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บทที่ 1  
 

บทน า 
 

1.1 ความส าคัญ/ความจ าเป็น (ภูมิหลัง) 
 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหน่วยงานที่
ให้บริการการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการแก่นักศึกษาทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา อีกทั้ง
สนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้รับ
มาตรฐานคุณภาพระดับสากล รวมทั้งเป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบในด้านความปลอดภัย มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  ด้วยภารกิจการให้บริการห้องปฏิบัติการเป็นแบบการรวมบริการ
ทั้งการเรียนการสอน งานวิจัย และการบริการวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ จึงส่งผลให้แต่ละปีมี
ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการจ านวนมาก ทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย 
และผู้รับบริการจากหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะการให้บริการการเรียนการสอนปฏิบัติการระดับ
ปริญญาตรีทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ที่เปิด
ให้บริการรายวิชาปฏิบัติการ จ านวน 503 รายวิชา จ านวน 142 ห้องปฏิบัติการ (ข้อมูลปีการศึกษา 
2563)  

นอกจากห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่มาใช้
บริการห้องปฏิบัติการแล้ว นักวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นผู้ประสานรายวิชาก็มีบทบาท
ส าคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
ตลอดจนถึงการด าเนินงานและการสรุปผลการด าเนินงานการให้บริการห้องปฏิบัติการ เพ่ือสนับสนุน
ให้นักศึกษาและผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้และใช้บริการห้องปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้
ประสานรายวิชาจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงาน ทั้งทางทฤษฎี ปฏิบัติการ ตลอดถึงการใช้
งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สามารถให้ค าแนะน าการใช้งานให้กับนักศึกษา และผู้มาใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการได้ เช่นเดียวกับรายวิชาปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล (Molecular Genetics 
Laboratory) ซึ่งเป็นรายวิชาปฏิบัติการบังคับของนักศึกษาระดับปริญญาตรีระดับชั้นปีที่ 3 ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 12 บทปฏิบัติการ แต่ละบทปฏิบัติการมีความหลากหลายทั้งเนื้อหาทฤษฎี 
วิธีการท าปฏิบัติการ รวมทั้งมีข้ันตอนการเตรียมบทปฏิบัติที่มีความซับซ้อนทั้งครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
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วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี เนื่องจากเป็นรายวิชาที่ศึกษาในระดับโมเลกุลของสารชีวโมเลกุลต่าง ๆ ที่
มีความสัมพันธ์กันภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต โดยเน้นศึกษาโครงสร้าง การท างานของยีน (gene) ดีเอ็น
เอ (DNA) อาร์เอ็นเอ (RNA) และโปรตีน (Breaker & Joyce, 2014, p. 10559) โดยสารเคมีที่ใช้มี
ความเข้มข้นระดับนาโนกรัม และใช้ในปริมาณน้อย ๆ ระดับไมโครลิตร มีราคาแพง และที่ส าคัญ
สารเคมีบางรายการไม่มีผลิตในประเทศไทย จึงต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเพ่ือ
จัดซื้อสารเคมใีห้ทันเวลากับการเรียนปฏิบัติการ อีกท้ังสารเคมีบางชนิดมีความเป็นพิษต่อสุขภาพ เช่น 
เป็นสารก่อการกลายพันธุ์ เป็นต้น นักวิทยาศาสตร์หรือผู้ปฏิบัติงานจึงต้องทราบวิธีการปฏิบัติงานที่ถูก
วิธีเพ่ือให้เกิความปลอดภัยทั้งต่อผู้ปฏิบัติงาน นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหาแนวทางการ
จัดเก็บและการก าจัดสารอันตรายให้ถูกต้องตามระบบการจัดการของเสีย นอกจากนี้แต่ละบท
ปฏิบัติการใช้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เฉพาะทางหลายชนิด เช่น เครื่องวัดปริมาณและคุณภาพดีเอ็นเอ 
เครื่องเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอ เครื่องแยกขนาดดีเอ็นเอและโปรตีน เป็นต้น ซึ่งเป็นเครื่องมือขั้นสูงมีความ
ซับซ้อนในการใช้งาน นักศึกษาที่ใช้งานต้องอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์อย่าง
ใกล้ชิด นักวิทยาศาสตร์หรือผู้ประสานรายวิชาจึงต้องมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการ
ให้บริการการเรียนการสอนปฏิบัติการรายวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของคณาจารย์ ในการสอนปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นักศึกษาสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทั้งงานวิจัยและงานวิชาการได้อย่างเหมาะสม เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ 
ความสามารถ และมีทักษะในการค้นคว้าวิจัยและการท าปฏิบัติการ เป็นบุคลากรทางการศึกษา 
นักวิชาการ และนักวิจัยที่มีคุณภาพทั้งภาครัฐและเอกชนที่ตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐในการที่จะ
พัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป 

ดังนั้นจากเหตุผลความส าคัญและความจ าเป็นดังกล่าวข้องต้น จึงน ามาเขียนเป็นคู่มือการ
เตรียมบทปฏิบัติการรายวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพ่ือเป็นแนวทาง
ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
เพ่ือให้นักศึกษา คณาจารย์และผู้ที่รับบริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการห้องปฏิบัติการ สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีคู่มือปฏิบัติงานการเตรียมบทปฏิบัติการรายวิชา
ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพ่ือใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานการเตรียมบทปฏิบัติการรายวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

1.2.2 เพ่ือเป็นแนวทางให้เพื่อนผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานแทนกันได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
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1.2.3 เพ่ือให้นักศึกษา คณาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการใช้บริการห้อง 
ปฏิบัติการ 

 
1.3 ประโยชน์ของการศึกษา 

1.3.1 ได้คู่มือปฏิบัติงานเพ่ือใช้ในการเตรียมบทปฏิบัติการรายวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

1.3.2 ได้คู่มือปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานแทนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.3.3 ได้คู่มือปฏิบัติงานในการบริการห้องปฏิบัติการเพ่ือให้นักศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่
เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการใช้บริการห้องปฏิบัติการ 

 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

คู่มือปฏิบัติงานการเตรียมบทปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ฉบับนี้จัดท าขึ้นตามแนวทางการบริหารจัดการของรายวิชาปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) เพ่ือจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการให้สอดคล้องและเป็นไป
ตามแผนของหลักสูตร ภายใต้การด าเนินงานของห้องปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยมีนักวิทยาศาสตร์ ผู้ประสานรายวิชาเป็นผู้ปฏิบัติงานให้บริการกับอาจารย์ผู้ประสาน
รายวิชาและนักศึกษาตามหลักห้องปฏิบัติการปลอดภัยภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of Safety Practice of Research 
Laboratory in Thailand “ESPReL”) เพ่ือเป็นการปลูกฝังทักษะต่าง ๆ ด้านการปฏิบัติการ ตลอด 
จนคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา 
ซึ่งการด าเนินงานเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับแจ้งการเปิดรายวิชาจาก
อาจารย์ผู้ประสานรายวิชา จนสิ้นสุดการประเมินผลการให้บริการ โดยคู่มือฉบับนี้แบ่งขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานหลักออกเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย  

(1) การเตรียมความพร้อมก่อนให้บริการบทปฏิบัติการ  
(2) ขั้นตอนการด าเนินการบทปฏิบัติการ จ านวน 12 บทปฏิบัติการ  
(3) ขั้นตอนการสรุปการให้บริการบทปฏิบัติการ  
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1.5 ค านิยาม/ค าจ ากัดความ 
 บทปฏิบัติการ หมายถึง เนื้อหาตอนหนึ่ง ๆ ที่มีเนื้อหาทฤษฎี และขั้นตอนการท าการทดลอง

เพ่ือพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามทฤษฎี หรือเพ่ือฝึกฝนให้เกิดความช านาญ 
พลาสมิด (Plasmid) หมายถึง สารพันธุกรรมที่อยู่นอกโครโมโซมของแบคทีเรีย มีขนาด

ต้ังแต่ไม่ก่ีพันคู่เบสจนถึงมากกว่าแสนคู่เบส มีโครงสร้างเป็นวงแหวนเกลียวคู่ และบางกรณีจะอยู่ในรูป
ของวงกลม (สุรินทร์ ปิยโชคณากุล, 2536, น. 85) 

อิเล็กโทรโฟรีซิส (Electrophoresis) หมายถึง เทคนิคที่ใช้แยก วิเคราะห์สารที่มีประจุ
ไฟฟ้า เช่น กรดอะมิโน โปรตีน และ กรดนิวคลีอิก โดยอาศัยหลักการการเคลื่อนที่ของตัวอย่างผ่าน
ตัวกลางโดยใช้สนามไฟฟ้า (Fritsch &  Krause, 2003, p 2055) 

ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส (Polymerase Chain Reaction) หมายถึง กระบวนการ
สังเคราะห์ชิ้นส่วนดีเอ็นเอในหลอดทดลอง ซึ่งเป็นกระบวนการที่เลียนแบบกระบวนการสังเคราะห์ 
ดีเอ็นเอในสิ่งมีชีวิต 

เอนไซม์ตัดจ าเพาะ (Restriction Enzyme) หมายถึง เอนไซม์ตัดดีเอ็นเอในต าแหน่งที่มี
ล าดับเบสจ าเพาะ ท าให้ได้ปลายดีเอ็นเอ 2 แบบ คือ ปลายเหนียว (sticky end) ซึ่งเป็นปลายที่มีสาย
ดีเอ็นเอสายหนึ่งยื่นออกมา และปลายเรียบ (blunt end) ซึ่งเป็นปลายที่ไม่มีการยื่นออกมาของสายดี
เอ็นเอ เมื่อตัดดีเอ็นเอ 2 ตัวอย่างด้วยเอนไซม์ชนิดเดียวกัน ท าให้ดีเอ็นเอทั้งสองนั้นเชื่อมต่อกันได้พอดี 
ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในงานด้านพันธุวิศวกรรม (สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, 2545, น. 42 ) 

