกำรวำงแผน/ แผนกลยุทธ์ในกำรปฏิบัติงำน 

การให้บริการห้องปฏิบัติการเพ่ือการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ถือเป็นภารกิจหลักของศูนย์
เครื่องมือฯ ดังนั้นบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี จึงเป็นภารกิจที่จะต้องมีการด าเนินการ
ให้ได้ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดของหน่วยงาน ในทุก ๆ ด้านรวมทั้งด้านการจัดการภายใน
ห้องปฏิบัติการด้านอ่ืน ๆ เช่น ห้องปฏิบัติการมีการด าเนินงานตามหลัก 5ส เป็นต้นแบบ
ห้องปฏิบัติการที่ปลอดภัย มีระบบการจัดการสารเคมี และระบบการจัดการของเสียที่เป็นไปตาม
มาตรฐาน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการจัดซื้อจัดจ้างที่ทันตามเวลา และถูกต้อง
ตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อพัสดุ เป็นต้น ดังนั้นเพ่ือให้การบริการบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการ
หลักชีวเคมี มีคุณภาพ บรรลุตามเป้าหมาย   และเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ จ าเป็นต้องมีการ
ก าหนดแผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน การให้บริการบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมีทั้ง 8 
บทปฏิบัติการรายละเอียด ดังตารางที่ 4.3 
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ตำรำงที่ 4.3 แสดงเทคนิคในการวางแผน/ แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน  

ขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน 

เป้ำหมำยกำร
ด ำเนินงำน 

ตัวช้ีวัดกำร
ปฏิบัติงำน 

แผนกลยุทธ์ในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. ขั้นตอนการ
เตรียมความพร้อม
ก่อนให้บริการบท
ปฏิบัติการ 

1. การจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี 
ทันตามเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ100 เช็ครายการวัสดุ อุปกรณ์ 
และสารเคมีที่ต้องใช้ในบท
ปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติ 
การหลักชีวเคมี และด าเนิน 
การจัดซื้อล่วงหน้าอย่าง
น้อย 3 เดือน 

2. เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุ อุปกรณ์ และ
สารเคมี ถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงการ 
คลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

การจัดซื้อ/ จ้าง
ถูกต้องตาม
ระเบียบ ร้อยละ 
100 

1. ศึกษาระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ให้เข้าใจ 
2. ศึกษาข้ันตอนการจัดซื้อ 
และเอกสารที่ต้องใช้
ประกอบการจัดซื้อ ให้
เข้าใจ  และจัดเตรียมอย่าง
ครบถ้วนตอนท าการขอซื้อ/
จา้ง 

3. ห้องปฏิบัติการมี
ความพร้อมให้บริการ
การเรียนการสอนบท
ปฏิบัติการตามแผน 

ร้อยละ 100 1. ท าการตรวจสอบห้อง 
ปฏิบัติการทุก ๆ ด้านรวมถึง
ด้านระบบสาธารณูปโภค
ก่อนเปิดให้บริการอย่าง
น้อย 3 สัปดาห์ 
2. กรณีมีปัญหาท าการแจ้ง
ซ่อมไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทันที 
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ตำรำงท่ี 4.3 (ต่อ) 

ขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน 

เป้ำหมำยกำร
ด ำเนินงำน 

ตัวช้ีวัดกำร
ปฏิบัติงำน 

แผนกลยุทธ์ใน 
กำรปฏิบัติงำน 

 4. ความพร้อมด้าน
ครุภัณฑ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ และสารเคมี 

จัดเตรียม
ครุภัณฑ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ และ
สารเคมีได้ตาม
บทปฏิบัติการ 
ร้อยละ100 

1. จัดท าใบงานส าหรับเตรียม
รายการวัสดุ  อุปกรณ์  และ
สารเคมีให้ผู้ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า 
อย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
2. ท าการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
และสารเคมี ก่อนมีการเรียน
การสอน 
3. ท าการทดสอบปฏิบัติการ 
ก่อนมีการเรียนการสอนจริงทุก
บทปฏิบัติการ 

5. ความพร้อมด้าน
บุคลากร 

ร้อยละ 100 1. ติดต่อประสาน
นักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ด้าน
ชีวเคมี หรือสาขาเก่ียวข้อง 
เพ่ือช่วยในการคุมปฏิบัติการ
ขณะที่มีการเรียนการสอนบท
ปฏิบัติการ  
2. จัดนักวิทยาศาสตร์ส าหรับ
การช่วยคุมปฏิบัติการ 1 คนต่อ 
1 ห้อง 

6. ความถูกต้องของ
ข้อมูลนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนบท
ปฏิบัติการ 
 

ร้อยละ 100 1. ดูข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล
จ านวน และรายชื่อนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนบทปฏิบัติการ
รายวิชาปฏิบัติการจากศูนย์ 
บริการการศึกษา 
2. จัดท ารายชื่อนักศึกษา แบ่ง
จ านวนห้องโดยจัดนักศึกษา
กลุ่มละ 3-4 คนจ านวนนัก 
ศึกษาไม่เกิน 45 คนต่อห้อง 
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ตำรำงท่ี 4.3 (ต่อ) 

ขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน 

เป้ำหมำยกำร
ด ำเนินงำน 

ตัวช้ีวัดกำร
ปฏิบัติงำน 

แผนกลยุทธ์ใน 
กำรปฏิบัติงำน 

2. ขั้นตอนการ
ด าเนินการบท
ปฏิบัติการ 

   

1. ห้องปฏิบัติการมี
ระบบจัดการสารเคมี
และของเสีย 

ร้อยละ 90 1. ห้องปฏิบัติการมีการน า
ระบบการจัดการสารเคมีมา
ใช้ เช่น  น าโปแกรม 
Cheminventory มาใช้ใน
การจัดการสารเคมีตาม
มาตรฐาน ESPReL เป็นต้น 
2. มีระบบการแยกประเภท
ของเสียและจัดเก็บของเสียที่
เกิดจากการทดลองในบท
ปฏิบัติการตามระบบจัดการ
ของเสียศูนย์เครื่องมือฯ 
3. การจัดเก็บทั้งสารเคมีและ
ของเสียโดยการแยกสารที่
เข้ากันไม่ได้ออกจากกัน 

2. ห้องปฏิบัติการ
ปลอดภัยตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยESPReL 

จ านวนห้อง 
ปฏิบัติการผ่าน
มาตรฐานความ
ปลอดภัย
ESPReL ร้อย
ละ 25 

ยกระดับความปลอดภัยตาม
มาตรฐาน ESPReLใน
ห้องปฏิบัติการเคมีเพ่ิมข้ึน
อย่างน้อย 2 ห้อง โดยการ 
1. มีการน าระบบการจัดการ 
สารเคมีมาใช้ 
2. มีการจัดการของเสียตาม
ระบบของศูนย์เครื่องมือฯ 
3. มีการจัดท าการประเมิน
ความเสี่ยงครอบคลุมทุก
ระบบในห้องปฏิบัติการ 
4. มีการตรวจสอบลักษณะ
ทางกายภาพของห้องปฏิบัติ 
การและมีการติดตามผลเป็น
ระยะ 

 

ตำรำงท่ี 4.3 (ต่อ) 
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ขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน 

เป้ำหมำยกำร
ด ำเนินงำน 

ตัวช้ีวัดกำร
ปฏิบัติงำน 

แผนกลยุทธ์ใน 
กำรปฏิบัติงำน 

 

3. ห้องปฏิบัติการมี
ความพร้อมให้บริการ
การเรียนการสอนในทุก
บทปฏิบัติการ 

ร้อยละ 100 มีการตรวจสอบระบบ/ ครุภัณฑ์ 
ในห้องปฏิบัติการทุกสัปดาห์
ก่อนมีการเรียนการสอน หรือใน
วันที่มีการทดสอบบทปฏิบัติการ
ก่อนมีการเรียน 

4. นักศึกษาและ
ผู้ปฏิบัติงานในห้อง 
ปฏิบัติการมีความ
ปลอดภัยสูงสุด 

มีอุบัติเหตุ
เกิดข้ึนใน
ห้องปฏิบัติการ
เป็นศูนย์ 

1. จัดอบรมโครงการการจัดการ
ความปลอดภัยส าหรับนักศึกษา
และมีการสอบเพ่ือรับ Safety 
card ก่อนเรียนรายวิชา
ปฏิบัติการ 
 2. มีการแนะน าการใช้อุปกรณ์
ป้องกันความปลอดภัยส่วน
บุคคลก่อนเรียนบทปฏิบัติการ 
3. มีการแนะน าให้นักศึกษารู้จัก
และรู้วิธีการใช้อุปกรณ์ฉุกเฉิน
ประจ าห้องปฏิบัติการในคาบ
แรกของการเข้าเรียน 
4. ให้ค าแนะน าและข้อควรระวัง
ในการใช้ครุภัณฑ์ใน
ห้องปฏิบัติการทุกครั้งที่มีการ
เรียนการสอน 

5. นักศึกษาที่เรียน
ปฏิบัติการปฏิบัติตาม
ระเบียบการใช้
ห้องปฏิบัติการ 

ร้อยละ 100 1. ก าหนดระเบียบและข้อ
ปฏิบัติต่าง ๆ เช่น แต่งกาย การ
ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ข้อ
ห้าม และข้อควรระวัง เป็นต้น
ระหว่างการเรียนการสอนบท
ปฏิบัติการ อย่างชัดเจน และ
ประกาศให้นักศึกษาทราบโดย
ทั่วกัน 
2. มีการตรวจสอบและติดตาม
ทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน 
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ตำรำงท่ี 4.3 (ต่อ) 

ขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน 

เป้ำหมำยกำร
ด ำเนินงำน 

ตัวช้ีวัดกำร
ปฏิบัติงำน 

แผนกลยุทธ์ใน 
กำรปฏิบัติงำน 

 6. การใช้พลังงานลดลง  ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5 

จัดท าป้ายรณรงค์การ
ประหยัดพลังงาน/ ไฟฟ้า 
บริเวณห้องปฏิบัติการ เช่น  
- ปิดไฟทุกครั้งหลังออกจาก
ห้องปฏิบัติการ 
- ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังเลิกใช้  
- ปิดเครื่องปรับอากาศเวลา  
11.30 - 12.30 น. และต้ัง
อุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส 
เป็นต้น 

3. การสรุปการ
ให้บริการบท
ปฏิบัติการ 
 

1. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติ 
การด้านการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาตรี 
(อาจารย์และนักศึกษา)  

ผลประเมินจาก
ทั้ ง นั ก ศึ ก ษ า
และอาจารย์ไม่
น้ อยกว่ า ร้ อย
ละ 90 

1. จัดเตรียมความพร้อม
ห้องปฏิบัติการ ให้มีสะดวก 
สะอาด เป็นระเบียบตาม
มาตรฐาน 5ส 
2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการ
ให้ มี ค ว ามปลอดภั ยต าม
มาตรฐานระบบ ESPReL 
3. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
และสารเคมีให้เพียงพอต่อ
การท าเรียนบทปฏิบัติการทุก
ครั้ง 
4.  จั ด เตรี ยมครุภัณฑ์  ให้
เพียงพอต่อการใช้งาน และ
พร้อมใช้งานเสมอ 
5. ผู้ให้บริการมีความพร้อม
ทั้ ง ค ว า ม รู้ แ ล ะ เ ต็ ม ใ จ
ให้บริการ (Service mind) 
ที่ด ี
 

  ตำรำงท่ี 4.3 (ต่อ) 

ขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน 

เป้ำหมำยกำร
ด ำเนินงำน 

ตัวช้ีวัดกำร
ปฏิบัติงำน 

แผนกลยุทธ์ในกำร
ปฏิบัติงำน 
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 2. ต้นทุนการบริการ
ห้องปฏิบัติการเฉลี่ยการ
เรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี  

ไม่เกิน 520 
บาท / คน/
รายวิชา 

1. จัดท าสรุปต้นทุนการ
ให้บริการบทปฏิบัติการ 
และน าข้อมูลมาวิเคราะห์
เพ่ือดูรายการที่มีค่าใช้จ่าย
ที่สูง 
2. มีระบบการจัดการ หรือ
วิธีการเก่ียวกับการใช้
สารเคมีส าหรับบท
ปฏิบัติการต่าง ๆ  เช่น แจก
สารเคมีตามปริมาณที่ใช้
ในการทดลองจริง มีการ
ลงบันทึกปริมาณการใช้ 
ในแต่ละกลุ่ม เป็นต้น 
3. ชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจ
ในรายเอียดของบท
ปฏิบัติการที่จะท าการ
ทดลอง เพ่ือจะได้ไม่มีการ
ท าการทดลองที่ผิดพลาด 
4. น าสารเคมีท่ีใช้เหลือ
จากบทปฏิบัติการหนึ่งไป
ใช้ในอีกบทปฏิบัติการอ่ืน
ที่มีการใช้สารตัวเดียวกัน 
โดยท าการทดสอบสารนั้น
ก่อนว่ายังคงใช้ได้หรือไม่ 
5. ควบคุมดูแลให้นัก 
ศึกษา ระมัดระวังไม่ให้ท า
วัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัต ิ
การช ารุด แตกหัก 
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4.3 เทคนิคในกำรปฏิบัติงำนแต่ละขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

ส าหรับการเตรียมบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี มีเนื้อหาบทปฏิบัติการทั้งสิ้น 
8 บทปฏิบัติการ ซึ่งทั้ง 8 บทปฏิบัติการนี้ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เหมือนกัน โดยแบ่งขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ได้เป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนให้บริการบทปฏิบัติการ ขั้นตอน
การด าเนินการบทปฏิบัติการ และขั้นตอนการสรุปการให้บริการบทปฏิบัติการ ทั้งนี้ เ พ่ือให้
นักวิทยาศาสตร์ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน ใน
การให้บริการบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี สามารถเข้าใจ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน ผู้เขียนคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ จึงมีการเขียน
เทคนิคการปฏิบัติงานทั้ง 3 ขั้นตอน โดยการน าสัญลักษณ์การเขียนผังการปฏิบัติงาน (flow chart) 
ดังที่แสดงในตารางที่ 4.4 (ชลชัย นิงสานนท์และคณะ, 2563, น.3) มาใช้ ในการเขียนขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

 ตำรำงท่ี 4.4 แสดงสัญลักษณ์การเขียนผังปฏิบัติงาน 
 

สัญลักษณ์ ชื่อเรียก ควำมหมำย 

 จุดเริ่มต้น (Start) / จุดสิ้นสุด (Stop) ใช้เป็นจุดเริ่มต้นและ
จุดสิ้นสุดของโปรแกรม 

   รับข้อมูล และแสดงผลข้อมูล ใช้สัญลักษณ์ส าหรับการ
แสดงผลและการรับค่า 

 การปฏิบัติงาน/กิจกรรม (Process) ใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงการ
ปฏิบัติงาน/ ขั้นตอน 

 
 

การตัดสินใจ (Decision) 

 
ใช้เป็นจุดในการตัดสินใจ
เลือก 

 จุดเชื่อมต่อ (Conection) 
 

ใช้เป็นการเชื่อมต่อไปยัง
ขั้นตอนต่าง ๆ 

 ลูกศร (Flow Line) ใช้เป็นตัวน าเส้นทางการไหล
ของขั้นตอน 

 เอกสาร (Document) ใช้เป็นสัญลักษณ์แสดง
เอกสาร 
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4.3.1 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

(1) ขั้นตอนกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนให้บริกำรบทปฏิบัติกำร  
1) หัวหน้าฝ่ายรับข้อมูลรายวิชาปฏิบัติการทีเ่ปิดประจ าภาคการศึกษา 
2) ผู้ประสานรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี รับทราบการเปิดรายวิชาปฏิบัติการ 
3) ประสานอาจารย์ผู้ประสานรายวิชาเพ่ือขอรับคู่มือปฏิบัติการ รายละเอียดตาม มคอ.3 
4) ส ารวจและด าเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี 
5) จัดท ารายงานการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการส าหรับบท

ปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี 
6) จัดท าก าหนดการเรียนการสอนบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการ 
7) ตรวจสอบจ านวนและรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
8) จัดท าใบรายการใบรายการวัสดุ อุปกรณ์ ประจ ารายวิชาปฏิบัติการ 
9) เตรียมห้องปฏิบัติการตามแนวทางระบบห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามมาตรฐาน 

ESPReL 
10) เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการให้เป็นตามมาตรฐาน 5ส 

(2) ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรบทปฏิบัติกำร  
1) เตรียมใบงานส าหรับจัดเตรียมสารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

ตามบทปฏิบัติการที่แสดงใน มคอ.3 และในคู่มือปฏิบัติการให้เพียงพอต่อการเรียนของนักศึกษา 
2) จัดเตรียมครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี ตามรายละเอียดในแต่ละบท

ปฏิบัติการ  
3) มีการทดสอบการใช้งานของครุภัณฑ์ และมีการทดสอบบทปฏิบัติการก่อนมีการ

เรียนการสอนจริงในทุกบทปฏิบัติการ 
4) จัดเตรียมข้อสอบย่อยแต่ละบทปฏิบัติการ ส าหรับแจกนักศึกษา การทดสอบย่อย

มีก่อนการเรียนการสอนบทปฏิบัติการแก่นักศึกษา 
5) จัดท าและเตรียมใบลงลายมือชื่อนักศึกษาเข้าเรียนปฏิบัติการและรายการอ่ืน ๆ 

เช่น ใบรายการวัสดุอุปกรณ์ รายงานผลการทดลอง กุญแจ เป็นต้น 
6) บริการให้นักศึกษาเบิก-ยืมวัสดุ อุปกรณ์ สารเคม ีที่ต้องใช้เพ่ิมเติมจากท่ีจัดไว้ให้ 
7) เป็นผู้ช่วยคุมปฏิบัติการในการให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามของนักศึกษา 

ขณะเรียนปฏิบัติการตามความเหมาะสม 
8) ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาในการแยกของเสียที่เกิดจากการทดลอง หรือสารเคมี 

วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้แล้วในห้องปฏิบัติการ  
9) รวบรวมแบบทดสอบย่อย รายงานผลการทดลอง และ/ หรือกรอกคะแนน และ

รวบรวมเอกสารดังกล่าวและจัดส่งเอกสารให้ผู้รับผิดชอบ 
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10) กรณีที่มีครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ช ารุด/ สูญหาย ให้บันทึกรายการครุภัณฑ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ช ารุด/ สูญหาย 

11) ตรวจสอบและบันทึกการเข้าเรียนบทปฏิบัติการของนักศึกษา 
12) กรณีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการให้บันทึกในแบบรายงานอุบัติเหตุ  
13) จัดเก็บครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี หลังการใช้งาน พร้อมทั้งท าความสะอาด

อย่างเรียบร้อย และเก็บเข้าประจ าที่เดิม 
14) บันทึกปริมาณของเสียที่เกิดข้ึนจากการเรียนบทปฏิบัติการ  

(3) ขั้นตอนกำรสรุปกำรให้บริกำรบทปฏิบัติกำร 
1) แจ้งให้นักศึกษาและอาจารย์  ประเมินความพึงพอใจใ นการให้บริการ

ห้องปฏิบัติการ แบบออนไลน์ซึ่งสามารถเข้าไปประเมินได้ที่ http://cse.wu.ac.th / ระบบการ
ประเมินห้องปฏิบัติการ/ เลือกส าหรับนักศึกษา หรือส าหรับอาจารย์ 

2) รวบรวมของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นในทุกบทปฏิบัติการส่งเข้าคลังของเสียกลางศูนย์
เครื่องมือฯ เพ่ือด าเนินการจัดการตามระบการจัดการของเสีย ศูนย์เครื่องมือฯ ต่อไป 

3) ผู้ประสานรายวิชาและ/ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สรุปการให้บริการบทปฏิบัติการ หลัง
เสร็จสิ้นการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งมีรายการต่าง ๆ ดังนี้ 

ก) สรุปการเข้าเรียนบทปฏิบัติการของนักศึกษาตามใบลงลายมือชื่อนักศึกษา 
ข) สรุปรายการวัสดุ อุปกรณ์ ช ารุด/ สูญหาย 

  ค) สรุปภาระงานการให้บริการห้องปฏิบัติการ 
ง) สรุปปัญหา อุปสรรค ในการให้บริการบทปฏิบัติการ 
จ) สรุปต้นทุนรายวิชาปฏิบัติการ ในส่วนของต้นทุนครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์ไม่

สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ช ารุด/ สูญหาย 
      ฉ) สรุปจ านวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ 

         ช) สรุปผลประเมินการให้บริการห้องปฏิบัติการทั้งจากนักศึกษา และอาจารย์ 
พร้อมทั้งน าข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปพิจารณาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการบทปฏิบัติการต่อไป 

โดยขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้ง 3 ขั้นตอน ผู้เขียนได้เขียนรายละเอียดในรูปแบบแผนผังการ
ปฏิบัติงานรายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 4.5 
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ตำรำงท่ี 4.5 แสดงแผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow)  

ผังกระบวนกำร รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ เอกสำร/ แบบฟอร์ม 

 
ขั้นตอนที่ 1 กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนให้บริกำรบทปฏิบัติกำร 

 
 
      

 

รับและทวนสอบรายวิชา
ปฏิบัติการที่จะเปิดให้บริการใน
แต่ละภาคการศึกษา 

-หัวหน้าฝ่ายฯ ล่วงหน้า 1 ภาค
การศึกษา 

 

1. http://ces.wu.ac.th. 
2. ภาระงานและรายวิชา
ปฏิบัติการประจ าภาค
การศึกษา 

 รับข้อมูลรายวิชาปฏิบัติการ
เปิดให้บริการจากหัวหน้าฝ่าย
ห้อง ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
พ้ืนฐาน 

-หัวหน้าฝ่ายฯ 
-นักวิทยาศาสตร์ 

ล่วงหน้า 1 ภาค
การศึกษา 

 

ภาระงานและรายวิชา
ปฏิบัติการประจ าภาค
การศึกษา 

 
 
 
 

ประสานอาจารย์ผู้ประสาน
รายวิชาเพ่ือรับคู่มือปฏิบัติการ 
รายละเอียดตาม มคอ.3 
 

-นักวิทยาศาสตร์- 
 

ล่วงหน้า 1 ภาค
การศึกษา 

บทปฏิบัติการ/ คู่มือ
ปฏิบัติการ 

 
 

 

    

เริ่มต้น 

รับข้อมูลรายวิชาปฏิบัติการ
เปิดสอนประจ าภาคการศึกษา 

รับทราบข้อมูลการเปิด
ให้บริการรายวิชาปฏิบัติการ 

ประสานอาจารย์ผู้ประสาน
รายวิชาเพ่ือขอรับคู่มือปฏิบัติการ 

1 
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  ตำรำงท่ี 4.5 (ต่อ) 

ผังกระบวนกำร รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ เอกสำร/ แบบฟอร์ม 

  
 

   

 ส ารวจและด าเนินการจัดซื้อ
วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี 
ในรายการที่มีไม่เพียงพอต่อ
การใช้งาน 

-นักวิทยาศาสตร์  
-พนักงานวิทยาศาสตร์  
-ผู้ประสานรายวิชา 
-เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อ 

ล่วงหน้า 1 ภาค
การศึกษา 

1. ใบขออนุมัติการจัดซื้อ 
2. ใบแจ้งความต้องการ 
3. ใบเสนอราคา 
4. ใบขออนุมัติแต่งตั้งบุคคล
รับผิดชอบในการจัดท า 

 
 
 

 

จัดท ารายงานการเตรียม
ความพร้อมการเปิด
ให้บริการบทปฏิบัติการ 

-นักวิทยาศาสตร์ 
-หัวหน้าฝ่ายฯ 

1 เดือนก่อน
เปิดการเรียน
การสอน 

รายงานการเตรียมความ
พร้อม 

 
 
 
 

จัดท าก าหนดการเรียนการ
สอนบทปฏิบัติการรายวิชา
ปฏิบัติการ 

-นักวิทยาศาสตร์ 1 เดือนก่อน
เปิดการเรียน
การสอน 

ก าหนดการเรียนการสอน
บทปฏิบัติการรายวิชา
ปฏิบัติการ 

  
 

  
 
 

 

1 

ส ารวจและด าเนินการ
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี 

รายงานการเตรียม
ความพร้อม 

2 

ก าหนดการเรียนการสอน
รายวิชาปฏิบัติการ 

พร้อม 

ไม่พร้อม 
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  ตำรำงท่ี 4.5 (ต่อ) 

ผังกระบวนกำร รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ เอกสำร/ แบบฟอร์ม 

  
 

 

   

 
 
 

ตรวจสอบจ านวนและรายชื่อ
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนบท
ปฏิบัติการ 
 

-นักวิทยาศาสตร์ 3 สัปดาห์ก่อน
เปิดการเรียน
การสอน 

(http://ces.wu.ac.th/) 

 จัดท าใบรายการใบรายการวัสดุ 
อุปกรณ์ ประจ ารายวิชา
ปฏิบัติการ 
 

-นักวิทยาศาสตร์ 
-พนักงาน
วิทยาศาสตร์ 

3 สัปดาห์ก่อน
เปิดการเรียน
การสอน 

ใบรายการวัสดุ อุปกรณ์วิชา
ปฏิบัติการหลักชีวเคมี 

 เตรียมห้องปฏิบัติการตามแนว 
ทางระบบห้องปฏิบัติการปลอด 
ภัยตามมาตรฐาน ESPReL 

-นักวิทยาศาสตร์ 
-พนักงาน
วิทยาศาสตร์ 
-พนักงานห้องทดลอง 

2 สัปดาห์ก่อน
เปิดการเรียน
การสอน 

รายการ check list ตาม
ระบบ ESPReLในระบบ
http://esprel.labsafety.
nrct.go.th 

 
 

    

2 

ใบรายการวัสดุ อุปกรณ์ 
ประจ ารายวิชา 

เตรียมห้องปฏิบัติการความ
ปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL 

3 

ตรวจสอบจ านวนและรายชื่อ
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 
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  ตำรำงท่ี 4.5 (ต่อ) 

ผังกระบวนกำร รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ เอกสำร/ แบบฟอร์ม 

  

 
 

   

 เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติ 
การให้เป็นตามมาตรฐานพ้ืนที่ 
5ส โดยใช้มาตรฐานพื้นที่ 5ส 
ส าหรับห้องปฏิบัติการ 
 

-นักวิทยาศาสตร์ 
-พนักงาน
วิทยาศาสตร์ 
-พนักงานห้องทดลอง 

2 สัปดาห์ก่อน
เปิดการเรียน
การสอน 

มาตรฐานพ้ืนที่ 5ส  
ห้องปฏิบัติการ 

 ขั้นตอนที่ 2 กำรด ำเนินกำรบทปฏิบัติกำร 

 
 
 

จัดท าใบงานส าหรับจัดเตรียม
สารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ ์ตามบทปฏิบัติการที่
แสดงใน มคอ.3 และในคู่มือ
ปฏิบัติการ 

-นักวิทยาศาสตร์ 
-พนักงาน
วิทยาศาสตร์ 
-พนักงานห้องทดลอง 

2 สัปดาห์ก่อน
เปิดการเรียน
การสอน 

1. คู่มือปฏิบัติการ 
2. ใบงานแต่ละบท
ปฏิบัติการ    

 
     

3 

ใบงานส าหรับการจัดเตรียม
บทปฏิบัติการต่าง ๆ 

เตรียมความพร้อมห้อง 
ปฏิบัติการให้เป็นตามมาตรฐาน 

5ส. 
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4 

จัดเตรียมข้อสอบย่อยแต่ละบท
ปฏิบัติการ 

dkoงานของีr
พัรีรีรีรารึรคึ

ไม่ผ่าน 

จัดเตรียมครุภัณฑ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ และสารเคมี 

5 

 ตำรำงท่ี 4.5 (ต่อ) 

ผังกระบวนกำร รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ เอกสำร/ แบบฟอร์ม 

 
  

 
   

 จัดเตรียมครุภัณฑ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ และสารเคมี ตาม
รายละเอียดในแต่ละบท
ปฏิบัติการ  

-นักวิทยาศาสตร์ 
-พนักงานวิทยาศาสตร์ 
-พนักงานห้องทดลอง 

3-4 วันก่อนมี
การเรียนการ
สอนแต่ละบท 

1. คู่มือปฏิบัติการ 
2. ใบงานแต่ละบท
ปฏิบัติการ    

 ทดสอบการใช้งานครุภัณฑ์ 
และทดสอบบทปฏิบัติการ
ก่อนมีการเรียนการสอน 
 
 
 

-นักวิทยาศาสตร์ 
-พนักงานวิทยาศาสตร์ 
-พนักงานห้องทดลอง 

1-2 วันก่อนมี
การเรียนการ
สอนแต่ละบท 
 

1. คู่มือปฏิบัติการ 
2. รายงานผลการทดสอบ
บทปฏิบัติการ 

 จัดเตรียมข้อสอบย่อยแต่ละ
บทปฏิบัติการ ส าหรับแจก
นักศึกษา  

-นักวิทยาศาสตร์ 
-พนักงานวิทยาศาสตร์ 
-พนักงานห้องทดลอง 

1-2 วันก่อนมี
การเรียนการ
สอนแต่ละบท 

ข้อสอบย่อย 

  
   

ทดสอบการใช้งาน
ครุภัณฑ์ และทดสอบบท

ปฏิบัติการ 
ผ่าน 
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  ตำรำงท่ี 4.5 (ต่อ) 

ผังกระบวนกำร รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ เอกสำร/ แบบฟอร์ม 

 
 

 
 
 
 
 
 

   

 จัดท าใบลงลายมือชื่อ
นักศึกษาเข้าเรียนปฏิบัติการ
แต่ละบทปฏิบัติการ 

-นักวิทยาศาสตร์ 
-พนักงานวิทยาศาสตร์ 

1-2 วันก่อนมี
การเรียนการ
สอนแต่ละบท 

ใบลงลายมือชื่อนักศึกษา
เข้าเรียนปฏิบัติการ 

 บริการให้นักศึกษาเบิก-ยืม
วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ที่ต้อง
ใช้เพิ่มเติมจากท่ีจัดไว้ให้  

-นักวิทยาศาสตร์ 
-พนักงานวิทยาศาสตร์ 
-พนักงานห้องทดลอง 

วันที่มีการเรียน
การสอนบท
ปฏิบัติการ 

1. คู่มือปฏิบัติการ 
2. ใบงานแต่ละบท
ปฏิบัติการ    

 ให้ค าแนะน าและตอบข้อ
ซักถามของนักศึกษาในขณะ
มีการเรียนการสอนบท
ปฏิบัติการ 

-นักวิทยาศาสตร์ วันที่มีการเรียน
การสอนบท
ปฏิบัติการ 

คู่มือปฏิบัติการ 

 
 

    

5 

ใบลงลายมือชื่อนักศึกษา     
เข้าเรียนปฏิบัติการ 

บริการให้นักศึกษาเบิก-ยืมวัสดุ 
อุปกรณ์ สารเคมี เพ่ิมเติม 

ให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม
ของนักศึกษาในบทปฏิบัติการ 

6 
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  ตำรำงท่ี 4.5 (ต่อ) 

ผังกระบวนกำร รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ เอกสำร/ แบบฟอร์ม 

  
 
 

   

 แนะน านักศึกษาเรื่องการ
แยกของเสียและการทิ้งของ
เสียในแต่ละบทปฏิบัติการ 

-นักวิทยาศาสตร์ 
-พนักงานวิทยาศาสตร ์

 

วันที่มีการเรียน
การสอนบท
ปฏิบัติการ 

รายการของเสียประจ า
รายวิชา 
 

 รวบรวมข้อสอบย่อย/ 
รายงานผลการทดลอง/ 
กรอกคะแนน รวบรวม
เอกสารดังกล่าว และจัดส่ง
เอกสารให้ผู้รับผิดชอบ 
 

-นักวิทยาศาสตร์ 
-พนักงานวิทยาศาสตร์ 
-พนักงานห้องทดลอง 

วันที่มีการเรียน
การสอนบท
ปฏิบัติการ 

1. ข้อสอบย่อย 
2. รายงานผลการทดลอง 
3. ใบรายชื่อลงคะแนน 
4. ใบปะหน้าเอกสาร 

 กรณีท่ีมีครุภัณฑ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ ช ารุด/ สูญหาย ให้มี
บันทึกรายการครุภัณฑ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ช ารุด/ สูญหาย 

-นักวิทยาศาสตร์ 
-พนักงานวิทยาศาสตร์ 

วันที่มีการเรียน
การสอนบท
ปฏิบัติการ 

ใบบันทึกรายการครุภัณฑ์ 
วัสดุ อุปกรณ์ ช ารุด/สูญ
หาย 

 
 

    

รวบรวมข้อสอบย่อย รายงานผล
การทดลอง กรอกคะแนน 
รวบรวมและจัดส่งให้ผู้ที่

เกี่ยวข้อง 

แนะน านักศึกษาในการแยกของ
เสียที่เกิดจากการทดลอง 

6 

รายการครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์
ช ารุด/สูญหาย 
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  ตำรำงท่ี 4.5 (ต่อ) 

ผังกระบวนกำร รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ เอกสำร/ แบบฟอร์ม 

 
  

 

   

 
ตรวจสอบและบันทึกการเข้า
เรียนบทปฏิบัติการของ
นักศึกษา 
 

-นักวิทยาศาสตร์ 
-พนักงาน
วิทยาศาสตร์ 

หลังเสร็จสิ้นการ
สอนแต่ละบท
ปฏิบัติการ 

ใบลงลายมือชื่อนักศึกษา
เข้าเรียนปฏิบัติการ 

 

กรณีมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนใน
ห้องปฏิบัติการให้บันทึกใน
แบบรายงานอุบัติเหตุ 
 
 

-นักวิทยาศาสตร์ วันที่มีการเกิด
อุบัติเหตุ 

แบบรายงานอุบัติเหตุและ
เหตุฉุกเฉิน 
(https://cse.wu.ac.th/) 

 

จัดเก็บครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ 
สารเคมี หลังการใช้งาน 
พร้อมทั้งท าความสะอาด
อย่างเรียบร้อย 
 

-นักวิทยาศาสตร์ 
-พนักงาน
วิทยาศาสตร์ 
-พนักงานห้องทดลอง 

หลังเสร็จสิ้นการ
สอนแต่ละบท
ปฏิบัติการ 

- 

     

   

7 

ตรวจสอบการเข้าเรียนบท
ปฏิบัติการของนักศึกษา 

บันทึกการเกิดอุบัติใน
ห้องปฏิบัติการผ่านระบบ 

จัดเก็บครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ 
สารเคมี หลังการใช้งาน 

8 
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  ตำรำงท่ี 4.5 (ต่อ) 

ผังกระบวนกำร รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ เอกสำร/ แบบฟอร์ม 

 
 
 
 
 
 
 

   

 

ลงบันทึกข้อมูลปริมาณของ
เสียที่เกิดขึ้นจากการทดลอง
แต่ละบทปฏิบัติการ 
 

-นักวิทยาศาสตร์ 
-พนักงานวิทยาศาสตร์ 

หลังเสร็จสิ้น
การสอนแต่ละ
บทปฏิบัติการ 

1. แบบบันทึกปริมาณของ
เสียชนิดของเหลว 
2. แบบบันทึกปริมาณของ
เสียชนิดของแข็ง 

 ขั้นตอนที่ 3 กำรสรุปกำรให้บริกำรบทปฏิบัติกำร 

 

 

แจ้งให้นักศึกษาและอาจารย์ 
ประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการห้องปฏิบัติการท า
ในระบบออนไลน์ 

 

-นักวิทยาศาสตร์ 
-พนักงานวิทยาศาสตร์ 

 

2 สัปดาห์ก่อน
เสร็จสิ้นการ
สอนบท
ปฏิบัติการ 

 

ระบบประเมินวิชา
ปฏิบัติการ 
(https://cse.wu.ac.th/) 

 
รวบรวมของเสียที่เกิดข้ึนใน
ทุกบทปฏิบัติการส่งเข้าคลัง
ของเสียกลางศูนย์เครื่องมือฯ 

-นักวิทยาศาสตร์ 
-พนักงานวิทยาศาสตร์ 
-พนักงานห้องทดลอง 

2 สัปดาห์หลัง
เสร็จสิ้นการ
เรียนปฏิบัติการ 

แบบรายงานของเสียประจ า
ห้องปฏิบัติการ 

    
 

8 

รวบรวมของเสียจากทุกบท
ปฏิบัติการส่งคลังของเสียกลาง  

9 

นักศึกษาและอาจารย์ ประเมิน
ความพึงพอใจการให้บริการ 

ปริมาณของเสียที่เกิดข้ึนจากบท
ปฏิบัติการ 



 
 

 
 

126 

  ตำรำงท่ี 4.5 (ต่อ) 

ผังกระบวนกำร รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ เอกสำร/ แบบฟอร์ม 

  
 

   

 
สรุปการให้บริการบทปฏิบัติ 
การหลังเสร็จสิ้นการเรียน
ในแต่ละภาคการศึกษา 
 

 

-นักวิทยาศาสตร์ 
-พนักงาน
วิทยาศาสตร์ 

 

2-4 สัปดาห์หลัง
เสร็จสิ้นการสอน
บทปฏิบัติการ 

 

 

จัดท าสรุปการเข้าเรียนบท
ปฏิบัติการของนักศึกษา 

 
 

-นักวิทยาศาสตร์ 
-พนักงาน
วิทยาศาสตร์ 

1 สัปดาห์หลัง
เสร็จสิ้นการสอน
บทปฏิบัติการ 

ใบลงลายมือชื่อนักศึกษา
เข้าเรียนบทปฏิบัติการ 

 จัดท าสรุปรายการครุภัณฑ์ 
วัสดุ อุปกรณ์ ช ารุด/สูญ
หาย 
 

-นักวิทยาศาสตร์ 
-พนักงาน
วิทยาศาสตร์ 

2 สัปดาห์หลัง
เสร็จสิ้นการสอน
บทปฏิบัติการ 

1. รายชื่อนักศึกษาค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ช ารุดเสียหาย 
2. ใบรายการครุภัณฑ์วัสดุ
อุปกรณช์ ารุด/ สูญหาย 

     

9 

สรุปการให้บริการบทปฏิบัติการ
หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน 

สรุปการเข้าเรียนบทปฏิบัติการ
ของนักศึกษา 

สรุปรายการครุภัณฑ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ ช ารุด/ สูญหาย 

10 
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 ตำรำงท่ี 4.5 (ต่อ) 

ผังกระบวนกำร รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ เอกสำร/ แบบฟอร์ม 

 
     

 
 
 
 

จัดท าสรุปภาระงานการ
ให้บริการห้องปฏิบัติการ 
 
 

-นักวิทยาศาสตร์ 2-3 สัปดาห์หลัง
เสร็จสิ้นการสอน
บทปฏิบัติการ 

สรุปภาระงานการ
ให้บริการวิชาปฏิบัติการ 

 
 
 

 

จัดท าสรุปปัญหา อุปสรรค 
ในการให้บริการบท
ปฏิบัติการ 
 

-นักวิทยาศาสตร์ 2-3 สัปดาห์หลัง
เสร็จสิ้นการสอน
บทปฏิบัติการ 

สรุปปัญหา อุปสรรค  ใน
การให้บริการห้อง 
ปฏิบัติการเพ่ือการเรียน
การสอน 

 
 
 

จดัท าสรุปต้นทุนครุภัณฑ์  
วัสดุอุปกรณ์ไม่สิ้นเปลือง 
วัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลือง และ
วัสดุอุปกรณ์ช ารุด/ สูญหาย 

-นักวิทยาศาสตร์ 
-พนักงาน
วิทยาศาสตร์ 
 

2-3 สัปดาห์หลัง
เสร็จสิ้นการสอน
บทปฏิบัติการ 

การคิดราคาต้นทุนของแต่
ละรายวิชาส าหรับ
ค่าใช้จ่ายวัสดุ 

 
 

   

10 

สรุปภาระงานการให้บริการ
ห้องปฏิบัติการ 

สรุปปัญหา อุปสรรค ในการ
ให้บริการบทปฏิบัติการ 

สรุปต้นทุนรายวิชาปฏิบัติการ 

 

11
0 
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  ตำรำงท่ี 4.5 (ต่อ) 

ผังกระบวนกำร รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ เอกสำร/ แบบฟอร์ม 

 
     

 สรุปจ านวนอุบัติเหตุที่
เกิดข้ึนในห้องปฏิบัติการ 
 
 

-นักวิทยาศาสตร์ 
 

2-3 สัปดาห์หลัง
เสร็จสิ้นการสอน
บทปฏิบัติการ 

แบบรายงานอุบัติเหตุและ
เหตุฉุกเฉิน 

 สรุปผลประเมินการ
ให้บริการห้องปฏิบัติการ
(นักศึกษา และอาจารย์) 
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

-นักวิทยาศาสตร์ 
 

2-3 สัปดาห์หลัง
เสร็จสิ้นการสอน
บทปฏิบัติการ 

แบบสรุปผลประเมินการ
ให้บริการห้อง ปฏิบัติการ 
 

 
     

สรุปผลประเมินการให้บริการ
ห้องปฏิบัติการ 

สิ้นสุด 

สรุปจ านวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใน
ห้องปฏิบัติการ 

11
0 
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4.3.2 รำยละเอียดกระบวนกำรและข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน 

เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจในรายละเอียดกระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
สามารถปฏิบัติได้จริงตามขั้นตอน ดังแสดงในตารางที่ 4.5 ผู้ เขียนจึงขออธิบายรายละเอียด
กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ขั้นตอนกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนให้บริกำรบทปฏิบัติกำร  
1) หัวหน้ำฝ่ำยห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์พื้นฐำนรับข้อมูลรำยวิชำปฏิบัติกำรที่เปิด

ประจ ำภำคกำรศึกษำ 
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐานรับ

ข้อมูลรายวิชาปฏิบัติการที่เปิดประจ าภาคการศึกษา โดยประสานกับศูนย์บริการการศึกษา และส านัก
วิชา เพ่ือทวนสอบรายวิชาปฏิบัติการที่จะเปิดให้บริการในแต่ละภาคการศึกษา จากนั้นหัวหน้าฝ่าย 
แจ้งนักวิทยาศาสตร์ผู้ประสานรายวิชา และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงรายวิชาที่เปิดให้บริการให้แต่ละ
ภาคการศึกษา โดยใช้แบบภาระงานและรายวิชาปฏิบัติการประจ าภาคการศึกษา (ภาคผนวก 3.1) 

2) รับทรำบกำรเปิดให้บริกำรบทปฏิบัติกำรรำยวิชำวิชำปฏิบัติกำรหลักชีวเคมี 
นักวิทยาศาสตร์ผู้ประสานรายวิชา รับทราบการเปิดให้บริการบทปฏิบัติการรายวิชา

ปฏิบัติการหลักชีวเคมี จากแบบภาระงานและรายวิชาปฏิบัติการประจ าภาคการศึกษา ซึ่งมี
รายละเอียด จ านวนกลุ่มที่เปิด วันเวลาที่เรียน จ านวนนักศึกษาที่เปิดรับ ห้องปฏิบัติการที่ใช้เรียน 
รายชื่อนักวิทยาศาสตร์ และพนักงานวิทยาศาสตร์ผู้ช่วยคุมรายวิชาปฏิบัติการ 

3) ประสำนงำนกับอำจำรย์ผู้ประสำนรำยวิชำเพื่อรับคู่มือปฏิบัตกิำร 
นักวิทยาศาสตร์ผู้ประสานรายวิชา ท าหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ผู้ประสานรายวิชา

เพ่ือรับคู่มือปฏิบัติการ และรับทราบความต้องการเพ่ือการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดให้บริการรายวิชา
ปฏิบัติการ และรายละเอียดวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี ตาม มคอ.3  (ภาคผนวก 3.2) ล่วงหน้า 1 ภาค
การศึกษาก่อนเปิดให้บริการบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการดังกล่าว 

4) ส ำรวจรำยกำรวัสดุ อุปกรณ์ และสำรเคมีที่ต้องใช้ในบทปฏิบัติกำร 
นักวิทยาศาสตร์ และพนักงานวิทยาศาสตร์ผู้ประสานรายวิชา ท าการส ารวจรายการวัสดุ 

อุปกรณ์ และสารเคมีที่ต้องใช้ในบทปฏิบัติการ ว่ามีเพียงต่อการใช้งานหรือไม่ กรณีไม่เพียงพอ 
ด าเนินการจัดซื้อ ตามกระบวนการจัดซื้อผ่านระบบของศูนย์เครื่องมือฯ โดยท าการเตรียมเอกสารเพ่ือ
ด าเนินการจัดซื้อ ดังนี้ 

ก) เขียนใบขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลรับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและก าหนดราคากลาง และรายงานการขอซื้อ/ ขอจ้าง
(ภาคผนวก 3.3) เพ่ือขออนุมัติการจัดซื้อจากผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือฯ 

ข) จัดท าใบแจ้งความต้องการขอซื้อ/ จ้าง (ภาคผนวก 3.4) โดยท าผ่านระบบ 
งบประมาณของศูนย์เครื่องมือฯ (https://cse.wu.ac.th/) โดยใช้ user name และ password 

https://cse.wu.ac.th/
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เดียวกับ e-mail ของมหาวิทยาลัย (ดังภาพที่ 4.1) โดยการแจ้งความต้องการจัดซื้อ เบื้องต้นจะต้องมี
การติดต่อเพ่ือขอใบเสนอราคารายการที่จะซื้อจากบริษัทผู้ขายอย่างน้อย 2-3 บริษัท แนบเรื่องการ
จัดซื้อขอจ้าง 

5) จัดท ำรำยงำนกำรเตรียมควำมพร้อมกำรเปิดให้บริกำรห้องปฏิบัติกำร 
นักวิทยาศาสตร์ผู้ประสานรายวิชาจัดท ารายงานการเตรียมความพร้อมการเปิด

ให้บริการห้องปฏิบัติการส าหรับบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี อย่างน้อย 1 เดือนก่อน
เปิดให้บริการ เพ่ือเสนอต่อหัวหน้าฝ่าย ตามแบบรายงานการเตรียมความพร้อม (ภาคผนวก 3.5) โดย
ตรวจสอบความพร้อมด้านต่าง ๆ ดังนี้ คือ ด้านห้องปฏิบัติการและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น 
ระบบไฟฟ้า น้ าประปา ระบบปรับอากาศ เป็นต้น กรณีไม่สามารถใช้งานได้ ท าการแจ้งซ่อมไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ ส่วนอาคารสถานที่ ผ่านระบบ ออนไลน์ ที่ http://dlb.wu.ac.th/  โดยใช้ 
user name และ password   เดียวกับ e-mail ของมหาวิทยาลัย (ดังภาพที่  4.2) ด้านคู่มือ
ปฏิบัติการโดยประสานกับอาจารย์ผู้ประสานรายวิชาเพ่ือรับคู่มือปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการหลัก
ชีวเคมี ด้านครุภัณฑ์ที่ต้องใช้ในบทปฏิบัติการว่ามีเพียงพอหรือไม่ กรณีไม่เพียงพอประสานยืมจาก
ห้องปฏิบัติการอ่ืน กรณีที่ช ารุดหรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้ด าเนินการแจ้งซ่อม ตามขั้นตอนการแจ้ง
ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ศูนย์เครื่องมือฯ ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ user name และ password 
เดียวกับ e-mail ของมหาวิทยาลัย เช่นเดียวกัน (ดังภาพที่ 4.3) และด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี 
ที่ท าการสั่งซื้อมาทันตามก าหนดหรือไม่ รวมถึงจ านวนบุคลากร คือ นักวิทยาศาสตร์และพนักงาน
วิทยาศาสตร์  ที่ช่วยคุมและดูแลปฏิบัติการขณะที่มีการเรียนการสอนเพียงพอส าหรับทุก
ห้องปฏิบัติการที่เปิดให้บริการหรือไม่ 

6) จัดท ำก ำหนดกำรเรียนกำรสอนบทปฏิบัติกำรรำยวิชำปฏิบัติกำร 
นักวิทยาศาสตร์ผู้ประสานรายวิชาปฏิบัติการ จัดท าก าหนดการเรียนการสอนบท

ปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี (ภาคผนวก 3.6) ล่วงหน้า 1 เดือนก่อนเปิดการเรียนการ
สอนบทปฏิบัติการ เพ่ือแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ซึ่งก าหนดการเรียนการสอนมีรายละเอียด ดังนี้ คือ 
วัน เวลาที่เรียนบทปฏิบัติการแต่ละบท วันเวลาที่ท าการทดสอบบทปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการที่ใช้ 
รายชื่ออาจารย์ผู้สอน นักวิทยาศาสตร์ และพนักงานวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยคุมปฏิบัติการบทปฏิบัติการ 
ประจ าห้องปฏิบัติการ 

7) ตรวจสอบจ ำนวนและรำยชื่อนักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำปฏิบัติกำร 
ก่อนเปิดให้บริการบทปฏิบัติการ 3 สัปดาห์นักวิทยาศาสตร์ผู้ประสานรายวิชาจัดท าการ

ตรวจสอบจ านวนและรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี  โดยการ
ค้นหาจาก website ของศูนย์บริการการศึกษา https://ces.wu.ac.th/  (ดังภาพที่ 4.4) และจัดท า
ใบลงลายมือชื่อนักศึกษาเข้าเรียนปฏิบัติการ (ภาคผนวก 3.7) มีการจัดแบ่งนักศึกษาแต่ละ
ห้องปฏิบัติการ ห้องละไม่เกิน 45 คน และจัดกลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน และมีรายละเอียดหมายเลขตู้

https://ces.wu.ac.th/
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ปฏิบัติการ มีช่องลงลายมือชื่อเข้า-ออกเรียนปฏิบัติการ ช่องลงลายมือชื่อ รับ-คืน กุญแจ/ อุปกรณ์ ซึ่ง
ใบลงลายมือชื่อนี้ มีการจัดท า 1 ใบต่อ 1 บทปฏิบัติการ  

8) จัดท ำใบรำยกำรใบรำยกำรวัสดุ อุปกรณ์ ประจ ำรำยวิชำปฏิบัติกำร 
 นักวิทยาศาสตร์ผู้ประสานรายวิชา จัดท าใบรายการใบรายการวัสดุ อุปกรณ์ ประจ า

รายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี (ภาคผนวก 3.8) ซึ่งมีรายละเอียดรายการวัสดุ อุปกรณ์ จ านวน ราคา 
ในตะกร้าประจ ากลุ่มแต่ละกลุ่มจากนั้นจัดท าเป็นระบบ QR code เพ่ือให้นักศึกษาสแกนตรวจเช็ค
รายการ จ านวน และราคา ก่อนเรียนปฏิบัติการว่าถูกต้อง ครบถ้วนตามรายการหรือไม่ และจะต้อง
สแกนส่งคืนเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนปฏิบัติการแต่ละบท 

9) เตรียมห้องปฏิบัติกำรตำมแนวทำงระบบห้องปฏิบัติกำรปลอดภัยตำมมำตรฐำน 
ESPReL 

ก่อนเปิดการเรียนการสอน 2 สัปดาห์ ผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมห้องปฏิบัติการตามแนวทาง
ระบบห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL โดยด าเนินการ ส ารวจความพร้อมการใช้งาน
ของอุปกรณ์ป้องกันภัยอันตรายฉุกเฉิน เช่น ถังดับเพลิง  ทรายดับเพลิง  กริ่งสัญญาณ ฝักบัวฉุกเฉิน 
ขวดล้างตา และชุดปฐมพยาบาล เป็นต้น จัดท ารายการของเสียประจ ารายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี 
และเตรียมภาชนะส าหรับการจัดเก็บของเสียประเภทต่าง ๆ ทั้งชนิดที่เป็นของเหลวและของแข็ง 
จัดเตรียม SDS ของสารเคมีที่ใช้ในรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี กรณีเกิดเหตุสามารถเตรียมแผน
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้ทันท่วงที 

10) กำรเตรียมควำมพร้อมห้องปฏิบัติกำรให้เป็นตำมมำตรฐำน 5ส 
เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการให้บริการบทปฏิบัติการ ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการ

เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการให้เป็นตามมาตรฐาน 5ส ซึ่งมีการด าเนินการ ดังนี้ คือมีการ 
จัดเตรียมแฟ้มจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ โดยจัดชื่อแฟ้มติดสันแฟ้มตามมาตรฐาน 5ส มีการจัดท าป้าย
ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ และห้องเตรียมวัสดุ  จัดท าผังห้องปฏิบัติการโดยระบุต าแหน่งสิ่งของต่าง 
ๆ ที่อยู่ในห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งแสดงเส้นทางหนีไฟ จัดท าป้ายระบุสถานะการใช้งานเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งติดตั้งคู่มือการใช้งาน หรือ QR code แสดงขั้นตอนการใช้งาน พร้อมทั้งระบุชื่อ 
และเบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จัดท าป้ายเตือนต่าง ๆ เช่น ระวังความร้อน 
ระวังพ้ืนต่างระดับ ระวังศีรษะ ระวังพ้ืนเปียก เป็นต้น เพ่ือเป็นการเตือนให้เกิดความระมัดระวังและ
ลดอุบัติ เหตุ ในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ รวมถึงมีการจัดท าข้อควรปฏิบัติในการใช้
ห้องปฏิบัติการ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ขั้นตอนการเรียนปฏิบัติการ ขั้นตอนการลา ขั้นตอน
การยืม-คืน วัสดุ/ อุปกรณ์ ให้นักศึกษาทราบ 
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ภำพที่ 4.1 แสดงการจัดซื้อ ระบบงบประมาณของศูนย์เครื่องมือฯ ผ่านระบบออนไลน์ 
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ภำพที่ 4.2 แสดงขั้นตอนการแจ้งซ่อมระบบสาธารณูปโภคส่วนอาคารสถานที่ ผ่านระบบออนไลน์ 

 

  1 

                                

2 

                  

3 
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ภำพที่ 4.3 แสดงขั้นตอนการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือฯ ผ่านระบบออนไลน์ 
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ภำพที่ 4.4 แสดงการค้นหารายชื่อและจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปฏิบัติการ 
                 หลักชีวเคมี  จาก website ของศูนย์บริการการศึกษา 

 

 

1 

2. 
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                             5 
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(2) ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรบทปฏิบัติกำร  

1) จัดเตรียมใบงำนส ำหรับจัดเตรียมสำรเคมี วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์ 
หลังจากประสานกับอาจารย์ผู้สอนบทปฏิบัติการและมีข้อสรุปในการที่จะเปิดให้บริการ

บทปฏิบัติการ ก่อนเปิดให้บริการอย่างน้อย 1 เดือน นักวิทยาศาสตร์ผู้ประสานรายวิชา จัดเตรียม
รายละเอียดส าหรับจัดเตรียมสารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตามบทปฏิบัติการที่
แสดงใน มคอ.3 และในคู่มือปฏิบัติการ ซึ่งมีทั้งหมด 8 บทปฏิบัติการ ให้กับพนักงานวิทยาศาสตร์/
พนักงานห้องทดลอง เพ่ือจัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี ให้เพียงพอต่อการเรียนของนักศึกษา 

2) จัดเตรียมครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และสำรเคมี ตำมรำยละเอียดในแต่ละบท
ปฏิบัติกำร  

หลังจากที่พนักงานวิทยาศาสตร์ได้รับใบงานการเตรียมบทปฏิบัติการแต่ละบท
ปฏิบัติการจากนักวิทยาศาสตร์ จากนั้นพนักงานวิทยาศาสตร์  และพนักงานห้องทดลองท าการ
จัดเตรียมครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี ก่อนมีการเรียนการสอนจริง 3-4 วัน โดยจัดเตรียมให้
ครบถ้วนและถูกต้องเพ่ือให้เพียงพอจ านวนนักศึกษาท่ีต้องเรียนบทปฏิบัติการแต่ละบท  

โดยรายละเอียดเทคนิคการเตรียม การจัดวาง ข้อควรระวัง แต่ละบทปฏิบัติการทั้ง 8 
บท มีรายละเอียดในหัวข้อ 4.3.3 ขั้นตอนการเตรียมบทปฏิบัติการ 8 บทปฏิบัติการ 

3) ทดสอบกำรใช้งำนของครุภัณฑ์ และมีกำรทดสอบบทปฏิบัติกำรก่อนมีกำรเรียน
กำรสอนจริงในทุกบทปฏิบัติกำร 

ทุกบทปฏิบัติการของรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี เมื่อมีการจัดเตรียมครุภัณฑ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ และสารเคมี ในแต่ละบทเรียบร้อยแล้ว นักวิทยาศาสตร์และพนักงานวิทยาศาสตร์ จะต้องมี
การทดสอบการใช้งานของครุภัณฑ์ ว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่  โดยท าการทดสอบล่วงหน้า 
1-2 วัน และจ าเป็นต้องมีการทดสอบบทปฏิบัติการ เพ่ือดูประสิทธิภาพของสารเคมีที่เตรียมว่าใช้งาน
ได้หรือไม่ หรือมีการเตรียมที่ถูกต้องหรือไม่ โดยการทดสอบบทปฏิบัติการ ผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบประสานในบทปฏิบัติการแต่ละบท นักวิทยาศาสตร์ผู้คุมปฏิบัติการจะต้องเข้าร่วม โดยมี
การทดสอบก่อนให้นักศึกษาเรียนบทปฏิบัติการจริง และจัดท ารายงานผลการทดสอบบทปฏิบัติการ
ในแบบรายงานผลการทดสอบบทปฏิบัติการ (ภาคผนวก 3.9) รวมถึงจะต้องมีการน าผลการทดสอบ
บทปฏิบัติการที่ได้ไปเพ่ือดูแนวโน้มผลการทดลองของนักศึกษาที่จะเรียนบทปฏิบัติการอีกด้วย  และ
หลังจากที่นักวิทยาศาสตร์ได้ทดสอบปฏิบัติการผ่านแล้ว พนักงานวิทยาศาสตร์ และพนักงาน
ห้องทดลองก็สามารถจัดวางครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีส าหรับให้กับนักศึกษาพร้อมเข้าเรียน
บทปฏิบัติการต่อไป  

4) จัดเตรียมข้อสอบย่อยแต่ละบทปฏิบัติกำร ส ำหรับแจกนักศึกษำ  
นักวิทยาศาสตร์ผู้ประสานรายวิชาท าหน้าที่ในการประสานอาจารย์ผู้ประสานแต่ละบท

ปฏิบัติการ เพ่ือรับข้อสอบย่อย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนมีการเรียนการสอนบทปฏิบัติการ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมส าหรับแจกนักศึกษา ให้มีการทดสอบก่อนมีการเรียนปฏิบัติการในบทนั้น ๆ  เมื่อ
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รับแบบทดสอบย่อยจากอาจารย์ผู้สอน พนักงานวิทยาศาสตร์ ท าการนับจ านวนแบบทดสอบให้
เพียงพอกับจ านวนักศึกษา และแบ่งแบบทดสอบย่อยออกแต่ละห้องปฏิบัติการ 

5) เตรียมใบลงลำยมือชื่อนักศึกษำเข้ำเรียนปฏิบัติกำร  
นักวิทยาศาสตร์ผู้ประสานรายวิชาจัดเตรียมใบลงลายมือชื่อนักศึกษาเข้าเรียนปฏิบัติการ

ตามรายบทปฏิบัติการ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ในทุก ๆ บทปฏิบัติการ นอกจากนั้นจะต้องจัดเตรียม
เอกสารอื่น ๆ เช่น แบบบันทึกปริมาณของเสียชนิดของเหลว แบบบันทึกปริมาณของเสียชนิดของแข็ง 
ใบรายการวัสดุอุปกรณ์ประจ ากลุ่ม รายงานผลการทดลอง กุญแจประจ าตูป้ฏิบัติการ เป็นต้น 

6) บริกำรให้นักศึกษำเบิก-ยืมวัสดุ อุปกรณ์ สำรเคมี  
ในการให้บริการแต่ละบทปฏิบัติการ ทุกบทปฏิบัติการจะมีการจัดเตรียมสารเคมีและวัสดุ

อุปกรณ์ ส าหรับบทปฏิบัติการ มีทั้งที่เป็นจัดวางส่วนกลางส าหรับนักศึกษาทุก ๆ กลุ่ม หรือมีการแจก
เพ่ิมเติมประจ ากลุ่มเพ่ือใช้ในกลุ่มนั้น ๆ ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องจะท าการแจกวัสดุ อุปกรณ์ ดังกล่าวเพ่ิมเติม
ตอนนักศึกษาเข้าเรียนบทปฏิบัติการ โดยสมาชิกในกลุ่มส่งตัวแทนเพ่ือเบิกรายการวัสดุ อุปกรณ์ และ
สารเคมี ดังกล่าวที่มีการแจกเพ่ิมเติม         

7) เป็นผู้ช่วยคุมปฏิบัติกำรในกำรให้ค ำแนะน ำและตอบข้อซักถำมของนักศึกษำ  
นักวิทยาศาสตร์ท าหน้าที่ในการช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนบทปฏิบัติการ ขณะที่มี

การเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ ช่วยในการคุมการสอบแบบทดสอบย่อยก่อนท าปฏิบัติการ ช่วย
สอนและสาธิตการใช้ครุภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ แนะน าเทคนิคการท าปฏิบัติการ  นอกจากนี้
นักวิทยาศาสตร์ยังควบคุม ดูแล และระวังในการใช้สารเคมี ในแต่ละบทปฏิบัติการ รวมถึงการใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ขณะที่ท าปฏิบัติการ ส าหรับพนักงานวิทยาศาสตร์ ช่วยในการ
อ านวยความสะดวกในการเติมสารเคมี หยิบวัสดุอุปกรณ์ กรณีที่จัดวางไว้แล้วไม่เพียงพอ และ
พนักงานห้องทดลองช่วยพนักงานวิทยาศาสตร์ในการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์สารเคมี เพ่ิมเติม ในกรณี
ที่การใช้งานไม่เพียงพอ หรือมีการปรับเปลี่ยน และช่วยในการจัดเก็บ  วัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงเก็บ ขยะ 
ของเสียต่าง ๆ ที่เกิดจากบทปฏิบัติการ 

8) ให้ค ำแนะน ำแก่นักศึกษำในกำรแยกของเสียท่ีเกิดจำกกำรทดลอง  
ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาในการแยกของเสีย สารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้แล้ว และเป็น

ของเสียที่เกิดจากการทดลองในแต่ละบทปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ โดยให้นักศึกษาบันทึกปริมาณ
ของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละประเภทลงในแบบบันทึกปริมาณของเสียชนิดของเหลวกรณีที่เป็นของเหลว 
หรือของเสียอันตรายชนิดพิเศษ (ภาคผนวก 3.10) หรือแบบบันทึกปริมาณของเสียชนิดของแข็ง กรณี
ที่ของเสียเป็นชนิดของแข็ง (ภาคผนวก 3.11) 

9) รวบรวมแบบทดสอบย่อย รำยงำนผลกำรทดลอง และ/หรือกรอกคะแนน 
พนักงานวิทยาศาสตร์ และพนักงานห้องทดลอง รวบรวมแบบทดสอบย่อย รายงานผล

การทดลอง โดยเขียนใบปะหน้าเอกสาร (ภาคผนวก 3.12) ซึ่งใบปะหน้าเอกสารมีรายละเอียด คือ
เอกสารอะไร ห้องปฏิบัติการไหน เรียนวันที่เท่าไร การทดลองบทปฏิบัติการที่เท่าไร เรื่องอะไร 
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เอกสารมีจ านวนกี่ชุด จ านวนนักศึกษาท่ีส่งจ านวนกี่คน กี่กลุ่ม จากนัน้ท าการจัดส่งเอกสารดังกล่าวไป
ให้ผู้รับผิดชอบ ตามระบบสารบรรณของมหาวิทยาลัย  

10) บันทึกรำยกำรครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ช ำรุด/ สูญหำย 
ในขณะที่มีการเรียนการสอนบทปฏิบัติการ กรณีที่มีนักศึกษาท าครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ 

ช ารุด/ สูญหาย หรือรายการวัสดุ อุปกรณ์ ประจ ากลุ่มสูญหาย ให้นักศึกษาเขียนใบบันทึกครุภัณฑ์  
วัสดุอุปกรณ์ช ารุด/ สูญหาย (ภาคผนวก 3.13) โดยทุกครั้งที่มีการแตกหัก หรือช ารุดให้มีการบันทึก
รายการในใบบันทึกดังกล่าวทุกครั้ง และเก็บรวบรวมในบทสุดท้ายของการเรียนการสอนบท
ปฏิบัติการ เพ่ือท าการสรุปมูลค่า ของรายการ และจ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ช ารุด ต่อไป 

11) ตรวจสอบและบันทึกกำรเข้ำเรียนบทปฏิบัติกำรของนักศึกษำ 
ในทุกครั้ งที่มีการเรียนการสอนบทปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์  หรือพนักงาน

วิทยาศาสตร์จะต้องมีการตรวจสอบการเข้าเรียนของนักศึกษา โดยดูจากการลงลายมือชื่อใน ใบลง
ลายมือชื่อนักศึกษาเข้าเรียนปฏิบัติการ และดูจากจ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนจริงในห้องปฏิบัติการ
ประกอบด้วย 

12) กรณีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในห้องปฏิบัติกำรให้บันทึกในแบบรำยงำนอุบัติเหตุ  
กรณีท่ีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ท าหน้าที่ในการรวบรวมราย 

ละเอียดต่าง ๆ  และน าข้อมูลไปบันทึกข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ ผ่านระบบการบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ
ของศูนย์เครื่องมือฯ ผ่านระบบออนไลน์ (https://cse.wu.ac.th/) (ดังภาพท่ี 4.5)  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภำพที่ 4.5 แสดงการบันทึกข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ ศูนย์เครื่องมือฯ ผ่านระบบออนไลน์ 
 

13) จัดเก็บครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ สำรเคมี หลังกำรใช้ 
 หลังจากเส็จสิ้นการเรียนการสอนแต่ละบทปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ พนักงาน

วิทยาศาสตร์ และพนักงานห้องทดลอง ท าความสะอาดครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และจัดเก็บเข้าตู้
ปฏิบัติการตามเดิมให้เรียบร้อย ส าหรับสารเคมี ที่เหลือจากการทดลอง กรณีที่สามารถน าไปใช้ต่อได้ 
ท าการจัดเก็บเพ่ือใช้งานในบทปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้อง ส าหรับสารเคมีที่ไม่สามารถใช้งานต่อได้ ให้มี
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การแยกประเภท เป็นของเสียประเภทต่าง ๆ ตามที่ก าหนด และมีการรวบรวมปริมาณของเสียรวม
จากห้องปฏิบัติการเคมี ต่อไป  

14) บันทึกปริมำณของเสียที่เกิดขึ้นจำกกำรทดลองบทปฏิบัติกำร  
การทดลองในทุกบทปฏิบัติการจะมีของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทดลอง ดังนั้น 

พนักงานวิทยาศาสตร์จะท าการตรวจสอบการบันทึกและปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจริงในทุก ๆ บท
ปฏิบัติการ และรวบรวมของเสียที่เกิดข้ึนอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนทั้ง 8 บทปฏิบัติการ  
 

(3) ขั้นตอนกำรสรุปกำรให้บริกำรบทปฏิบัติกำร 
1) แจ้งให้นักศึกษำและอำจำรย์ ประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร

ห้องปฏิบัติกำร  
ผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งให้นักศึกษาและอาจารย์ เข้าระบบประเมินความพึงพอใจในการ

ให้บริการห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือฯ ในระบบแบบออนไลน์ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบจะเปิด
ระบบส าหรับการประเมินก่อนสิ้นสุดการเรียนการสอน 2 สัปดาห์ ซึ่งนักศึกษา และอาจารย์สามารถ
เข้าไปประเมินได้ที่  เว็บไซต์ของศูนย์ เครื่องมือฯ http://cse.wu.ac.th ระบบการประเมิน
ห้องปฏิบัติการ/เลือกส่วนนักศึกษา หรืออาจารย์ เข้าสู่ระบบด้วย username และ password (ตาม
ระบบอีเมลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) (ดังภาพท่ี 4.6)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cse.wu.ac.th/


140 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 4.6 แสดงขั้นตอนการประมินความพึงพอใจการให้บริการห้องปฏิบัติการ 
        ศูนย์เครื่องมือฯ ผ่านระบบออนไลน์ 
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2) รวบรวมของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นในทุกบทปฏิบัติกำรส่งเข้ำคลังของเสียกลำง 
หลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอนบทปฏิบัติการ ไม่เกิน 2 สัปดาห์ พนักงานวิทยาศาสตร์