เอนไซม์ดีเอ็นเอไลเกส (DNA ligase) หมายถึง เอนไซม์ท าหน้าที่เชื่อมต่อปลายของดีเอ็นเอ 2 
ตัวอย่างโดยสร้างพันธะฟอสโฟไดเอสเทอร์ ในงานด้านพันธุวิศวกรรมดีเอ็นเอไลเกสท าหน้าที่เชื่อมต่อ
ปลายของดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการกับดีเอ็นเอพาหะหลังจากถูกตัดด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะ
เพ่ือให้ดีเอ็นเอนั้นสามารถแสดงออกในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต (Shuman, 2009, p. 17365) 

การโคลน (Clone) หมายถึง การเพ่ิมจ านวนเซลล์ให้มีปริมาณมากขึ้น โดยการแบ่งตัวจาก
เซลล์ตั้งต้นหนึ่งเซลล์ ท าให้ผลผลิตที่ได้มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนเซลล์ตั้งต้น  

SDS-polyacrylamide gel electrophoresis หมายถึง เทคนิคที่ใช้ศึกษาขนาดโมเลกุล
ของพอลิเพปไทด์สายเดี่ยว และดูความบริสุทธิ์ของโปรตีน 

ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบย้อนกลับ (Reverse Transcriptase Polymerase 
Chain Reaction) เป็นเทคนิคที่ใช้ในการเพ่ิมจ านวนดีเอ็นเอที่ต้องการศึกษาอย่างจ าเพาะและ
สามารถติดตามวัดปริมาณการเพ่ิมจ านวนของดีเอ็นเอเป้าหมายได้ในทุก ๆ รอบของการเพิ่มจ านวนใน
ขณะที่ปฏิกิริยาก าลังด าเนินอยู่ ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดปฏิกิริยา 
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โดยสรุปในบทที่ 1 เป็นการกล่าวถึงความเป็นมาของการเขียนคู่มือ เพ่ือให้ผู้อ่านและ
ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงเหตุผลความจ าเป็น วัตถุประสงค์ของการศึกษา ประโยชน์ของการศึกษา 
ขอบเขตของการศึกษา และนิยามค าศัพท์ของการเขียนคู่มือปฏิบัติงานการเตรียมบทปฏิบัติการ
รายวิชาปฏิบัติการพันธุศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นรายวิชาที่มีความเฉพาะเจาะจง
ในการเตรียมตัวอย่าง การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมความ
พร้อมก่อนให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการบทปฏิบัติการทั้ง 12 บทปฏิบัติการ และขั้นตอนการสรุป
การให้บริการห้องปฏิบัติการ นักศึกษาและอาจารย์ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ และสามารถฝึกทักษะ
ปฏิบัติการเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร โดยมีนักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการให้
การสนับสนุนการใช้ห้องปฏิบัติการ ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างละเอียดของนักวิทยาศาสตร์ และ
โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะกล่าวถึงต่อไปในบทที่ 2



 
 

 

บทท่ี 2  
 

หน้าที่ความรับผิดชอบและโครงสร้างการบริหารจัดการ 
 

2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
2.1.1 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

ผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่ วไป 
ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น มีหน้าที่ในการให้บริการการเรียน
การสอนและงานวิจัยในห้องปฏิบัติการ จัดท ามาตรฐานครุภัณฑ์การศึกษา จัดซื้อจัดจ้างวัสดุการศึกษา 
และงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ งานบริการวิชาการ และงานสนับสนุนอ่ืน ๆ ในห้องปฏิบัติการ ซึ่ง
ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ  ในการให้บริการนักเรียน นักศึกษา 
และสนับสนุนงานสายวิชาการ มีความเชี่ยวชาญ ความรู้ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ และมีทักษะ
ในการบริหารจัดการ ทั้งการประสานงาน การวางแผนด าเนินงาน การเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ 
ในห้องปฏิบัติการ และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบของ
หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้สามารถให้บริการของห้องปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความพึงพอใจต่อผู้รับบริการให้มากที่สุด และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายขององค์กร 

 
2.1.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

นักวิทยาศาสตร์ผู้ประสานรายวิชาบทปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล มีภาระงาน
หลักในสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ให้บริการห้องปฏิบัติการ เตรียมความพร้อม 
และด าเนินการการเรียนการสอนปฏิบัติการภายใต้ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ มาตรฐานความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ตามโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศไทย (ESPReL) และมาตรฐานห้องปฏิบัติการตามหลัก 5ส นอกเหนือจากการเรียนการสอน
แล้ว นักวิทยาศาสตร์ผู้ประสานบทปฏิบัติการยังมีภาระงานอื่น ๆ อีกหลายด้าน เพ่ือสนับสนุนงานการ
เรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ ซึ่งต้องอาศัยทักษะ ประสบการณ์ในการท างาน และความรับผิดชอบ
ในงานที่ท าเป็นอย่างยิ่ง โดยสามารถแบ่งงานที่รับผิดชอบของต าแหน่งออกเป็นด้านต่าง  ๆ ตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ดังต่อไปนี้
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2.1.2.1 ด้านการเรียนการสอนปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และจัดระบบงานห้องปฏิบัติการ เพ่ือเตรียม

ให้บริการห้องปฏิบัติการ โดยส ารวจความพร้อมของสถานที่ บุคลากร ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วัสดุ 
อุปกรณ์ และสารเคมี ระบบสาธารณูปโภค และสื่อโสตทัศนูปกรณ ์

(2) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ปัญหาหรือวิธีแก้ปัญหาเพื่อน าไปสู่การพัฒนาระบบงานของฝ่ายห้องปฏิบัติการ 

(3) จัดท าขั้นตอน และวิธีการใช้งาน พร้อมทั้งวิธีการดูแลรักษาเบื้องต้นของ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งแจ้งซ่อมกรณีช ารุด หรือแจ้งแทงจ าหน่ายพัสดุกรณี
ที่หมดสภาพการใช้งาน หรือมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน 

(4) ควบคุมดูแลนักศึกษาขณะท าปฏิบัติการให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยตามหลัก
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

(5) เตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการด้านต่าง ๆ เช่น ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ 
สารเคมี และตัวอย่างต่าง ๆ เป็นต้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในบทปฏิบัติการ 

(6) ทดสอบบทปฏิบัติการร่วมกับอาจารย์ผู้สอนบทปฏิบัติการ เพ่ือให้ได้
กระบวนการและข้อมูลที่เก่ียวข้องก่อนนักศึกษาเรียนปฏิบัติการ 

(7) จัดเตรียมข้อมูลด้านการบริการห้องปฏิบัติการแก่นักศึกษา เช่น การจัดกลุ่ม
นักศึกษาในแต่ละห้องปฏิบัติการ และแจ้งตารางก าหนดการการเรียนการสอน เป็นต้น 

(8) ควบคุมและตรวจสอบความพร้อมของครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี
ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ 

(9) ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สารเคมีที่เกี่ยวข้อง และตั้งงบประมาณ
ส าหรับจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ช ารุด 

(10) จัดเตรียมใบงานให้พนักงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือจัดเตรียมสารเคมี วัสดุและ
อุปกรณ ์

(11) ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าแก่พนักงานวิทยาศาสตร์ และพนักงานห้อง 
ทดลอง 

(12. สรุปการเข้าเรียนของนักศึกษา หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนปฏิบัติการ 
นักวิทยาศาสตร์สรุปผลการเข้าเรียนของนักศึกษาส่งให้อาจารย์ผู้ประสานรายวิชาเพ่ือใช้พิจารณาใน
การให้คะแนนการมีส่วนร่วมการเข้าเรียนในห้องปฏิบัติการ 

(13. สรุปการใช้งานห้องปฏิบัติการ รายงานของเสียที่เกิดข้ึนในห้องปฏิบัติการ 
(14. สรุปประเมินความพึงพอใจอาจารย์/นักศึกษา ในการใช้บริการห้อง 

ปฏิบัติการ 
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(15. สรุปต้นทุนรายวิชาปฏิบัติการทั้งต้นทุนครุภัณฑ์ ต้นทุนวัสดุไม่สิ้นเปลือง 
ต้นทุนวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุช ารุดสูญหาย และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 
2.1.2.2 ด้านการจัดท ามาตรฐานครุภัณฑ์การศึกษา วัสดุการศึกษา และงาน

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 
(1) จัดท ามาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (TOR) ของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และงานปรับปรุง
อาคารสถานที่ห้องปฏิบัติการ ตามจ านวนและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามงบประมาณประจ าปี 

(2) รวบรวมเอกสารจากบริษัทต่าง ๆ และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลเพื่อจัดท า
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์การศึกษา วัสดุการศึกษา และงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ รวมทั้ง
เอกสารที่เกี่ยวข้องตามระเบียบพัสดุเพื่อประกอบการจัดซื้อ 

(3) เป็นคณะกรรมการจัดท าคุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง จัดซื้อ/จ้าง ควบคุม
งาน หรือตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง 

 
2.1.2.3 ด้านการวางแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 
2.1.2.4 ด้านการประสานงาน 

(1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ เช่น สอบถามความต้องการใช้ และ
รายละเอียดของครุภัณฑ์การศึกษา วัสดุการศึกษา และงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาปฏิบัติการและส านักวิชา เป็นต้น 

(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
2.1.2.5 ด้านบริการวิชาการ 

(1) ประสานโรงเรียน/หน่วยงานภายนอก สรุปวันเวลา งบประมาณ เนื้อหาการ
ให้บริการ จ านวนผู้รับบริการ และระดับการศึกษา เพ่ือจัดท าโครงการเสนอหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติ
การด าเนินโครงการ 
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(2) ประสานวิทยากร ผู้สอนเนื้อหาวิชาการในด้านต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์
พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิศวกรรมศาสตร์ เป็ นต้น ตามที่
โรงเรียน/หน่วยงานภายนอกระบุขอรับบริการ 

(3) ประสานวิทยากร เพ่ือขอข้อมูลการสอนเนื้อหาวิชาการทั้งส่วนทฤษฎีและ
ส่วนปฏิบัติการ เพื่อจัดท าคู่มือการสอนปฏิบัติการ 

(4) จัดท าเอกสารประกอบการสอน เช่น วิดีโอ เอกสารการสอน Power point 
เป็นต้น และแบบวัดผลการเรียนเนื้อหาวิชาการ 

(5) จัดเตรียมใบงานเพ่ือเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
ให้พร้อมต่อการใช้งาน และเพียงพอกับผู้รับบริการ 

(6) ทดสอบปฏิบัติการก่อนให้บริการ เพ่ือตรวจสอบสารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ ให้
สามารถใช้งานได้จริง ไม่มีข้อผิดพลาดในวันที่ให้บริการ 

(7) ให้บริการ สอนให้ความรู้เน้นการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการตามวัน เวลาที่ระบุ
ในโครงการ  โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน/ผู้รับบริการได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
และสารเคมี ได้อย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัย 

(8) วัดผลของผู้รับบริการ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การส่งรายงาน 
การน าเสนอหน้าชั้นเรียน การตอบค าถาม เป็นต้น 

(9) ให้ผู้เข้ารับบริการ ท าแบบประเมินความพึงพอการรับบริการ เพ่ือน าข้อติชม 
ข้อเสนอแนะ มาใช้พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 

(10) ประเมิน ให้คะแนนการวัดผล บันทึกคะแนน และส่งให้โรงเรียน/หน่วยงาน
ภายนอก (กรณีที่โรงเรียน/หน่วยงานภายนอกจ าเป็นต้องใช้คะแนนประเมินผล) 

(11) สรุปผลประเมินการเรียนรู้ แบบประเมินความพึงพอใจ และสรุปผลการ
ให้บริการ 

 
2.1.2.6 ด้านจัดซื้อ/งานคลังพัสดุ 

(1) ส ารวจความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และตัวอย่างส าหรับการเรียน
การสอนปฏิบัติการ เพ่ือจัดซื้อให้ทันต่อการใช้งาน โดยวิธีการยืมเงินสดย่อยของหน่วยงาน 

(2) จัดท าเอกสารแจ้งความต้องการซื้อ/จ้าง เพ่ือขออนุมัติการซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
สารเคมี และตัวอย่างส าหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการ 

(3) ประสานบริษัท ขอใบเสนอราคาประกอบการจัดซื้อ 
(4) ตรวจรับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องแก้ว สารเคมี ในกรณีได้รับแต่งตั้งให้เป็น

กรรมการตรวจรับ 
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(5) รายงานผลการจัดซื้อ 
(6) ตรวจนับครุภัณฑ์ประจ าปี 

 
2.1.2.7 ด้านอ่ืนๆ  

(1) ด าเนินงานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างานให้ดีขึ้น เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานขององค์กร ด้วยกิจกรรม 5ส 

(2) ด าเนินงานด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ “โครงการยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL)” เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย เพ่ือให้บุคลากรที่ท างานในห้องปฏิบัติการมีความ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และการใช้สารเคมีอันตรายในห้องปฏิบัติการ 

(3) ร่วมประชุมรับรู้การด าเนินงานขององค์กร เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไป
ตามนโยบายหรือ KPI ของมหาวิทยาลัย 

(4) ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เช่น งานรับ
ปริญญา งาน อพสธ. งานวลัยลักษณ์เดย์ งานกีฬามหาวิทยาลัย เป็นต้น 

 

2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการ 
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโครงสร้างการบริหารงานภายใต้การก ากับดูแล

ของสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการ 
ตามล าดับ อีกทั้งมีที่ปรึกษาเป็นตัวแทนจากส านักวิชาต่าง ๆ และหน่วยงานสนับสนุนซึ่งเป็นผู้ให้
ข้อเสนอแนะในการบริหารงาน และคณะกรรมการประจ าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพ่ือช่วยขับเคลื่อนนโยบาย ก าหนดทิศทาง และสนับสนุนการด าเนินงาน  เพื่อให้เกิดความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการ และพัฒนาวิชาการอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
องค์กร 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีแนวทางการบริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ว่า “รวมบริการ ประสานภารกิจ” โดยมีวิสัยทัศน์ พัธกิจ ปรัชญา 
ปณิธาน และแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ เป็นต้นแบบห้องปฏิบัติการแบบรวมบริการ พร้อมด้วยมาตรฐานงานวิเคราะห์ 

บ่มเพาะความรู้สู่ชุมชน รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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พันธกิจ 
1. เป็นต้นแบบห้องปฏิบัติการและที่ท างานปลอดภัยรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 
2. ให้บริการการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์

สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบที่ได้มาตรฐานสากล ด้วยระบบห้องปฏิบัติการคุณภาพ 
4. สนับสนุนงานวิจัยและการบริการวิชาการหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภาย 

นอกมหาวิทยาลัย 
 

ปรัชญา 
    ห้องปฏิบัติการดี บุคลากรเด่น เน้นบริการเป็นเยี่ยม 

 
ปณิธาน 

       บริการดี มีมาตรฐาน ด้วยงานคุณภาพ 
 

แผนการด าเนินงาน  
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้นแบบห้องปฏิบัติการแบบรวม

บริการ พร้อมด้วยมาตรฐานงานวิเคราะห์ บ่มเพาะความรู้สู่ชุมชน รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
โดยมีแผนปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ คือ การเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานบริการ
วิเคราะห์ทดสอบ การพัฒนาและบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการระบบรวมบริการ 

 
2.2.1 โครงสร้างองค์กร 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโครงสร้างองค์กรที่มีการด าเนินงานภายใต้
นโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการจัดแบ่งฝ่ายงานขององค์กรออกเป็น 7 ฝ่าย คือ ฝ่ายพัฒนา
และบ ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริการและใช้ประโยชน์เครื่องมือ ฝ่ายบริหารทั่วไปและ
ธุรการ ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ  1 ฝ่าย
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2  และฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังภาพที่ 
2.1  
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2.2.2 โครงสร้างการบริหาร 
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระบบโครงสร้างการบริหารภายใต้

นโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีอธิการบดี และรองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ก ากับดูแลการบริหารงาน ผ่านผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี นอกจากนี้เพ่ือให้การบริหารและการด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ และ
สามารถบริหารงานได้อย่างครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และมีการ
พัฒนาวิชาการอย่างต่อเนื่อง จึงมีการแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายงานทั้ง 7 ฝ่ายงานเป็นคณะกรรมการ
ด าเนินงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย ก าหนดทิศทาง 
สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอัตราก าลังบุคลากร จ านวน 101 คน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม  2565) โดยแบ่งเป็นฝ่ายงาน จ านวน 7 ฝ่าย แต่ละฝ่ายงานมีการแยก
งานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 2.1 และภาพที่ 2.2 

 
ตารางท่ี 2.1 แสดงอัตราก าลังฝ่ายงานต่าง ๆ ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

ฝ่ายงานบริหารองค์กร จ านวน (คน) 
ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 
รองผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 
ฝ่ายพัฒนาและบ ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 9 
ฝ่ายบริการและใช้ประโยชน์เครื่องมือ 7 
ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ 8 
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 21 
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 19 
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 14 
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21 

รวม 101 
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ภาพที่ 2.1  โครงสร้างองค์กร ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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ภาพที่ 2.2  โครงสร้างบริหาร ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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2.2.3 โครงสร้างปฏิบัติงาน 
2.2.3.1 โครงสร้างปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงานในด้านต่าง ๆ ทั้งการวางแผน การ
ประสานงาน และการปฏิบัติงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้การด าเนินงานของ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะการให้บริการห้องปฏิบัติการส าหรับการเรียน
การสอน วิจัย และบริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ทั้งปฏิบัติการชีววิทยา ปฏิบัติการเคมี 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ และปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางทะเล เพ่ือมุ่งเน้นและเสริมสร้างทักษะพ้ืนฐานในการ
เรียนปฏิบัติการ เช่น การใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในด้านต่าง ๆ เป็นต้น ให้สามารถใช้
งานได้ตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ และเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เห็นภาพจริงจากการลงมือปฏิบัติควบคู่กับการเรียนภาคบรรยาย ท าให้เกิดความเข้าใจ
เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ต่อไป โดยมีหัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการ
พ้ืนฐานก ากับดูแลบุคลากรในฝ่ายให้ด าเนินงานตามทิศทางที่หน่วยงานก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยบุคลากรฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานมีจ านวน 21 คน ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 15 คน และพนักงานวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 คน ดังภาพที่ 2.3 

 
2.2.3.2 โครงสร้างปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการชีววิทยา 

งานห้องปฏิบัติการชีววิทยา ประกอบด้วยบุคลากรจ านวน 10 คน แบ่งเป็น 
นักวิทยาศาสตร์จ านวน 7 คน และพนักงานวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 คน ให้บริการการเรียนการสอน
ปฏิบัติการ บริการวิชาการ วิจัย และงานด้านอ่ืนๆ ด้านชีววิทยา จุลชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล โดยประสานงานรายวิชาปฏิบัติและสนับสนุนการเรียนการสอนปฏิบัติการ จัดเตรียมวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รวมทั้งความพร้อมของห้องปฏิบัติการ ให้เพียงพอ และพร้อมต่อการ
เรียนปฏิบัติการทั้งขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนปฏิบัติการ ขั้นตอนการด าเนินงานบท
ปฏิบัติการ และข้ันตอนสรุปการให้บริการ โดยมีหัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานก ากับ
ดูแลการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและมีผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังภาพที่ 2.4 
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ภาพที่ 2.3 โครงสร้างปฏิบัติงานฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ภาพที่ 2.4 แผนผังโครงสร้างปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการชีววิทยา  

 ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
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โดยสรุป ในบทที่ 2 ผู้เขียนได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของนักวิทยาศาสตร์
ทั้งหน้าที่รับผิดชอบประจ าต าแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ในด้านต่าง  ๆ ตามที่กล่าวข้างต้น 
รวมถึงโครงสร้างองค์กร โครงสร้างบริหารของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
โครงสร้างปฏิบัติงานของฝ่ายห้องปฏิบัติการฝ่ายวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน และงานห้องปฏิบัติการชีววิทยา 
ส่วนรายละเอียดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานรายวิชาปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล ซึ่ง
เป็นภาระงานในการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้จะกล่าวถึงโดยละเอียดในบทที่ 3 ต่อไป



 
 

 

บทท่ี 3 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการปฏบิัติงานและเงือ่นไข 
 