ท าการรวบรวมของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นในทุกบทปฏิบัติการส่งเข้าคลังของเสียกลางศูนย์เครื่องมือฯ 
โดยการรวบรวมจากแบบบันทึกปริมาณของเสียชนิดของเหลวหรือของเสียอันตรายชนิดพิเศษ และ
แบบบันทึกปริมาณของเสียชนิดของแข็งประจ าห้องปฏิบัติการ การบ าบัดกรณีที่เป็นของเสียที่สามารถ
บ าบัดเองได้ กรณีที่ไม่สามารถบ าบัดเองได้ท าการรวบรวมและบันทึกในแบบรายงานปริมาณของเสีย
ประจ าห้องปฏิบัติการ/ ห้องวิจัย (ภาคผนวก 3.14) และด าเนินการส่งเข้าคลังของเสียกลางของศูนย์
เครื่องมือฯ เพ่ือจะด าเนินการจัดการตามระบบการจัดการของเสียตามระบบต่อไป 

3) จัดท ำสรุปกำรให้บริกำรบทปฏิบัติกำร หลังเสร็จสิ้นกำรเรียนกำรสอน 
หลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอนบทปฏิบัติการภายใน 2-3 สัปดาห์ ผู้ประสานรายวิชา

และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จะต้องท าการสรุปการให้บริการบทปฏิบัติการ หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน
บทปฏิบัติการในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งมีรายการต่าง ๆ  ดังนี้ 

ก) สรุปการขาดเรียนบทปฏิบัติการของนักศึกษาตามใบลงลายมือชื่อนักศึกษา ลงใน
แบบสรุปการขาดเรียนปฏิบัติการของนักศึกษา (ภาคผนวก 3.15) เพ่ือแจ้งให้อาจารย์ผู้ประสาน
รายวิชาทราบ 

ข) สรุปรายการวัสดุ อุปกรณ์ ช ารุด/ สูญหาย โดยรวบรวมรายชื่อนักศึกษาทั้งหมด
ตามใบบันทึกครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์ช ารุด/ สูญหาย ที่มีการบันทึกไว้ระหว่างมีการเรียนการสอน มา
สรุปรวมในแบบรายชื่อนักศึกษาค่าวัสดุ อุปกรณ์ช ารุดเสียหาย (ภาคผนวก 3.16) เพ่ือแนบกับใบ
บันทึกครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ช ารุด/ สูญหาย ส่งหัวหน้าฝ่าย เพ่ือน าส่งส่วนการเงินและบัญชีเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป        

ค) สรุปภาระงานการให้บริการห้องปฏิบัติการ เป็นการสรุปภาระงานในการ
ให้บริการบทปฏิบัติการตั้งแต่เตรียม และคุมปฏิบัติการ ทั้งในส่วนของนักวิทยาศาสตร์ และพนักงาน
วิทยาศาสตร์ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการให้บริการบทปฏิบัติการ โดยท าการสรุปโดยใช้แบบสรุปภาระ
งานการให้บริการวิชาปฏิบัติการ (ภาคผนวก 3.17) 

ง) สรุปปัญหา และอุปสรรค ในการให้บริการบทปฏิบัติการ ผู้ประสานรายวิชาท า
การรวบรวมประเด็นปัญหาาอุปสรรคจากการให้บริการบทปฏิบัติการ จากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดย
สรุปปัญาในด้านต่าง ๆ เช่น เกี่ยวกับคู่มือปฏิบัติการ การทดสอบบทปฏิบัติการ การเป็นผู้ช่วยสอน  
อาคารสถานที ่ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ ตัวอย่าง และสารเคมี  เป็นต้น ตามแบบสรุปปัญหาอุปสรรคการ
ให้บริการห้องปฏิบัติการเพ่ือการเรียนการสอน (ภาคผนวก 3.18) 

จ) สรุปต้นทุนรายวิชาปฏิบัติการ ในส่วนของต้นทุนครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์ไม่
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ช ารุด/ สูญหาย โดยต้นทุนคิดจากรายการที่ใช้ โดย
ดูจากราคาที่จัดซื้อมา จ านวนที่ใช้ จ านวนชั่วโมง สุดท้ายคิดราคาเป็น ราคา/ ภาคการศึกษา/คน โดย
การคิดต้นทุนคิดและบันทึกลงในแบบการคิดราคาต้นทุนของแต่ละรายวิชาส าหรับการลงทุนทาง
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ครุภัณฑ์ (ภาคผนวก 3.19) แบบการคิดราคาต้นทุนของแต่ละรายวิชาส าหรับค่าใช้จ่ายวัสดุ/ อุปกรณ์
ไม่สิ้นเปลือง (ภาคผนวก 3.20) แบบการคิดราคาต้นทุนของแต่ละรายวิชาส าหรับค่าใช้จ่ายวัสดุ/
อุปกรณ์สิ้นเปลือง(ภาคผนวก 3.21) และแบบการคิดราคาต้นทุนของแต่ละรายวิชาส าหรับค่าใช้จ่าย
วัสดุ/ อุปกรณ์ช ารุด สูญหาย (ภาคผนวก 3.22) 

ฉ) สรุปจ านวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ผู้ประสาน
รายวิชา หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการบันทึกในระบบแบบออนไลน์ทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จากนั้น
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบจะเป็นคนดึงข้อมูลและน าเสนอในที่ประชุมต่อไป 

ช) สรุปผลประเมินการให้บริการห้องปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการ ทั้งจากนักศึกษา 
และอาจารย์ พร้อมทั้งน าข้อเสนอแนะ นักวิทยาศาสตร์ผู้ประสานรายวิชาและผู้ที่เก่ียวข้องสามารถเข้า
ไปดูคะแนนการประเมิน และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือน าไปปรับปรุง พัฒนาการให้บริการบท
ปฏิบัติการต่อไป โดยการเข้าไปดูได้ที่ เว็บไซต์ของศูนย์เครื่องมือฯ http://cse.wu.ac.th รายงานผล
ประเมินห้องปฏิบัติการ เลือกส าหรับนักศึกษา หรือส าหรับอาจารย์ โดยเข้าสู่ระบบด้วย username 
และ password (ใช้ตัวเดียวกับระบบอีเมลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) (ดังภาพท่ี 4.7) 
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ภำพที่ 4.7 แสดงขั้นตอนการเข้าดูรายงานผลประเมินห้องปฏิบัติการ 
ศูนย์เครื่องมือฯ  ผ่านระบบออนไลน์ 
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4.3.3 เทคนิคและขั้นตอนกำรเตรียมบทปฏิบัติกำร 8 บทปฏิบัติกำร 

จากรายละเอียดข้างต้นได้อธิบายถึงการให้บริการบทปฏิบัติการ ใน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการ
เตรียมความพร้อมก่อนให้บริการบทปฏิบัติการ  การด าเนินการบทปฏิบัติการ  และการสรุปการ
ให้บริการบทปฏิบัติการ ในภาพรวมของการให้การจัดเตรียมบทปฏิบัติการเพ่ือให้บริการ ในหัวข้อนี้
ผู้เขียนกล่าวถึงขั้นตอนการให้บริการบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี ทั้ง 8 บท โดยในแต่
ละบทปฏิบัติการมีการอธิบายถึง การจัดเตรียม ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี การจัดวางใน
ห้องปฏิบัติการ การจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากบทปฏิบัติการ รวมถึงข้อควรระวังในการท าปฏิบัติการ 
แต่ละบทที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเนื้อหาของแต่ละบทปฏิบัติการ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจ
รายละเอียดของแต่ละบทปฏิบัติการ จึงขออธิบายดังนี้ 

การเตรียมบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี ทั้ง 8 บทปฏิบัติการ ดังนี้ 
ปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง พีเอช และบัฟเฟอร์ (pH and buffer) 
ปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง สเปกโทรโฟโตเมทรี (Spectrophotometry) 
ปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) 
ปฏิบัติการที่ 4 เรื่อง ลิปิด (lipid) 
ปฏิบัติการที่ 5 เรื่อง โปรตีน (Protein) 
ปฏิบัติการที่ 6 เรื่อง เอนไซม์ (Enzyme) 
ปฏิบัติการที่ 7 เรื่อง กรดนิดคลีอิก (Nucleic acid) 
ปฏิบัติการที่ 8 เรื่อง การแยกสารชีวโมเลกุล (Separation of biomoleccules) 

ทั้งนี้บทปฏิบัติการทั้ง 8 บท มีเทคนิคการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้เขียน กล่าวถึง
รายละเอียดในแต่ละบทปฏิบัติการ โดยอธิบายรายละเอียด เริ่มตั้งแตก่ารจัดเตรียมทั้งรายการครุภัณฑ์ 
วัสดุ และสารเคมี การจัดวางในห้องปฏิบัติการ การจัดการของเสีย รวมถึงข้อควรระวังในการท า
ปฏิบัติการ ในแต่ละบท โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
(1) ขั้นตอนกำรเตรียมบทปฏิบัติกำรที่ 1 เรื่องพีเอช และบัฟเฟอร์ (pH and buffer) 

การเตรียมส าหรับบทปฏิบัติการที่ 1 มีรายละเอียดตั้งแต่การจัดเตรียมทั้งรายการครุภัณฑ์ 
วัสดุ และสารเคมี ข้อควรระวังในการท าปฏิบัติการ การจัดวางในห้องปฏิบัติการ รวมถึงการจัดการ
ของเสีย ที่เกิดขึ้นจากบทปฏิบัติการ ตามรายละเอียดดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 4.6 แสดงรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ส าหรับบทปฏิบัติการที่ 1  

ครุภัณฑ์ ลักษณะ กำรใช้งำน 

1. เครื่องวัดคา่ความเป็น
กรด-ด่าง ของสารละลาย  
(pH meter)  

 

ใช้วัดค่าความเป็นกรด-ด่างของ
สารละลาย โดยที่ทุกครั้งก่อนใช้
งานจะต้องมีการท าการ 
Calibrate เครื่องด้วยสารละลาย
บัฟเฟอร์ pH 7 pH 4 และpH 10 

2. เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบ 2 
ต าแหน่ง 
(2 digit digital balnce) 

 

ใช้ส าหรับชั่งสารเคมี อุปกรณ์ 
ภาชนะบรรจุ หรือสิ่งที่ต้องการชั่ง
เพ่ือทราบน้ าหนัก 

3. เครื่องกวนพร้อมแผ่น
ให้ความร้อน 
(Hot plate with 
stirrer) 

 

เป็นเครื่องที่ให้ความร้อนพร้อมกับ
การกวนสารละลายไปพร้อมๆกัน  
***ส าหรับบทปฏิบัติการนี้จะใช้
เฉพาะปุ่มกวนสารเพียงอย่างเดียว 
ไม่ใช้ปุ่มความร้อน*** 
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ตำรำงท่ี 4.7 แสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ แจกเพ่ิมประจ ากลุ่มส าหรับบทปฏิบัติการที่ 1  

รำยกำรวัสดุ อุปกรณ์ ลักษณะ กำรใช้งำน 

1. Burette ขนาด 25  
ml 

 

เป็นชุดอุปกรณ์ที่ใช้วัดปริมาตร
ของเหลวที่มีความแม่นสูง จะมี
ก๊อก (Stopcock) PTFE ส าหรับ
เปิด-ปิด เพื่อควบคุมปริมาตร
ของเหลวให้ไหลออกทางปลายท่อ
ตามท่ีต้องการ ใช้ในการไทเทรต
สารละลาย 

2. Volumetric flask  
ขนาด 100  ml 

 ใช้ส าหรับเตรียมสารละลายที่
ต้องการ ความเข้มข้นแน่นอน 
รวมทั้งใช้เจือจางสารให้ได้ความ
เข้มข้นและปริมาตรที่ต้องการ 

3. Transfer pipette  
ขนาด 50 ml 

 ใช้ส าหรับตวงหรือวัดปริมาตร
ของเหลวหรือสารละลายให้ได้
ปริมาตรที่แน่นอน มีความแม่นสูง 
 
 

 
 

4. Magnetic bar   
ขนาด 8x30 mm. 

 
 
 
 
 
 

ใช้กับเครื่องกวนสาร เพ่ือท าการ
กวนของเหลว หรือกวนของแข็งให้
ละลายในของเหลวได้ดียิ่งขี้น หรือ
กวนให้สาร 2 ชนิดท าปฏิกิริยาได้ดี
ขึ้น 
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 ตำรำงท่ี 4.8 แสดงรายการสารเคมี วิธีการเตรียม จ านวนที่เตรียม ส าหรับบทปฏิบัติการที่ 1  

ล ำดับ รำยกำร 
ควำม
เข้มข้น 

วิธีกำรเตรียม จ ำนวนเตรียม 

1 Acetic acid 
(CH3COOH) 
Mw = 60.05 
D = 1.06 g/cm3 

- ตวง Acetic acid จ านวน 25 
ml ใส่ขวดสีชาขนาด 60 ml 
ให้นักศึกษาค านวณและ
เตรียมเอง 

100 ml 
 

2 Sodium acetate 
anhydrous 
(CH3COONa) 
MW= 82.04 g/mol 

- ตักสาร Sodium aceate
จ านวน 25 g ใส่ขวดสีชา
ปากกว้างให้นักศึกษาค านวณ
และเตรียมเอง 

60 g 
 

3 Sodium hydroxide 
(NaOH) 

1.00M ชั่ง NaOH มา 40 g ละลาย
ด้วยน้ ากลั่น แล้วท าให้ได้
ปริมาตร  1,000  ml 

1 L 
 

4 Hydrochloric acid 
(HCL) 

1.00M เจือจาง conc. HCl  
(37%,12 M)  82 ml ด้วยน้ า
กลั่น แล้วท าให้ได้ปริมาตร 
1,000 ml 

1 L 
 

5 Standard buffer 
pH4.01 

- ตวง Standard buffer pH 
4.01 จ านวน 40 ml ใส่บีก
เกอร์ ขนาด 50 ml 

50 ml 
ส าหรับ 

calibrateเครื่อง 
pH meter 

6 Standard buffer 
pH7.00 

- ตวง Standard buffer pH 
7.00 จ านวน 40 ml ใส่บีก
เกอร์ ขนาด 50 ml 

50 ml 
ส าหรับ 

calibrateเครื่อง 
pH meter 

7 Standard buffer 
pH10.00 

- ตวง Standard buffer pH 
pH10.00 จ านวน 40 ml ใส่
บีกเกอร์ ขนาด 50 ml 

50 ml 
ส าหรับ 

calibrateเครื่อง 
pH meter 

 

 

 

 



148 
 

 
 

ตำรำงท่ี 4.9 แสดงการจัดการของเสียอันตรายบทปฏิบัติการที ่1 

รหัสของเสีย ประเภทของเสีย/ส่วนประกอบ กำรบ ำบัดและกำรก ำจัด 

L01 ของเสียประเภทกรด/สารละลาย HCL และ 
CH3COOH และ CH3COONa 

ท าให้เป็นกลาง ไม่ต้องจัดเก็บ 
ทิ้งลงท่อและเปิดน้ าตาม 

L02 ของเสียประเภทเบส/สารละลาย NaOH ท าให้เป็นกลาง ไม่ต้องจัดเก็บ 
ทิ้งลงท่อและเปิดน้ าตาม 

L03 ของเสียประเภทเกลือ/สารละลายบัฟเฟอร์ 
ผสมกับสารละลาย   NaOH หรือ HCl 

ท าให้เป็นกลางไม่ต้องจัดเก็บ 
ทิ้งลงท่อและเปิดน้ าตาม 

 

กำรจัดวำงครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ สำรเคมี และข้อควรระวังในกำรท ำปฏิบัติกำร
ส ำหรับบทปฏิบัติกำรที่ 1  

1.1. กำรจัดวำงครุภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ 
1.1.1 เครื่อง pH meter วางพร้อมเครื่อง Hot plate with stirrer จัดวางบนโต๊ะ

ปฏิบัติการ 1 ชุด/โต๊ะ (โต๊ะที่มีกลุ่มนักศึกษานั่งท าปฏิบัติการ) โดยชุดการทดลอง 1 ชุด ใช้ร่วมกัน 2 
กลุ่ม  

1.1.2 เครื่องชั่ง 2 ต าแหน่ง จัดวางบนโต๊ะปฏิบัติการสาธิตกลางห้อง ๆ ละ 2 เครื่อง   
1.1.3 Burette ขนาด 25 ml จัดใส่ตะกร้าบริเวณด้านข้างห้องปฏิบัติการ นักศึกษา

หยิบกลุ่มละ 1 อัน 
1.1.4 Volumetric flask  ขนาด 100 ml จัดใส่ตะกร้าบริเวณด้านข้างห้องปฏิบัติการ 

นักศึกษาหยิบกลุ่มละ 1 ใบ 
1.1.5 Transfer pipette ขนาด 50 ml จัดใส่ตะกร้าบริเวณด้านข้างห้องปฏิบัติการ 

นักศึกษาหยิบกลุ่มละ 1 อัน 
1.1.6 Magnetic bar ขนาด 8x30 mm.นักศึกษาไปรับจากเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

กลุ่มละ 1 อัน 
1.2 กำรจัดวำงสำรเคมี 

1.2.1 Sodium acetate anhydrous ใส่บีกเกอร์ ขนาด 100 ml ปิดด้วยพาราฟิล์ม 
จัดวางไว้บริเวณโต๊ะสาธิตหน้าห้องปฏิบัติการ วางที่เดียวกับการเครื่องชั่งห้องละ 2 ชุด ติดป้ายบอก
น้ าหนักโมเลกุล และความหนาแน่นไว้ชัดเจน วางพร้อมช้อนตักสาร และกระดาษชั่งสาร    

1.2.2 Conc. acetic acid ใส่ขวดแก้วสีชาขนาด 60 ml. พร้อมป้ายบอกน้ าหนัก
โมเลกุล และความหนาแน่นไว้ชัดเจน จัดวางในตู้ดูดควัน 2 ตู้ หมายเลข 1 และ 2 ตู้ละ 2 ขวด วาง
พร้อมปิเปตขนาด 1 ml จ านวน 2 อัน ลูกยาง 2 ลูก และบีกเกอร์ขนาด 50 ml 2 ใบ ต่อ 1 ตู้ 
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1.2.3 สารละลาย 1.0 M. NaOH  จัดใส่ขวดพลาสติกชนิด PE สีขาวขนาด 500 ml 
จัดวางไว้บริเวณโต๊ะปฏิบัติการด้านข้างหมายเลข 10 จ านวน 2 ขวด จัดวางพร้อมบีกเกอร์ ขนาด 100 
ml จ านวน 2 ใบพร้อมติดป้ายชื่อสารอย่างชัดแจน 

1.2.4 สารละลาย 1.0 M HCl จัดใส่ขวดแก้วสีชาขนาด 500 ml จัดวางบริเวณโต๊ะ
ปฏิบัติการด้านข้าง หมายเลข 11 ห้องละ 2 ขวดจัดวางพร้อมบีกเกอร์ ขนาด 100 ml จ านวน 2 ใบ
พร้อมติดป้ายชื่อสารอย่างชัดเจน 

1.2.5 Standard buffer pH 4.01 ตวง Standard buffer pH 4.01 จ านวน 50 ml 
ใส่บีกเกอร์ ขนาด 100 ml จ านวน 2 ใบ พร้อมป้ายให้ชัดเจน จัดวางบริเวณโต๊ะสาธิต ด้านหน้าห้อง 

1.2.6 Standard buffer pH 7.00 ตวง Standard buffer pH 7.00 จ านวน 50 ml ใส่
บีกเกอร์ ขนาด 100 ml จ านวน 2 ใบ พร้อมป้ายให้ชัดเจน จัดวางบริเวณโต๊ะสาธิตด้านหน้าห้อง 

1.2.7 Standard buffer pH 10.00 ตวง Standard buffer pH 10.00 จ านวน 50 ml 
ใส่บีกเกอร์ ขนาด 100 ml จ านวน 2 ใบ พร้อมเขียนป้ายให้ชัดเจน จัดวางบริเวณโต๊ะสาธิตด้านหน้าห้อง 

 

1.3 ข้อควรระวังในกำรท ำปฏิบัติกำร 
1.3.1 ในการค านวณน้ าหนักสาร Sodium acetate ที่ใช้ต้องดูน้ าหนักโมเลกุลของ

สารจากขวดที่ใช้จริงทุกครั้ง 
1.3.2 ปริมาตร Conc. acetic acid ที่ค านวณได้ ตอนท าการปิเปตต้องดูให้ได้

ปริมาตรที่ถูกต้องที่สุด 
1.3.3 เครื่อง pH meter ก่อนใช้งานทุกครั้งจะต้องมีการท าการ carlibrate เครื่องก่อน  
1.3.4 ขณะท าการไททรตกรณีไขสารละลายกรด หรือเบส มากกว่าที่ก าหนดคือ 

0.10 ml ให้จดปริมาตรจริงที่ไขลงไป เพ่ือใช้ในการค านวณ จะท าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง  
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(2) ขั้นตอนกำรเตรียมบทปฏิบัติกำรที่ 2 เรื่อง สเปกโทรโฟโตเมททรี 
(Spectrophotometry) 

การเตรียมส าหรับบทปฏิบัติการที่ 2 นี้ มีการจัดเตรียมทั้งรายการครุภัณฑ์ วัสดุ และ
สารเคมี ข้อควรระวังในการท าปฏิบัติการ การจัดวางในห้องปฏิบัติการ รวมถึงการจัดการของเสีย ที่
เกิดข้ึนจากบทปฏิบัติการ ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

ตำรำงท่ี 4.10 แสดงรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ส าหรับบทปฏิบัติการที่ 2 

ครุภัณฑ์ ลักษณะ กำรใช้งำน 

1. เครื่องวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงของ
สารละลาย  
(Spectrophotometer)  

 

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด
ปริมาณแสงและค่า intensity 
ในของคลื่นแสงที่ทะลุผ่าน ถูก
ดูดกลืน หรือสะท้อนกับตัวอย่าง
ที่วางอยู่ในเครื่องมือโดยที่ความ
ยาวคลื่นแสงจะมีความ สัมพันธ์
กับปริมาณและชนิดของสารที่อยู่
ในตัวอย่างข้อมูลจ าเพาะ 

2. เครื่องผสมสารละลาย 
(Vortex mixer) 

 เป็นเครื่องส าหรับใช้เขย่าผสม
สารในหลอดทดลองให้เข้ากัน  

 

ตำรำงท่ี 4.11 แสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ แจกเพ่ิมประจ ากลุ่มส าหรับบทปฏิบัติการที่ 2 

รำยกำรวัสดุ อุปกรณ์ ลักษณะ กำรใช้งำน 

1. Cuvette แก้วแบบ
กลม (กลุ่มละ 2 หลอด) 
 

 
 
 
 
 

ใช้ใส่สารตัวอย่างในการวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงของตัวอย่างสารด้วย
เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ โดยมี
หลักการให้ล าแสงผ่านช่องคิวเวต 
(Cuvette) ที่บรรจุตัวอย่าง 

2. กระดาษกราฟ  ใช้ในการวาดกราฟและ
ไดอะแกรมในด้านวิชาการ 
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ตำรำงท่ี 4.12 แสดงรายการสารเคมี  วิธีการเตรียม จ านวนที่เตรียม ส าหรับบทปฏิบัติการที ่2  

ล ำดับ รำยกำร ควำมเข้มข้น วิธีกำรเตรียม จ ำนวนที่เตรียม 
1 ด่างทับทิม 

(KMnO4)  
0.005 % ชั่ง KMnO4 0.1000 g ด้วย

เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ต าแหน่ง 
ละลายในน้ ากลั่น 2000 ml 

2,000 ml 
 

2 ด่างทับทิม 
(KMnO4) 
(Unknown No. 
1,5,9 และ13 )  

0.0008 % ปิเปตสารละลาย 0.0050% 
[w/v] KMnO4 จ านวน 
16.00 ml ใส่ขวดวัดปริมาตร
ขนาด 100 ml ปรับด้วยน้ า
กลั่นให้ได้ปริมาตร 100 ml 

100 ml 
 

3 ด่างทับทิม 
(KMnO4) 
(Unknown No. 
2,6,10 และ14 

0.0014 % ปิเปตสารละลาย 0.0050% 
[w/v] KMnO4 จ านวน 
28.00 ml ใส่ขวดวัดปริมาตร
ขนาด 100 ml ปรับด้วยน้ า
กลั่นให้ได้ปริมาตร 100 ml 

100 ml 
  

4 ด่างทับทิม 
(KMnO4) 
(Unknown No. 
3,7,11 และ15)  

0.0022 % ปิเปตสารละลาย 0.0050% 
[w/v] KMnO4 จ านวน 
44.00 ml ใส่ขวดวัดปริมาตร
ขนาด 100 ml ปรับด้วยน้ า
กลั่นให้ได้ปริมาตร 100 ml 

100 ml 

5 ด่างทับทิม 
(KMnO4) 
(Unknown 4,8,12 
และ16) 

0.0040 % ปิเปตสารละลาย 0.0050% 
[w/v] KMnO4 จ านวน 
80.00 ml ใส่ขวดวัดปริมาตร
ขนาด 100 ml ปรับด้วยน้ า
กลั่นให้ได้ปริมาตร 100 ml 

100 ml 

 

ตำรำงท่ี 4.13 แสดงการจัดการของเสียอันตรายบทปฏิบัติการที ่2 

รหัสของเสีย ประเภทของเสีย/ส่วนประกอบ กำรบ ำบัดและกำรก ำจัด 

L12 ของเสียออกซิไดซ์ซิงเอเจนต์/
สารละลาย KMnO4 

จัดเก็บใส่แกลลอน PE ขนาด 20 ลิตร
พร้อมบันทึกปริมาตร และจัดส่งคลัง
ของเสียกลาง ศูนย์เครื่องมือฯ 
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กำรจัดวำงครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ สำรเคมี และข้อควรระวังในกำรท ำปฏิบัติกำร
ส ำหรับบทปฏิบัติกำรที่ 2  

2.1. กำรจัดวำงครุภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ 
2.1.1 เครื่อง Spectrophotometer จัดวางบนโต๊ะปฏิบัติการแต่ละโต๊ะ โดยจัด

ให้ 1 เครื่อง/ 2 กลุ่ม 
2.1.2 เครื่องผสมสารละลาย( Vortex mixture ) จัดวางบนโต๊ะปฏิบัติการแต่ละ

โต๊ะ โดยจัดให้ 1 เครื่อง/ 2 กลุ่ม วางข้างเครื่อง spectrophotometer 
2.1.3 หลอด  Cuvette  แบบหลอดกลม กลุ่มละ 2 หลอด แจกนักศึกษาตอนลง

ลายมือชื่อเข้าเรียนบทปฏิบัติการ  
2.1.4 กระดาษกราฟ กลุ่มละ 1 แผ่น แจกนักศึกษาตอนลงลายมือชื่อเข้าเรียนบท

ปฏิบัติการ 
2.2 กำรจัดวำงสำรเคมี 

2.2.1 สารละลายด่างทับทิม (KMnO4) เข้มข้น 0.005% ใส่ขวดแก้วสีชาขนาด  
1000  ml วางบริเวณโต๊ะสาธิตหน้าห้อง จ านวน 2 ขวด  พร้อมบีกเกอร์ขนาด 100 ml ซ่ึงติดปา้ยชื่อ
สาร KmnO4 0.005% จุดละ 2 ใบ 

2.2.2 สารละลายด่างทับทิม Unknown หมายเลข 1, 5, 9 และ13 ความเข้มข้น 
0.0008% จัดใส่ขวดหยดแก้ววสีชาขนาด 30 ml ขวดละ 25 ml  แจกนักศึกษากลุ่มละ 1 ขวดตาม
หมายเลขกลุ่ม ตอนนักศึกษาลงลายมือชื่อเข้าเรียนปฏิบัติการ  

2.2.3 สารละลายด่างทับทิม Unknown หมายเลข 2, 6, 10 และ14 ความ
เข้มข้น 0.0014% จัดใส่ขวดหยดแก้วสีชาขนาด 30 ml ขวดละ 25 ml แจกนักศึกษากลุ่มละ 1 ขวด 
เช่นเดียวกับข้อ 2.2.2 

2.2.4 สารละลายด่างทับทิม Unknown หมายเลข 3, 7, 11 และ15 คู่ ความ
เข้มข้น 0.0022% จัดใส่ขวดหยดแก้วสีชาขนาด 30 ml ขวดละ 25 ml แจกนักศึกษากลุ่มละ 1 ขวด 
เช่นเดียวกับข้อ 2.2.2  

2.2.5 สารละลายด่างทับทิม Unknown หมายเลข 4, 8, 12 และ16 ความ
เข้มข้น 0.0040% จัดใส่ขวดหยดแก้วสีชาขนาด 30 ml ขวดละ 25 ml แจกนักศึกษากลุ่มละ 1 ขวด
เช่นเดียวกับข้อ 2.2.2  
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2.3 ข้อควรระวังในกำรท ำปฏิบัติกำร 
2.3.1 การวัดค่าดูดกลืนของสารละลายทุกครั้งจะต้องน าสารที่ต้องการวัดใส่ใน

หลอดที่เป็นหลอดคิวเวตเท่านั้น  
2.3.2 การวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง 

(Spectrophotometer) ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนความยาวคลื่นจะต้องท าการ set blank ใหม่ทุกครั้ง 
2.3.3 ของเสียที่ เกิดจากการทดลองบทนี้  จะต้องทิ้ งล งในภาชนะที่ทาง

ห้องปฏิบัติการจัดให้เท่านั้น ห้ามทิ้งลงท่อน้ าโดยเด็ดขาด 
2.3.4 คิวเวตที่ใช้ส าหรับใส่สารละลายเพ่ือวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องสเปค

โตรโฟโตมิเตอร์ ให้มีการใช้คิวเวตเพียง 1 หลอด โดยเริ่มวัดค่าการดูดกลืนแสงจากหลอดที่เป็น blank 
และตามด้วยหลอดสารละลายมาตรฐานที่มีความเข้มข้น ต่ าสุด ไปจนกระทั่งถึงหลอดที่มีความเข้ม
ของสารละลายมาตรฐานสูงสุด และล้างหลอดคิวเวตให้สะอาดเพ่ือวัดค่าดูดกลืนแสงของสารตัวอย่าง
ต่อไป  

 
(3) ขั้นตอนกำรเตรียมบทปฏิบัติกำรที่ 3 เรื่อง คำร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) 
การเตรียมบทปฏิบัติการส าหรับบทปฏิบัติการนี้ มีการจัดเตรียมทั้งรายการครุภัณฑ์ วัสดุ 

สารเคมี รวมถึงการจัดวางในห้องปฏิบัติการ ประเภทของเสียที่เกิดขึ้นในบทปฏิบัติการ และข้อควร
ระวังในการท าปฏิบัติการ และตามรายละเอียดดังนี้ 

 
ตำรำงท่ี 4.14 แสดงรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ส าหรับบทปฏิบัติการที่ 3 

ครุภัณฑ์ ลักษณะ กำรใช้งำน 

1. เครื่องวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงของ
สารละลาย  
(Spectrophotometer)  

 

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด
ปริมาณแสงและค่า intensity 
ในของคลื่นแสงที่ทะลุผ่าน ถูก
ดูดกลืนหรือสะท้อนกับตัวอย่าง
ที่วางอยู่ในเครื่องมือ โดยที่ความ
ยาวคลื่นแสงจะมีความสัมพันธ์
กับปริมาณและชนิดของสารที่
อยู่ในตัวอย่างข้อมูลจ าเพาะ 
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ตำรำงท่ี 4.14 (ต่อ) 

ครุภัณฑ์ ลักษณะ กำรใช้งำน 

2. เครื่องผสมสารละลาย 
(Vortex mixer) 

 เป็นเครื่องส าหรับใช้เขย่าผสม
สารในหลอดทดลองให้เข้ากัน 

3. เครื่องกวนพร้อมแผ่น
ให้ความร้อน 
(Hot plate with 
stirrer) 

 

เครื่องที่ให้ความพร้อมร้อนกับ
การกวนสารละลายไปพร้อมๆ
กัน  
 

 

ตำรำงท่ี 4.15 แสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ แจกเพ่ิมประจ ากลุ่มส าหรับบทปฏิบัติการที่ 3  

รำยกำรวัสดุ อุปกรณ์ ลักษณะ กำรใช้งำน 

1. Cuvette แก้วแบบ
กลม (กลุ่มละ 2 หลอด) 
 

 
 
 

 

ใช้ใส่สารตัวอย่างในการวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงของตัวอย่างสารด้วย
เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ โดยมี
หลักการให้ล าแสงผ่านช่องคิวเวต 
(Cuvette) ที่บรรจุตัวอย่าง 
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ตำรำงท่ี 4.16 แสดงรายการสารเคมี วิธีการเตรียม จ านวนที่เตรียม ส าหรับบทปฏิบัติการที่ 3 

ล ำดับ รำยกำร ควำมเข้มข้น วิธีกำรเตรียม 
จ ำนวนที่ 
เตรียม 

1 Glucose 0.50%[w/v] ชั่งสาร Glucose จ านวน 2.50 g ใน 
บีกเกอร์ขนาด100 ml ละลายด้วยน้ ากลั่น 
และใส่ขวดวัดปริมาตร ขนาด 500 ml 
ปรับด้วยน้ ากลั่นให้ได้ปริมาตร 500 ml 

500 ml 

2 Fructose 0.50%[w/v] ชั่งสาร Fructose จ านวน 2.50 g  ใน   
บีกเกอร์ขนาด100 ml ละลายด้วยน้ ากลั่น 
ใส่ขวดวัดปริมาตร ขนาด 500 ml ปรับ
ด้วยน้ ากลั่นให้ได้ปริมาตร 500 ml 

500 ml 

3 Sucrose 0.50%[w/v] ชั่งสาร Sucrose จ านวน 2.50 g ใน     
บีกเกอร์ขนาด100 ml ละลายด้วยน้ ากลั่น 
ใส่ขวดวัดปริมาตร ขนาด 500 ml ปรับ
ด้วยน้ ากลั่นให้ได้ปริมาตร 500 ml 

500 ml 

4 Lactose 0.50%[w/v] ชั่งสาร Lactose จ านวน 2.50 g ใน   บีก
เกอร์ขนาด 100 mlละลายด้วยน้ ากลั่น ใส่
ขวดวัดปริมาตร ขนาด 500 ml ปรับด้วย
น้ ากลั่นให้ได้ปริมาตร 500 ml 

500 ml 

5 Ribose 0.50%[w/v] ชั่งสาร Riboseจ านวน 2.50 g ในบีกเกอร์ 
ขนาด 100 ml ละลายด้วยน้ ากลั่น ใส่ขวด
วัดปริมาตร ขนาด 500 ml ปรับด้วยน้ า
กลั่นให้ได้ปริมาตร 500 ml 

500 ml 

6 น้ าแป้ง 0.50%[w/v] ชั่ง น้ าแป้ง จ านวน 2.50 g ในบีกเกอร์
ขนาด 100 ml ละลายด้วยน้ ากลั่น 
ใส่ขวดวัดปริมาตร ขนาด 500 ml ปรับ
ด้วยน้ ากลั่นให้ได้ปริมาตร 500 ml 