3.1 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
คู่มือปฏิบัติงานการเตรียมบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นคู่มือปฏิบัติงานส าหรับนักวิทยาศาสตร์ในการจัดเตรียมการเรียนการ
สอนในห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนให้บริการบทปฏิบัติการ ขั้นตอนการด าเนินการบท
ปฏิบัติการ จ านวน 12 บทปฏิบัติการ และขั้นตอนการสรุปการให้บริการบทปฏิบัติการ เพ่ือสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษา
ได้รับความรู้ สามารถฝึกทักษะปฏิบัติการครบถ้วนตามหลักสูตรวิชา และมีความปลอดภัยขณะเรียน
ในห้องปฏิบัติการ จึงจ าเป็นต้องด าเนินการและปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อก าหนด
หลายด้าน ดังต่อไปนี้ 

 
3.1.1 มาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คู่มือบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล ให้บริการการเรียนการ
สอนปฏิบัติการตามมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) 
ของส านักวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะ มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา  ซึ่งเป็นการจัดการเรียน
ปฏิบัติการให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนของหลักสูตร โดยการก าหนดวัตถุประสงค์และ
รายละเอียดของเนื้อหา แนวทางการปลูกฝังทักษะต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้พัฒนาและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของของรายวิชา ตลอดทั้งการก าหนดรายละเอียดระยะเวลาการเรียน
ของแต่ละบทปฏิบัติการ วิธีการเรียน และการประเมินผล ทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ผู้ป ระสานรายวิชา
ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล จึงจ าเป็นต้องประสานกับอาจารย์ผู้สอนให้ชัดเจนก่อนให้บริการ 
เพ่ือจัดเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการ วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ให้
พร้อมและเพียงพอต่อการเรียนการสอนปฏิบัติการ เพ่ือให้เป็นตามมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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3.1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

การเตรียมความพร้อมก่อนให้บริการบทปฏิบัติการรายวิชาพันธุศาสตร์โมเลกุล
นักวิทยาศาสตร์ผู้ประสานรายวิชาต้องส ารวจความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ ให้พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานระหว่างการเรียนปฏิบัติการ เนื่องจากปฏิบัติการ
รายวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล เป็นการเรียนการสอนปฏิบัติการที่จ าเป็นต้องใช้สารเคมีที่มีความ
เข้มข้นระดับไมโครกรัม ปริมาณระดับไมโครลิตร อีกท้ังสารเคมีที่ใช้ส าหรับการเรียนปฏิบัติการมีราคา
แพง หมดอายุและเสียสภาพอย่างรวดเร็ว และบางชนิดต้องน าเข้าจากต่างประเทศจึงมีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการจัดซื้อเป็นประจ าทุกปี ไม่สามารถซื้อไว้เป็นจ านวนมากได้ นักวิทยาศาสตร์จึง
จ าเป็นต้องวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างรอบคอบ เพ่ือให้ทันต่อการใช้งาน ทั้งนี้ข้ันตอนการจัดซื้อจัด
จ้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ซึ่งมีรายละเอียดหลายขั้นตอน มีความซับซ้อนในการด าเนินการ ในที่นี้ขอสรุปเฉพาะส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจ้างจ้างวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ดังนี้  

 
3.1.2.1 การด าเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามระเบียบนี้ ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐ ด าเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่าน
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e -
GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด ให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเอกสารประกอบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
3.1.2.2 การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

(1) เมื่อได้รับวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ที่ได้รับมอบหมายต้อง
ด าเนินการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ 

(2) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี้ 
ก) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
ข) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
ค) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
ง) รายการอื่น ๆ ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

(3) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายระบบสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางหรือของหน่วยงานของรัฐตามวิธีที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
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3.1.2.3 การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกัน
หรือไม ่หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอมีผลประโยชน์ร่วมกัน ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อ
ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวทุกรายการออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น 

 
3.1.2.4 กระบวนการซื้อหรือจ้าง 

(1) จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
(2) แสดงรายละเอียดของรายงานขอซื้อขอจ้าง ดังนี้ 

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

ดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 
จ) ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น 
ฉ) วิธีซื้อหรือจ้างหรือเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
ช) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
ซ) ข้อเสนออ่ืน ๆ เช่น อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จ าเป็นใน

การซื้อหรือจ้าง เป็นต้น  
 

3.1.2.5 คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
ในการด าเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง

คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับก าหนดระยะเวลาในการพิจารณา
ของคณะกรรมการ และแต่กรณี คือ 

(1) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ 
(2) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
(3) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
(4) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
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3.1.2.6 วิธีการซื้อหรือจ้าง 
การซื้อหรือจ้างสามารถกระท าได้ 3 วิธี ดังนี้ 
(1) ประกาศเชิญชวนทั่วไป 

ก) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นการซื้อจ้างที่มีรายละเอียดลักษณะเฉพะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อน

หรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐาน และได้ก าหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) โดยให้
ด าเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) ตามที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด 

ข) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นการซื้อจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท และเป็นสินค้า

หรืองานบริการที่ไม่ได้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุในระบบข้อมูลสินค้า สินค้า (e-
catalog) โดยให้ด าเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) 
ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 

 
ค) วิธีสอบราคา 

การซื้อการจ้างครั้งหนึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 
5,000,000 บาท ให้กระท าได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีข้อจ ากัดในการใช้
สัญญาณอินเตอร์เน็ต ท าให้ไม่สามารถด าเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่อาจด าเนินการซื้อหรือจ้างด้วย
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในรายงานขอซื้อขอจ้าง 

 
(2) วิธีคัดเลือก 

จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่
หน่วยงานของรัฐก าหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบกการที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่กหนดน้อยกว่า 3 ราย โดยให้ค านึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ายื่น
ข้อเสนอ พร้อมจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่คณะกรรมการท าหนังสือเชิญชวน 

 
(3) วิธีเฉพาะเจาะจง 

จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่
หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา 
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3.1.3 มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of 
Safety Practice of Research Laboratory in Thailand “ESPReL”) 

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเป็นสิ่งส าคัญส าหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และผู้
ที่เกี่ยวข้องในการใช้ห้องปฏิบัติการ หากทุกคนที่ใช้บริการรับทราบและตระหนักถึงอันตรายที่จ ะ
เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ และสามารถตอบโต้สภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้ ก็จะเป็นการลดความเสี่ยง 
และอันตรายที่เกิดขึ้นกับชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้นห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์โมเลกุล 
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเห็นความส าคัญของความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
และได้ด าเนินการตามหลักความปลอดภัยด้านต่าง ๆ ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้อง 
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in 
Thailand “ESPReL”, 2555) 

โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย เป็น
โครงการที่สร้างขึ้นจากการรวบรวมข้อมูล และท าการวิจัยโดยหน่วยงานภาคี เ พ่ือพัฒนา
ห้องปฏิบัติการวิจัยต้นแบบให้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้เกิดเป็นนโยบายสาธารณะเรื่อง
มาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย (ภาพที่ 3.1) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและเสนอ
แนวปฏิบัติในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.1 แสดงองค์ประกอบการด าเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

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

 
 

 

ภาคี

แกนน า

ฐานความรู้จาก R&D 

เครื่องมือการท างาน 
คู่มือ ฐานข้อมูล 

ห้องปฏิบัติการวิจัย 
ต้นแบบ 
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3.1.3.1 ผู้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
 การด าเนินงานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการนั้นมีผู้เกี่ยวข้องหลายด้าน 

ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย บริหารความปลอดภัย การจัดแผนการด าเนินงาน จนถึงผู้ปฏิบัติงานที่ต้อง
ด าเนินการตามระเบียบและโยบายที่ก าหนดไว้ ซึ่งแต่ละด้านมีผู้รับผิดชอบตั้งแต่ระดับผู้บริหาร
หน่วยงานจนถึงผู้ปฏิบัติงาน ดังแสดงในตารางที่ 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1 ผู้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
 

ผู้เกี่ยวข้อง บทบาทหน้า 
หัวหน้าองค์กร/สถาบัน ก าหนดและประกาศให้เป็นนโยบายขององค์กรและรับผิดชอบต่อ

ความปลอดภัยในการท างานของบุคลากรในองค์กรทุกคน 
หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้อ านวยการ
ส านักงาน 

บริหารจัดการความปลอดภัย สนับสนุนส่งเสริมและก ากับดูแล
การด าเนินการด้านต่าง ๆ เพื่อให้ห้องปฏิบัติการมีความปลอดภัย
ในการท างานและไม่ก่อเกิดพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ 
(หัวหน้างาน/อาจารย์ประจ า
วิชา) 

ก าหนดแผนการด าเนินงานและควบคุมก ากับดูแลความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งแจ้งเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงปัจจัย
เสี่ยงและข้อบังคับต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ 

ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 
(อาจารย์/เจ้าหน้าที่/พนักงาน/
ภารโรง/นิสิต นักศึกษา) 

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและข้อก าหนดเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย รายงานการเกิดภัยอันตรายและความเสี่ยงที่พบ 

 
3.1.3.2 ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ 

 เป้าหมายหลักของห้องปฏิบัติการคือความปลอดภัย จึงจ าเป็นต้องมีการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีโครงสร้างการบริหารจัดการและผู้รับผิดชอบด้านต่าง ๆ ที่ชัดเจน 
มีการก าหนดนโยบายและทิศทางการท างาน ให้สามารถด าเนินงานได้อย่างเป็นระบบ และรวดเร็ว 
ดังนั้นจึงแบ่งงานตามลักษณะของงานออกเป็น 7 ด้าน คือ การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัย 
ระบบการจัดการสารเคมี ระบบการจัดการของเสีย ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
และเครื่องมือ การให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และการจัดการข้อมูล
และเอกสาร ดังภาพที่ 3.2 
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ภาพที่ 3.2 แสดงระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ 
(ที่มา : โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย 

Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand “ESPReL”, 2555) 
 
3.1.4 มาตรฐาน 5ส 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินงานตามมาตรฐาน 5ส ของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ฉบับปรับปรุงประจ าปี 2563 (คณะกรรมการกลาง 5ส มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์, 2563) เพ่ือให้บุคลากร นักศึกษา และหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจและมีแนวทางในการ
พัฒนาหน่วยงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยการสะสาง สะอาด สะดวก สร้างมาตรฐานและ
สร้างนิสัย รวมทั้งการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเป็นพื้นฐานในการก้าวสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง ดังนั้น 5ส จึงเป็นกลไก และเครื่องมือที่ส าคัญในการขับเคลื่อนและบริหาร
จัดการหน่วยงานทุกระดับของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการ
ท างาน เพ่ือส่งเสริมให้มีการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีผลต่อสุขภาพที่ดี
ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน  

 
3.1.4.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนิงาน 5ส  

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินงานระบบ 5ส ภายใต้ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง และการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุขเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
บุคลากรมีความสุขกับการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่สะอาด เป็นระเบียบ มีความปลอดภัย และมี
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สุขภาวะที่ดี เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนั้นเพ่ือให้หน่วยงานด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย
และบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยจึงจ าเป็นต้องปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน 5ส ที่ก าหนด โดยมี
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการด าเนินงาน ดังแสดงในตารางที ่3.2 
 

ตารางท่ี 3.2 แสดงวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงาน 5ส 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมายการด าเนินงาน 
1. เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมใน
การท างานที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย 
และมีความสะอาด 

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

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการท างาน 
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการก้าว
ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มี
สมรรถนะสูง 

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

3. เพ่ือให้มีการด าเนินงาน 5ส 
เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติกงานในทุกระดับ 
จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

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

ที่มา : ข้อมูลนโยบาย 5 ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

3.1.4.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน 5ส 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 5ส ยึดถือการด าเนินงานตามแนวทางการประกันคุณภาพ

การศึกษาในระบบ “PDCA” เป็นหลักพ้ืนฐานในการด าเนินงาน ดังนี้ 
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(1) P (Plan) การก าหนดวิสัยทัศน์และนโยบายจากผู้บริหาร การจัดตั้งคณะ 
ท างาน จัดท าแผนการด าเนิงาน จัดท ามาตรฐาน 5ส ก าหนดพ้ืนที่ตรวจสอบและแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือการตรวจสอบ 

(2) D (Do) การอบรมความรู้ด้าน 5ส ขององค์กร การปฏิบัติตามแผนการ
ด าเนินงานที่ตั้งไว้ และการจัดท าการตรวจสอบ 5ส 

(3) C (Check) การตรวจสอบพื้นท่ี 5ส การแก้ไขปรับปรุง และการประเมินผล 
(4) A (Action) ปรับปรุงพ้ืนที่ 5ส ทบทวนมาตรฐาน 5ส เพ่ือการตรวจสอบ  

การมอบรางวัลพื้นที่ 5ส ดีเด่น และการสรุปผลเพื่อน าเสนอต่อผู้บริหาร 
 

3.1.4.3 คณะกรรมการ 5ส และบทบาทหน้าที่ 
การด าเนินงานมาตรฐาน 5ส ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายขององค์กร

ได้นั้น คณะกรรมการหรือคณะท างานด้านต่าง ๆ จึงมีความส าคัญ เพ่ือรับผิดชอบในการขับเคลื่อน
กิจกรรม คิดรูปแบบ ก าหนดมาตรฐานทั้งส่วนที่เป็นส านักงาน และมาตรฐานพ้ืนที่ ประเมินการ
ปฏิบัติงาน และการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรหรือหน่วยงานรับทราบและสามารถ
ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ดังตารางที่ 3.3 

 
ตารางท่ี 3.3 แสดงคณะท างานด้านต่าง ๆ และบทบาทหน้าที่ของคณะท างาน 
 

คณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ 

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 
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ตารางท่ี 3.3  (ต่อ) 
 

คณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ 

ด้านประชาสัมพันธ์ 

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

ที่มา : ข้อมูลนโยบาย 5 ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 
3.1.4.4 มาตรฐานพื้นที่ห้องปฏิบัติการ 5ส 

ห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ ด าเนินงาน 5ส ระดับหน่วยงานตามมาตรฐานพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการฉบับปรับปรุง 16 มิถุนายน 
พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยมาตรฐานพื้นที่ จ านวน 20 มาตรฐาน ดังภาพที่ 3.3 

 
 

ภาพที่ 3.3 แสดงมาตรฐานพ้ืนที่ 5ส ห้องปฏิบัติการ จ านวน 20 มาตรฐาน 
          (ที่มา: คณะกรรมการกลาง 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2563) 
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3.1.5 ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้บริการ

ห้องปฏิบัติการส าหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการส าหรับคณาจารย์และนักศึกษา ทั้งด้าน 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ที่เปิดให้บริการรายวิชา
ปฏิบัติการ จ านวน 503 รายวิชา จ านวน 142 ห้องปฏิบัติการ (ข้อมูลปีการศึกษา 2563) ดังนั้นเพื่อให้
นักศึกษามีแนวทางการปฏิบัติในทิศทางเดียวกันทั้งการแต่งกาย การใช้ห้องปฏิบัติการ  และการใช้
อุปกรณ์เพ่ือฝึกทักษะปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีข้อปฏิบัติส าหรับการ
แต่งกายที่ถูกต้องเมื่ออยู่ในห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้นักศึกษาและผู้ใช้บริการปฏิบัติตามได้อย่าง
เหมาะสม (ภาพท่ี 3.4) และประกาศระเบียบการใช้บริการห้องปฏิบัติการ (ภาพท่ี 3.5) ทั้งนี้เพ่ือความ
เป็นระเบยีบในการบริหารจัดการ และผู้รับบริการมีความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.4 แสดงข้อปฏิบัติการแต่งกายในห้องปฏิบัติการ 
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ภาพที่ 3.5 แสดงประกาศระเบียบการใช้บริการห้องปฏิบัติการ  
      ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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อย่างไรก็ตาม นอกจากหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นที่ต้องยึดถือปฏิบัติ เพ่ือให้
การด าเนินงานทั้ง 3 ขั้นตอนส าเร็จตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้แล้ว หลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติงานแต่ละบทปฏิบัติการทั้ง 12 บทปฏิบัติการก็มีความส าคัญเช่นกัน เพ่ือให้นักศึกษาและ
ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน สร้างมาตรฐานห้องปฏิบัติการให้มีระเบียบ และ
เกิดความปลอดภัยระหว่างการเรียนการสอนปฏิบัติการ ซึ่งหลักเกณฑ์ปฏิบัติงานที่ต้องยึดถือและ
ปฏิบัติร่วมกันในการเรียนการสอนบทปฏิบัติการทั้ง 12 บทปฏิบัติการ แสดงในตารางที่ 3.4 

 
ตารางท่ี 3.4 แสดงหลักเกณฑ์ปฏิบัติงานบทปฏิบัติการ 12 บทปฏิบัติการ 
 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติงาน  

12 บทปฏิบัติการ 
รายละเอียด 

1. การใช้ห้อง 
ปฏิบัติการ ศูนย์เครื่อง 
มือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ประกาศ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การใช้
ห้องปฏิบัติการ โดยก าหนดเวลาการใช้ห้องปฏิบัติการเฉพาะในเวลาท า
การปกติเท่านั้น ยกเว้นประกาศจากมหาวิทยาลัยให้มีการสอนชดเชย 
ทั้งนี้หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์ใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาท าการ ให้
ผู้ใช้บริการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น 

2. ข้อก าหนดการแต่ง
กายในห้องปฏิบัติการ 

นักศึกษาที่เข้าเรียนปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล ทั้ง 12 บท
ปฏิบัติการจะต้องแต่งกายตามข้อปฏิบัติการแต่งกายภายในห้อง 
ปฏิบัติการส าหรับห้องปฏิบัติการทั่วไป ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ดังแสดงในภาพที่ 3.4  

3. ระเบียบการใช้
บริการห้องปฏิบัติการ 

นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ใช้บริการห้องปฏิบัติการแต่ละบทปฏิบัติการ
ต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการของศูนย์ เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามประกาศซึ่งแสดงในภาพที่ 3.5 

4. ขั้นตอนการเข้า
เรียนบทปฏิบัติการ 

1. ตรวจสอบรายชื่อหน้าห้องปฏิบัติการ เก็บสัมภาระในล็อคเกอร์ที่ทาง
ห้องปฏิบัติการเตรียมไว้ให้ 
2. ลงชื่อเข้าเรียนปฏิบัติการ 
3. ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ประจ าบทปฏิบัติการ 
4. ทดสอบย่อยของแต่ละบทปฏิบัติการ 
5. ฟังค าอธิบายขั้นตอนการท าปฏิบัติ 
6. ท าปฏิบัติการ ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ผู้สอน และเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ 
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ตารางท่ี 3.4  (ต่อ) 
 

หลักเกณฑ์ปฏิบัติงาน  
12 บทปฏิบัติการ 

รายละเอียด 

 7. ล้างท าความสะอาด วัสดุ อุปกรณ์ โต๊ะปฏิบัติการ หลังเสร็จสิ้นบท
ปฏิบัติการ 
8. ตรวจเช็ควัสดุ อุปกรณ์ จัดเก็บ/ส่งคืน เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 
9. จัดท ารายงานปฏิบัติการ และส่งตามเวลาที่ก าหนด 
10. ลงชื่ออกจากห้องปฏิบัติการ พร้อมปิดไฟ ปิดพัดลม 

5. การจัดการของเสีย การจัดการของเสียให้เป็นไปตามระบบการจัดการของเสียของศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแบ่งเป็นของเสียประเภท
ของแข็ง 7 ประเภท ประเภทของเหลวและของเสียอันตราย 23 
ประเภท ดังแสดงในตารางที่ 3.5 

6. มาตรการป้องกันการ
แพร่กระจายไวรัส COVID-
19 

นักศึกษา และผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่กระจายไวรัส COVID-19 ของศูนย์ เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 

1. สวมหน้ากากอนามัย ตลอดระยะเวลาในการเรียนปฏิบัติการ 
2. ล้างมือด้วยน้ าและสบู่ ให้สะอาดทุกครั้งก่อน-หลัง เรียน