500 ml 

7 สารละลาย 
Benedict 

- ชั่งสาร Copper sulphate จ านวน 34.60 
g  Sodium citrate 346 g และSodium 
carbonate anhydrous 200 g  ในบีก
เกอร์ขนาด 100 ml ละลายด้วยน้ ากลั่น 
ใส่ขวดวัดปริมาตรขนาด 2,000 ml ปรับ
ด้วยน้ ากลั่นให้ได้ปริมาตร 2,000 ml 

2,000 ml 
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ตำรำงท่ี 4.16 (ต่อ) 

ล ำดับ รำยกำร 
ควำม
เข้มข้น 

วิธีกำรเตรียม 
จ ำนวนที่ 
เตรียม 

8 Conc.H2SO4 - ตวง Sulfuric acid จ านวน 25 ml  ใส่
ขวดสีชาขนาด 60 ml จ านวน 2 ใบ 

50 ml 

9 สารละลาย 
α-Naphthol 

0.50%[w/v] ชั่งสาร α-Naphthol จ านวน 25 g ใน
บีกเกอร์ขนาด 100 ml ละลายด้วยเอ
ทานอล ใส่ขวดวัดปริมาตร ขนาด 500 
ml ปรับด้วย 95%Ethanol ให้ได้
ปริมาตร 500 ml 

500 ml 

10 สารละลาย 
Orcinol 

6%[w/v 1. ชั่งสาร FeCl3.6H2O จ านวน 0.50 g 
ละลาย ด้วย conc.HCl ให้ได้ปริมาตร 
500 ml  
2. ชั่งสาร Orcinol จ านวน 1.05 g 
ละลายใน 95%Ethanol 17.50 ml จน
ละลายหมด แล้วเติมสารละลาย 
FeCl3.6H2O จ านวน 500 ml  

500 ml 

11 Glucose 1 mM ชั่งสาร Glucose จ านวน 0.18 g ในบีก
เกอร์ ขนาด 50 ml ละลายด้วยน้ ากลั่น
ใส่ขวดวัดปริมาตร ขนาด 1,000 ml 
ปรับด้วยน้ ากลั่นให้ได้ปริมาตร  
1,000 ml 

1,000 ml 

12 สารละลาย 3,5-
Dinitrosalicylic 
acid (DNS) 

- 1. ชั่งสาร 3,5-Dinitrosalicylic acid 
จ านวน 10.0 g ละลายใน 2M NaOH 
ปริมาตร 400 ml โดยใช้ความร้อน 
2. ชั่งสาร Sodium potassium 
tartate 600 g ละลายน้ ากลั่น 1 L 
3. ค่อยๆ เติมสารในข้อ1 ขณะร้อนลงใน
สารข้อ 2 ใส่ขวดวัดปริมาตรขนาด 2 L 
ปรับด้วยน้ ากลั่นให้ได้ปริมาตร 2 L 

2,000 ml 
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ตำรำงท่ี 4.16 (ต่อ) 

ล ำดับ รำยกำร 
ควำม
เข้มข้น 

วิธีกำรเตรียม 
จ ำนวนที่ 
เตรียม 

13 Glucose 
(ตัวอย่างเลขคี่) 

4 mM ชั่งสาร Glucose จ านวน 0.0740 g ใน
บีกเกอร์ขนาด 50 mlละลายด้วยน้ า
กลั่น ใส่ขวดวัดปริมาตรขนาด 100 ml 
ปรับด้วยน้ ากลั่นให้ได้ปริมาตร 100 ml 

100 ml 

14 Glucose 
(ตัวอย่างเลขคู่) 

8 mM ชั่งสาร Glucose จ านวน 0.1489 g ใน
บีกเกอร์ขนาด 50 mlละลายด้วยน้ า
กลั่นใส่ขวดวัดปริมาตรขนาด 100 ml 
ปรับด้วยน้ ากลั่นให้ได้ปริมาตร 100 ml 

100 ml 

 

ตำรำงท่ี 4.17 แสดงการจัดการของเสียอันตรายบทปฏิบัติการที ่3 

รหัสของเสีย ประเภทของเสีย/ส่วนประกอบ กำรบ ำบัดและกำรก ำจัด 

L01 ของเสียประเภทกรด/ สาร Conc.Sulfuric 
acid 

ไม่ต้องจัดเก็บ ท าให้เป็นกลาง  
ทิ้งลงท่อและเปิดน้ าตาม 

L02 ของเสียประเภทเบส/สารละลาย 3,5-
Dinitrosalicylic acid (DNS) 

ไม่ต้องจัดเก็บ ท าให้เป็นกลาง  
ทิ้งลงท่อและเปิดน้ าตาม 

L11 ของเสียประเภทโลหะหนักอ่ืนๆ /
สารละลาย Benedict/ 
(มี Copper sulfate เป็นส่วนประกอบ) 

จัดเก็บใส่แกลลอนพร้อมบันทึก
ปริมาตร และจัดส่งคลังของเสีย
กลาง ศูนย์เครื่องมือฯ 

L18 ของเสียประเภทไวไฟ/ สารละลาย 
α-Naphthol 
(มี Ethanaol เป็นส่วนประกอบ) 

จัดเก็บใส่แกลลอนพร้อมบันทึก
ปริมาตร และจัดส่งคลังของเสีย
กลาง ศูนย์เครื่องมือฯ 

 

กำรจัดวำงครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ สำรเคมี และข้อควรระวังในกำรท ำปฏิบัติกำรส ำหรับ
บทปฏิบัติกำรที่ 3 

3.1  กำรจัดวำงครุภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ 
3.1.1 เครื่อง Spectrophotometer จัดวางบนโต๊ะปฏิบัติการแต่ละโต๊ะ โดยจัดให้ 1 

เครื่อง/ 2 กลุ่ม 
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3.1.2 เครื่องผสมสารละลาย (Vortex mixture) จัดวางบนโต๊ะปฏิบัติการแต่ละโต๊ะ 
โดยจัดให้ 1 เครื่อง/ 2 กลุ่ม วางข้างเครื่อง spectrophotometer 

3.1.3 เครื่องกวนพร้อมแผ่นให้ความร้อน (Hot plate with stirrer) นักศึกษา
ด าเนินการหยิบจากตู้จัดเก็บบริเวณห้องปฏิบัติการ กลุ่มละ 1 เครื่อง 

3.1.4 หลอด Cuvette แบบหลอดกลม กลุ่มละ 2 หลอด แจกนักศึกษาตอนลง
ลายมือชื่อเข้าเรียนบทปฏิบัติการ  
 

3.2  กำรจัดวำงสำรเคมี 
3.2.1 สารละลายกลูโคส (Glucose) เข้มข้น 0.005%w/v ใส่ขวด Duran ขนาด 

250 ml จ านวน 2 ใบ พร้อมเขียนป้ายบอกชัดเจน วางบริเวณโต๊ะปฏิบัติการด้านข้างหมายเลข 10 
และ 11 โต๊ะละ 1 ขวด วางพร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายสารเพื่อใช้ส าหรับการทดลอง 

3.2.2 สารละลายฟรุกโตส (Fructose) เข้มข้น 0.005%w/v ใส่ขวด Duran ขนาด 
250 ml จ านวน 2 ใบ พร้อมเขียนป้ายบอกชัดเจน วางบริเวณโต๊ะปฏิบัติการด้านข้างหมายเลข 10 
และ 11 โต๊ะละ 1 ขวด พร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายสารเพื่อใช้ส าหรับการทดลอง 

3.2.3 สารละลายซูโครส (Sucrose) เข้มข้น 0.005%w/v ใส่ขวด Duran ขนาด 250 
ml จ านวน 2 ใบ พร้อมเขียนป้ายบอกชัดเจน วางพร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายสาร วางบริเวณโต๊ะ
ปฏิบัติการด้านข้างหมายเลข 10 และ 11 โต๊ะละ 1 ขวด  

3.2.4 สารละลายแลกโตส (Lactose) เข้มข้น 0.005%w/v ใส่ขวด Duran ขนาด 
250 ml จ านวน 2 ใบ พร้อมเขียนป้ายบอกชัดเจน วางพร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายสาร วางบริเวณโต๊ะ
ปฏิบัติการด้านข้างหมายเลข 10 และ 11 โต๊ะละ 1 ขวด  

3.2.5 สารละลายไรโบส (Ribose) เข้มข้น 0.005%w/v ใส่ขวด Duran ขนาด 250 
ml จ านวน 2 ใบ พร้อมเขียนป้ายบอกชัดเจน วางพร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายสาร วางบริเวณโต๊ะ
ปฏิบัติการด้านข้างหมายเลข 10 และ 11 โต๊ะละ 1 ขวด  

3.2.6 สารละลายน้ าแป้งสุก เข้มข้น 0.005%w/v ใส่ขวด Duran ขนาด 250 ml 
จ านวน 2 ใบ พร้อมเขียนป้ายบอกชัดเจน วางพร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายสาร วางบริเวณโต๊ะปฏิบัติการ
ด้านข้างหมายเลข 10 และ 11 โต๊ะละ 1 ขวด  

3.2.7 สารละลายเบเนดิกส์ (Benedict solution) ใส่ขวด Duran ขนาด 1,000 ml 
จ านวน 2 ใบ พร้อมเขียนป้ายบอกชัดเจน วางพร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายสาร วางบริเวณโต๊ะปฏิบัติการ
ด้านข้างหมายเลข 10 และ 11 โต๊ะละ 1 ขวด  

3.2.8 สารละลายกรดซัลฟุริกเข้มข้น (Conc.Sulfuric acid) ใส่ขวดหยดสีชาขนาด 
60 ml จ านวน 2 ใบ พร้อมเขียนป้ายบอกชัดเจน ในตู้ดูดควัน 1 ตู้ หมายเลข 3 

3.2.9 สารละลาย 1-แนฟทอล (α-Naphthol) เข้มข้น 0.005%w/v ใส่ขวดหยดสีชา
ขนาด 60 ml จ านวน 2 ใบ พร้อมเขียนป้ายบอกชัดเจน ในตู้ดูดควัน หมายเลข 3 ตู้เดียวกับ
สารละลายกรดซัลฟุริกเข้มข้น 
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3.2.10 สารละลายออซินอล (Orcinol solution) ใส่ขวดหยดสีชาขนาด 60 ml 
จ านวน 2 ใบ พร้อมป้ายบอกชัดเจน วางในตู้ดูดควัน 1 ตู้ ตู้หมายเลข 4 

3.2.11 สารละลายกลูโคส (Glucose Solution) ความเข้มข้น 1.00 mM ใส่ขวด 
Duran ขนาด 500 ml จ านวน 2 ใบ พร้อมเขียนป้ายบอกชัดเจน วางพร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายสาร 
บริเวณโต๊ะสาธิตบริเวณหน้าห้อง 

3.2.12 สารละลาย 3,5 ไดไนโตรซาลิไซลิก (3,5-Dinitrosalicylic acid) ใส่ขวด 
Duran ขนาด 1 ลิตร จ านวน 2 ใบ พร้อมเขียนป้ายบอกชัดเจน วางพร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายสาร 
วางในตู้ดูดควัน หมายเลข  2 จ านวน 1 ตู้  

3.2.13 สารละลายกลูโคส (Glucose Solution) ความเข้มข้น 4 mM ใส่ขวด Duran 
ขนาด 100 ml ตอนแจกนักศึกษาแบ่งหลอดแบบมีฝาเกลียว หลอดละ 10 ml แจกนักศึกษากลุ่มเลข 
คี่ กลุ่มละหนึ่งหลอด แจกตอนลงลายมือชื่อเข้าเรียนบทปฏิบัติการ ตามหมายเลขกลุ่ม 

3.2.14 สารละลายกลูโคส (Glucose Solution) ความเข้มข้น 8 mM ใส่ขวด Duran 
ขนาด 100 ml ตอนแจกนักศึกษาแบ่งใส่หลอดแบบมีฝาเกลียว หลอดละ 10 ml แจกนักศึกษากลุ่ม
เลขคู่ กลุ่มละหนึ่งหลอด ตอนลงลายมือชื่อเข้าเรียนบทปฏิบัติการ ตามหมายเลขกลุ่ม 

3.3 ข้อควรระวังในกำรท ำปฏิบัติกำร 
3.3.1 การทดลองตอน Molisch’s test การเติมกรดซัลฟิวริกเข้มข้น ต้องท าในตู้ดูด

ควันเท่านั้น และเติมด้วยความระมัดระวัง 
3.3.2 การทดลองตอนการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การปิเปตสารละลายมาตรฐาน

กลูโคส การอ่านปริมาตรให้ถูกต้องเป็นเรื่องท่ีส าคัญมาก จะต้องปิเปตให้ได้ปริมาตรที่ถูกต้องแม่นย า 
3.3.3 ในการทดลองมีการใช้เครื่องกวนพร้อมแผ่นให้ความร้อน โดยมีการใช้ส าหรับ

การต้มน้ าเดือดเพ่ือท าการทดลอง ดังนั้นต้องมีการคอยเตือนนักศึกษาให้ท าด้วยความระมัดระวัง 
3.3.4 ส าหรับการทดลองเชิงคุณภาพ และการทดลองเชิงปริมาณ มีการใช้

สารละลายกลูโคสที่มีความเข้มข้นที่ต่างกัน คือการทดลองเชิงคุณภาพใช้สารละลายกลูโคสเข้มข้น 
0.50%w/v และในการทดลองตอนการวิเคราะห์หาปริมาณคาร์โบไฮเดรต จะต้องใช้สารละลาย
กลูโคสมาตรฐานความเข้ข้น 1.00 mM ซึ่งนักศึกษามักไม่ระมัดระวัง และถ้ามีการใช้ผิดจะท าให้ได้ผล
การทดลองที่ไม่ถูกต้อง 

3.3.5 คิวเวตที่ใช้ส าหรับใส่สารละลายเพ่ือวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องสเปคโตร
โฟโตมิเตอร์ ให้มีการใช้คิวเวตเพียง 1 หลอด โดยเริ่มวัดค่าการดูดกลืนแสงจากหลอดที่เป็น blank 
และตามด้วยหลอดสารละลายมาตรฐานที่มีความเข้มข้น ต่ าสุด ไปจนกระทั่งถึงหลอดที่มีความเข้ม
ของสารละลายมาตรฐานสูงสุด และล้างหลอดคิวเวตให้สะอาดเพ่ือวัดค่าดูดกลืนแสงของสารในหลอด
ตัวอย่างต่อไป  
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(4) ขั้นตอนกำรเตรียมบทปฏิบัติกำรที่ 4 เรื่อง ลิปิด (Lipid) 
การเตรียมบทปฏิบัติการส าหรับบทปฏิบัติการที่ 4 นี้ มีการจัดเตรียมทั้งรายการครุภัณฑ์ 

วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี การจัดวางในห้องปฏิบัติการ ประเภทของเสียที่เกิดขึ้นในบทปฏิบัติการ 
และข้อควรระวังในการท าปฏิบัติการ ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

ตำรำงท่ี 4.18 แสดงรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ส าหรับบทปฏิบัติการที่ 4 

ครุภัณฑ์ ลักษณะ กำรใช้งำน 

1. เครื่องวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงของ
สารละลาย  
(Spectrophotometer)  

 

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด
ปริมาณแสงและค่า intensity 
ในของคลื่นแสงที่ทะลุผ่าน ถูก
ดูดกลืนหรือสะท้อนกับตัวอย่าง
ที่วางอยู่ในเครื่องมือ โดยที่ความ
ยาวคลื่นแสงจะมีความสัมพันธ์
กับปริมาณและชนิดของสารที่
อยู่ในตัวอย่างข้อมูลจ าเพาะ 

2. เครื่องผสมสารละลาย 
(Vortex mixer) 

 

เครื่องส าหรับใช้เขย่าผสมสารใน
หลอดทดลองให้เข้ากัน 

3. เครื่องเขย่าสารใน
แนวราบหรือรูปแบบ
วงกลม  
(Orbital shaker) 

 

เป็นเครื่องที่ใช้ในการเขย่าผสม
สารละลายให้เข้ากัน ให้เป็นเนื้อ
เดียวกัน โดยเป็นการเขย่าใน
แนวราบ 

4. เครื่องกวนพร้อมแผ่น
ให้ความร้อน 
(Hot plate with stirrer) 

 

เครื่องที่ให้ความพร้อมร้อนกับ
การกวนสารละลายไปพร้อมๆ 
กัน  
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ตำรำงท่ี 4.19 แสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ แจกเพ่ิมประจ ากลุ่มส าหรับบทปฏิบัติการที่ 4 

รำยกำรวัสดุ อุปกรณ์ ลักษณะ กำรใช้งำน 

1. Cuvette แก้วแบบ
กลม (กลุ่มละ 2 หลอด) 

 
 
 
 

ใช้ใส่สารตัวอย่างในการวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงของตัวอย่างสารด้วย
เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ โดยมี
หลักการให้ล าแสงผ่านช่องคิวเวต
(Cuvette) ที่บรรจุตัวอย่าง 

2. หลอดทดลองขนาด
1.5x15 เซนติเมตร แบบ
ฝาเกลียว 

 

ใช้ส าหรับการใส่สารในการ
ทดลองตอนที่ 2 การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณของลิปิด : การวิเคราะห์
หาค่ากรดไขมันอิสระของไขมัน
และน้ ามัน 

3. แผ่นกระดาษโครมาโท 
กราฟี ที่ตัดให้มีขนาด
กว้างxยาว 2x10 
เซนติเมตร 

 

ใช้ส าหรับการทดลองตอนการ
ทดสอบความโปร่งแสง 
(Transparency tset) โดยการ
หยดสารตัวอย่างเพ่ือดูว่าสารนั้น
มีความโปร่งแสงหรือไม่ 
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ตำรำงท่ี 4.20 แสดงรายการสารเคมี วิธีการเตรียม จ านวนที่เตรียม ส าหรับบทปฏิบัติการที ่4  

ล ำดับ รำยกำร 
ควำม
เข้มข้น 

วิธีกำรเตรียม 
จ ำนวนที่
เตรียม 

1 Oleic acid - ตวง Oleic acid จากขวดสาร ใส่ขวด
สีชา ขนาด 125 ml  

100 ml 

2 Chloresterol  ใช้ช้อนตักสาร Chloresterol จาก
ขวดสารใส่ขวด Duranขนาด 50 ml 

50 g 

3 น้ ามันเมล็ด
ทานตะวัน 

- ตวงน้ ามันเมล็ดทานตะวันจากขวด ใส่
ขวด Duranขนาด 100 ml  

  50 ml 

4 น้ ามันร าข้าว - ตวงน้ ามันร าข้าวจากขวด ใส่ขวด 
Duranขนาด 100 ml 

  50 ml 

5 น้ ามันหนังไก่  น าหนังไก่ไปเจียวเพ่ือให้ได้น้ ามัน
จากนั้นตวงน้ ามันหนังไก่  ใส่ขวด 
Duranขนาด 100 ml 

  50  ml 

6 Hexane - ตวง Hexane จากขวดสาร จ านวน 
500 ml ใส่ขวดสีชา ขนาด 1000 ml 

500 ml 

7 Ethanol - ตวง Ethanol จากขวดสารจ านวน 
500 ml ใส่ขวดสีชา ขนาด 1000 ml 

500 ml 

8 Acetone  ตวง Acetone จากขวดสารจ านวน 
500 ml ใส่ขวดสีชา ขนาด 1000 ml 

500 ml 

9 Paraffin oil - ตวง Paraffin oil จากขวดสารจ านวน 
50 ml ใส่ขวดสีชา ขนาด 125 ml 

   50  ml 

10 น้ ามันปาล์ม - ตวง น้ ามันปาล์ม จ านวน 25 ml  ใส่
ขวด Duranขนาด 100 ml  

   50  ml 

11 น้ ามันมะพร้าว  ตวง น้ ามันมะพร้าว จ านวน 25 ml  
ใส่ขวดDuranขนาด 50 ml  

   50  ml 

12 Diethyl ether - ตวง Diethyl ether จ านวน 100 ml 
ใส่ขวดสีชา ขนาด 125 ml  

100 ml 

13 Hydrochloric acid 0.70 N ตวง 12 M Hydrochloric acid  
จ านวน 14.58 ml ใส่ขวดวัดปริมาตร
ขนาด 250 ml ซึ่งใส่น้ ากลั่นไว้แล้ว
อย่างน้อย 50 ml และปรับด้วยน้ า
กลั่นให้ได้ปริมาตร 250 ml 

250 ml 
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ตำรำงท่ี 4.20 (ต่อ) 

ล ำดับ รำยกำร 
ควำม
เข้มข้น 

วิธีกำรเตรียม 
จ ำนวนที่
เตรียม 

14 Copper reagent - ตวง Triethanolamine จ านวน 
25 ml และตวง 1.0 M copper 
(II) nitrate จ านวน 50 ml ผสม
กับ NaCl อ่ิมตัวใส่ขวดวัด
ปริมาตรขนาด 500 ml ปรับ
ด้วยน้ ากลั่นให้ได้ปริมาตร 500 
ml ปรับ pH สุดท้าย ให้เป็น 
8.3 ด้วย 1 N NaOH 

500 ml 

15 Color reagent 
 

- ชั่งสาร Copper (II) nitrate  
จ านวน 7.29 g ละลายด้วยน้ า
กลั่นแล้วปรับปริมาตรให้ได้ 50 
ml 

50  ml 

16 CHM 
(Chlorofrom:n-
Heptane : 
Methanol) 

 ละลาย Chlorofrom จ านวน 
980 ml n-Heptane จ านวน 
980 ml และ Methanol 
จ านวน 40 ml 

2000 ml 

17 น้ ามันร าข้าวตัวอย่าง
ไม่ผ่านการใช้ 

3%v/v ปิเปตน้ ามันร าข้าว 3 ml ละลาย
ด้วย CHM ให้ได้ปริมาตร 100 
ml 

100 ml 

18 น้ ามันร าข้าวตัวอย่าง
ผ่านการใช้แล้ว 

3%v/v ปิเปตน้ ามันร าข้าวที่ผ่านการใช้
ทอดมาแล้ว 3 ml ละลายด้วย 
CHM ให้ได้ปริมาตร 100 ml 

100 ml 

19 น้ ามันถั่วเหลือง
ตัวอย่างไม่ผ่านการ
ใช้ 

3%v/v ปิเปตน้ ามันถ่ัวเหลือง 3 ml 
ละลายด้วย CHM ให้ได้ปริมาตร 
100 ml 

100 ml 

20 น้ ามันถั่วเหลือง
ตัวอย่างผ่านการใช้
แล้ว 

3%v/v ปิเปตน้ ามันถ่ัวเหลืองที่ผ่านการ
ใช้ทอดแล้ว 3 ml ละลายด้วย 
CHM ให้ได้ปริมาตร 100 ml 

100 ml 

21 น้ ามันเมล็ด
ทานตะวันตัวอย่างไม่
ผ่านการใช้ 

3%v/v ปิเปตน้ ามันเมล็ดทานตะวันที่
ผ่านการใช้ทอดแล้ว 3 ml 
ละลายด้วย CHM ให้ได้ปริมาตร 
100 ml 

100 ml 
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ตำรำงท่ี 4.20 (ต่อ) 

ล ำดับ รำยกำร 
ควำม
เข้มข้น 

วิธีกำรเตรียม 
จ ำนวนที่
เตรียม 

22 น้ ามันเมล็ด
ทานตะวันตัวอย่าง
ผ่านการใช้แล้ว 

3%v/v ปิเปตน้ ามันเมล็ดทานตะวันที่ผ่าน
การใช้ทอดแล้ว 3 ml ละลาย
ด้วย CHM ให้ได้ปริมาตร 100 
ml 

100 ml 

23 Palmitic acid - ชั่งสาร Palmitic acid จ านวน 
7.69 g ละลายด้วย CHM แล้ว
ปรับปริมาตรให้ได้ 10 ml ใช้
ส าหรับเตรียมกรดไขมันอิสระ
มาตรฐาน 

10 ml 

24 Myristic acid 2.00 M ชั่งสาร Myristic acid จ านวน 
4.57 g ละลายด้วย CHM แล้ว
ปรับปริมาตรให้ได้ 10 ml ใช้
ส าหรับเตรียมกรดไขมันอิสระ
มาตรฐาน 

10 ml 

25 กรดไขมันอิสระ
มาตรฐาน 

2.50 
mM 

ตวง Palmitic acid จ านวน 10 
ml ผสมกับ Myristic acid 
จ านวน 10 ml 

20 ml 

26 กรดไขมันอิสระ
มาตรฐาน 

0.50 M ปิเปต 2.5M กรดไขมันอิสระ
มาตรฐาน จ านวน 0.05 ml 
ละลายด้วย CHM ให้ได้ปริมาตร 
250 ml 

250 ml 
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ตำรำงท่ี 4.21 แสดงการจัดการของเสียอันตรายบทปฏิบัติการที ่4 

รหัสของเสีย ประเภทของเสีย/ส่วนประกอบ กำรบ ำบัดและกำรก ำจัด 

L01 ของเสียประเภทกรด/ สารละลาย
Hydrochloric acid 

ไม่ต้องจัดเก็บ ท าให้เป็นกลาง  
ทิ้งลงท่อและเปิดน้ าตาม 

L11 ของเสียประเภทโลหะหนักอ่ืน ๆ / 
สารละลาย Copper reagent, Color 
reagent (มี Copper nitrate เป็น
ส่วนประกอบ) 

จัดเก็บใส่แกลลอนพร้อมบันทึก
ปริมาตร และจัดส่งคลังของเสีย
กลาง ศูนย์เครื่องมือฯ 

L14 ของเสียประเภทเผาไหม้ได/้น้ ามันชนิดต่าง ๆ 
และ Parafin oil, 

จัดเก็บใส่แกลลอนพร้อมบันทึก
ปริมาตร และจัดส่งคลังของเสีย
กลาง ศูนย์เครื่องมือฯ 

L18 ของเสียประเภทไวไฟ/ Hexane, Ethanol, 
Acetone, Diethyl ether และสารละลาย 
CHM 

จัดเก็บใส่แกลลอนพร้อมบันทึก
ปริมาตร และจัดส่งคลังของเสีย
กลาง ศูนย์เครื่องมือฯ 

 

กำรจัดวำงครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ สำรเคมี และข้อควรระวังในกำรท ำปฏิบัติกำรส ำหรับ
บทปฏิบัติกำรที ่4 

4.1 กำรจัดวำงครุภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ 
4.1.1 เครื่อง Spectrophotometer จัดวางบนโต๊ะปฏิบัติการแต่ละโต๊ะ โดยจัดให้ 1 

เครื่อง/ 2 กลุ่ม 
4.1.2 เครื่องผสมสารละลาย ( Vortex mixture ) จัดวางบนโต๊ะปฏิบัติการแต่ละ

โต๊ะ โดยจัดให้ 1 เครื่อง/ 2 กลุ่ม วางข้างเครื่อง spectrophotometer 
4.1.3 เครื่องเขย่าสารในแนวราบหรือรูปแบบวงกลม (Orbital shaker) จัดวาง

บริเวณโต๊ะปฏิบัติการปฏิบัติการที ่7 และ 8 ให้นักศึกษาใช้ร่วมกัน 4 กลุ่ม/ เครื่อง 
4.1.4 เครื่องกวนพร้อมแผ่นให้ความร้อน  (Hot plate with stirrer) นักศึกษาหยิบ

จากตู้จัดเก็บบริเวณห้องปฏิบัติการ กลุ่มละ 1 เครื่อง 
4.1.5 หลอด  Cuvette  แบบหลอดกลม กลุ่มละ 2 หลอด แจกนักศึกษาตอนลง

ลายมือชื่อเข้าเรียนบทปฏิบัติการ  
4.1.6 หลอดทดลองแบบฝาเกลียว กลุ่มละ 6 หลอด จัดใส่ตะกร้าวางบริเวณโต๊ะ

ด้านข้างของห้องปฏิบัติการใหน้ักศึกษาหยิบจากตะกร้าก่อนเริ่มท าปฏิบัติการ 
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4.1.7 แผ่นกระดาษโครมาโทกราฟี ที่ตัดให้มีขนาด 2x10 เซนติเมตร ตัดใส่ในบีก
เกอร์ขนาด 250 มิลลิลิตร พร้อมเขียนป้ายบอกอย่างชัดเจน วางในตู้ดูดควันหมายเลข 1 ตู้เดียวกับ
การวางชุดการทดลองตอนที่ 1.2 การทดสอบการโปร่งแสง 

 

4.2 กำรจัดวำงสำรเคมี 
4.2.1 Oleic acid ตวง Oleic acid จ านวน 100 ml  ใส่ขวด Duran ขนาด 50 ml 

จ านวน 2 ใบ พร้อมเขียนป้ายบอกชัดเจน วางพร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายโอนสาร จัดวางในตู้ดูดควัน 2 
ตู้ หมายเลข 1 และ 2 และปิดป้ายบอกการทดลองตอนที่ 1.1 สมบัติการละลาย 

4.2.2 Chloresterol ใช้ช้อนตักสาร Chloresterol จ านวน 25 g  ใส่ขวด Duran 
ขนาด 50 ml จ านวน 2 ใบ พร้อมเขียนป้ายบอกชัดเจน วางพร้อมช้อนตักสาร จัดวางในตู้ดูดควัน 
เดียวกับ Oleic acid ทั้ง 2 ตู้ 

4.2.3 น้ ามันเมล็ดทานตะวัน ตวงน้ ามันเมล็ดทานตะวัน  จ านวน 25 ml  ใส่ขวด 
Duran ขนาด 50 ml จ านวน 2 ใบ พร้อมเขียนป้ายบอกชัดเจนวางพร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายโอนสาร 
จัดวางในตู้ดูดควัน เดียวกับ Oleic acid ทั้ง 2 ตู้ 

4.2.4 น้ ามันร าข้าว  ตวงน้ ามันร าข้าว  จ านวน 25 ml  ใส่ขวด Duranขนาด 50 ml 
จ านวน 2 ใบ พร้อมเขียนป้ายบอกชัดเจน วางพร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายโอนสาร จัดวางในตู้ดูดควัน 
เดียวกับ Oleic acid ทั้ง 2 ตู้ 

4.2.5 น้ ามันหนังไก่ ตวงน้ ามันหนังไก่  จ านวน 25 ml  ใส่ขวด Duranขนาด 50 ml 
จ านวน 2 ใบพร้อมเขียนป้ายบอกชัดเจน วางพร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายโอนสาร จัดวางในตู้ดูดควัน 
เดียวกับ Oleic acid ทั้ง 2 ตู้ 

4.2.6 Hexane ตวง Hexane  จ านวน 250 ml  ใส่ขวดสีชา ขนาด 250 ml จ านวน 
2 ใบ พร้อมเขียนป้ายบอกชัดเจน วางพร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายโอนสาร จัดวางในตู้ดูดควัน เดียวกับ 
Oleic acid ทั้ง 2 ตู้ 

4.2.7 Ethanol ตวง Ethanol  จ านวน 250 ml ใส่ขวดสีชา ขนาด 250 ml จ านวน 
2 ใบ พร้อมเขียนป้ายบอกชัดเจน วางพร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายโอนสาร จัดวางในตู้ดูดควัน เดียวกับ 
Oleic acid ทั้ง 2 ตู้ 

4.2.8 Acetone ตวง Acetone จ านวน 250 ml  ใส่ขวดสีชา ขนาด 500 ml จ านวน 
2 ใบ พร้อมเขียนป้ายบอกชัดเจน วางพร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายโอนสาร จัดวางในตู้ดูดควัน เดียวกับ 
Oleic acid ทั้ง 2 ตู้ 

4.2.9 Paraffin oil ตวง Paraffin oil จ านวน 25 ml  ใส่ขวดสีชา ขนาด 50 ml   
จ านวน 2 ใบ พร้อมเขียนป้าย วางพร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายโอนสาร จัดวางในตู้ดูดควัน 1 ตู้ หมายเลข 
3 และปิดป้ายบอกการทดลองตอนที่ 1.2 การทดสอบการโปร่งแสง 
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4.2.10 น้ ามันปาล์ม ตวง น้ ามันปาล์ม จ านวน 25 ml    ใส่ขวดDuranขนาด 50 ml 
จ านวน 2 ใบ พร้อมเขียนป้ายบอกชัดเจน วางพร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายโอนสาร จัดวางในตู้ดูดควัน 1 
ตู้ หมายเลข 3 ตู้เดียวกับในข้อ 4.2.9  

4.2.11 น้ ามันมะพร้าว ตวงน้ ามันมะพร้าว จ านวน 25 ml  ใส่ขวด Duranขนาด 50 
ml จ านวน 2 ใบ พร้อมเขียนป้ายบอกชัดเจน วางพร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายโอนสาร จัดวางในตู้ดูดควัน
หมายเลข 3 ตู้เดียวกับในข้อ 4.2.9  

4.2.12 Diethyl ether ตวง Diethyl ether จ านวน 100 ml ใส่ขวดสีชา ขนาด 125 
ml จ านวน 2 ใบ พร้อมเขียนป้ายบอกบอกชัดเจน วางพร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายโอนสาร จัดวางในตู้ดูด
ควันตู้หมายเลข 3 ตู้ เดียวกับในข้อ 4.2.9  

4.2.13  กรด Hydrochloric acid เข้มข้น 0.7 N ใส่ขวดแก้วสีชาขนาด 125 ml 
จ านวน 2 ใบ พร้อมเขียนป้ายบอกชัดเจน วางพร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายโอนสาร จัดวางบริเวณโต๊ะ
สาธิตบริเวณหน้าห้อง และปิดป้ายบอกการทดลองตอนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณของลิปิด 

4.2.14 สารละลาย Copper reagent ใส่ขวดแก้วสีชาขนาด 250 ml จ านวน 2 ใบ 
พร้อมเขียนป้ายบอกชัดเจน วางพร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายโอนสาร จัดวางโต๊ะบริเวณโต๊ะสาธิตบริเวณ
หน้าห้องเช่นเดียวกับกรด 0.7 N Hydrochloric acid ในข้อ 4.2.13 

4.2.15 สารละลาย Color reagent  ใส่ขวดแก้วสีชาขนาด 125 ml จ านวน 2 ใบ 
พร้อมเขียนป้ายบอกชัดเจน วางพร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายโอนสาร จัดวางโต๊ะบริเวณโต๊ะสาธิตบริเวณ
หน้าห้องเช่นเดียวกับกรด 0.7 N Hydrochloric acid ในข้อ 4.2.13 

4.2.16 ตัวท าละลาย CHM (Chlorofrom:n-Heptane : Methanol) อัตราส่วน 
49:49:2 ใส่ขวดแก้วสีชาขนาด 500 ml จ านวน 2 ใบ พร้อมเขียนป้ายบอกชัดเจน วางพร้อมบีกเกอร์
ส าหรับถ่ายโอนสารในตู้ดูดควัน 1 ตู้ หมายเลข 4 และปิดป้ายบอกการทดลองตอนที่ 2 การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณของลิปิด 

4.2.17 น้ ามันร าข้าวตัวอย่างไม่ผ่านการใช้ เข้มข้น 3%v/v ปริมาณ 50 ml ใส่ขวด 
Duranขนาด 100 ml พร้อมเขียนป้ายบอกชัดเจน วางพร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายโอนสารในตู้ดูดควัน 1 
ตู้ หมายเลข 4 ตู้เดียวกับข้อ 4.2.16  

4.2.18 น้ ามันร าข้าวตัวอย่างผ่านการใช้ เข้มข้น 3%v/v ปริมาณ 50 ml ใส่ขวด 
Duranขนาด 100 ml พร้อมเขียนป้ายบอกชัดเจน วางพร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายโอนสารในตู้ดูดควัน 
เดียวกับข้อ 4.2.16  

4.2.19 น้ ามันถั่วเหลืองตัวอย่างไม่ผ่านการใช้ เข้มข้น 3%v/v ปริมาณ 50 ml ใส่
ขวด Duran ขนาด 100 ml พร้อมเขียนป้ายบอกชัดเจน วางพร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายโอนสารในตู้ดูด
ควัน เดียวกับข้อ 4.2.16 
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4.2.20 น้ ามันถั่วเหลืองตัวอย่างผ่านการใช้ เข้มข้น 3%v/v ปริมาณ 50 ml ใส่ขวด 
Duranขนาด 100 ml พร้อมเขียนป้ายบอกชัดเจน วางพร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายโอนสารในตู้ดูดควัน 
เดียวกับข้อ 4.2.16  

4.2.21 น้ ามันเมล็ดทานตะวันตัวอย่างไม่ผ่านการใช้ เข้มข้น 3%v/v ปริมาณ 50 ml ใส่
ขวด Duranขนาด 100 ml พร้อมเขียนป้ายบอกชัดเจน วางพร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายโอนสารในตู้ดูด
ควัน เดียวกับข้อ 4.2.16  

4.2.22 น้ ามันเมล็ดทานตะวันตัวอย่างผ่านการใช้ เข้มข้น 3%v/v ปริมาณ 50 ml ใส่
ขวด Duranขนาด 100 ml พร้อมเขียนป้ายบอกชัดเจน วางพร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายโอนสารในตู้ดูด
ควัน เดียวกับข้อ 4.2.16 

4.2.23 Palmitic acid ความเข้มข้น 3.00 M ชั่งสาร Palmitic acid จ านวน 7.69 g 
ละลายด้วย CHM แล้วปรับปริมาตรให้ได้ 10 ml ใช้ส าหรับเตรียมกรดไขมันอิสระ 2.50 M 

4.2.24 Myristic acid ความเข้มข้น 2.00 M ชั่งสาร Myristic acid จ านวน 4.57 g 
ละลายด้วย CHM แล้วปรับปริมาตรให้ได้ 10 ml ใช้ส าหรับเตรียมกรดไขมันอิสระ 2.50 M 

4.2.25 กรดไขมันอิสระมาตรฐาน ความเข้มข้น 2.50 M ตวง Palmitic acid จ านวน 
10 ml ผสมกับ Myristic acid จ านวน 10 ml ใช้ส าหรับเตรียมกรดไขมันอิสระ 0.50 M 

4.2.26 กรดไขมันอิสระมาตรฐาน ความเข้มข้น 0.50 M ปิเปต 2.50 M กรดไขมัน
อิสระมาตรฐาน จ านวน 0.05 ml ละลายด้วย CHM ให้ได้ปริมาตร 250 ml ถ่ายใส่ขวดแก้วสีชาขนาด 
125 ml จ านวน 2 ใบ พร้อมเขียนป้ายบอกวางพร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายโอนสารในตู้ดูดควัน เดียวกับ
ข้อ 4.2.16 

 

4.3 ข้อควรระวังในกำรท ำปฏิบัติกำร 
4.3.1 การทดลอง ตอนที่ 1.1 สมบัติการละลาย หลอดทดลองที่จะใช้ท าการทดลอง

จะต้องไปหลอดที่แห้งสนิทเท่านั้น 
4.3.2 การทดลองตอนที่ 1.2 การทดสอบการโปร่งแสง การหยดสารตัวอย่างบน

กระดาษโครมาโทกราฟฟี จะต้องหยดสารแต่ละตัวอย่างในปริมาณเท่า ๆ กัน เพ่ือความถูกต้องของผล
การทดลอง  

4.3.3 การทดลองตอนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณของลิปิด : การวิเคราะห์หาค่า
กรดไขมันอิสระของไขมันและน้ ามัน หลอดทดลองแบบฝาเกลียวที่ใช้จะต้องแห้งสนิท  และขั้นตอน
การปิเปตสารละลายกรดไขมันอิสระมาตรฐานจะต้องปิเปตปริมาตรให้ถูกต้องแม่นย า 

4.3.4 ในการปิเปตตัวท าละลาย CHM ต้องท าการปิเปตอย่างรวดเร็วเนื่องจากตัวท า
ละลายดังกล่าวนี้เป็นสารที่จุดเดือดต่ าระเหยค่อนข้างเร็วท าให้ปริมาตรในการปิเปตคลาดเคลื่อนได้ 

4.3.5 การทดลองตอนที่ 2 เมื่อเติมสารในหลอดทดลองแบบฝาเกลียวครบทุกสาร
แล้วต้องปิดฝาให้สนิท และปิดทับด้วยแผ่นพาราฟิล์มเพ่ือป้องกันการหกของสารเมื่อน าไปเข้าเครื่อง
เครื่องเขย่าสารในแนวราบ 
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4.3.6 ตัวท าละลาย CHM (Chlorofrom:n-Heptane : Methanol) เป็นสารที่มี
ความเป็นอันตรายมาก ซึ่งดูได้จากสัญลักษณ์ GHS ตามหัวข้อ 3.2.1 สารเคมีที่ใช้ในบทปฏิบัติการ
รายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี และความเป็นอันตราย นักศึกษาจะต้องท าการดูดสารในตู้ดูดควันเท่านั้น 

4.3.7 ขั้นตอนการใช้ปิเปตดูดชั้นของตัวท าละลายหลังจากการเขย่าครบตามเวลา 
ปริมาตร 3.5 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดทดลองใหม่ หลอดทดลองและปิเปตที่ใช้ต้องแห้งสนิท และระวัง
จะต้องไม่ดูดสารชั้นล่างข้ึนมาด้วย เพราะถ้าสารชั้นล่างติดข้ึนมาด้วยจะท าให้ผลการทดลองผิดพลาดได้ 

4.3.8 ในการวัดค่าการดูดกลืนแสง คิวเวตที่ใช้ส าหรับการใส่สารละลายจะต้องการ
วัดค่าการดูดกลืนแสงจะต้องใช้คิวเวตที่แห้งสนิทและใช้คิวเวต 1 อันต่อหนึ่งตัวอย่าง 

 

(5) ขั้นตอนกำรเตรียมบทปฏิบัติกำรที่ 5 เรื่อง โปรตีน (Protein) 

การเตรียมบทปฏิบัติการส าหรับบทปฏิบัติการนี้ มีการจัดเตรียมทั้งรายการครุภัณฑ์ วัสดุ 
และสารเคมี การจัดแยกประเภทของเสียที่เกิดขึ้นในบทปฏิบัติการ การจัดวางในห้องปฏิบัติการ และ
ข้อควรระวังในการท าปฏิบัติการ ตามรายละเอียดดังนี้ 

ตำรำงท่ี 4.22 แสดงรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ส าหรับบทปฏิบัติการที่ 5 

ครุภัณฑ์ ลักษณะ กำรใช้งำน 

1. เครื่องวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงของ
สารละลาย  
(Spectrophotometer)  

 

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด
ปริมาณแสงและค่า intensity 
ในของคลื่นแสงที่ทะลุผ่าน ถูก
ดูดกลืนหรือสะท้อนกับตัวอย่างที่
วางอยู่ในเครื่องมือ โดยที่ความ
ยาวคลื่นแสงจะมีความสัมพันธ์
กับปริมาณและชนิดของสารที่อยู่
ในตัวอย่างข้อมูลจ าเพาะ 

2. เครื่องผสมสารละลาย 
(Vortex mixer) 

 เครื่องส าหรับใช้เขย่าผสมสารใน
หลอดทดลองให้เข้ากัน 

3. เครื่องกวนพร้อมแผ่น
ให้ความร้อน 
(Hot plate with stirrer) 

 

เครื่องที่ให้ความร้อนพร้อมกับ
การกวนสารละลายไปพร้อม ๆ
กัน  
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ตำรำงท่ี 4.23 แสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ แจกเพ่ิมประจ ากลุ่มส าหรับบทปฏิบัติการที่ 5 

รำยกำรวัสดุ อุปกรณ์ ลักษณะ กำรใช้งำน 

1. Cuvette แก้วแบบ
กลม (กลุ่มละ 2 หลอด) 

 
 
 
 

ใช้ใส่สารตัวอย่างในการวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงของตัวอย่างสารด้วย
เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ โดยมี
หลักการให้ล าแสงผ่านช่องคิวเวต
(Cuvette) ที่บรรจุตัวอย่าง 

 

ตำรำงท่ี 4.24 แสดงรายการสารเคมี วิธีการเตรียม จ านวนที่เตรียม ส าหรับบทปฏิบัติการที ่5  

ล ำดับ รำยกำร 
ควำม
เข้มข้น 

วิธีกำรเตรียม 
จ ำนวนที่
เตรียม 

1 Casein 2%w/v ชั่งสาร Casein from bovin 
milk จ านวน 5.00 g ละลายใน 
0.1 M NaOH ปรับให้ได้
ปริมาตร 250 ml โดยให้ความ
ร้อนเล็กน้อย 

250 ml 

2 Gelatin 2%w/v ชั่งสาร Gelatin จ านวน 5.00 g 
ละลายด้วยน้ ากลั่น โดยให้ความ
ร้อนเล็กน้อย จากนั้นปรับ
ปริมาตรเป็น 250 ml 

250 ml 

3 ไข่ขาว 10%w/v ชั่ง ไข่ขาว จ านวน 25 g ละลาย
ด้วยน้ ากลั่น จากนั้นปรับ
ปริมาตรเป็น 250 ml 

250 ml 

4 Trichloroacetic 
acid 

10%w/v ชั่งสาร Trichloroacetic acid 
จ านวน 50.00 g ละลายด้วยน้ า
กลั่น จากนั้นปรับปริมาตรเป็น 
500 ml 

500 ml 

5 Sodium hydroxide 10%w/v ชั่งสาร Sodium hydroxide 
จ านวน 50.00 g ละลายด้วยน้ า
กลั่น จากนั้นปรับปริมาตรเป็น 
500 ml 

500 ml 

6 Ninhydrin 1%w/v ชั่งสาร Ninhydrin จ านวน 2.50 
g ละลายด้วยน้ ากลั่น จากนั้น
ปรับปริมาตรเป็น 250 ml 

250 ml 
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ตำรำงท่ี 4.24 (ต่อ) 

ล ำดับ รำยกำร 
ควำม
เข้มข้น 

วิธีกำรเตรียม 
จ ำนวนที่
เตรียม 

7 Urea 1%w/v ชั่งสาร Urea จ านวน 2.50 g 
ละลายด้วยน้ ากลั่น จากนั้น
ปรับปริมาตรเป็น 250 ml 

250 ml 

8 Glycine 1%w/v ชั่งสาร Glycine จ านวน 2.50 
g ละลายด้วยน้ ากลั่น จากนั้น
ปรับปริมาตรเป็น 250 ml 

250 ml 

9 น้ านมสด 10%v/v ตวงนมสด จ านวน 25 ml 
ละลายด้วยน้ ากลั่น จากนั้น
ปรับปริมาตรเป็น 250 ml 

250 ml 

10 ซุปไก่สกัด 10%v/v ตวงซุปไก่สกัด จ านวน 25 ml 
ละลายด้วยน้ ากลั่น จากนั้น
ปรับปริมาตรเป็น 250 ml 

250 ml 

11 Copper sulfate 0.50%w/v ชั่งสาร Copper sulfate 
จ านวน 0.5 g ละลายด้วยน้ า
กลั่น จากนั้นปรับปริมาตรเป็น 
100 ml 

100 ml 

12 Coomassie Brillant 
G-250 

- ชั่งสาร Coomassie Brillant 
G-250 จ านวน 0.0500 g
ละลาย ด้วย 95%Ethanol 
จ านวน 100 ml และ85% 
Phosphoric acid 100 ml  
จากนั้นปรับปริมาตรเป็น 
1,000 ml ด้วยน้ ากลั่น 

1,000 ml 

13 Bovine serum 0.10 
mg/ml 

ชั่งสาร Bovine serum 
albumin 100 mg (0.10g.) 
ละลายด้วยน้ ากลั่น จากนั้น
ปรับปริมาตรเป็น 1,000 ml 

500 ml 
 

14 Bovine serum 0.05 
mg/ml 

เจือจางสารละลาย Bovine 
serum albumin ความเข้มข้น 
0.10 mg/ml มาจ านวน 50 
ml จากนั้นปรับปริมาตรด้วย
น้ ากลั่นเป็น 100 ml 

100 ml 
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ตำรำงท่ี 4.24 (ต่อ) 

ล ำดับ รำยกำร 
ควำม
เข้มข้น 

วิธีกำรเตรียม 
จ ำนวนที่
เตรียม 

15 Bovine serum 0.07 
mg/ml 

เจือจางสารละลาย Bovine 
serum albumin ความเข้มข้น 
0.10 mg/ml มาจ านวน 70 
ml จากนั้นปรับปริมาตรด้วย
น้ ากลั่นเป็น 100 ml 

100 ml 

 

ตำรำงท่ี 4.25 แสดงการจัดการของเสียอันตรายบทปฏิบัติการที ่5 

รหัสของเสีย ประเภทของเสีย/ส่วนประกอบ กำรบ ำบัดและกำรก ำจัด 

L01 ของเสียประเภทกรด / สารละลาย 
Trichloroacetic acid 

ไม่ต้องจัดเก็บ ท าให้เป็นกลาง  
ทิ้งลงท่อและเปิดน้ าตาม 

L02 ของเสียประเภทเบส / สารละลาย 
Sodium hydroxide 

ไม่ต้องจัดเก็บ ท าให้เป็นกลาง  
ทิ้งลงท่อและเปิดน้ าตาม 

L11 ของเสียประเภทโลหะหนักอ่ืน ๆ / 
สารละลาย Copper sulfate 

จัดเก็บใส่แกลลอนพร้อมบันทึก
ปริมาตร และจัดส่งคลังของเสีย
กลาง ศูนย์เครื่องมือฯ 

L18 ของเสียประเภทไวไฟ / Coomassie 
Brillant G-250 (มีEthanol เป็นตัวท า
ละลาย) 

จัดเก็บใส่แกลลอนพร้อมบันทึก
ปริมาตร และจัดส่งคลังของเสีย
กลาง ศูนย์เครื่องมือฯ 

 

กำรจัดวำงครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ สำรเคมี และข้อควรระวังในกำรท ำปฏิบัติกำรส ำหรับ
บทปฏิบัติกำรที่ 5 

5.1 กำรจัดวำงครุภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ 
5.1.1 เครื่อง Spectrophotometer จัดวางบนโต๊ะปฏิบัติการแต่ละโต๊ะ โดยจัดให้ 1 

เครื่อง/ 2 กลุ่ม 
5.1.2 เครื่องผสมสารละลาย( Vortex mixture ) จัดวางบนโต๊ะปฏิบัติการแต่ละโต๊ะ 

โดยจัดให้ 1 เครื่อง/ 2 กลุ่ม วางข้างเครื่อง spectrophotometer 
5.1.3 เครื่องกวนพร้อมแผ่นให้ความร้อน  (Hot plate with stirrer) นักศึกษาหยิบ

จากตู้จัดเก็บบริเวณห้องปฏิบัติการ กลุ่มละ 1 เครื่อง 
5.1.4 หลอด  Cuvette  แบบหลอดกลม กลุ่มละ 2 หลอด แจกนักศึกษาตอนลง

ลายมือชื่อเข้าเรียนบทปฏิบัติการ  
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5.2 กำรจัดวำงสำรเคมี 
5.2.1 Casein ความเข้มข้น 2%w/v ใส่ขวด Duran ขนาด 250 ml พร้อมเขียนป้าย

บอกชัดเจน วางพร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายโอนสาร จัดวางบริเวณโต๊ะปฏิบัติการด้านข้างหมายเลข 10 
และปิดป้ายบอกการทดลองตอนที่ 1 การทดสอบโปรตีนด้วยวิธีทางกายภาพ 

5.2.2 Gelatin ความเข้มข้น 2%w/v ใส่ขวด Duran ขนาด 100 ml พร้อมเขียน
ป้ายบอกชัดเจน วางพร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายโอนสาร จัดวางบริเวณโต๊ะปฏิบัติการด้านข้างหมายเลข 
10 จุดเดียวกับข้อ 5.2.1 

 5.2.3 ไข่ขาว ความเข้มข้น 10%w/v ถ่ายใส่ขวด Duran ขนาด 250 ml พร้อม
เขียนป้ายบอกชัดเจน วางพร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายโอนสาร จัดวางบริเวณโต๊ะปฏิบัติการด้านข้าง
หมายเลข 10 จุดเดียวกับข้อ 5.2.1 

5.2.4 Trichloroacetic acid ความเข้มข้น 10%w/v ใส่ขวดแก้วสีชาขนาด 500 ml 
พร้อมเขียนป้ายบอกชัดเจน วางพร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายโอนสาร จัดวางบริเวณโต๊ะปฏิบัติการด้านข้าง
หมายเลข 10 จุดเดียวกับข้อ 5.2.1 

5.2.5 Sodium hydroxide ความเข้มข้น 10%w/v ใส่ขวดพลาสติก polyethylene 
(PE) ขนาด 500 ml 2 ใบ พร้อมเขียนป้ายบอกชัดเจน วางพร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายโอนสาร จัดวาง
บริเวณโต๊ะปฏิบัติการด้านข้างหมายเลข 10 จุดเดียวกับข้อ 5.2.1 

5.2.6 Ninhydrin ความเข้มข้น 1%w/v ใส่ขวดแก้วสีชาขนาด 250 ml พร้อมเขียน
ป้ายบอกชัดเจน วางพร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายโอนสาร จัดวางในตู้ดูดควันหมายเลข 3 และปิดป้ายบอก
การทดลองตอนที่ 2.1 Ninhydrin test 

5.2.7 Urea ความเข้มข้น 1%w/v ใส่ขวดแก้วสีชาขนาด 250 ml พร้อมเขียนป้าย
บอกชัดเจน วางพร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายโอนสาร วางในตู้ดูดควันตู้เดียวกับข้อ 5.2.6 

5.2.8 Glycine ความเข้มข้น 1%w/v ใส่ขวดแก้วสีชาขนาด 250 ml พร้อมเขียนป้าย
บอกชัดเจน วางพร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายโอนสาร จัดวางในตู้ดูดควัน วางในตู้ดูดควันตู้เดียวกับข้อ 5.2.6 

5.2.9 น้ านมสด ความเข้มข้น 10%w/v ใส่ขวด Duran ขนาด 250 ml พร้อมเขียน
ป้ายบอกชัดเจน วางพร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายโอนสาร จัดวางในตู้ดูดควัน วางในตู้ดูดควันตู้เดียวกับข้อ 
5.2.6 

5.2.10 ซุปไก่สกัด ความเข้มข้น 10%w/v ใส่ขวด Duran ขนาด 250 ml พร้อมเขียน
ป้ายบอกชัดเจน วางพร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายโอนสาร จัดวางในตู้ดูดควัน วางในตู้ดูดควันตู้เดียวกับข้อ 
5.2.6 

5.2.11 Copper sulfate ความเข้มข้น 0.50%w/v ใส่ขวดแก้วสีชาขนาด 125 ml 
พร้อมเขียนป้ายบอกชัดเจน วางพร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายโอนสาร จัดวางในตู้ดูดควัน ตู้เดียวกับข้อ 5.2.6 
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5.2.12 Coomassie Blue ใส่ขวดแก้วสีชาขนาด 1,000 ml พร้อมเขียนป้ายบอก
ชัดเจน จัดวางในตู้ดูดควันหมายเลข 1 วางพร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายโอนสาร และปิดป้ายบอกการ
ทดลองตอนที่ 3 การวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีน 

5.2.13 สารละลายมาตรฐาน Bovine serum albumin [BSA] เข้มข้น 0.10 mg/ml 
จัดใส่หลอดฝาเกลียวหลอดละ 10 ml แจกนักศึกษาประจ ากลุ่มๆ ละ 1 หลอด 

5.2.14 สารละลายตัวอย่าง Bovine serum albumin [BSA] เข้มข้น 0.05 mg/ml 
จัดใส่หลอดฝาเกลียวหลอดละ 5 ml แจกนักศึกษาประจ ากลุ่มหมายเลขคี่ กลุ่มละ 1 หลอด 

5.2.15 สารละลายตัวอย่าง Bovine serum albumin [BSA] เข้มข้น 0.07 mg/ml 
จัดใส่หลอดฝาเกลียวหลอดละ 5 ml แจกนักศึกษาประจ ากลุ่มหมายเลขคู่ กลุ่มละ 1 หลอด 

 

5.3 ข้อควรระวังในกำรท ำปฏิบัติกำร 
5.3.1 การทดลองมีการใช้เครื่องกวนพร้อมแผ่นให้ความร้อน โดยมีการใช้ส าหรับการ

ต้มน้ าเดือดเพ่ือท าการทดลอง ดังนั้นต้องมีการคอยเตือนนักศึกษาให้ท าด้วยความระมัดระวัง 
5.3.2 การทดลองตอนที่ 3 การวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีน  ขั้นตอนการปิเปตสารมี

ความส าคัญต่อผลการทดลอง และการท ากราฟมาตรฐาน ดังนั้นจะต้องอ่านปริมาตรให้ถูกต้องแน่นอน  
  5.3.3 คิวเวตที่ใช้ส าหรับใส่สารละลายเพ่ือวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องสเปคโตร
โฟโตมิเตอร์ ให้มีการใช้คิวเวตเพียง 1 หลอด โดยเริ่มวัดค่าการดูดกลืนแสงจากหลอดที่เป็น blank 
และตามด้วยหลอดสารละลายมาตรฐานที่มีความเข้มข้น ต่ าสุด ไปจนกระทั่งถึงหลอดที่มีความเข้ม
ของสารละลายมาตรฐานสูงสุด และล้างหลอดคิวเวตให้สะอาดเพ่ือวัดค่าดูดกลืนแสงของสารในหลอด
ตัวอย่างต่อไป 

 5.3.4 หลังจากท าการวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายการทดลองตอนที่ 3 
เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องล้างคิวเวตให้สะอาดโดยการน าไปแช่ในน้ ายาล้างเครื่องแก้วที่ห้องปฏิบัติการ
จัดเตรียมไว้ ก่อนส่งคืนห้องปฏิบัติการ 

 
(6) ขั้นตอนกำรเตรียมบทปฏิบัติกำรที่ 6 เรื่อง เอนไซม์ (Enzyme) 

   การเตรียมบทปฏิบัติการส าหรับบทปฏิบัติการนี้ มีการจัดเตรียมทั้งรายการครุภัณฑ์ วัสดุ 
และสารเคมี ประเภทของเสียที่เกิดขึ้นในบทปฏิบัติการ และการจัดวางในห้องปฏิบัติการ ข้อควรระวัง
ในการท าปฏิบัติการ รวมถึงการจัดการของเสีย ตามรายละเอียดดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 4.26 แสดงรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ส าหรับบทปฏิบัติการที่ 6 

ครุภัณฑ์ ลักษณะ กำรใช้งำน 

1. เครื่องวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงของ
สารละลาย  
(Spectrophotometer)  

 

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด
ปริมาณแสงและค่า intensity 
ในของคลื่นแสงที่ทะลุผ่าน ถูก
ดูดกลืนหรือสะท้อนกับตัวอย่าง
ที่วางอยู่ในเครื่องมือ โดยที่ความ
ยาวคลื่นแสงจะมีความสัมพันธ์
กับปริมาณและชนิดของสารที่
อยู่ในตัวอย่างข้อมูลจ าเพาะ 

2. เครื่องผสมสารละลาย 
(Vortex mixer) 

 เครื่องส าหรับใช้เขย่าผสมสารใน
หลอดทดลองให้เข้ากัน 

 

 

ตำรำงท่ี 4.27 แสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ แจกเพ่ิมประจ ากลุ่มส าหรับบทปฏิบัติการที่ 6 

รำยกำรวัสดุ อุปกรณ์ ลักษณะ กำรใช้งำน 

1. Cuvette แก้วแบบ
กลม (กลุ่มละ 2 หลอด) 

 
 
 
 

ใช้ใส่สารตัวอย่างในการวัดค่าการดูด 
กลืนแสงของตัวอย่างสารด้วยเครื่อง
สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ โดยมีหลักการให้
ล าแสงผ่านช่องคิวเวต (Cuvette) ที่
บรรจุตัวอย่าง 

2. นาฬิกาจับเวลา 

 

ใช้จับเวลาต่างๆ ที่ต้องอาศัยความเร็ว 
และ เวลาในการตัดสิน มีหน่วยลงลึก
ถึงเสี้ยววินาที. 
 
 

 

 

ตำรำงท่ี 4.28 แสดงรายการสารเคมี วิธีการเตรียม จ านวนที่เตรียม ส าหรับบทปฏิบัติการที ่6  
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ล ำดับ รำยกำร 
ควำม
เข้มข้น 

วิธีกำรเตรียม 
จ ำนวนที่
เตรียม 

1 Glycine buffer 
pH=10.4 

0.10 M 1.Std. Glycine buffer ชั่งสาร 
Glycine จ านวน 7.5070 g ,ZnCl2 
0.1360 g และ MgCl2 จ านวน 0.0953 
g ละลายด้วยน้ ากลั่น จากนั้นปรับ
ปริมาตรด้วยน้ ากลั่นเป็น 1,000 ml 
และปรับ pH=10.4 
2.Working : น า Std.Glycine buffer 
มา Dilute 1:10 เท่า (เจือจางสารข้อ1. 
โดยปิเปตมา 200 ml จากนั้นปรับ
ปริมาตรด้วยน้ ากลั่นเป็น 2,000 ml) 

2000 ml 

2 p-nitrophenol 10.0 mM ชั่งสาร p-nitrophenol type จ านวน 
0.1391 g ละลายด้วย Glycine 
buffer pH=10.4 จากนั้นปรับปริมาตร
เป็น 100 ml 

100 ml 

3 p-nitrophenol 0.25 mM เจือจาง 10 mM p-nitrophenol 
type จ านวน 6.25 ml จากนั้นปรับ
ปริมาตรด้วย Glycine buffer 
pH=10.4 เป็น 250 ml 

250 ml 

4 p-nitrophenyl 
phosphate 

40.0 mM ชั่งสาร p-nitrophenyl phosphate 
จ านวน 10.40 g จากนั้นปรับปริมาตร
ด้วย Glycine buffer pH=10.4 เป็น 
1,000 ml 

1000 ml 

5 p-nitrophenyl 
phosphate 

20.0 mM เจือจาง 40 mM p-nitrophenyl 
phosphate จ านวน 50 ml จากนั้น
ปรับปริมาตรด้วย Glycine buffer 
pH=10.4 เป็น 100 ml 

100 ml 

6 p-nitrophenyl 
phosphate 

10.0 mM เจือจาง 40 mM p-nitrophenyl 
phosphate จ านวน 25 ml จากนั้น
ปรับปริมาตรด้วย Glycine buffer 
pH=10.4 เป็น 100 ml 

100 ml 

 

ตำรำงท่ี 4.28 (ต่อ) 
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ล ำดับ รำยกำร 
ควำม
เข้มข้น 

วิธีกำรเตรียม 
จ ำนวนที่
เตรียม 

7 p-nitrophenyl 
phosphate 

5.0 
 mM 

เจือจาง 40 mM p-nitrophenyl 
phosphate จ านวน 12.5 ml 
จากนั้นปรับปริมาตรด้วย Glycine 
buffer pH=10.4 เป็น 100 ml 

100 ml 

8 p-nitrophenyl 
phosphate 

2.5 mM เจือจาง 40 mM p-nitrophenyl 
phosphate จ านวน 6.25 ml 
จากนั้นปรับปริมาตรด้วย Glycine 
buffer pH=10.4 เป็น 100 ml 

100 ml 

9 Alkaline 
phosphatase 
type I 

1.00 
mg/ml 

Std. : ละลาย Alkaline phosphate 
type จ านวน 25 mg (0.0250 g) 
จากนั้นปรับปริมาตรด้วย Glycine 
buffer pH=10.4 เป็น 25 ml (แช่
น้ าแข็งตลอดการทดลอง) 

25 ml 

10 Alkaline 
phosphatase 
type I 

0.01 
mg/ml 

เจือจาง 1mg/ml Alkaline 
phosphate type จ านวน 20 ml 
จากนั้นปรับปริมาตรด้วย Glycine 
buffer pH=10.4 เป็น 500 ml (แช่
น้ าแข็งตลอดการทดลอง) 

500 ml 

 

 

ตำรำงท่ี 4.29 แสดงการจัดการของเสียอันตรายบทปฏิบัติการที ่6 

รหัสของเสีย ประเภทของเสีย/ส่วนประกอบ กำรบ ำบัดและกำรก ำจัด 

L02 ของเสียประเภทเบส / สารละลาย 
Glycine buffer pH=10.4, p-
nitrophenol และ p-nitrophenyl 
phosphate 

ไม่ต้องจัดเก็บ ท าให้เป็นกลาง  
ทิ้งลงท่อและเปิดน้ าตาม 

 

 

 

กำรจัดวำงครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ สำรเคมี และข้อควรระวังในกำรท ำปฏิบัติกำรส ำหรับ
บทปฏิบัติกำรที่ 6 
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6.1 กำรจัดวำงครุภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ 
6.1.1 เครื่อง Spectrophotometer จัดวางบนโต๊ะปฏิบัติการแต่ละโต๊ะ โดยจัดให้ 1 

เครื่อง/2 กลุ่ม 
6.1.2 เครื่องผสมสารละลาย (Vortex mixture) จัดวางบนโต๊ะปฏิบัติการแต่ละโต๊ะ 

โดยจัดให้ 1 เครื่อง/2 กลุ่ม วางข้างเครื่อง spectrophotometer 
6.1.3 หลอด Cuvette แบบหลอดกลม แจกกลุ่มละ 2 หลอด แจกหลังนักศึกษาลง

ลายมือชื่อเข้าเรียนบทปฏิบัติการ  
6.1.4 นาฬิกาจับเวลา กลุ่มละ 1 เรือน แจกหลังนักศึกษาลงลายมือชื่อเข้าเรียนบท

ปฏิบัติการ  
6.2 กำรจัดวำงสำรเคมี 

6.2.1 Glycine buffer pH=10.4 ความเข้มข้น 0.10 M ใส่ขวด Duran ขนาด 1000 
ml พร้อมเขียนป้ายบอกชัดเจน ไว้ส าหรับเตรียม working Glycine buffer pH=10.4 

-  working Glycine buffer pH=10.4 ถ่ายใส่ขวด Duran ขนาด 1000 ml 
พร้อมติดป้ายบอกชัดเจน วางบริเวณโต๊ะสาธิหน้าห้องปฏิบัติการ วางพร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายโอนสาร 

6.2.2 p-nitrophenol ความเข้มข้น 0.25 M ใส่ขวด Duran ขนาด 250 ml พร้อม
ติดป้ายบอกชัดเจน วางพร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายโอนสาร จัดวางบริเวณโต๊ะสาธิตหน้าห้องปฏิบัติการ 
จุดเดียวกับ working Glycine buffer pH=10.4 

6.2.3 p-nitrophenyl phosphate ความเข้มข้น 40.0 mM จัดใส่หลอดทดลองฝา
เกลียวหลอดละ 5 ml แจกนักศึกษา กลุ่มละ 1 หลอด 

6.2.4 p-nitrophenyl phosphate ความเข้มข้น 20.0 mM จัดใส่หลอดทดลองฝา
เกลียวหลอดละ 5 ml แจกนักศึกษา กลุ่มละ 1 หลอด 

6.2.5 p-nitrophenyl phosphate ความเข้มข้น 10.0 mM จัดใส่หลอดทดลองฝา
เกลียวหลอดละ 15 ml แจกนักศึกษา กลุ่มละ 1 หลอด 

6.2.6 p-nitrophenyl phosphate ความเข้มข้น 5.00 mM จัดใส่หลอดทดลองฝา
เกลียวหลอดละ 5 ml แจกนักศึกษา กลุ่มละ 1 หลอด 

6.2.7 p-nitrophenyl phosphate ความเข้มข้น 2.50 mM จัดใส่หลอดทดลองฝา
เกลียวหลอดละ 5 ml แจกนักศึกษา กลุ่มละ 1 หลอด 

6.2.8 Alkaline phosphatase type I ความเข้มข้น 0.01 mg/ml จัดใส่หลอด
ทดลองฝาเกลียวหลอดละ 8 ml แจกนักศึกษา กลุ่มละ 1 หลอด (แจกตอนนักศึกษาจะเริ่มท าการ
ทดลองและจะต้องแช่หลอดในน้ าแข็งตลอดเวลา) 

 
 
 
 

6.3 ข้อควรระวังในกำรท ำปฏิบัติกำร 
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6.3.1 สารเคมี Alkaline phosphatase type I ในหลอดทดลองฝาเกลียวหลอด
จะต้องแช่ในน้ าแข็งตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีซึ่งเป็นเอนไซม์ชนิดหนึ่งสูญเสียสภาพ 

6.3.2 การทดลองนี้มีการจับเวลาโดยเริ่มจับเวลาทันทีที่มีการเติมเอนไซม์ คือ 
Alkaline phosphatase type I ลงในสารตั้งต้น คือ p-nitrophenyl phosphate และปล่อยให้เวลา
ไหลตลอด โดยไม่มีการหยุดเวลา แต่จะต้องอ่านค่าการดูดกลืนแสงในทุก ๆ 15   วินาที จนกระทั่ง
เวลาครบ 3 นาทีจึงท าการหยุดเวลา 

6.3.3 การทดลองทางห้องปฏิบัติการจัดสารเคมีที่เป็นสารตั้งต้นมีหลายความเข้มข้น 
เริ่มตั้งแต่ 2.5, 5.0, 10.0, 20.0 และ 40.0 mM โดยจัดใส่ในหลอดทดลองฝาเกลียว และติดป้ายบอก
ชัดเจน ดังนั้นต้องมีการย้ าเตือนให้นักศึกษาดูป้าย และใช้สารดังกล่าวให้ถูกต้องตามความเข้มข้นที่
ต้องการใช้ในแต่ละครั้งที่ท าการทดลอง 

 
(7) ขั้นตอนกำรเตรียมบทปฏิบัติกำรที่ 7 เรื่อง กรดนิวคลีอิก (Nucleic acid) 
การเตรียมบทปฏิบัติการส าหรับบทปฏิบัติการนี้ มีการจัดเตรียมทั้งรายการครุภัณฑ์ วัสดุ 

และสารเคมี ประเภทของเสียที่ เกิดขึ้นในบทปฏิบัติการและการจัดการ และการจัดวางใน
ห้องปฏิบัติการ และข้อควรระวังในการท าปฏิบัติการ ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

ตำรำงท่ี 4.30 แสดงรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ส าหรับบทปฏิบัติการที่ 7 

ครุภัณฑ์ ลักษณะ กำรใช้งำน 

1. เครื่องวัดค่าการดูดกลืน
แสงของสารละลาย  
(Spectrophotometer)  

 

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด
ปริมาณแสงและค่า intensity ใน
ของคลื่นแสงที่ทะลุผ่าน ถูก
ดูดกลืนหรือสะท้อนกับตัวอย่างที่
วางอยู่ในเครื่องมือ โดยที่ความ
ยาวคลื่นแสงจะมีความสัมพันธ์
กับปริมาณและชนิดของสารที่อยู่
ในตัวอย่างข้อมูลจ าเพาะ 

2. เครื่องผสมสารละลาย 
(Vortex mixer) 

 เครื่องส าหรับใช้เขย่าผสมสารใน
หลอดทดลองให้เข้ากัน 

 

ตำรำงท่ี 4.30 (ต่อ) 
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ครุภัณฑ์ ลักษณะ กำรใช้งำน 

3. เครื่องปั่นเหวี่ยงขนาด
เล็ก 
(Microcentrifuge) 

 เป็นเครื่องมือใช้แยกตัวอย่าง
ของเหลวออกจากของแข็ง
อนุภาคขนาดเล็ก โดยอาศัย
หลักการเร่งให้อนุภาคตกตะกอน 
เร็วขึ้น ภายใต้สนามของแรง
เหวี่ยงหนีศูนย์กลาง 

4. เครื่องวัดค่าการดูดกลืน
แสงแบบนาโน  
(Nano drop  
spectrophotometer) 

 

ใช้ส าหรับวัดปริมาณความเข้มข้น
ของสารพันธุกรรม เช่น DNA, 
RNA, plasmid และสารพวก
โปรตีน ช่วงความยาวคลื่น 190 
ถึง 840 นาโนเมตร สามารถวัด
ตัวอย่างที่ปริมาณสาร 1-2 
ไมโครลิตรได้ 

5. เครื่องกวนพร้อมแผ่น
ให้ความร้อน 
(Hot plate with 
stirrer) 

 

เครื่องที่ให้ความร้อนพร้อมกับ
การกวนสารละลายไปพร้อมๆกัน 

6. อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ 
(water bath) 

 

เป็นเครื่องส าหรับควบคุมอุณภูมิ
ของสารละลายให้คงที่ มี
ประโยชน์อย่างมากมายส าหรับ
งานหลายประเภทที่ต้องการ
ควบคุมอุณหภูมิของสภาวะการ
ท างาน 

 

 

 

 

ตำรำงท่ี 4.31 แสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ แจกเพ่ิมประจ ากลุ่มส าหรับบทปฏิบัติการที่ 7 
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รำยกำรวัสดุ อุปกรณ์ ลักษณะ กำรใช้งำน 

1. Cuvette แก้วแบบ
กลม (กลุ่มละ 2 หลอด) 

 
 
 
 

ใช้ใส่สารตัวอย่างในการวัดค่าการดูด 
กลืนแสงของตัวอย่างสารด้วยเครื่อง
สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ โดยมีหลักการ
ให้ล าแสงผ่านช่องคิวเวต (Cuvette) 
ที่บรรจุตัวอย่าง 

2. นาฬิกาจับเวลา 
(Stopwatch) 

 ใช้จับเวลาต่าง ๆ ที่ต้องอาศัย
ความเร็ว และ เวลาในการตัดสิน มี
หน่วยลงลึกถึงเสี้ยววินาที. 
 