ปฏิบัติการ 
3. ล้างมือด้วยเจล หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ กรณีที่ไม่สะดวกล้าง

มือด้วยน้ า หรือสบู่ 
4. เช็ดท าความสะอาดพ้ืนผิวโต๊ะปฏิบัติการด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อทุก

ครั้งหลังการใช้ห้องปฏิบัติการ 
5. ทิ้งหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ในถังขยะติดเชื้อ “Label 

S06” 
6. งดเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ เมื่อมีอาการไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มี

น้ ามูก และควรปรึกษาแพทย์ 
7. การลาปฏิบัติการ กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเข้าเรียนปฏิบัติการในบทปฏิบัติการใด

ปฏิบัติการหนึ่งได้ ให้นักศึกษาลาปฏิบัติการในระบบการลาของ
ศูนย์บริการการศึกษา เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนอนุมัติการลา 

 



33 
 

 
 

3.2 วิธีการปฏิบัติงาน 
วิธีการปฏิบัติงานส าหรับการเตรียมบทปฏิบัติการรายวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนให้บริการ
บทปฏิบัติการ ขั้นตอนการด าเนินการบทปฏิบัติการ 12 บทปฏิบัติการ และขั้นตอนการสรุปการ
ให้บริการบทปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดในการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
3.2.1 ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนให้บริการบทปฏิบัติการ 

  เป็นขั้นตอนการเตรียมความพร้อมรายวิชาล่วงหน้าให้ครอบคลุมทั้ง 12 บท
ปฏิบัติการตั้งแต่การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี การประสานอาจารย์ผู้ประสานรายวิชาถึง
รายละเอียดของเนื้อหาบทปฏิบัติการ และการเตรียมห้องปฏิบัติการปลอดภัย โดยมีรายละเอียดการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

3.2.1.1 นักวิทยาศาสตร์รับเอกสารการเปิดรายวิชาปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับ
โมเลกุลจากหัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  

  3.2.12 จัดท าแผนการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ทั้งห้องปฏิบัติการ บุคลากร 
วัสดุ สารเคมี และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หากไม่มีความพร้อมในด้านใดด้านหนึ่งให้รีบด าเนินการแก้ไข  

  3.2.1.3 ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี กรณีมีไม่เพียงต่อการเรียนการ
สอนปฏิบัติการ โดยด าเนินการตามวิธีการจัดซื้อตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้รับมอบอ านาจให้สามารถด าเนินการจัดซื้อได้เองผ่านระบบการจัดซื้อของหน่วยงานตาม
วงเงินที่ได้รับจัดสรร โดยนักวิทยาศาสตร์ผู้ประสานรายวิชาสามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

   (1) แจ้งความต้องการความต้องการการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมีประจ า
ห้องปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ระบบการควบคุมงบประมาณของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ภาพที่ 3.6) ซึ่งแยกประเภทการจัดออกออกเป็น 6 ประเภท คือ 

ก) แจ้งความต้องการขอซื้อจ้าง 
ข) แจ้งความต้องการขอซื้อจ้าง (กรณีเร่งด่วน) 
ค) แจ้งความต้องการยืมเงินทดรอง (ขอซื้อขอจ้าง) 
ง) แจ้งความต้องการยืมเงินทดรอง (ปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่) 
จ) แจ้งความต้องการเงินสดย่อย (ขอซื้อขอจ้าง) 
ฉ) แจ้งความต้องการเงินสดย่อย (ปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่) 
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ภาพที่ 3.6 แสดงระบบการควบคุมงบประมาณของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

(2) จัดเตรียมเอกสารส าหรับแนบการขอซื้อขอจ้าง ดังนี้ 
ก) ใบแจ้งความต้องการซื้อประเภทต่าง ๆ ที่พิมพ์จากระบบควบคุม

งบประมาณของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยระบุจ านวน ปริมาณ ราคา วันที่
ต้องการใช้งานและรายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์ หรือสารเคมี ที่ต้องการซื้อจ้าง พร้อมทั้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการการตรวจรับสินค้า 

ข) ใบเสนอราคาสินค้าที่ต้องการซื้อจ้าง อย่างน้อย 3 บริษัท 
ค) แบบฟอร์มตารางแสดงราคากลาง 
ง) เอกสารรายงานการขอซื้อขอจ้าง และขอแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจรับ 
(3) นักวิทยาศาสตร์ลงนามผู้ขอซื้อขอจ้าง และส่งให้หัวหน้าฝ่าย

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และหัวหน้าหน่วยงานลงนามอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
  3.2.1.4 ประสานอาจารย์ผู้ประสานรายวิชาขอรับ มคอ.3 เพ่ือทราบรายละเอียดของ

แต่ละบทปฏิบัติการ วันเวลาที่เรียน และจัดท าตารางการเรียนการสอนปฏิบัติการ รวมทั้งเตรียมความ
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พร้อมวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อนักศึกษาและเป็นตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

3.2.1.5 ตรวจสอบจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปฏิบัติการจากศูนย์บริการ
การศึกษาจัดท ารายชื่อและแบ่งกลุ่มนักศึกษา 

  3.2.1.6 เตรียมห้องปฏิบัติการตามแนวทางโครงการ ESPReL ดังนี้ 
   (1) ส ารวจความพร้อมการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันภัยอันตรายฉุกเฉิน 

เช่น ถังดับเพลิง ฝักบัวฉุกเฉิน ขวดล้างตา และชุดปฐมพยาบาล เป็นต้น 
   (2) จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการแยกของเสียประเภทต่าง ๆ ทั้งชนิดที่เป็น

ของเหลว และของแข็ง โดยอุปกรณ์ในการจัดเก็บของเสียมีการติดฉลาก รายละเอียดอย่างชัดเจน 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน หรือนักศึกษาสามารถทิ้งของเสียในแต่ละบทปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง  ดังภาพที่ 
3.7 

   (3) จัดเตรียม Safety Data Shee (SDS) ของสารเคมีที่ ใช้ในรายวิชา
ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลให้พร้อม กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถเตรียมแผนตอบโต้ภาวะเหตุ
ฉุกเฉินได้ทันท่วงที 

 

 
 

ภาพที่ 3.7 แสดงการเตรียมถังทิ้งของเสียชนิดของเหลวในบทปฏิบัติการ 
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3.2.1.7 เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการให้เป็นตามมาตรฐาน 5ส โดยใช้มาตรฐาน
พ้ืนที่ห้องปฏิบัติการ ดังนี้ 

   (1) จัดท าผังห้องปฏิบัติการระบุต าแหน่งสิ่งของต่าง  ๆ ที่อยู่ ในห้อง 
ปฏิบัติการ พร้อมทั้งแสดงเส้นทางหนีไฟ 

   (2) จัดท าป้ายระบุสถานะการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งติดตั้ง
คู่มือการใช้งาน หรือ QR code แสดงขั้นตอนการใช้งาน พร้อมทั้งระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบ  

   (3) จัดท าป้ายเตือนต่าง ๆ เช่น ระวังความร้อน ระวังพ้ืนต่างระดับ ระวัง
ศีรษะ ระวังของหล่น ระวังพ้ืนเปียก เป็นต้น เพ่ือเป็นการเตือนให้เกิดความระวังและลดอุบัติเหตุใน
การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 

  
3.2.2 ขั้นตอนการด าเนินการบทปฏิบัติการ  

  เป็นขั้นตอนการจัดเตรียมความพร้อม การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการขณะมีการ
เรียนการสอน และจัดเก็บห้องปฏิบัติการหลังเสร็จสิ้นในแต่ละบทปฏิบัติการทั้ง 12 บทปฏิบัติการ ซึ่ง
ขั้นตอนการเตรียมบทปฏิบัติการแต่ละบทปฏิบัติการมีความแตกต่างกันทั้งการใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
สารเคมี ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการจัดวางตัวอย่าง นักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบจึงต้องจัดท า
รายละเอียดของแต่ละบทปฏิบัติการ (ใบงานบทปฏิบัติการ) ให้กับพนักงานวิทยาศาสตร์และพนักงาน
ห้องทดลองเพ่ือช่วยจัดเตรียม และจัดวางให้ถูกต้องตารมรายละเอียดของแต่ละบทปฏิบัติการ ทั้งนี้
รายละเอียดของใบงานแต่ละบทปฏิบัติการได้แสดงในภาคผนวก 4 และขั้นตอนการด าเนินการในแต่
ละบทปฏิบัติการได้เขียนอย่างละเอียดในบทที่ 4  

  อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการด าเนินการบทปฏิบัติการในภาพรวมทั้ง 12 บทปฏิบัติการ 
ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ผู้ประสานรายวิชาต้องด าเนินการรตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดบทปฏิบัติการมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

3.2.2.1 ประสานงานกับอาจารยผู้ประสานบทปฏิบัติการ เพ่ือทราบข้อมูลการ
จัดการเรียนการสอนบทปฏิบัติการ เช่น ตัวอย่าง ความเข้มข้นของสารเคมี ปริมาณวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้
ส าหรับการเรียนปฏิบัติการ เป็นต้น 

3.2.2.2 เตรียมใบงานส าหรับจัดเตรียมสารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ ตามบทปฏิบัติการที่แสดงใน มคอ.3 ให้เพียงพอต่อการเรียนของนักศึกษา 

3.2.2.3 ทดสอบบทปฏิบัติการร่วมกับอาจารย์ผู้สอนบทปฏิบัติการ 
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3.2.2.4 จัดเตรียมกระดาษค าตอบ ส าหรับบทปฏิบัติการที่มีการทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียนปฏิบัติการ 

3.2.2.5 เป็นผู้ช่วยคุมปฏิบัติการ และให้ค าแนะน านักศึกษาในการใช้ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ 

3.2.2.6 ให้ค าแนะน านักศึกษาในการแยกประเภทของเสียที่เกิดจากตัวอย่าง สารเคมี 
วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้แล้วในห้องปฏิบัติการตามประเภทของเสียที่เป็นของแข็ง ของเหลว และของเสีย
อันตรายพิเศษ ดังตาราง 3.5 และภาพที่ 3.8 และการส่งก าจัดตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การ
จ าแนกของเสียภายในห้องปฏิบัติการ ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ (ภาพท่ี 3.9) 