 

3. เครื่องวัดความหนืด 
(Viscometer)  

 
 
 
 
 
 

เครื่องมือ/ อุปกรณ์ที่ใช้วัดค่าความ
หนืดของของเหลว ใช้หลักการวัดจาก
แรงต้านทานที่เกิดขึ้นจากความหนืด 
และความหนืดสัมพัทธ์ของของเหลว   

4. เครื่องดูดจ่าย
สารละลาย 
(Micropipette with 
tip) 

 

ใช้ส าหรับดูดจ่ายสารละลายใน
ปริมาณน้อย ๆ สามารถตั้งค่าปริมาตร
ที่ต้องการดูดได้ ซึ่งใช้คู่กับ tip มี
หลายขนาด ในห้องปฏิบัติการหลัก
ชีวเคมี ใช้ตั้งแต่ขนาด 20, 100, 200 
และ 1,000 ไมโครลิตร 

5. Eppendorf tube 
หรือหลอด Microtubes 

 ส าหรับเก็บตัวอย่าง เก็บของเหลว 
เก็บเมล็ดพันธุ์พืช ขนาด 0.5, 1.5 
และ 2.0 มิลลิลิตร 

 

 

 

 

ตำรำงท่ี 4.32 แสดงรายการสารเคมี วิธีการเตรียม จ านวนที่เตรียม ส าหรับบทปฏิบัติการที ่7  
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ล ำดับ รำยกำร 
ควำม
เข้มข้น 

วิธีกำรเตรียม 
จ ำนวนที่
เตรียม 

1 Diphenylamine - ชั่งสาร Diphenylamine จ านวน 10.00 
g ล ะ ล า ย ด้ ว ย glacial acetic acid 
จ านวน 1,000 ml และเติม Sulfuric 
acid 75 ml   

1000 
ml 

2 Herling sperm 
DNA type I 

1,000 
ไมโครกรัม/
มิลลิลิตร 

ชั่งสาร Herling sperm DNA type 
จ านวน 0.1000 g ละลายด้วยน้ ากลั่น 
จากนั้นปรับปริมาตรเป็น 250 ml 

250 ml 

3 Herling sperm 
DNA type I 

200 
ไมโครกรัม/
มิลลิลิตร 

เจือจาง 1000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
Herling sperm DNA type จ านวน 50 
ml จากนั้นปรับปริมาตรด้วยน้ าเป็น 
250 ml  

250 ml 

4 Herling sperm 
DNA type I 

150 
ไมโครกรัม/
มิลลิลิตร 

เจือจาง 1,000  ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 
Herling sperm DNA type จ านวน 15 
ml จากนั้นปรับปริมาตรด้วยน้ าเป็น 
100 ml 

100 ml 

5 Herling sperm 
DNA type I 

100 
ไมโครกรัม/
มิลลิลิตร  

เจือจาง 1,000  ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 
Herling sperm DNA type จ านวน 10 
ml จากนั้นปรับปริมาตรด้วยน้ าเป็น 
100 ml 

100 ml 

6 Herling sperm 
DNA type I 

50 
ไมโครกรัม/
มิลลิลิตร 

เจือจาง 1,000  ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 
Herling sperm DNA type จ านวน 25 
ml จากนั้นปรับปริมาตรด้วยน้ าเป็น 
500 ml 

500 ml 

7 Isopropanol - ตวง Isopropanol จ านวน 100 ml ใส่
ขวดสีชาขนาด 125 ml จ านวน 1 ใบ  

100 ml 

8 SDS/TritonX100 10%w/v/ 
1%w/v 

ชั่งสาร SDS จ านวน 10.00 g และชั่ง 

TritonX100 จ านวน 1 g ละลายด้วยน้ า
กลั่น จากนั้นปรับปริมาตรเป็น 100 ml  

100 ml 

9 Chloroform : 
Isoamyl alcohol 

24 : 1 ตวง Chloroform มา 96 ml และตวง 
Isoamyl alcohol 4 ml ผสมให้เข้ากัน 

100 ml 

10 น้ าสับปะรดสด - น าสับปะรด มาบีบคั้นน้ า จากนั้นกรอง
ด้วยผ้าขาวบาง  

100 ml 

ตำรำงท่ี 4.33 แสดงการจัดการของเสียอันตรายบทปฏิบัติการที ่7 
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รหัสของเสีย ประเภทของเสีย/ส่วนประกอบ กำรบ ำบัดและกำรก ำจัด 
L01 ของเสียประเภทกรด / สารละลาย 

Diphenylamine 
ไม่ต้องจัดเก็บ ท าให้เป็นกลาง  
ทิ้งลงท่อและเปิดน้ าตาม 

L18 ของเสียประเภทไวไฟ/ Isopropanol, 
Chloroform : Isoamyl alcohol 

จัด เก็บใส่แกลลอนพร้อมบันทึก
ปริมาตร และจัดส่งคลังของเสียกลาง 
ศูนย์เครื่องมือฯ 

 

กำรจัดวำงครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ สำรเคมี และข้อควรระวังในกำรท ำปฏิบัติกำรส ำหรับ
บทปฏิบัติกำรที่ 7 

7.1 กำรจัดวำงครุภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ 
7.1.1 เครื่อง Spectrophotometer จัดวางบนโต๊ะปฏิบัติการแต่ละโต๊ะ โดยจัดให้ 1 

เครื่อง/ 2 กลุ่ม 
7.1.2 เครื่องผสมสารละลาย( Vortex mixture ) จัดวางบนโต๊ะปฏิบัติการแต่ละโต๊ะ 

โดยจัดให้ 1 เครื่อง/ 2 กลุ่ม วางข้างเครื่อง spectrophotometer 
7.1.3 เครื่องปั่นเหวี่ยงขนาดเล็ก (Microcentrifuge) จัดวางบนโต๊ะสาธิตหน้า

ห้องปฏิบัติการ จ านวน 2 เครื่อง 
7.1.4 เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงแบบนาโน  (Nano drop spectrophotometer) 

จ านวน 1 เครื่อง ซึ่งอยู่ในห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มเตรียมตัวอย่างไปวัดค่าที่
ห้องดังกล่าว 

7.1.5 เครื่องกวนพร้อมแผ่นให้ความร้อน  (Hot plate with stirrer) นักศึกษา
ด าเนินการหยิบจากตู้จัดเก็บบริเวณห้องปฏิบัติการ กลุ่มละ 1 เครื่อง 

7.1.6 อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ (water bath) จ านวน 1 เครื่อง จัดวางโต๊ะปฏิบัติการ
ที่ 7 ด้านหลัง 

7.1.7 เครื่องวัดความหนืด (Viscometer) แจกนักศึกษากลุ่มละ 1 อัน โดยให้ตัวแทน
กลุ่มไปรับกับเจ้าหน้าที่ เมื่อต้องการเริ่มท าปฏิบัติการตอนที่ การหาความหนืด 

7.1.8 หลอด Cuvette แบบหลอดกลม แจกกลุ่มละ 2 หลอด แจกนักศึกษาตอนลง
ลายมือชื่อเข้าเรียนบทปฏิบัติการ  

7.1.9 นาฬิกาจับเวลา กลุ่มละ 1 เรือน แจกนักศึกษาตอนลงลายมือชื่อเข้าเรียนบท
ปฏิบัติการ 

7.1.10 เครื่องดูดจ่ายสารละลายพร้อมทิป (Micropipette with tip) จัดวางบริเวณ
โต๊ะสาธิตหน้าห้องปฏิบัติการ  1 ชุด ซึ่งประกอบด้วยขนาด 20, 100, 200 และ 1,000 ไมโครลิตร จัด
วางพร้อม tip ที่ใช้กับไมโครปิเปตทุกขนาด 

7.1.11 Eppendorf tube ห้องปฏิบัติการจัดเตรียม 200 หลอด โดยน าไปนึ่งฆ่าเชื้อ
ก่อนน ามาใช้งาน ซึ่งจัดใสในบีกเกอร์ และจัดวางบริเวณโต๊ะสาธิตด้านหน้าห้องปฏิบัติการ 

7.2 กำรจัดวำงสำรเคมี 
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7.2.1 Diphenylamine ใส่ขวดแก้วสีชาขนาด 1 ,000 ml พร้อมเขียนป้ายบอก
ชัดเจน วางบริเวณโต๊ะปฏิบัติการด้านข้างหมายเลข 10 วางพร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายโอนสาร 

7.2.2 Herling sperm DNA type I  ความเข้มข้น 1000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร  ใส่
ขวดDuranขนาด 250 ml พร้อมเขียนป้ายบอกชัดเจน เก็บเป็นตัวตั้งต้นส าหรับเจือจางไปยังความ
เข้มข้นต่าง ๆ 

7.2.3 Herling sperm DNA type I  ความเข้มข้น 200 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร จัดใส่
หลอดฝาเกลียวหลอดละ 12 ml แจกนักศึกษา กลุ่มละ 1 หลอด 

7.2.4 Herling sperm DNA type I  ความเข้มข้น 150 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร จัดใส่
หลอดฝาเกลียวหลอดละ 12 ml แจกนักศึกษา กลุ่มละ 1 หลอด 

7.2.5 Herling sperm DNA type I  ความเข้มข้น 100 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร จัดใส่
หลอดฝาเกลียวหลอดละ 12 ml แจกนักศึกษา กลุ่มละ 1 หลอด 

7.2.6 Herling sperm DNA type I ความเข้มข้น 50 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร จัดใส่
หลอดฝาเกลียวหลอดละ 12 ml แจกนักศึกษา กลุ่มละ 1 หลอด 

7.2.7 Isopropanol ใส่ขวดแก้วสีชาขนาด 125 ml พร้อมเขียนป้ายบอกชัดเจนเก็บ
แช่ในตู้เย็น น าออกจากตู้เย็นเมื่อต้องการใช้ และต้องแช่ในน้ าแข็งตลอดเวลาการใช้งาน 

7.2.8 SDS/TritonX100 ความเข้มข้น 10%w/v/:1%w/v ใส่ขวด Duran ขนาด 250 
mlพร้อมเขียนป้ายบอกชัดเจน วางบริเวณโต๊ะปฏิบัติการสาธิตกลาง พร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายโอนสาร 

7.2.9 Chloroform : Isoamyl alcohol อัตรส่วน 24:1 ขวดแก้วสีชาขนาด 100 ml 
เขียนป้ายบอกชัดเจน วางพร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายโอนสาร วางในตู้ดูดควันหมายเลข 1   

7.2.10 น้ าสับปะรดสด ใส่ขวด Duran ขนาด 100 ml พร้อมเขียนป้ายบอกชัดเจน 
วางบริเวณโต๊ะปฏิบัติการสาธิตกลาง พร้อมบีกเกอร์ส าหรับถ่ายโอนสาร 

 

7.3 ข้อควรระวังในกำรท ำปฏิบัติกำร 
7.3.1 อุปกรณ์ และสารเคมีที่ใช้ส าหรับการทดลองตอนการสกัดดีเอ็นเอจาก

หอมหัวใหญ่ จะต้องมีการนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) ก่อนน ามาใช้งาน 
7.3.2 ทุกขั้นตอนในการท าปฏิบัติการเรื่องการสกัดดีเอ็นเอจากหอมหัวใหญ่ ผู้ท า

ปฏิบัติการจะต้องสวมถุงมือ 
7.3.3 การใช้ เครื่องปั่นเหวี่ยงขนาดเล็ก (Microcentrifuge) จะต้องใส่หลอด 

Eppendorf tube หรือหลอด Microtubes เพ่ือปั่นเหวี่ยง จะต้องใส่หลอดให้อยู่ในต าแหน่งที่สมดุล 
7.3.4 การทดลองเรื่องการหาความหนืดของสารละลายดีเอ็นเอ  เครื่องมือที่ใช้วัด

ความหนืดคือ viscometer เป็นอุปกรณ์ที่ท าด้วยแก้ว นักศึกษาใช้ด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะ
ตอนที่ใช้ลูกยางดูดสารละลายดีเอ็นเอ อาจจะท าให้ viscometer แตกได้ ซึ่งอุปกรณ์นี้มีราคาต่อชิ้น
ค่อนข้างสูง     
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8 ขั้นตอนกำรเตรียมบทปฏิบัติกำรที่ 8 เรื่อง กำรแยกสำรชีวโมเลกุล  
(Separation of biomolecules) 

การเตรียมบทปฏิบัติการส าหรับบทปฏิบัติการนี้ มีการจัดเตรียมทั้งรายการครุภัณฑ์ วัสดุ 
สารเคมี ข้อควรระวังในการท าปฏิบัติการ ประเภทของเสียที่เกิดขึ้นในบทปฏิบัติการ และการจัดวาง
ในห้องปฏิบัติการ ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

ตำรำงท่ี 4.34 แสดงรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ส าหรับบทปฏิบัติการที่ 8 

ครุภัณฑ์ ลักษณะ กำรใช้งำน 

1. เครื่องแยกสาร 
พันธุกรรมในแนวนอน 
(Horizontal  
Electrophoresis) 

 

เป็นชุดอุปกรณ์ส าหรับแยก DNA 
RNA และโปรตีน ตามขนาดบนแผ่น
เจลโดยใช้กระแสไฟฟ้าประกอบด้วย
เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า อ่างบัฟเฟอร์ 
และชุดอุปกรณ์ส าหรับเตรียมเจล 

2. เครื่องถ่ายรูปเจล 
(Gel documentation) 
 
 
 

 

เป็นเครื่องมือที่ใช้บันทึกภาพและ
ต าแหน่งแถบของ DNA, RNA และ
single strand protein จากการท า
gel electrophoresis โดยแถบของ 
DNA ที่ศึกษาสามารถดูดซับรังสี 
อัลตราไวโอเลต และแสงในช่วงที่
มองเห็น และปรากฏแถบของ DNA ที่
ให้เห็นจากโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ 

3. ชุด Cellulose 
acetate 
eletrophoresis 

 

เป็นเครื่องมือใช้แยกโปรตีนโดยใช้
ตัวกลางเป็นแผ่นเซลลูโลสอะซิเตท
ภายใตส้นามไฟฟ้า 
 

4. เครื่องเขย่าสารใน
แนวราบหรือรูปแบบ
วงกลม  
(Orbital shaker) 

 

เป็นเครื่องที่ใช้ในการเขย่าผสม
สารละลายให้เข้ากัน ให้เป็นเนื้อ
เดียวกัน 
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ตำรำงท่ี 4.35 แสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ แจกเพ่ิมประจ ากลุ่มส าหรับบทปฏิบัติการที่ 8 

รำยกำรวัสดุ อุปกรณ์ ลักษณะ กำรใช้งำน 

1. เครื่องดูดจ่าย
สารละลาย 
(Micropipette with 
tip) 

 

ใช้ส าหรับดูดจ่ายสารละลายในปริมาณ
น้อยๆ สามารถตั้งค่าปริมาตรที่ต้องการ
ดูดได้ ซึ่งใช้คู่กับ tip มีหลายขนาด ใน
ห้องปฏิบัติการหลักชีวเคมี ใช้ตั้งแต่
ขนาด 20, 100, 200 และ 1,000 
ไมโครลิตร 

2. นาฬิกาจับเวลา 
(Stopwatch) 

 ใช้จับเวลาต่างๆ ที่ต้องอาศัยความเร็ว 
และ เวลาในการตัดสิน มีหน่วยลงลึกถึง
เสี้ยววินาที 
 
 

3. กล่องพลาสติก   กล่องพลาสติกส าหรับใส่สารล้างเจล ซ่ึง
มีสาร 5%Acetic acid และ Methanol 
และใส่ buffer ส าหรับแช่แผ่น
เซลลูโลสอะซิเตท 

 

ตำรำงท่ี 4.36 แสดงรายการสารเคมี วิธีการเตรียม จ านวนที่เตรียม ส าหรับบทปฏิบัติการที ่8  

ล ำดับ รำยกำร ควำมเข้มข้น วิธีกำรเตรียม 
จ ำนวนที่
เตรียม 

1 Agarose gel 
in 0.5x TBE 

- ชั่งสาร Agarose gel จ านวน 0.8000 
g ละลายด้วย0.5x TBE จ านวน 100 
ml น าไปให้ความร้อนจนละลายหมด 

100 ml 

2 TBE buffer 5x - 312.5 mM Tris-HCl pH6.8+ 
25% Dithiothreitol หรือ 25% 
mercaptoethanol+0.02%(w/v) 
bromophenol blue+10% (w/v) 
SDS+50% (v/v) glycerol 

500 ml 
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ตำรำงท่ี 4.36 (ต่อ) 

ล ำดับ รำยกำร 
ควำม
เข้มข้น 

วิธีกำรเตรียม 
จ ำนวนที่
เตรียม 

3 TBE buffer 0.5x ปิเปต 5x buffer มา 10 ml จากนั้น
ปรับให้ได้ปริมาตร 100 ml ด้วยน้ ากลั่น 

100 ml 

4 ดีเอ็นเอ
มาตรฐาน 

- ใช้ Hind  III 100 bp เป็นดีเอ็นเอ 
มาตรฐาน ซึ่งซื้อมาพร้อมกับตัว 
Loadind dye. 

100 ml 

5 ดีเอ็นเอ
ตัวอย่าง 

- ดีเอ็นเอที่สกัดจากหอมหัวใหญ่ในบท
ปฏิบัติการที ่7 

      0.5 ml 

6 Ponceau S 0.5%w/v สี Ponceau S (0.1% w/v ponceau  
s in 5% v/v acetic acid) 

500 ml 

7 Tris-buffer - ละลาย Tris-buffer 1 ซองด้วยน้ ากลั่น
ปริมาตร 750 ml คนจนกระทั่ง
สารละลาย 

750 ml 

8 Acetic acid 5%v/v ต ว ง  Acetic acid ป ริ ม า ต ร 25 ml 
ละลายในน้ ากลั่น และปรับปริมาตรเป็น 
500 ml 

500 ml 

9 Methanol - ตวง methanol  จ านวน 500 ml ใส่
ขวดสีชาขนาด 500 ml  

500 ml 

10 ซีรั่มตัวอย่าง - น าเลือดที่เจาะมาทิ้งไว้ 30 นาที จากนั้น
น าไปเข้าเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน 
และดูดเฉพาะส่วนที่เป็นของเหลวใส
ส่วนบน ซึ่งเป็นส่วนของซีรั่มไปใช้งาน 

5 ml 

 

ตำรำงท่ี 4.37 แสดงการจัดการของเสียอันตรายบทปฏิบัติการที ่8 

รหัสของเสีย ประเภทของเสีย/ส่วนประกอบ กำรบ ำบัดและกำรก ำจัด 

L01 ของเสียประเภทกรด / Acetic 
acid 

ไม่ต้องจัดเก็บ ท าให้เป็นกลาง  
ทิ้งลงท่อและเปิดน้ าตาม 

L18 ของเสียประเภทไวไฟ/ Methanol จัดเก็บใส่แกลลอนพร้อมบันทึกปริมาตร และ
จัดส่งคลังของเสียกลาง ศูนย์เครื่องมือฯ 

S06 ขยะติดเชื้อ/Serum และกระดาษ
ทิชชูที่ใช้กับซีรั่ม 

เก็บใส่ถุงแดงและส่งเผาด้วยเตาเผาตามระบบ
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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กำรจัดวำงครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ สำรเคมี และข้อควรระวังในกำรท ำปฏิบัติกำรส ำหรับ
บทปฏิบัติกำรที่ 8 

8.1 กำรจัดวำงครุภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ 
8.1.1 เครื่องแยกสารพันธุกรรมในแนวนอน (Horizontal Electrophoresis) พร้อม

เครื่องจ่ายกระไฟฟ้า (power supply) และอุปกรณท์ั้งหมด จ านวน 1 ชุด จัดวางบนโต๊ะสาธิตกลาง  
8.1.2 เครื่องถ่ายรูปเจล (Gel documentation) จ านวน 1 เครื่อง ซึ่งจัดวางอยู่ใน

ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล โดยให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าเจลซึ่งท าการแยกครบเวลาเรียบร้อยแล้วไป
ถ่ายรูปที่ห้องชีวโมเลกุล                                                                                                                                                                                                                                                               

8.1.3 ชุด Cellulose acetate eletrophoresis พร้อม power supply และอุปกรณ์
ทั้งหมด จ านวน 1 ชุดจัด วางบนโต๊ะสาธิตกลาง 

8.1.4 เครื่องเขย่าสารในแนวราบหรือรูปแบบวงกลม (Orbital shaker) จ านวน 1 
เครื่องจัดวางบริเวณโต๊ะสาธิตกลาง ใกล้กับชุด Cellulose acetate eletrophoresis 

8.1.5 เครื่องดูดจ่ายสารละลาย (Micropipette with tip) จัดวางบริเวณโต๊ะสาธิต
กลางจ านวน 1 ชุด บทปฏิบัติการนี้ใช้เฉพาะขนาด 20 ไมโครลิตร จัดวางพร้อม tip  

8.1.6 นาฬิกาจับเวลา จ านวนละ 2 เรือน จัดวางบริเวณโต๊ะสาธิตกลาง และแจกตาม
กลุ่ม ๆ ละ 1 เรือน 

8.1.7 กล่องพลาสติก จ านวน 5 กล่องส าหรับใส่ สารละลายบัฟเฟอร์ส าหรับแช่แผ่น
เซลลูโลส สี Ponceau S กล่อง ใส่ 5%Acetic acid 1 กล่อง และ Methanol 2 กล่อง ติดป้ายชื่อสาร
ที่จะใส่ในแต่ละกล่อง จัดวางบริเวณโต๊ะสาธิตกลาง 

 
 

8.2 กำรจัดวำงสำรเคมี 
8.2.1 Agarose gel in 0.5x TBE  ชั่งสาร Agarose gel จ านวน 0.8000 g ละลาย

ด้วย0.5x TBE จ านวน 100 ml น าไปให้ความร้อนจนละลายหมด ตั้งจนกระทั่งสารเริ่มอุ่นๆ น าไปเทใน
ชุดส าหรับเตรียมเจล โดยขั้นตอนนี้สามารถเตรียมไว้ก่อนมีการเรียนบทปฏิบัติการ ล่วงหน้าภายใน 3 
ชั่วโมงได้ 

8.2.2 TBE buffer ความเข้มข้น 5x ใส่ขวด Duranขนาด 500 ml พร้อมเขียนป้าย
บอกชัดเจน ไว้ส าหรับเจือจางเป็น 0.5x buffer 

8.2.3 TBE buffer ความเข้มข้น 0.5x ใส่ขวด Duranขนาด 500 ml พร้อมเขียนป้าย
บอกชัดเจน วางบริเวณโต๊ะสาธิตกลาง 

8.2.4 ดีเอ็นเอมาตรฐาน จัดใส่หลอด Eppendorf วางบริเวณโต๊ะธิตกลาง วางพร้อม 
loading dye โดยต้องแช่ในน้ าแข็งตลอดเวลา   
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8.2.5 ดีเอ็นเอตัวอย่างแต่ละกลุ่ม ใส่หลอด Eppendorf เก็บในตู้เย็นจากซึ่งได้จาก
การสกัดจากหอมใหญ่ในบทปฏิบัติการที่ 7 น ามาวางบริเวณโต๊ะปฏิบัติการกลาง โดยต้องแช่ในน้ าแข็ง
ตลอดเวลา 

8.2.6 สี Ponceau S จัดใส่ขวด Duran ขนาด 500 ml วางบริเวณโต๊ะสาธิตกลาง 
เมื่อต้องการใช้เทใส่กล่องพลาสติก ที่มีป้ายติด สี Ponceau S 

8.2.7 Tris-buffer จัดใส่ขวด Duran ขนาด 1000 ml จัดวางบริเวณโต๊ะสาธิตกลาง 
8.2.8 Acetic acid ความเข้มข้น 5%v/v จัดใส่ขวดแก้วสีชาขนาด 500 ml วาง

บริเวณโต๊ะสาธิตกลาง เมื่อต้องการใช้ให้เทใส่กล่องพลาสติก ที่มีป้ายติด 5%v/v Acetic acid  
8.2.9 Methanol จัดใส่ขวดแก้วสีชาขนาด 500 ml วางบริเวณโต๊ะสาธิตกลาง เมื่อ

ต้องการใช้ให้เทใส่กล่องพลาสติก ที่มีป้ายติด Metanol  
8.2.10 ซีรั่มตัวอย่าง จัดใส่หลอด Eppendorf วางบริเวณโต๊ะสาธิตกลาง 
 

8.3 ข้อควรระวังในกำรท ำปฏิบัติกำร 
8.3.1 ขั้นตอนการ Load ดีเอ็นเอลงใน agarose จะต้องท าค่อยๆ เพ่ือไม่ให้ตัว 

agarose ทะลุ  
8.3.2 ขั้นตอนเมื่อ run ตัวอย่างครบตามเวลาเรียบร้อยแล้ว การยกเจล agarose 

ออกจากอ่างบัฟเฟอร์ระวังอย่าให้เจลขาด 

8.3.3 การแช่แผ่น เซลลูโลสอะซิเตตใน Tris-buffer ต้องแช่ตามเวลา ห้ามแช่นาน
เกินไป เพราะจะท าให้แผ่นเซลลูโลสล่อนหลุดจากแผ่นอะลูมิเนียมได้ 

 
4.4 เทคนิคกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

 การให้บริการบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี จ านวน 8 บทปฏิบัติการนี้  
ผู้ปฏิบัติงานมีการวางแผนการให้บริการเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรก คือขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อน
ให้บริการบทปฏิบัติการ ขั้นตอนการด าเนินการบทปฏิบัติการ และขั้นตอนการสรุปการให้บริการบท
ปฏิบัติการ  เพ่ือให้แต่ละขั้นตอนสามารถปฏิบัติ ได้อย่างต่อเนื่อง บริการได้อย่างสมบูรณ์ มี
ประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหา และปรับปรุงได้ทันท่วงที หากมีข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
ดังนั้นการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจึงเป็นกลไกและเครื่องมือที่ส าคัญในการปรับปรุง 
และพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้เขียนได้ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ในการให้บริการบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี ดังแสดงในตาราง
ที่ 4.38 
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ตำรำงท่ี 4.38 แสดงเทคนิคการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน หัวข้อติดตำม เทคนิควิธีกำรติดตำม 

1. การเตรียมความพร้อม
ก่อนให้บริการบท
ปฏิบัติการ 

1.1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และ
สารเคมี 

1.1 ติดตามการจัดซื้อรายการวัสดุ 
อุปกรณ์ และสารเคมี เพื่อให้ทันต่อ
ความต้องการการใช้งาน กรณีท่ีมี
รายการมาไม่ทันตามก าหนด ให้
ด าเนินการสอบถามห้องปฏิบัติการ
อ่ืน ๆ เพ่ือขอยืมส าหรับใช้งานก่อน
ชั่วคราว จากนั้นประสานกับอาจารย์
ผู้ประสานรายวิชาเพ่ือช่วยกันแก้ไข
ปัญหาให้สามารถเปิดให้บริการการ
เรียนการสอนได้ 

 1.2 ความพร้อมการเปิดให้ 
บริการบทปฏิบัติการรายวิชา
ปฏิบัติการหลักชีวเคมี 

1.2 ตรวจสอบและติดตามความ
พร้อมส าหรับการเปิดให้บริการด้าน
ต่าง ๆ 
- ห้องปฏิบัติการ 
- ครุภัณฑ ์วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี 
- บุคลากรส าหรับการให้บริการการ
เรียนการสอนบทปฏิบัติการ กรณีท่ีมี
ด้านใดด้านหนึ่งไม่มีความพร้อม 
จะต้องมีการรายงานต่อผู้บังคับ 
บัญชาและประสานกับอาจารย์ผู้
ประสานรายวิชาปฏิบัติการโดยทันที 

 1.3 ห้องปฏิบัติการตาม
แนวทางระบบห้องปฏิบัติ 
การปลอดภัยตามมาตรฐาน 
ESPReL และมาตรฐาน 5ส 

1.3 ตรวจสอบและติดตามอุปกรณ์
ความปลอดภัยประจ าห้องปฏิบัติ 
การว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ โดย 
ก าหนดให้มีการตรวจสอบทุกเดือน 
มีการตรวจสอบอุปกรณ์ความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น แว่นกัน
สารเคมี ถุงมือต่าง ๆ มีเพียงพอต่อ
ความต้องการใช้งานหรือไม่ เป็นต้น 
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ตำรำงท่ี 4.38 (ต่อ) 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน หัวข้อติดตำม เทคนิควิธีกำรติดตำม 
2. ขั้นตอนการด าเนินการ
บทปฏิบัติการ 

2.1 ใบงานส าหรับจัดเตรียม
สารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

2.1 ติดตามการเตรียม ครุภัณฑ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ และสารเคมีตามใบงานทุก
บทปฏิบัติการ ว่ามีการเตรียมถูกต้อง 
ครบถ้วน และปริมาณเพียงพอต่อ
การให้บริการบทปฏิบัติการหรือไม ่

 2.2 การทดสอบการใช้งาน
ของครุภัณฑ์ และทดสอบบท
ปฏิบัติการก่อนมีการเรียน
การสอนจริงในทุกบท
ปฏิบัติการ 

2.2 ท าการทดสอบบทปฏิบัติการจริง
โดยใช้สารเคมีชุดเดียวกับนักศึกษาที่
ท าการทดลองตอนเข้าเรียนบท
ปฏิบัติการ และตรวจสอบผลการ
ทดลองว่าถูกต้อง และเป็นไปตาม
ทฤษฎีหรือไม่ ก่อนที่จะให้นักศึกษา
เรียนบทปฏิบัติการจริง 

 2.3 ผู้ช่วยคุมปฏิบัติการใน
การให้ค าแนะน าและตอบข้อ
ซักถามของนักศึกษา ขณะ
เรียนปฏิบัติการตามความ
เหมาะสม 

2.3 ติดตามและแก้ปัญหาอุปสรรคที่
เกิดข้ึนระหว่างการให้บริการบท
ปฏิบัติการ มีการจดบันทึกข้อมูล
การปลี่ยนแปลงที่เกิดในแต่ละบท
ปฏิบัติการเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยน 
แปลงบทปฏิบัติการในแต่ละปีการ 
ศึกษา  เช่น ตัวอย่างที่ใช้ ผลปฏิบัติ 
การที่ได้การเปลี่ยนแปลง เป็นต้น   
ทีมี่ความส าคัญเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
เรียนบทปฏิบัติการในปีถัดไป 

 2.4 กรณีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นใน
ห้องปฏิบัติการ 

2.4 เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนในห้อง  
ปฏิบัติการจะต้องมีการบันทึก โดย
บอกถึงสาเหตุ ลักษณะการเกิด 
รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
การแก้ไข และป้องกันไม่มีให้มีการ
เกิดซ้ าไดอ้ย่างไร 
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ตำรำงท่ี 4.38 (ต่อ) 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน หัวข้อติดตำม เทคนิควิธีกำรติดตำม 
3. ขั้นตอนการสรุปการ
ให้บริการบทปฏิบัติการ 

3.1 ประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการ
ห้องปฏิบัติการ 

3.1 ติดตามผลการประเมินความพึง
พอใจจากผู้รับบริการ ทั้งนักศึกษา
และอาจารย์ ทั้งคะแนนประเมินและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อที่จะได้น า
ข้อมูลเพ่ือมาพัฒนาและปรับปรุงการ
ให้บริการที่ดียิ่งขึ้น 

 3.2 รวบรวมของเสียทั้งหมด
ที่เกิดขึ้นในทุกบทปฏิบัติการ
ส่งเข้าคลังของเสียกลาง 

3.2 ตรวจสอบ การบันทึกปริมาณ 
การแยก การจัดเก็บในภาชนะ การ
รวบรวมและบันทึกข้อมูลเพื่อส่งคลัง
ของเสียกลางว่าถูกต้อง หรือไม่ 
รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบภาชนะ
จัดเก็บของเสียในห้องปฏิบัติการ ทุก 
3 เดือน 

 3.3 สรุป ปัญหา อุปสรรค ใน
การให้บริการบทปฏิบัติการ 

3.3 ระหว่างการปฏิบัติงาน มีการ
บันทึก และรวบรวมปัญหาที่เกิดข้ึน
พร้อมทั้งบันทึกวิธีการแก้ไขเพ่ือเป็น
แนวทางในการแก้ปัญหา กรณีท่ี
ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ า 

 

กำรติดตำมและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในแต่ละบทปฏิบัติกำรทั้ง 8 บทปฏิบัติกำร 
    การติดตามการปฏิบัติงานบทปฏิบัติการทั้ง 8 บท นักวิทยาศาสตร์ผู้ประสานรายวิชา มีการทดสอบ
บทปฏิบัติการจริงก่อนการเรียนของนักศึกษาทุกบทปฏิบัติการ เพ่ือที่จะติดตาม ตรวจสอบการ
จัดเตรียมบทปฏิบัติการในแต่ละบทว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามรายละเอียดในคู่มือปฏิบัติการ
หรือไม่ และส่งผลการทดสอบบทปฏิบัติการให้อาจารย์ผู้ประสานรายวิชาเพ่ือตรวจสอบผลซ้ าอีกด้วย 
ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละบทปฏิบัติการ ประเมินจากสารเคมีที่จัดเตรียมว่า
ถูกต้องหรือไม่ ผลการทดลองทั้งตอนทดสอบบทปฏิบัติการ และผลการท าปฏิบัติการของนักศึกษา
จะต้องเป็นไปตามทฤษฎี  รวมถึงการจัดเตรียมครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ มีการจัดถูกต้อง ครบถ้วนตามที่
ต้องใช้ในบทปฏิบัติการนั้น ๆ หรือไม่ กรณีที่นักศึกษาต้องการเพ่ิมเติมจากที่จัดไว้ นักศึกษาสามารถ
แจ้งเบิกเพ่ิมได้ตามความเหมาะสม 
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4.5 เทคนิคกำรท ำให้ผู้รับบริกำรพึงพอใจ 
 ศูนย์เครื่องมือฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหน่วยงานซ่ึงมีภารกิจหลักในการให้บริการการเรียน

การสอนบทปฏิบัติการ รายวิชาปฏิบัติการต่างๆ โดยนักวิทยาศาสตร์/วิศวกร เป็นผู้ท าหน้าที่ในการ
ประสานงานกับอาจารย์ผู้ประสานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน รายวิชาปฏิบัติการต่าง ๆ โดยมี
เป้าหมายคะแนนความพึงพอใจในการให้บริการส าหรับนักศึกษาผู้เรียน และอาจารย์ผู้สอน มากกว่า
ร้อยละ 90 ดังนั้น ถ้าการให้บริการบทปฏิบัติในทุกๆ รายวิชาปฏิบัติการ เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงานคือ : ศูนย์เครื่องมือฯ เป็นต้นแบบห้องปฏิบัติการแบบรวมบริการ พร้อมด้วยมาตรฐานงาน
วิเคราะห์ บ่มเพาะความรู้สู่ชุมชน รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนอกจากนี้ ศูนย์เครื่องมือฯ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังมีแนวทางที่จะให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ โดยการด าเนินการตาม 
“ปรัชญา” และ “ปณิธาน” ของหน่วยงานที่ตั้งไว้ คือ  

ปรัชญำ: ห้องปฏิบัติการดี บุคลากรเด่น เน้นบริการเป็นเยี่ยม  
ปณิธำน: บริการดี มีมาตรฐาน ด้วยงานคุณภาพ 
นอกจากการปฏิบัติตามแนวทางของ วิสัยทัศน์ ปรัชญา และปณิธานของหน่วยงานในการสร้าง

ความประทับใจและความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการแล้ว ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ อีกหลายด้านที่ช่วยส่งเสริม
ให้ผู้รับบริการมีความพึงพอในการให้บริการบทปฏิบัติการ รายวิชาปฏิบัติการ เพ่ือให้คะแนนความพึง
พอใจของผู้รับบริการ เป็นไปตามเป้าหมาย ดังแสดงในตารางที่ 4.39  

ตำรำงท่ี 4.39 แสดงเทคนิควิธีการปฏิบัติงานให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

กำรให้บริกำร เทคนิคกำรปฏิบัติงำน 
1. การจัดเตรียมความ
พร้อมด้านห้องปฏิบัติการ 

1. จัดเตรียมความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการ รวมถึงระบบ
สาธารณูปโภค ให้มีความพร้อมส าหรับการใช้งานตลอดเวลา และ
ครบทุกด้าน  
2. จัดห้องปฏิบัติการให้มีความสะดวก สะอาดเป็นไปตามมาตรฐาน 
5ส และมีความปลอดภัยเป็นไปตามมารฐานระบบ ESPReL รวมถึง
จัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยประจ าห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์
ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างครบถ้วน จัดให้มีระบบการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นประจ าอย่างน้อย ทุก 3 เดือน 
3. จัดให้มีระบบการจัดการสารเคมีและของเสียจากห้องปฏิบัติการ  
ที่ผู้รับบริการสามารถรับรู้ได้ถึงความปลอดภัย 

2. การจัดเตรียมความ
พร้อมด้านครุภัณฑ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ และสารเคมี 

1. จัดเตรียมครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน กรณีท่ี
ห้องปฏิบัติการมีไม่เพียงพอ ท าการจัดหาโดยการยืมมาจาก
ห้องปฏิบัติการอ่ืน ๆ เพ่ือให้เพียงพอต่อการใช้งานในขณะที่มีการ
เรียนการสอนบทปฏิบัติการ 
2. มีการตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานของครุภัณฑ์ โดยท าการ
ทดสอบการใช้งานจริงของครุภัณฑ์ กรณีท่ีไม่สามารถใช้งานได้ 
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ตำรำงท่ี4.39 (ต่อ) 

กำรให้บริกำร เทคนิคกำรปฏิบัติงำน 

 

ต้องท าการแจ้งซ่อมเพ่ือให้พร้อมใช้งาน กรณีท่ีไม่สามารถซ่อมได้
ทันตามเวลาที่ต้องการใช้งาน ต้องท าการจัดหาหรือยืมจาก
ห้องปฏิบัติการอ่ืน ๆ เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
3. สารเคมีที่ใช้ในบทปฏิบัติการมีการจัดเตรียมให้เพียงพอ และ
ถูกต้อง โดยจัดให้มีการทดสอบบทปฏิบัติการก่อนมีการเรียนการ
สอนจริงของนักศึกษาในทุกบทปฏิบัติการ เพื่อป้องกันผลการ
ทดลองที่ผิดพลาดจากการเตรียมสารเคมีไม่ถูกต้อง 
4. มีกระบวนการในการจัดการของเสียที่เป็นไปตามระบบการ
จัดการของเสีย ศูนย์เครื่องมือฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

3. ความพร้อมด้าน
บุคลากร 

1. จัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ตรงหรือใกล้เคียงใน
รายวิชาปฏิบัติการ ที่เพียงพอ อย่างน้อยมีนักวิทยาศาสตร์ ห้องละ 
1 คน  
2. จัดให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการทดสอบบทปฏิบัติการก่อน
มีการเรียนการสอนจริงในทุกบทปฏิบัติการ เพ่ือที่จะได้เข้าใจ
ขั้นตอนการทดลอง และสามารถอธิบายนักศึกษาได้เป็นอย่างดี 
3.  บุคลากรมีความเข้าใจในกระบวนการจัดการของเสียใน
ห้องปฏิบัติการเป็นอย่างดี และสามารถอธิบายให้ผู้รับบริการได้ 
4. เน้นย้ าให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการให้บริการบทปฏิบัติการ 
ให้บริการด้วยความเต็มใจ และมีจิตใจการบริการที่ดี (มี Service 
mind) ในการให้บริการ 

 

4.6 จรรยำบรรณ/ คุณธรรม/ จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน 
ในการปฏิบัติงานในทุกต าแหน่ง ทุกหน้าที่ จรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ถือเป็นหัวใจหลักในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็เช่นเดียวกัน จรรยาบรรณวิชาชีพ 
จรรยาบรรณเกิดขึ้นเพ่ือมุงใหคนในวิชาชีพมีประสิทธิภาพ ใหเปนคนดีในการบริการวิชาชีพ ใหคนใน
วิชาชีพมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีที่มีกฏเกณฑมาตรฐานจรรยาบรรณ   จรรยาบรรณมีความส าคัญและจ าเปน 
ตอทุกอาชีพ ทุกสถาบัน และหนวยงาน เพราะเปนที่ยึดเหนี่ยวควบคุมการประพฤติ ปฏิบัติดวยความ
ดีงาม 

คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดีและความถูกตองในการแสดงออกทั้งกาย วาจา และใจ
ของแตละบุคคลซึ่งยึดมั่นไวเปนหลักในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเปนนิสัย 
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จริยธรรม หมายถึง กฎเกณฑที่เปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงาม เหมาะสม 
และเปนที่นิยมชมชอบหรือยอมรับจากสังคม เพ่ือความสันติสุขแหงตนเองและความสงบเรียบรอยของ
สังคม 

ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่
พระราชทานในวันข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๕๕๗ ความว่า “ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ใน
ต าแหน่งใด ระดับไหน มีหน้าที่อย่างไร ล้วนมีส่วนส าคัญอยู่ในงานของแผ่นดินทั้งสิ้น ทุกคนจึงต้อง
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มก าลังความสามารถ ด้วยอุดมคติด้วยความเข้มแข็งเสียสละ และระมัดระวัง
ให้การทุกอย่างในหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องเที่ยงตรงด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่า การปฏิบัติตัว 
ปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึงทุกข์ประชาชนตลอดจนความเจริญขึ้น หรือเสื่อมลงของ
ประเทศชาติ” 

ตามมาตรา 279 และ 280 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติให้มี
ประมวลจริยธรรมเพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งการเมือง ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นองค์กรของ
รัฐที่มีพนักงานและลูกจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงมีการจัดท าประมวลจริยธรรมและส่งเสริมและ
ส่งเสริมให้พนกงานและลูกจ้างมีจิตส านึกในด้านจริยธรรม ได้ก าหนดมาตรฐานค่านิยมหลักของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ 9 ประการเพือ่เป็นแนวทางให้หน่วยงานของรัฐน าไปก าหนดเป็นแนวปฏิบัติ 

 “มำตรฐำนจริยธรรมอันเป็นค่ำนิยมหลักเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ” อันเป็นค่านิยมหลักที่บุคลากร 
มหาวิทยาลัยทุกคนทุกคนในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงปฏิบัติ ประกอบด้วย 9 ประการ ดังนี้ 

1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 
3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์

ทับซ้อน 
4) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5) การให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว มีอัธยาศัย  และถูกกฎหมาย 
6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตร มีตุณภาพ โปร่งใส และ ตรวจสอบได้ 
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพของตนและขององค์กร 

“จรรยาบรรณของบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงยึดมั่นในหลัก
จรรยาวิชาชีพของตนเองในการปฏิบัติงาน  
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นอกจากจรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมที่พึงมีในข้างต้นแล้ว ผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการ
บทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี ซึ่งต้องปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ   มีการใช้สารเคมี
ต่าง ๆ ที่เป็นพิษทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานยังจะต้องมีความตระหนักในเรื่องการ
จัดการสารเคมี และของเสียที่เกิดขึ้นจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ ตามแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเพ่ือ
ไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม 

 

โดยสรุปในบทที่ 4 ของคู่มือปฏิบัติงานบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี ผู้เขียนได้
กล่าวถึงเป้าหมายและเทคนิคการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างละเอียด ทั้งเป้าหมายในการ
ปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน) เทคนิคในการวางแผน/ แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน เทคนิคใน
การปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน (flow chart) ซึ่งเป็นภาพรวมในการเตรียมบท
ปฏิบัติการทุกบทปฏิบัติการทั้งรายวิชา เทคนิคการท าให้ผู้รับบริการพึงพอใจ และจรรยาบรรณ/
คุณธรรม/ จริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในส่วนของการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนผู้เขียนได้
เขียนในภาพรวมของการเตรียมบทปฏิบัติการทั้งรายวิชา และมีรายละเอียดในการเตรียมบท
ปฏิบัติการในรายวิชา ทั้ง 8 บทปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการ
วัสดุ อุปกรณ์ แจกเพ่ิมประจ ากลุ่ม รายการสารเคมีที่ใช้และวิธีการเตรียม การจัดการของเสียอันตราย 
รวมถึงการจัดวางครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี และข้อควรระวังในการท า ปฏิบัติการ โดย
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่มาปฏิบัติงานใหม่ หรือผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานแทนสามารถปฏิบัติตามได้
อย่างมีถูกต้อง ประสิทธิภาพ ส่วนปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ
การให้บริการบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี ผู้เขียนจะกล่าวถึงในบทที่ 5 ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

บทท่ี 5 
 

ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไข กำรพัฒนำและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน และแนวทำงแก้ไข 
จากบทท่ี 4 ของคู่มือปฏิบัติงานการเตรียมบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี ผู้เขียนได้

กล่าวถึงเป้าหมายและเทคนิคการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างละเอียด ทั้งเป้าหมายในการ
ปฏิบัติงาน เทคนิคในการวางแผน/แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน เทคนิคในการปฏิบัติงานในแต่ละ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เทคนิคการท าให้ผู้รับบริการพึงพอใจ และจรรยาบรรณ/ คุณธรรม/ จริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในส่วนของการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนผู้เขียนได้กล่าวถึงแต่ละ
ขั้นตอนของแต่ละบทปฏิบัติการอย่างละเอียด มีการกล่าวถึงรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการ
วัสดุ อุปกรณ์ แจกเพ่ิมประจ ากลุ่ม รายการสารเคมีที่ใช้ วิธีการเตรียมและจ านวนที่เตรียม การจัดการ
ของเสียอันตราย รวมถึงการจัดวางครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี และข้อควรระวังในการท า
ปฏิบัติการ ในแต่ละบท ดังนั้นในบทที่ 5 ของคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมมาจาก
ประสบการณ์ในการท างาน ซึ่งในขณะปฏิบัติงานผู้เขียนพบว่า มีปัญหา อุปสรรค เกิดขึ้นบ้างแต่ไม่ถึง
ขั้นรุนแรง และได้เขียนถึงแนวทางแก้ไข รวมถึงการพัฒนาและข้อเสนอแนะ ส าหรับปรับปรุงและ
พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการเตรียมบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี จึงขอสรุป
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขเป็นประเด็น ดังต่อไปนี้ 
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  ตำรำงท่ี 5.1 แสดงปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานการเตรียมบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข 

1. ข้ันตอนกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนให้บริกำรบทปฏิบัติกำร  
1.1 หวัหน้าฝ่าย รับข้อมูลรายวิชา
ปฏิบัติการที่เปิดประจ าภาคการศึกษา 

1. ได้รับข้อมูลไม่ครบทุกรายวิชาที่ส านัก
วิชาเปิดให้มีการเรียนการสอนในภาค
การศึกษานั้น ๆ 
2. ข้อมูลที่ได้ไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ก าหนด
ห้องเรียน ไม่แจ้งวันที่เรียน ไม่แจ้งจ านวน
นักศึกษาที่เปิดรับ เป็นต้น 

1. ประสานกับส านักวิชา เพ่ือสอบถามข้อมูลรายวิชา
ปฏิบัติการที่เปิดสอนในภาคกการศึกษานั้น ๆ 
2. ประสานอาจารย์ผู้ประสานรายวิชา เพ่ือขอข้อมูล 
3. ตรวจสอบข้อมูลจ านวนนักศึกษาปัจจุบันแต่ละ
หลักสูตรจากหน้า website ศูนย์บริการการศึกษา 

1.2 ผู้ประสานรายวิชาปฏิบัติการหลัก
ชีวเคมรีับทราบการเปิดให้บริการ
รายวิชา 

ได้รับข้อมูลการเปิดรายวิชาล่าช้า ประสานงานโดยการสอบถามอาจารย์ผู้ประสาน
รายวิชาโดยตรง 

1.3 ผู้ประสานรายวิชาประสาน
อาจารย์ผู้ประสานรายวิชาเพ่ือขอรับ
คู่มือปฏิบัติการ และ มคอ.3 
 

ได้รับคู่มือ/ มคอ.3 ล่าช้า หรือได้รับคู่มือที่มี
รายละเอียดที่ไม่เป็นฉบับปัจจุบัน 

ประสานงานโดยการสอบถามอาจารย์ผู้ประสาน
รายวิชาโดยตรง 
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          ตำรำงที่ 5.1 (ต่อ) 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข 

1.4 ผู้ประสานรายวิชาด าเนินการ
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี 

1. ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และ
สารเคมี ไม่ทันตามเวลาต้องการใช้งาน 
2. สารเคมีบางตัว เช่น เอนไซม์ ต้องสั่ง
จากต่างประเทศ ใช้เวลานาน เป็นต้น 

1. สอบถามและขอยืมจากห้องปฏิบัติการอ่ืน ๆ 
2. ติดต่อประสานงานกับบริษัทผู้ขายโดยตรงเพ่ือให้เร่ง
ในการส่งของ 
3. วางแผนในการสั่งซื้อเป็นล่วงหน้า 

1.5 จัดท ารายงานการเตรียมความ
พร้อมการเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการ
ส าหรับบทปฏิบัติการรายวิชา
ปฏิบัติการหลักชีวเคมี 

การตรวจสอบด้านต่าง ๆ ทั้งคู่มือปฏิบัติ 
การ ห้องปฏิบัติการ ระบบสาธารณูปโภค 
วัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี และบุคลากร 
ไม่ครอบคลุมทุกรายการ 

ท าการตรวจสอบรายการตามแบบรายงานการเตรียม
ความพร้อมล่วงหน้า เพ่ือที่จะได้มีการตรวจสอบทุก
รายการอย่างครบถ้วน 

1.6 จัดท าก าหนดการเรียนการสอน 
โดยมีรายละเอียดวันเวลาที่เรียน 
รายชื่ออาจารย์ผู้สอน นักวิทยาศาสตร์ 
พนักงานวิทยาศาสตร์ และพนักงาน
ห้องทดลอง แต่ละห้องปฏิบัติการ 

จ านวนนักวิทยาศาสตร์ ไม่ เ พียงพอ 
ส าหรับการเป็นผู้ช่วยคุมปฏิบัติการ 1 
คน/ห้อง 

ประสานกับหัวหน้าฝ่าย เพ่ือติดต่อนักวิทยาศาสตร์ที่มี
ความรู้ หรือประสบการณ์สาขาชีวเคมี หรือที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือช่วยในการคุมปฏิบัติการ 

1.7 ตรวจสอบจ านวนและรายชื่อ
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

นักศึกษาบางคนลงทะเบียนไม่ ได้ ใน
ช่วงเวลาที่ก าหนด ท าให้รายชื่อนักศึกษา
ไม่ครบ 

ตรวจสอบจ านวนนักศึกษาปัจจุบันเพ่ือเปรียบเทียบกับ
จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน 
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    ตำรำงท่ี 5.1 (ต่อ) 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข 

1.8 จัดท าใบรายการใบรายการวัสดุ 
อุปกรณ์ 

จ านวนวัสดุในใบรายการไม่ตรงกับจ านวนที่
จัดไว้ในตะกร้า 

ท าการตรวจนับและเช็คจ านวนรายการวัสดุ อุปกรณ์
ในใบรายการให้ตรงกับในตะกร้าก่อนให้นักศึกษา
ตรวจนับ 

1.9 เตรียมห้องปฏิบัติการตามแนวทาง
โครงการ ESPReL 

1. ผู้ปฏิบัติงานยังเข้าใจในมาตรฐานความ
ปลอดภัยตามระบบ EPReL ไม่เพียงพอ 
2. ความพร้อมของห้องปฏิบัติการไม่ครบใน
ทุกองค์ประกอบ 

จัดให้มีการอบรมหรือสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับ
การอบรมรู้ด้านมาตรฐานความปลอดภัยตามระบบ
ESPReL และประเมิน ESPReL โดยท าแบบประเมิน
ตามตอบค าถามตามรายละเอียด ESPReL  Checklist 

1.10 เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ
ให้เป็นตามมาตรฐาน 5ส 

ความพร้อมของห้องปฏิบัติการ ไม่เหมาะ
ส าหรับการจัดตามระบบ 5ส ในทุกหัวข้อ 

จัดท าระบบประเมินตนเองตามระบบ 5ส และ
ด าเนินการในส่วนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

2. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรบทปฏิบัติกำร  
2.1 เตรียมใบงานส าหรับจัดเตรียม
สารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ ตามบทปฏิบัติการที่แสดง
ใน มคอ.3 และคู่มือปฏิบัติการให้
เพียงพอต่อการเรียนของนักศึกษา 

1. จัดท าใบงานไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน 
2. จัดท าใบงานให้พนักงานวิทยาศาสตร์
ล่าช้า 
3. รายการวัสดุ อุปกรณ์ที่ให้จัดตามใบงาน
มีไม่เพียงพอ 

1. ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการที่ให้เตรียมว่า
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
2. วางแผนในการส่งใบงานให้พนักงานวิทยาศาสตร์
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
3. ตรวจสอบรายการวัสดุอุปกรณีตามใบงานหากมีไม่
เพียงต่อติดต่อยืมจากห้องปฏิบัติการอ่ืน 
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   ตำรำงท่ี 5.1 (ต่อ) 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข 

2.2 จัดเตรียมครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ 
และสารเคมี ตามรายละเอียดในแต่ละ
บทปฏิบัติการ 

1. ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ไม่เพียงพอ 
2. ครุภัณฑ์เสีย ไม่สามารถใช้งานได้ 

1. ติดต่อยืมจากห้องปฏิบัติการอ่ืน 
2. แจ้งซ่อมไปงายฝ่ายบ ารุงรักษาเพ่ือด าเนินการซ่อม 

2.3 มีการทดสอบการใช้งานของครุภัณฑ์ 
และมีการทดสอบบทปฏิบัติการก่อนมี
การเรียนการสอนจริงในทุกบท
ปฏิบัติการ 

1. ครุภัณฑ์เสียระหว่างมีการทดสอบบท
ปฏิบัติ การ 
2.  การทดสอบบทปฏิบัติการได้ผลการ
ทดสอบไม่เป็นไปตามทฤษฎี 

1. ประสานนายช่างเทคนิคเพ่ือมาตรวจสอบ และ
ด าเนินการแจ้งซ่อม 
2. ตรวจสอบสภาพของสารเคมีก่อนเตรียม และ
ความถูกต้องของการเตรียมสารเคมี  
3. เปรียบเทียบผลการทดลองกับปีที่ผ่านมา 

2.4 จัดเตรียมข้อสอบย่อยแต่ละบท
ปฏิบัติการ ส าหรับแจกนักศึกษา  

1. ได้รับข้อสอบย่อยล่าช้า 
2. จ านวนข้อสอบย่อยไม่พอกับจ านวน
นักศึกษา 

1.ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนให้มีการส่งข้อสอบ
ย่อยล่วงหน้า 
2. นับจ านวนข้อสอบล่วงหน้า กรณีข้อสอบไม่พอให้ท า
ส าเนาเพ่ิมให้ครบตามจ านวนนักศึกษา 

2.5 เตรียมใบลงลายมือชื่อ และรายการ
อ่ืนๆ เช่น ใบรายการวัสดุอุปกรณ์ 
รายงานผลการทดลอง กุญแจ เป็นต้น 

นักศึกษากรอกรายละเอียดในใบรายการวัสดุ 
อุปกรณ์ ไม่ถูกต้อง 

1. กรอกใบรายการวัสดุ อุปกรณ์ เป็นตัวอย่าง 
2. ตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้งที่นักศึกษาส่งเอกสาร 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข 

2.6 บริการให้นักศึกษาเบิก-ยืมวัสดุ 
อุปกรณ์ ที่ต้องใช้เพ่ิมเติมจากที่จัดไว้ให้  

นักศึกษามีการเบิกรายการวัสดุ อุปกรณ์ 
เกินความจ าเป็น 

ก าหนดจ านวนการเบิกวัสดุ อุปกรณ์เพ่ิม 

2.7 เป็นผู้ช่วยคุมปฏิบัติการและให้
ค าแนะน าและตอบข้อซักถามของ
นักศึกษา ขณะเรียนปฏิบัติการตามความ
เหมาะสม 

1. นักศึกษาไม่เข้าใจวิธีท าการทดลอง 
2. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ขาดสื่อการสอนที่
จะท าให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

ให้มีการทดสอบก่อนเรียน เพ่ือที่นักศึกษาจะได้อ่าน
บทปฏิบัติการมาล่วงหน้า 

2.8 ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาในการแยก
ของเสียที่เกิดจากการทดลอง หรือสารเคมี 
วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้แล้วในห้องปฏิบัติการ  

1.  นักศึกษามีการทิ้ งของเสียจากการ
ทดลองไม่ถูกต้อง 
2. นักศึกษาไม่มีการบันทึกปริมาณของเสีย
ที่ทิ้งลงในภาชนะ 

1. จัดท ารายการของเสียประจ ารายวิชาปฏิบัติการ
หลักชีวเคมี และชี้แจงประเภทของเสียที่เกิดขึ้นใน
แต่ละบทปฏิบัติการก่อนมีการท าปฏิบัติการ 
2. เน้นย้ าให้นักศึกษาบันทึกปริมาณของของเสียทุก
ครั้งที่ท้ิงของเสียลงในภาชนะ 

2.9 รวบรวมแบบทดสอบย่อย รายงานผล
การทดลอง และ/หรือกรอกคะแนน และ
รวบรวมเอกสารดังกล่าวและจัดส่งเอกสาร
ให้ผู้รับผิดชอบ 

1. นักศึกษาไม่เขียนชื่อในแบบทดสอบย่อย 
2. นักศึกษาส่งรายงานผลการทดลองล่าช้า 

1. เน้นย้ านักศึกษาก่อนท าแบบทดสอบย่อยให้มีการ
เขียนชื่อ-สกุล และล าดับที่ให้ชัดเจน 
2. ก าหนดเวลาส่งรายงานผลการทดลองอย่าง
ชัดเจนและมีการหักคะแนนกรณีส่งล่าช้า 
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   ตำรำงท่ี 5.1 (ต่อ)  

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข 
2.10 กรณมีีครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ 
ช ารุด/สูญหาย ให้บันทึกรายการครุภัณฑ์ 
วัสดุ อุปกรณ์ช ารุด/สูญหาย 

นักศึกษากรอกข้อมูลในใบบันทึกรายการ
ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ช ารุด/ สูญหาย ไม่
ครบถ้วนโดยเฉพาะในช่องลงลายมือชื่อ
ผู้รับผิดชอบค่าเสียหาย 

ตรวจสอบการบันทึกใบบันทึกรายการครุภัณฑ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ช ารุด/ สูญหายทุกครั้งหลังจากที่นักศึกษา
กรอกและน าส่งเพื่อดูความถูกต้องและครบถ้วน 

2.11 ตรวจสอบและบันทึกการเข้าเรียน
บทปฏิบัติการของนักศึกษา 

นักศึกษาไม่ลงลายมือชื่อเข้าเรียนบท
ปฏิบัติการ 

ตรวจสอบการเข้าเรียนบทปฏิบัติการของนักศึกษา
โดยการนับจ านวนจริงในห้องเรียนเปรียบเทียบกับ
จ านวนนักศึกษาที่ ล งลายมือชื่ อ เข้ า เ รี ยนบท
ปฏิบัติการ 

2.12 กรณีมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนในห้องปฏิบัติ 
การให้บันทึกในแบบรายงานอุบัติเหตุ 

เมื่อเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยๆนักศึกษาไม่แจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทราบ 

แจ้งนักศึกษาให้ทราบว่ากรณีที่ เกิดอุบัติ เหตุใน
ห้องปฏิบัติการไม่ว่ าน้อยหรือมากจะต้องแจ้ ง
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทุกครั้ง 

2.13 จัดเก็บครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ 
สารเคมี หลังการใช้งาน พร้อมทั้งท า
ความสะอาดอย่างเรียบร้อย 

นักศึกษาไม่ท าความสะอาดครุภัณฑ์ หลัง
การใช้งาน 

แจ้งพนักงานวิทยาศาสตร์ และพนักงานห้องทดลอง
ให้มีการท าความสะอาดครุภัณฑ์ซ้ าอีกครั้งหลังการ
ใช้งานหรือก่อนเก็บเข้าตู้จัดเก็บ 
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   ตำรำงท่ี 5.1 (ต่อ) 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข 

2.14 บันทึกปริมาณของเสียที่เกิดข้ึนในจาก
การเรียนบทปฏิบัติการในแต่ละบท 
 

มีการทิ้งสารลงในภาชนะโดยไม่มีการ
บันทึกปริมาณ ท าให้ปริมาณของเสียใน
ภาชนะไม่ถูกต้อง 

ทวนสอบปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นกับปริมาณ
สารเคมีที่ใช้จริงในบทปฏิบัติการ 

3 ขั้นตอนกำรสรุปกำรให้บริกำรบทปฏิบัติกำร 

3.1 แจ้งให้นักศึกษาและอาจารย์ ประเมิน
ความพึงพอใจในการให้บริการห้องปฏิบัติการ 
แบบ Online ซึ่งสามารถเข้าไปประเมินได้ที่ 
http://cse.wu.ac.th /ระบบการประเมิน
ห้องปฏิบัติการ/นักศึกษา หรืออาจารย์ 

จ านวนนักศึกษาและอาจารย์ท าแบบ
ประเมินความพึงพอใจไม่ครบตามจ านวน 
 

1. แจ้งให้นักศึกษาและอาจารย์ถึงก าหนดเวลา
ท าแบบประเมิน 
2. แจ้งนักศึกษาให้ทราบถึงผลในกรณีที่ไม่ท า
แบบประเมินความพึงพอใจ 
3. แจ้งและส่งลิงค์แบบประเมินการให้บริการ 
ห้องปฏิบัติการให้อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติก าร
โดยตรง 

3.2 รวบรวมของเสียทั้งหมดที่เกิดข้ึนในทุก
บทปฏิบัติการส่งเข้าคลังของเสียกลางศูนย์
เครื่องมือฯ เพ่ือด าเนินการจัดการตามระบบ
การจัดการของเสียศูนย์เครื่องมือฯต่อไป 

1. ของเสียประเภทเดียวกัน มีการแยก
บรรจุภาชนะคนละใบกัน ท าให้มีจ านวน
ภาชนะบรรจุของเสียมากเกินไป 
2. มีการบรรจุของเสียในภาชนะปริมาณ
มากกว่าร้อยละ 80 ของปริมาตร 

1.  ถ่ายรวมของเสียประเภทเดียวกัน ลงใน
ภาชนะบรรจุเดียวกัน 
2. ท าการตรวจสอบปริมาตรที่บรรจุในภาชนะแต่
ละใบว่าบรรจุปริมาตรเกินร้อยละ 80 หรือไม่
กรณีท่ีเกินให้ท าการถ่ายออก และบรรจุใบใหม่ 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข 

3.3 ผู้ประสานรายวิชาและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
สรุปการให้บริการบทปฏิบัติการ หลังเสร็จสิ้น
การเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งมีรายการ
ต่าง ๆ ดังนี้ 

สรุปรายการต่าง ๆ หลังเสร็จสิ้นการ
ให้บริการบทปฏิบัติการส่งหัวหน้าฝ่าย
ล่าช้ากว่าก าหนด 

วางแผนการสรุปงานต่าง ๆ ล่วงหน้า และติดตาม
ก าหนดส่งงานจากหัวหน้าฝ่ายสม่ าเสมอ 

1) สรุปการเข้าเรียนบทปฏิบัติการของ
นักศึกษาตามใบลงลายมือชื่อนักศึกษา 

นักศึกษาลงลายมือชื่อเข้าเรียน
ปฏิบัติการไม่ครบ 

ทวนสอบการ เข้ า เ รี ยนบทปฏิบั ติ การของ
นักศึกษากับแบบทดสอบย่อยที่และรายงานผล
การทดลองที่ส่ง 

2) สรุปรายการวัสดุ อุปกรณ์ ช ารุด/สูญหาย มีการลงข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น รหัส
นักศึกษา รายการ จ านวนเงิน เป็นต้น 

ตรวจสอบและใส่รายละเอียดข้อมูลให้ถูกต้อง
จากรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียน 

3) สรุปภาระงานการให้บริการห้องปฏิบัติการ ข้อมูลภาระงานแต่ละคนอาจไม่ถูกต้อง ท าการตรวจสอบโดยสรุปเสร็จ และให้ผู้มีรายชื่อ
ทวนสอบภาระงานของตนเอง 