3.2.2.7 ตรวจสอบและบันทึกการเข้าเรียนของนักศึกษา 
3.2.2.8 เก็บรวบรวมกระดาษค าตอบ หรือรายงานบทปฏิบัติการให้อาจารย์ผู้สอนบท

ปฏิบัติการ 
3.2.2.9 หลังเสร็จสิ้นการเรียนบทปฏิบัติการ จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี และ

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งบันทึกปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น เพ่ือรอการส่งก าจั ดตามระบการ
จัดการของเสียตามระบบของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ตารางท่ี 3.5 แสดงการแยกประเภทของของเสียชนิดของแข็ง (7 ประเภท) ชนิดของเหลวและของเสียอันตรายพิเศษ (23 ประเภท) ภายในห้องปฏิบัติการ 
 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

 
  รหัสของเสีย ประเภทของของเสียที่เป็นของแข็ง การจัดเก็บ การบ าบัด/การก าจัด 

S01 
 

ขวดสารเคมีที่ใช้หมดแล้ว 
ขวดเปล่าที่เคยบรรจุสารเคมีทั้งชนิดทั้งขวดแก้วและขวดพลาสติก 
ทั้งของเหลวและของแข็ง 

จัดแยกเป็นประเภทขวดแก้ว และขวด
พลาสติก 

ส่งบริษัทก าจัด 

S02 
 

เครื่องแก้วและขวดสารเคมีที่แตก 
1. เครื่องแก้ว ขวดแก้วที่แตก หักช ารุด หลอดทดลองที่แตกหัก 
ช ารุด 
2. ขวดแก้ว เครื่องแก้วหรืออุปกรณ์ท่ีท าจากแก้วที่แตก หักช ารุด 

บรรจุใส่ถังพลาสติก PE ขนาด 50 ลิตร 
พร้อมฝาปิด โดยมีถุงด าอย่างน้อย 2 ชัน้ 
และรองก้นถุงด าด้วยกระดาษหนังสือ 
พิมพ์สวมคลุมถังก่อนทิ้งของเสีย 

ส่งบริษัทก าจัด 

S03 
 

Toxic waste 
1. สารพิษ สารเคมีอันตราย สารก่อมะเร็ง 
2. สารเคมีหมดอายุ สารเคมีที่เสื่อมคุณภาพ สารเคมีที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 

ติดฉลากระบุชนิดอันตรายสวมคลุมถัง
ก่อนทิ้งของเสีย 
 

ส่งบริษัทก าจัด 
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ตารางท่ี 3.5  (ต่อ) 
 

รหัสของเสีย ประเภทของของเสียที่เป็นของแข็ง การจัดเก็บ การบ าบัด/การก าจัด 

S04 
 

Organic waste 
ของเสียชนิดของแข็งที่มีจุลินทรีย์ปนเปื้อน หรือมีเชื้อก่อ
โรคปนเปื้อน รวมทั้งอาหารเลี้ยงเชื้อ 

ไม่ต้องจัดเก็บ  
 

ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยวิธี 
autoclave ที่ 121๐C ความ

ดัน15 psi เวลา 30 นาที 

S05 
 

ขยะปนเปื้อนสารเคมี 
ขยะหรือบรรจุภัณฑ์ที่มีการปนเปื้อนสารเคมี เช่น ทิชชู  
ถุงมือ เศษผ้า หน้ากาก เป็นต้น 

บรรจุใส่ถังพลาสติก PE ขนาด 50 ลิตรพร้อมฝา
ปิด โดยน าถุงด าอย่างน้อย 2 ชั้น และติดฉลาก
ระบุชนิดอันตรายสวมคลุมถังก่อนทิ้งของเสีย 

ส่งบริษัทก าจัด 

S06 
 

ขยะติดเชื้อ 
1. ขยะ/ของเสีย ที่มีเหตุสงสัยว่ามี หรืออาจมีเชื้อโรค ซาก 
หรือชิ้นส่วนสิ่งมีชีวิต วัสดุที่ใช้บริการทางการแพทย์ 
2. ซาก ชิ้นส่วนสิ่งมีชีวิต ส าลี ผ้ากอส เข็มฉีดยา หรือสิ่ง
สัมผัสกับเลือด 

บรรจุใส่ถุงสีแดง และจัดเก็บในถัง ซึ่งมีฝาปิดน าไป
วางจุดวางรวม 

ส่งก าจัดโดยการเผาด้วย
เตาเผาของมหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ์ 

S07 
 

แบตเตอรีและถ่านไฟฉาย 
แบตเตอรี  และถ่านไฟฉายที่ ใช้ งานหมดแล้ว  หรือ
เสื่อมสภาพแล้ว 

บรรจุใส่ถังพลาสติก PE ขนาด 50 ลิตรพร้อมฝา
ปิด โดยน าถุงด าอย่างน้อย 2 ชั้นและติดฉลากระบุ
ชนิดอันตรายสวมคลุมถังก่อนทิ้งของเสีย 

ส่งบริษัทก าจัด 
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ตารางท่ี 3.5  (ต่อ) 
 
รหัสของเสีย ประเภทของของเสียที่เป็นของเหลว การจัดเก็บ การบ าบัด/การก าจัด 

L01 
 

ของเสียท่ีเป็นกรด 
1. ของเสียที่มีค่า pH ต่ ากว่า 7 และมีกรดแร่ปนอยู่ในสารละลายมากกว่า 5%   
2. กรดซัลฟูริก กรดไนตริก กรดไฮโดรคลอริก 

จัดเก็บในภาชนะพลาสติก PP 
หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ใน
สภาพดี 

ท าให้เป็นกลางกลางทิ้งลง
ท่อ ถ้ามีตะกอนให้กรองน้ า
ทิ้ง ตะกอนส่งบริษัทก าจัด 

L02 
 

ของเสียท่ีเป็นเบส 
1. ของเสียที่มีค่า pH สูงกว่า 7 และมีเบสปนอยู่ในสารละลายมากกว่า 5% 
2. แอมโมเนีย คาร์บอเนต ไฮดรอกไซด์ 

จัดเก็บในภาชนะพลาสติก PP 
หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ใน
สภาพดี 

ท าให้เป็นกลางกลางทิ้งลง
ท่อ ถ้ามีตะกอนให้กรองน้ า
ทิ้ง ตะกอนส่งบริษัทก าจัด 

L03 
 

ของเสียท่ีเป็นเกลือ 
1. ของเสียที่มีคุณสมบัติเป็นเกลือ หรือของเสียที่เป็นผลิตผลจากการท า
ปฏิกิริยาของกรดกับเบส 
2. โซเดียมคลอไรด์ แอมโมเนียมไนเตรทซึ่งมีค่าของเกลือเกินมาตรฐานน้ าทิ้ง 

จัดเก็บในภาชนะพลาสติก PP 
หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ใน
สภาพดี 
 

ส่งบริษัทก าจัด 

L04 
ของเสียท่ีประกอบด้วยฟอสฟอรัส/ฟลูออไรด์ 
1. ของเสียที่เป็นของเหลวที่ประกอบด้วยฟอสฟอรัส/ฟลูออไรด์ 
2. กรดไฮโดรฟลูออริก สารประกอบฟลูออไรด์ ซิลิคอนฟลูออไรด์ 

จัดเก็บในภาชนะพลาสติก PP 
หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ใน
สภาพดี 

ท าให้อยู่ในรูปของตะกอน
แคลเซียม/ส่งบริษัทก าจัด 
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ตารางท่ี 3.5  (ต่อ) 
 

รหัสของเสีย ประเภทของของเสียที่เป็นของเหลว การจัดเก็บ การบ าบัด/การก าจัด 

L05 
 

ของเสียท่ีประกอบด้วยไซยาไนด์อนินทรีย์ 
1. ของเสียที่มีโซเดียมไซยาไนด์เป็นส่วนประกอบ ซึ่งจัดเป็นของเสียอันตราย 
2. โซเดียมไซยาไนด์ 

จัดเก็บในภาชนะพลาสติก PP 
หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ใน
สภาพดี 

ออกซิเดชันด้วยโซเดียมไฮ
โปรคลอไรท์ในสภาวะเบส/
ส่งบริษัทก าจัด 

L06 
 

ของเสียท่ีประกอบด้วยไซยาไนด์อินทรีย์ 
1. ของเสียที่มีสารประกอบเชิงซ้อนไซยาไนด์ หรือ ไซยาโนคอมเพล็ค 
2. [Ni (CN)4]2-, [Cu(CN)4)]2- 

จัดเก็บในภาชนะพลาสติก PP 
หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ใน
สภาพดี 

ส่งบริษัทก าจัด 

L07 
 

ของเสียท่ีประกอบด้วยโครเมียม 
1. ของเสียที่มีโครเมียมเป็นองค์ประกอบ 
2. สารประกอบ Cr6+ กรดโครมิกจากการวิเคราะห์หาคลอไรด์ 

จัดเก็บในภาชนะพลาสติก PP 
หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ใน
สภาพดี 

วิธีรีดักชันและท าให้เป็น
กลาง/ส่งบริษัทก าจัด 

L08 
ของเสียท่ีเป็นสารปรอทอนินทรีย์ 
1. ของเสียชนิดที่มีปรอทออินทรีย์ 
2. เมอคิวรี (II) คลอไรด์ ของเสียจากการวิเคราะห์ COD อัลคิลเมอร์คิวรี่ 

จัดเก็บในภาชนะพลาสติก PP 
หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ใน
สภาพดี 

ส่งบริษัทก าจัด 
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ตารางท่ี 3.5  (ต่อ) 
 

รหัสของเสีย ประเภทของของเสียที่เป็นของเหลว การจัดเก็บ การบ าบัด/การก าจัด 

L09 
ของเสียท่ีเป็นสารปรอทอินทรีย์ 
1. ของเสียชนิดที่มีปรอทอินทรีย์เป็นองค์ประกอบ  
2. อัลคิลเมอร์คิวรี่ 

จัดเก็บในภาชนะพลาสติก PP 
หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ใน
สภาพดี 