4) สรุป ปัญหา อุปสรรค ในการให้บริการบท
ปฏิบัติการ 

รวบรวมประเด็นปัญหาต่ าง  ๆ  ไม่
ครบถ้วน จากแหล่งที่สะท้อนถึงปัญหา
ในการให้บริการบทปฏิบัติการ 

ตรวจสอบ และรวบรวมประเด็นปัญหาที่มาจาก
ทุกช่องทางอย่างครบถ้วน จากนักวิทยาศาสตร์ 
และพนักงานวิทยาศาสตร์ผู้ช่วยคุมบทปฏิบัติการ 
จากแบบประเมินทั้งจากนักศึกษาและอาจารย์ 

  

   ตำรำงท่ี 5.1 (ต่อ) 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข 

5) สรุปต้นทุนรายวิชาปฏิบัติการ ในส่วนของ
ต้นทุนครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์ไม่สิ้นเปลือง 
วัสดุอุปกรณ์ สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์
ช ารุด/สูญหาย 

1. ต้นทุนวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีสูงเกิน
ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 
2. ส่งสรุปต้นทุนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
วัสดุ สารเคมี และวัสดุช ารุด ล่าช้า 

1. ตรวจสอบรายการที่มีราคาสูง และประสาน
อาจารย์ผู้สอนเพ่ือให้นักษาท าการทดลองร่วมกัน 
2. วางแผนการจัดท าล่วงหน้าและติดตามการ
ก าหนดส่งงานจากหัวหน้าฝ่ายอย่างเคร่งครัด 

6) สรุปจ านวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใน
ห้องปฏิบัติการ 

การบันทึกข้อมูลอุบัติ เหตุที่ เกิดขึ้นใน
ห้องปฏิบัติการ ไม่ครบถ้วน 

ตรวจสอบทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุเกิดข้ึนในห้อง 
ปฏิบัติการต้องการบันทึกในระบบ 
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5.2 แนวทำงกำรพัฒนำกำรให้บริกำรบทปฏิบัติกำร 
การให้บริการบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี โดยมีนักวิทยาศาสตร์ท าหน้าที่ในการ

ประสาน จัดเตรียม เป็นผู้ช่วยคุมปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ และสรุปการด าเนินการให้บริการ
ทั้งหมด โดยมีพนักงานวิทยาศาสตร์ และพนักงานห้องทดลองเป็นผู้ช่วยในการด าเนินการให้บริการ 
โดยมีอาจารย์ผู้ประสานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนคอยให้ค าปรึกษา เพ่ือให้การบริการที่ดี มี
ประสิทธิภาพ และนักศึกษาได้รับความรู้ และมีทักษะในการท าปฏิบัติการซึ่งนักศึกษาสามารถลงมือ
ปฏิบัติได้จริงมากที่สุด ดังนั้นความพร้อมการให้บริการในทุก ๆ ด้านส่งผลให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ส าเร็จตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์และผู้ที่เกี่ยวข้อง
จะต้องมีการพัฒนางานในการให้บริการบทปฏิบัติการในรายวิชาปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
ผู้รับบริการ ทั้งนักศึกษา และอาจารย์มีความพึงพอใจ นักศึกษาได้รับความรู้ และมีความปลอดภัยใน
การใช้บริการห้องปฏิบัติการ โดยแนวทางการพัฒนาการให้บริการบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการ
หลักชีวเคมี มีด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

5.2.1 ด้านบุคลากร ส่งเสริมให้ปัญหาบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้เข้ารับการอบรมเพ่ิมเติมความรู้
หัวข้อต่าง ๆ เช่น วิชาการเกี่ยวกับชีวเคมี ชีวโมเลกุล  การใช้งานครุภัณฑ์ทางด้านชีวเคมี ด้านความ
ปลอดภัย เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL การจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ตามมาตรฐาน 5ส ระบบการจัดการสารเคมี ระบบการจัดการของเสีย  การพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ 
เป็นต้น เนื่องจากในปัจจุบันมีนักศึกษานานาชาติเริ่มเข้ามาเรียน และใช้บริการห้องปฏิบัติการมากขึ้น 
ดังนั้นเพื่อให้สามารถสื่อสารและให้บริการห้องปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5.2.2 ด้านห้องปฏิบัติการ  มีการจัดการห้องปฏิบัติการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตาม
มาตรฐาน 5ส ตามพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการ และมีการลงพ้ืนที่ตรวจตามระบบ 5ส จัดให้มีการจัดการความ
ปลอดภัยตามระบบ ESPReL โดยน าห้องปฏิบัติการเข้ารับการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ESPReL 
ในระบบ Peer evaluation จัดท าขั้นตอนและระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ จัดท าระบบการจัดการ
ของเสียในห้องปฏิบัติการ ในรูปแบบ infographic เพ่ือความสะดวกในการเรียนรู้และสามารถปฏิบัติ
ไดจ้ริง 

5.2.3 ด้านครุภัณฑ์ จัดให้มีระบบการดูแล และจัดท าแผนการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ทุก  ๆ ภาค
การศึกษา รวมถึงจัดท าวิธีการใช้ครุภัณฑ์ประจ าเครื่องเป็นระบบ คิวอาร์โค้ด ให้นักศึกษาสามารถ
ดาวน์โหลด และเรียนรู้ไดด้้วยตนเอง เพ่ือลดการเวลาการอธิบายวิธีการใช้งานในห้องปฏิบัติการ 

5.2.4 ด้านสารเคมี ใช้สารเคมีปลอดภัยทดแทนสารเคมีอันตราย แต่ยังคงให้ผลการทดลอง
เหมือนเดิม มีลดปริมาณของเสียที่เกิดข้ึนในห้องปฏิบัติการ  
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ควรมีการจัดท าการประเมินความเสี่ยง จากการจัดการเรียนการสอนบทปฏิบัติการ

รายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี เพ่ือเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเตรียมบท
ปฏิบัติการ การท าปฏิบัติการ และการสัมผัสสารเคมี ควรมีการจัดท าการประเมินความเสี่ยงเพ่ือที่จะได้
ทราบสาเหตุของปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ระดับความรุนแรง และแนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือที่จะได้
แก้ปัญหานั้นทันท่วงที และป้องกันการเกิดปัญหาซ้ าอีก 

5.3.2 บางบทปฏิบัติการที่มีความซับซ้อนของขั้นตอนการท าปฏิบัติการ และมีครุภัณฑ์ไม่
เพียงพอในการท าปฏิบัติการทุกคน ควรจัดให้มีการสาธิตการท าปฏิบัติการ หรือการส่งตัวแทนกลุ่มใน
การท าปฏิบัติการ  

5.3.3 ครุภัณฑ์พ้ืนฐานที่ใช้ส าหรับบทปฏิบัติการบางรายการควรมีการจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับการจัดซื้อเพ่ิมเติมหรือทดแทน 

5.3.4 หน่วยงานควรมีการจัดสรรบุคลากรใหม่ หรือบุคลากรในสาขาอ่ืนที่ใกล้เคียงกันหมุนเวียน 
เพ่ือเรียนรู้งานในการให้บริการบทปฏิบัติการ รายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี เพ่ือที่จะสามารถ
ปฏิบัติงานทดแทนกันได้ กรณีท่ีบุคลากรไม่เพียงพอ 

 

กล่าวโดยสรุปส าหรับคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ในบทที่ 5 ผู้เขียนได้อธิบายถึงปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานการให้บริการบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี    
ซึ่งผู้เขียน เขียนจากประสบการณ์ ที่เกิดขึ้นและประสบมาระหว่างการให้บริการบทปฏิบัติการตั้งแต่
ขั้นตอนแรกคือขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนให้บริการบทปฏิบัติการ ขั้นตอนการด าเนินการบท
ปฏิบัติการ และขั้นตอนการสรุปการให้บริการบทปฏิบัติการ รวมถึงปัญหาที่มาจากผู้ที่เกี่ยวข้องจาก 
ทุกส่วน ทั้งปัญหาที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง และปัญหาที่ต้องให้ผู้มีประสบการณ์ หรือ
ผู้เชียวชาญในด้านต่าง ๆ ช่วยแก้ไข อีกท้ังยังได้เขียนถึงแนวทางการพัฒนาการให้บริการบทปฏิบัติการ 
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือการให้การบริการบทปฏิบัติการสามารถให้บริการได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และผ่านตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 
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ภำคผนวก 1 :  แผนผังหอ้งปฏิบัตกิำรคมี 
 

 

ภำคผนวก รำยกำร 
ภาคผนวก 1.1 แผนผังห้องปฏิบัติการเคมี หมายเลขคี่ 
ภาคผนวก 1.2 แผนผังห้องปฏิบัติการเคมี หมายเลขคู่ 

ภาคผนวก 1.1 แผนผังห้องปฏิบัติการเคมี หมายเลขคี่ 

ภาคผนวก 1.2 แผนผังห้องปฏิบัติการเคมี หมายเลขคู่ 
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ภำคผนวก 2 :  เอกสำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรของเสียภำยในห้องปฏิบัตกิำร 

ภำคผนวก รำยกำร 
ภาคผนวก 2.1 

 
แบบบันทึกข้อมูลสารเคมี และของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทดลอง/ทดสอบ/
วิจัย (CSE-HZW-01)          

ภาคผนวก 2.2 รายการของเสียประจ ารายวิชาปฏิบัติการ/งานวิจัย (CSE-HZW-02) 
ภาคผนวก 2.3 แบบบันทึกปริมาณของเสียชนิดของเหลว/ของเสียอันตรายชนิดพิเศษ  

(CSE-HZW-03) 
ภาคผนวก 2.4 แบบบันทึกปริมาณของเสียชนิดของแข็ง (CSE-HZW-04) 
ภาคผนวก 2.5 แบบรายงานการตรวจภาชนะจัดเก็บของเสียภายในห้องปฏิบัติการ 

 (CSE-HZW-08) 
ภาคผนวก 2.6 รายงานปริมาณของเสียประจ าห้องปฏิบัติการ/ห้องวิจัย (CSE-HZW-05) 
ภาคผนวก 2.7 แบบบันทึก Stock ปริมาณของเสียคลังของเสียกลาง ศูนย์เครื่องมือ 

 (CSE-HZW-06) 
ภาคผนวก 2.8         ข้อมูลปริมาณของเสียที่จัดเก็บในคลังของเสียกลาง ศูนย์เครื่องมือฯ 

    (CSE-HZW-07)                  
ภาคผนวก 2.9 แบบรายงานผลการตรวจภาชนะจัดเก็บของเสียประจ าคลังของเสียกลาง     

(CSE-HZW-09) 
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ภำคผนวก 2.1 แบบบันทึกข้อมูลสารเคมี และของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทดลอง/ทดสอบ/วิจัย 

 

 

 

 

 

ชื่อผู้ให้ข้อมูล........................................................................................ห้องปฏิบัติการ............................................................................................ส านักวิชา........................................................................................

เบอร์โทรติดต่อ…................................................................................e-mail address………........................................................................อาคาร.............................................................................ชั้น....................
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลสารเคมีท่ีใช้และของเสียท่ีเกิดจากแต่ละผลิตภัณฑ์หรือการทดลอง

ช่ือการทดลอง/ทดสอบ.......................................................................................

ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการทดลองทดสอบ.........................................................................................

ชื่อ ความเข้มข้น (mg/L) ปริมาณ (mL) ชื่อ ความเข้มข้น (mg/L) ปริมาณ (mL) ค่ามาตรฐาน ประเภทของเสีย

รวม รวม
หมายเหตุ: สามารถ Download แบบฟอร์มได้จาก http://cse.wu.ac.th

ลงช่ือ.................................................................ผู้บันทึก (วันท่ี.....................)                       ลงช่ือ.................................................................ผู้ประสานรายวิชา/ผู้วิจัย/ผู้ท าการทดลอง (วันท่ี.....................)  

สารเคมีท่ีใช้ ของเสียท่ีเกิดข้ึน จัดกลุ่มของเสียอันตราย

แบบฟอร์ม CSE-HZW-01

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลหน่วยงาน
แบบบันทึกข้อมูลสารเคมี และของเสียอันตรายท่ีเกิดข้ึนจากการทดลอง/ทดสอบ/วิจยั
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ภำคผนวก 2.2 รายการของเสียประจ ารายวิชาปฏิบัติการ/งานวิจัย (CSE-HZW-02) 

ล าดับท่ี การทดลอง/งานวิจยัเร่ือง ส่วนประกอบของของเสีย ประเภทของเสีย หมายเหตุ

                 วันท่ี .............../.................../................. วันท่ี .............../.................../.................

แบบฟอร์ม CSE-HZW-02 รายการของเสียประจ ารายวิชาปฏิบัติการ/งานวิจัย
วิชาปฎิบัติการ/งานวิจยัเร่ือง............................................................................................

ห้องปฏิบัติการ/ห้องวิจยั...................................................อาคาร..................................................................

    (                                                                   )
ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการของเสียประจ าห้องปฏิบัติการ      หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าห้องวิจัย



215 
 

 
 

ภำคผนวก 2.3 แบบบันทึกปริมาณของเสียชนิดของเหลว/ของเสียอันตรายชนิดพิเศษ (CSE-HZW-03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อห้องปฏิบัติการ/ห้องวิจัย..................................................................................................อาคาร.....................................................

วันท่ี

ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ:

ปริมาณ 

(mL)
ปริมาณ

สะสม (mL)

ปริมาณ 

(mL)

ปริมาณ

สะสม 

(mL)

ปริมาณ 

(mL)

ปริมาณ

สะสม 

(mL)

ปริมาณ 

(mL)

ปริมาณ

สะสม 

(mL)

ปริมาณ 

(mL)

ปริมาณ

สะสม 

(mL)

ปริมาณ 

(mL)

ปริมาณ

สะสม 

(mL)

ปริมาณ 

(mL)

ปริมาณ

สะสม 

(mL)

ปริมาณ 

(mL)

ปริมาณ

สะสม 

(mL)

ปริมาณ 

(mL)

ปริมาณ

สะสม 

(mL)

ปริมาณ 

(mL)

ปริมาณ

สะสม 

(mL)

ปริมาณ 

(mL)

ปริมาณ

สะสม 

(mL)

รวม
หมายเหตุ: ถังบรรจุของเสียท าจาก PE  บรรจุของเสียไมเ่กิน 80% ของปริมาตรบรรจุ เช่น ถังขนาด 20 ลิตร บรรจุของเสียสูงสุด 16 ลิตร หรือ 16,000 มลิลิลิตร / สามารถ Download แบบฟอร์มได้จาก http://cse.wu.ac.th

    ลงชื่อ.............................................ผู้รายงาน (วันท่ี......../........./........)                                ลงชื่อ...............................................หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าห้องวิจัย (วันท่ี......../........./........)            

L13L08-L09
ของเสียที่เป็นสารปรอท อนินท

รีย์ / อินทรีย์
ของเสียที่เป็นสารอาร์เซนิก

แบบฟอร์ม CSE-HZW-03  แบบบันทึกปริมาณของเสียชนิดของเหลว 

ลงชือ่ผู้บันทึก

ของเสียที่เป็นไอออนของโลหะ

หนักอ่ืน ๆ

L11L01 L02 L03 L04 L05-L06 L07

ของเสียที่เป็นกรด ของเสียที่เป็นเบส ของเสียที่เป็นเกลือ
ของเสียที่ประกอบด้วย

ฟอสฟอรัส/ฟลูออไรด์

ของเสียที่ประกอบด้วย 

ไซยาไนด์อนินทรีย์ / อินทรีย์
ของเสียที่ประกอบด้วยโครเมียม

L12
ของเสียประเภทออกซิไดซ์ซิงเอ

เจนต์
ของเสียประเภทรีดิวซ์ซิงเอเจนต์

L10
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ภำคผนวก 2.4 แบบบันทึกปริมาณของเสียชนิดของแข็ง (CSE-HZW-04) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อห้องปฏิบัติการ/ห้องวิจัย..................................................................................................อาคาร.....................................................

S03

Toxic waste ขยะติดเชือ้

ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ:

ปริมาณ (Kg)
ปริมาณสะสม

 (Kg)
ปริมาณ (Kg)

ปริมาณสะสม

 (Kg)
ปริมาณ (Kg)

ปริมาณสะสม

 (Kg)
ปริมาณ (Kg)

ปริมาณสะสม

 (Kg)
ปริมาณ (Kg)

ปริมาณสะสม

 (Kg)
ปริมาณ (Kg)

ปริมาณสะสม

 (Kg)
ปริมาณ (Kg)

ปริมาณสะสม

 (Kg)
ปริมาณ (Kg)

ปริมาณสะสม

 (Kg)

รวม

หมายเหตุ : ถังบรรจุของเสียชนิดของแข็ง ให้ใส่ถุงด าอย่างน้อย 2 ชั้น และใชก้ระดาษหนังสือพิมพ์ปูบริเวณก้นถุงก่อนท้ิงของเสียประเภทนี้

    ลงชื่อ.................................ผู้รายงาน (วันที.่......./........./........)                    ลงชื่อ..................................หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าห้องวิจัย (วันที.่......./........./........)            

ขวดพลาสติกขวดแก้ว เศษแก้ว Media ต่างๆcarcinogen (สารก่อมะเร็ง)

S07

ลงชื่อผู้บันทกึ

ขยะปนเป้ือนสารเคม ี

S05

แบตเตอร่ีและถ่านไฟฉาย ขยะติดเช้ือ ขยะปนเป้ือนสารเคมี 

แบบฟอร์ม CSE-HZW-04 แบบบันทึกปริมาณของเสียชนิดของแข็ง

S06

แบตเตอร่ี/ถ่านไฟฉาย

วันท่ี

S02 S04
เคร่ืองแก้วอุปกรณ์ปนเป้ือนสารเคมี

ท่ีแตกช ารุด
Organic wasteขวดสารเคมท่ีีใชห้มดแล้ว

S01
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ภำคผนวก 2.5 แบบรายงานการตรวจภาชนะจัดเก็บของเสียภายในห้องปฏิบัติการ (CSE-HZW-08) 
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ภำคผนวก 2.6 รายงานปริมาณของเสียประจ าห้องปฏิบัติการ/ห้องวิจัย (CSE-HZW-05) 
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 ภำคผนวก 2.7 แบบบันทึก Stock ปริมาณของเสียคลังของเสียกลาง ศูนย์เครื่องมือ (CSE-HZW-06) 

 
 

 

ประภทของเสีย :……………………………………………….

ล าดับ วันท่ีรับของเสีย ฝ่ายท่ีส่ง ส่วนประกอบของเสียปริมาณรับเข้า (ลิตร)ปริมาณสะสม (ลิตร) หมายเหตุ

แบบฟอร์ม  CSE-HZW-06 :  แบบบันทึก Stock ปริมาณของเสียคลังของเสียกลาง
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ภำคผนวก 2.8 ข้อมูลปริมาณของเสียที่จัดเก็บในคลังของเสียกลาง ศูนย์เครื่องมือฯ (CSE-HZW-07) 
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ภำคผนวก 2.9 แบบรายงานผลการตรวจภาชนะจัดเก็บของเสียประจ าคลังของเสียกลาง (CSE-HZW-09) 
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ภำคผนวก 3 : เอกสำรเกีย่วกบักำรเปิดให้บรกิำรบทปฏิบัตกิำรรำยวิชำปฏิบตักิำรหลกั   
ชีวเคม ี

ภำคผนวก รำยกำร 
ภาคผนวก 3.1 แบบภาระงานและรายวิชาปฏิบัติการประจ าภาคการศึกษา (ข้อมูลปี 1/2563) 
ภาคผนวก 3.2 มคอ.3 รายละเอียดวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี   
ภาคผนวก 3.3 ใบขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลรับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและก าหนดราคากลาง และรายงาน
การขอซื้อ/ ขอจ้าง 

ภาคผนวก 3.4 ใบแจ้งความต้องการขอซื้อ/ จ้าง 
ภาคผนวก 3.5 แบบรายงานการเตรียมความพร้อม 
ภาคผนวก 3.6 ก าหนดการเรียนการสอนบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี 
ภาคผนวก 3.7 ใบลงลายมือชื่อนักศึกษาเข้าเรียนปฏิบัติการ 
ภาคผนวก 3.8 ใบรายการใบรายการวัสดุ อุปกรณ์ ประจ ารายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี 
ภาคผนวก 3.9 แบบรายงานผลการทดสอบบทปฏิบัติการ 
ภาคผนวก 3.10 แบบบันทึกปริมาณของเสียชนิดของเหลว/ ของเสียอันตรายชนิดพิเศษ 
ภาคผนวก 3.11 แบบบันทึกปริมาณของเสียชนิดของแข็ง กรณีท่ีของเสียเป็นชนิดของแข็ง 
ภาคผนวก 3.12 ใบปะหน้าเอกสาร 
ภาคผนวก 3.13 ใบบันทึกครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์ช ารุด/สูญหาย 
ภาคผนวก 3.14 แบบรายงานปริมาณของเสียประจ าห้องปฏิบัติการ/ ห้องวิจัย 
ภาคผนวก 3.15 แบบสรุปการขาดเรียนปฏิบัติการของนักศึกษา 
ภาคผนวก 3.16 แบบรายชื่อนักศึกษาค่าวัสดุ อุปกรณ์ช ารุดเสียหาย 
ภาคผนวก 3.17 แบบสรุปภาระงานการให้บริการวิชาปฏิบัติการ 
ภาคผนวก 3.18 แบบสรุปปัญหาอุปสรรคการให้บริการห้องปฏิบัติการเพ่ือการเรียนการสอน 
ภาคผนวก 3.19 แบบการคิดราคาต้นทุนของแต่ละรายวิชาส าหรับการลงทุนทางครุภัณฑ์ 
ภาคผนวก 3.20 แบบการคิดราคาต้นทุนของแต่ละรายวิชาส าหรับค่าใช้จ่ายวัสดุ/ อุปกรณ์ไม่

สิ้นเปลือง                    
ภาคผนวก 3.21 แบบการคิดราคาต้นทุนของแต่ละรายวิชาส าหรับค่าใช้จ่ายวัสดุ/ อุปกรณ์

สิ้นเปลือง 
ภาคผนวก 3.22 แบบการคิดราคาต้นทุนของแต่ละรายวิชาส าหรับค่าใช้จ่ายวัสดุ/ อุปกรณ์ช ารุด    

สูญหาย 
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ภำคผนวก 3.1 แบบภาระงานและรายวิชาปฏิบัติการประจ าภาคการศึกษา (ข้อมูลปี 1/2563) 
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ภำคผนวก 3.2 มคอ.3 รายละเอียดวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี   
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ภำคผนวก 3.3 ใบขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลรับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและก าหนดราคากลาง และรายงานการขอซื้อ/ ขอจ้าง 
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ภำคผนวก 3.4 ใบแจ้งความต้องการขอซ้ือ/ จ้าง 
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ภำคผนวก 3.5 แบบรายงานการเตรียมความพร้อม 
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ภำคผนวก 3.6 ก าหนดการเรียนการสอนบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี 
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ภำคผนวก 3.7 ใบลงลายมือชื่อนักศึกษาเข้าเรียนปฏิบัติการ 
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ภำคผนวก 3.8 ใบรายการใบรายการวัสดุ อุปกรณ์ ประจ ารายวิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมี 
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ภำคผนวก 3.9 แบบรายงานผลการทดสอบบทปฏิบัติการ 
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ภำคผนวก 3.10 แบบบันทึกปริมาณของเสียชนิดของเหลว/ของเสียอันตรายชนิดพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อห้องปฏิบัติการ/ห้องวิจัย..................................................................................................อาคาร.....................................................

วันท่ี

ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ:

ปริมาณ 

(mL)
ปริมาณ

สะสม (mL)

ปริมาณ 

(mL)

ปริมาณ

สะสม 

(mL)

ปริมาณ 

(mL)

ปริมาณ

สะสม 

(mL)

ปริมาณ 

(mL)

ปริมาณ

สะสม 

(mL)

ปริมาณ 

(mL)

ปริมาณ

สะสม 

(mL)

ปริมาณ 

(mL)

ปริมาณ

สะสม 

(mL)

ปริมาณ 

(mL)

ปริมาณ

สะสม 

(mL)

ปริมาณ 

(mL)

ปริมาณ

สะสม 

(mL)

ปริมาณ 

(mL)

ปริมาณ

สะสม 

(mL)

ปริมาณ 

(mL)

ปริมาณ

สะสม 

(mL)

ปริมาณ 

(mL)

ปริมาณ

สะสม 

(mL)

รวม
หมายเหตุ: ถังบรรจุของเสียท าจาก PE  บรรจุของเสียไมเ่กิน 80% ของปริมาตรบรรจุ เช่น ถังขนาด 20 ลิตร บรรจุของเสียสูงสุด 16 ลิตร หรือ 16,000 มลิลิลิตร / สามารถ Download แบบฟอร์มได้จาก http://cse.wu.ac.th

    ลงชื่อ.............................................ผู้รายงาน (วันท่ี......../........./........)                                ลงชื่อ...............................................หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าห้องวิจัย (วันท่ี......../........./........)            

L13L08-L09
ของเสียที่เป็นสารปรอท อนินท

รีย์ / อินทรีย์
ของเสียที่เป็นสารอาร์เซนิก

แบบฟอร์ม CSE-HZW-03  แบบบันทึกปริมาณของเสียชนิดของเหลว 

ลงชือ่ผู้บันทึก

ของเสียที่เป็นไอออนของโลหะ

หนักอ่ืน ๆ

L11L01 L02 L03 L04 L05-L06 L07

ของเสียที่เป็นกรด ของเสียที่เป็นเบส ของเสียที่เป็นเกลือ
ของเสียที่ประกอบด้วย

ฟอสฟอรัส/ฟลูออไรด์

ของเสียที่ประกอบด้วย 

ไซยาไนด์อนินทรีย์ / อินทรีย์
ของเสียที่ประกอบด้วยโครเมียม

L12
ของเสียประเภทออกซิไดซ์ซิงเอ

เจนต์
ของเสียประเภทรีดิวซ์ซิงเอเจนต์

L10



234 
 

 
 

ภำคผนวก 3.11 แบบบันทึกปริมาณของเสียชนิดของแข็ง  

ภำคผนวก 3.12 ใบปะหน้าเอกสาร 

 

ชื่อห้องปฏิบัติการ/ห้องวิจัย..................................................................................................อาคาร.....................................................

S03

Toxic waste ขยะติดเชือ้

ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ: ส่วนประกอบ:

ปริมาณ (Kg)
ปริมาณสะสม

 (Kg)
ปริมาณ (Kg)

ปริมาณสะสม

 (Kg)
ปริมาณ (Kg)

ปริมาณสะสม

 (Kg)
ปริมาณ (Kg)

ปริมาณสะสม

 (Kg)
ปริมาณ (Kg)

ปริมาณสะสม

 (Kg)
ปริมาณ (Kg)

ปริมาณสะสม

 (Kg)
ปริมาณ (Kg)

ปริมาณสะสม

 (Kg)
ปริมาณ (Kg)

ปริมาณสะสม

 (Kg)

รวม

หมายเหตุ : ถังบรรจุของเสียชนิดของแข็ง ให้ใส่ถุงด าอย่างน้อย 2 ชั้น และใชก้ระดาษหนังสือพิมพ์ปูบริเวณก้นถุงก่อนท้ิงของเสียประเภทนี้

    ลงชื่อ.................................ผู้รายงาน (วันที.่......./........./........)                    ลงชื่อ..................................หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าห้องวิจัย (วันที.่......./........./........)            

ขวดพลาสติกขวดแก้ว เศษแก้ว Media ต่างๆcarcinogen (สารก่อมะเร็ง)

S07

ลงชื่อผู้บันทึก

ขยะปนเป้ือนสารเคม ี

S05

แบตเตอร่ีและถ่านไฟฉาย ขยะติดเช้ือ ขยะปนเป้ือนสารเคมี 

แบบฟอร์ม CSE-HZW-04 แบบบันทึกปริมาณของเสียชนิดของแข็ง

S06

แบตเตอร่ี/ถ่านไฟฉาย

วันท่ี

S02 S04
เคร่ืองแก้วอุปกรณ์ปนเป้ือนสารเคมี

ท่ีแตกช ารุด
Organic wasteขวดสารเคมท่ีีใชห้มดแล้ว

S01
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ภำคผนวก 3.13 ใบบันทึกครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์ช ารุด/สูญหาย 
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ภำคผนวก 3.14 แบบรายงานปริมาณของเสียประจ าห้องปฏิบัติการ/ห้องวิจัย 

 

ชื่อห้องปฏิบัติการ.........................................................หลักสูตร...........................................................ฝ่าย.......................................................
เบอร์โทรติดต่อ…...........................................e-mail address………........................................อาคาร..........................................ชั้น...............

             ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว…................................................................................ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการของเสียประจ า
         ห้องปฏิบัติการ/ห้องวิจัย………..........................................หลักสูตร................................................. ฝ่าย................................................
        ขอแจ้งข้อมูลของเสียอันตรายท่ีเกิดข้ึนรายเดือนจากกิจกรรมภายในห้องปฏิบัติการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

รหัสของเสีย ปริมาณ หน่วย หมายเหตุ
L01 ของเสียท่ีเป็นกรด ลิตร
L02 ของเสียท่ีเป็นเบส ลิตร
L03 ของเสียท่ีเป็นเกลือ ลิตร
L04 ของเสียท่ีประกอบไปด้วยฟอสฟอรัส/ฟลูออไรด์ ลิตร

L05-06 ของเสียท่ีประกอบไปด้วยไซยาไนด์อนินทรีย์/อินทรีย์ ลิตร
L07 ของเสียท่ีประกอบไปด้วยโครเมียม ลิตร

L08-09 ของเสียท่ีเป็นสารปรอทอนินทรีย์/อินทรีย์ ลิตร
L10 ของเสียท่ีเป็นสารอาร์เซนิก ลิตร
L11 ของเสียท่ีเป็นไอออนของโลหะหนักอ่ืน ๆ ลิตร
L12 ของเสียประเภทออกซิไดซ์ซิงเอเจนต์ ลิตร
L13 ของเสียประเภทรีดิวซ์ซิงเอเจนต์ ลิตร
L14 ของเสียท่ีเผาไหม้ได้ ลิตร
L15 ของเสียท่ีเป็นน้ ามัน ลิตร
L16 ของเสียท่ีเป็นฮาโลเจน ลิตร
L17 ของเสียท่ีเป็นของเหลวอินทรีย์ท่ีประกอบด้วยน้ า ลิตร
L18 ของเสียท่ีเป็นสารไวไฟ ลิตร
L19 ของเสียท่ีมีสารท่ีท าให้ภาพคงตัว ลิตร
L20 ของเสียท่ีเป็นสารระเบิดได้ ลิตร
L21 ของเสียท่ีเป็นสารกัมมันตรังสี ลิตร
L22 ของเสียท่ีมีจุลินทรีย์ ลิตร
L23 ของเสีย EtBr ชนิดของเหลว ลิตร

รหัสของเสีย ปริมาณ หน่วย หมายเหตุ
S01 ขวดสารเคมีท่ีใชห้มดแล้ว      - ขวดแก้ว กิโลกรัม

กิโลกรัม
S02 เคร่ืองแก้วและขวดสารเคมีท่ีแตก กิโลกรัม
S03 Toxic Waste กิโลกรัม
S04 Organic Waste กิโลกรัม
S05 ขยะปนเป้ือนสารเคมี กิโลกรัม
S06 กิโลกรัม
S07 กิโลกรัม

 ของเสีย EtBr ชนิดของแข็ง กิโลกรัม

                 วันท่ี .............../.................../................. วันท่ี .............../.................../.................

ประเภทของเสีย

ของเสียท่ีเป็นของแข็ง 

ประเภทของเสีย

                 (                                                               )       (                                                                   )

ขยะติดเชื้อ
แบตเตอร่ี/ถ่านไฟฉาย

แบบฟอร์ม CSE-HZW-05

รายงานปริมาณของเสียประจ าห้องปฏิบัติการ/ห้องวิจัย
ประจ าภาคการศึกษาท่ี......................................ปีการศึกษา..................................................

ข้อมูลหน่วยงาน : ....................................................................................มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการของเสียประจ าห้องปฏิบัติการ          หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าห้องวิจัย

                      - ขวดพลาสติก
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ภำคผนวก 3.15 แบบสรุปการขาดเรียนปฏิบัติการของนักศึกษา 

 

ภำคผนวก 3.16 แบบรายชื่อนักศึกษาค่าวัสดุ อุปกรณ์ช ารุดเสียหาย 
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ภำคผนวก 3.17 แบบสรุปภาระงานการให้บริการวิชาปฏิบัติการ 
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ภำคผนวก 3.18 แบบสรุปปัญหาอุปสรรคการให้บริการห้องปฏิบัติการเพ่ือการเรียนการสอน 
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ภำคผนวก 3.19 แบบการคิดราคาต้นทุนของแต่ละรายวิชาส าหรับการลงทุนทางครุภัณฑ์ 

ภำคผนวก 3.20 แบบการคิดราคาต้นทุนของแต่ละรายวิชาส าหรับค่าใช้จ่ายวัสดุ/อุปกรณ์ไม่สิ้นเปลือง 
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ภำคผนวก 3.21 แบบการคิดราคาต้นทุนของแต่ละรายวิชาส าหรับค่าใช้จ่ายวัสดุ/อุปกรณ์
สิ้นเปลือง 

 

  ภำคผนวก 3.22 แบบการคิดราคาต้นทุนของแต่ละรายวิชาส าหรับค่าใช้จ่ายวัสดุ/ 
อุปกรณ์ช ารุด สูญหาย 
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ประวัติผู้เขียน 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อ-สกุล   นางกาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล 

วัน เดือน ปีเกิด  25 มกราคม พ.ศ. 2513 

สถำนที่เกิด  อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที่อยู่ปัจจุบัน  2/1 หมู่ 12 ต าบลท่าข้ึน อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
    โทร. 081 788 4224 ,E-mail: ckanchur@wu.ac.th 

สถำนทีท่ ำงำน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
    เลขที่ 222 ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประวัติกำรศึกษำ 
 

วุฒิการศึกษา สาขา ชื่อสถาบัน 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  เคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2548 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  เคมี-ชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2535 
 

 ต ำแหน่งและสถำนที่ท ำงำน  

 พ.ศ. 2540-2559       นักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการ  
         ศูนย์เครื่องมือฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน    นักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  
         ศูนย์เครื่องมือฯมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ควำมถนัด      วิชาทางด้านชีวเคมี เคมีอินทรีย์ ด้านการจัดการความปลอดภัยใน 
          หอ้งปฏิบัติการ และการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ 
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