ส่งบริษัทก าจัด 

L10 
ของเสียท่ีเป็นสารอาร์เซนิก 
1. ของเสียชนิดที่มีอาร์เซนิกเป็นองค์ประกอบ 
2. อาร์เซนิกออกไซด์, อาร์เซนิกคลอไรด์ 

จัดเก็บในภาชนะพลาสติก PP 
หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ใน
สภาพดี 

ถ้าเป็น As3+ ให้ใช้วิธี
ตกตะกอนร่วม Fe3+ /ส่ง

บริษัทรับก าจัด 

L11 

ของเสียท่ีเป็นไอออนของโลหะหนักอ่ืนๆ 
1. ของเสียที่มีไอออนของโลหะหนักอ่ืนๆ ซึ่งไม่ใช่โครเมียม อาร์เซนิกไซยาไนด์ 
และปรอทเป็นส่วนผสม 
2. แบเรียม แคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง เหล็ก แมงกานีส สังกะสี โคบอล ฯลฯ 
3. ของเสียจากการวิเคราะห์ TKN (มี CuSO4 เป็นส่วนประกอบ) ของเสียจาก
การทดลอง BOD และ DO  

จัดเก็บในภาชนะพลาสติก PP 
หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ใน
สภาพดี 
 

ท าให้เป็นกลางและ
ตกตะกอน/ดูดซับด้วยคี
เลตติงเรซิน/ส่งบริษัท

ก าจัด 

L12 

ของเสียประเภทออกซิไดซ์ซิงเอเจนต์ 
1. ของเสียที่มีคุณสมบัติในการที่ให้อิเล็กตรอนซึ่งอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับ
สารอ่ืนท าให้เกิดการระเบิดได้ 
2. ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เปอร์แมงกาเนต ไฮโปคลอไรท์ 

จัดเก็บในภาชนะพลาสติก PP 
หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ใน
สภาพดี 
 

ออกซิเดชัน/ท าให้เป็น
กลาง/ส่งบริษัทก าจัด 
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ตารางท่ี 3.5  (ต่อ) 
 

รหัสของเสีย ประเภทของของเสียที่เป็นของเหลว การจัดเก็บ การบ าบัด/การก าจัด 

L13 

ของเสียประเภทรีดิวซ์ซิงเอเจนต์ 
1. ของเสียที่มีคุณสมบัติในการรับอิเล็กตรอน ซึ่งอาจเกิด ปฏิกิริยารุนแรงกับ
สารอ่ืนท าให้เกิดการระเบิดได้ 
2. กรดซัลฟิวรัส กรดไอโอซัลฟูริก ไฮดราซีนไฮดรอกซิลเอมีน 

จัดเก็บในภาชนะพลาสติก PP 
หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ใน
สภาพดี 

รีดักชัน/ท าให้เป็นกลาง/
ส่งบริษัทก าจัด 

L14 

ของเสียท่ีสามารถเผาไหม้ได้ 
1. ของเสียที่เป็นของเหลวอินทรีย์ที่สามารถเผาไหม้ได้ 
2. ตัวท าละลายอินทรีย์ พวกอัลกอฮอล เอสเทอร์ อัลดีไฮด์ คีโตนกรด
อินทรีย์ (กรดอะซิติก) และสารอินทรีย์พวกไนโตรเจน หรือก ามะถัน เช่น  
เอมีน เอไมด์ ไพริมิดีน คิวโนลิน รวมทั้งน้ ายาจากการล้างรูป (developer) 
เป็นต้น 

จัดเก็บในภาชนะพลาสติก PP 
หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ใน
สภาพดี 
 
 

ส่งบริษัทก าจัด 

L15 

ของเสียท่ีเป็นน้ ามัน 
1. ของเสียที่เป็นของเหลวอินทรีย์ประเภทไขมันที่ได้จากพืช และสัตว์ 
2. กรดไขมัน น้ ามันพืช และสัตว์ น้ ามันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
น้ ามัน เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันก๊าด น้ ามันเครื่อง น้ ามันหล่อลื่น เป็นต้น 

จัดเก็บในภาชนะพลาสติก PP 
หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ใน
สภาพดี 
 

ส่งบริษัทก าจัด/น าไปผลิต
เป็นเชื้อเพลิงทดแทน 
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ตารางท่ี 3.5  (ต่อ) 

 
รหัสของเสีย ประเภทของของเสียที่เป็นของเหลว การจัดเก็บ การบ าบัด/การก าจัด 

L16 

ของเสียท่ีเป็นสารฮาโลเจน 
1. ของเสียที่เป็นสารประกอบอินทรีย์ของธาตุฮาโลเจน 
2. คาร์บอนเตตราคลอไรด์ ( CCl4) คลอโรเบนซิน (C6H5Cl) คลอโรเอพิลีน โบรมีน
ผสมตัวท าละลายอินทรีย์ 

จัดเก็บในภาชนะพลาสติก 
PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด 
อยู่ในสภาพดี 

ส่งบริษัทก าจัด 

L17 

ของเสียท่ีเป็นของเหลวอินทรีย์ที่ประกอบด้วยน้ า 
1. ของเสียที่เป็นของเหลวอินทรีย์ที่มีน้ าผสมอยู่มากกว่าร้อยละ 5 
2. น้ ามันผสมน้ า สารที่เผาไหม้ได้ผสมน้ า เช่น อัลกอฮอล์ผสมน้ า ฟีนอลผสมน้ า กรด 
อินทรีย์ผสมน้ า เอมีน หรืออัลดีไฮด์ผสมน้ า เป็นต้น 

จัดเก็บในภาชนะพลาสติก 
PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด 
อยู่ในสภาพดี 
 

ส่งบริษัทก าจัด 

L18 

ของเสียท่ีเป็นสารไวไฟ 
1. ของเสียที่สามารถลุกติดไฟได้ง่าย ซึ่งต้องแยกเก็บให้ห่างจากแหล่งก าเนิดไฟ พวก

ความร้อน ปฏิกิริยาเคมี เปลวไฟ เครื่องไฟฟ้า ปลั๊กไฟ 
2. อะซิโตน เบนซิน คาร์บอนไดซัลไฟด์ ไซโคลเฮกเซน ไดเอทธิลอีเทอร์ เอทธานอล 

เมทธานอล เมธิลอะซีเตท โทลูอิน ไซลีน ปิโตรเลียมสปิริต 

จัดเก็บในภาชนะพลาสติก 
PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด 
อยู่ในสภาพดี 

ส่งบริษัทก าจัด 
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ตารางท่ี 3.5  (ต่อ) 
 

รหัสของเสีย ประเภทของของเสียที่เป็นของเหลว การจัดเก็บ การบ าบัด/การก าจัด 

L19 

ของเสียท่ีมีสารที่ทาให้ภาพคงตัว 
1. ของเสียที่เป็นพวกน้ ายาล้างรูป ซึ่งประกอบไปด้วยสารเคมีอันตรายและ

สารอินทรีย์ 
2. ของเสียจากห้องมืด (Dark room) ซึ่งประกอบด้วยโลหะเงินและของเหลวอินทรีย์ 

จัดเก็บในภาชนะพลาสติก 
PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด 
อยู่ในสภาพดี 

ส่งบริษัทก าจัด 

L20 

ของเสียท่ีเป็นสารระเบิดได้ 
1. ของเสียที่เป็นสารหรือสารประกอบที่เมื่อได้รับความร้อน การเสียดสี  

แรงกระแทก หรือความดันสูง ๆ จะสามารถระเบิดได้ 
2. พวกไนเตรต ไนตรามีน คลอเรต ไนโตรเปอร์ลอเรต พิเกรท  

โพรเมตเอไซด์ ไดเอโซ เปอร์ออกไซด์ อะเซติไลด์ 

จัดเก็บในภาชนะพลาสติก 
PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด 
อยู่ในสภาพดี 

 

ส่งบริษัทก าจัด 

L21 
ของเสียท่ีเป็นสารกัมมันตรังสี 
1. สารที่ไม่เสถียร สามารถแผ่รังสี ท าให้เกิดอันตรายต่อทั้งสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม 
2. S35, P32, I125 

จัดเก็บในภาชนะพลาสติก 
PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด 
อยู่ในสภาพดี 
 

ส่งก าจัด ที่ส านักงาน
พลังงานปรมาณูเพ่ือ

สันติภาพ 
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ตารางท่ี 3.5  (ต่อ) 
 

รหัสของเสีย ประเภทของของเสียที่เป็นของเหลว การจัดเก็บ การก าจัด 

L22 

ของเสียท่ีมีจุลินทรีย์ 
1. ของเสียที่มีสารประกอบของสารจุลินทรีย์ที่อาจมีอันตรายหรือผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 
2. ของเสียที่ได้จากกิจกรรมการเลี้ยงเชื้อ แยกเชื้อ หรือบ่มเพาะจุลินทรีย์ รา หรือ
ยีสต์ ในห้องปฏิบัติการ รวมถึงการเลี้ยงเชื้อในถังหมัก 

ไม่ต้องจัดเก็บให้ฆ่าเชื้อด้วย
ความร้อนก่อนทิ้งเป็นขยะ
ชุมชน 
 

ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยวิธี 
autoclave ที่ 121 oC,  

15 psi , 30 นาท ี

L23 

ของเสีย EtBr (Ethidium bromine) 
1. ของเสียอันตรายทั้งของเหลวและของแข็งที่มีการปนเปื้อนหรือมีส่วนประกอบ
ของ  EtBr 
2. EtBr buffer solution, EtBr Gel ทิชชูหรือบรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน EtBr 

จัดเก็บในภาชนะพลาสติก 
PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด 
อยู่ในสภาพดีใช้ green bag 
kit หรือ charcoal 
filtration ส าหรับ EtBr 
buffer solution 

EtBr Gel ขยะปนเปื้อน 
EtBr จัดเก็บในถังเก็บ
ของเสียพิเศษและส่ง

ก าจัด 
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ภาพที่ 3.8 แสดงขั้นตอนการแยกประเภทของเสียอันตรายภายในห้องปฏิบัติการ 
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เรื่อง การจัดการของเสียภายในห้องปฏิบัติการ 
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.9 แสดงแผนผังขั้นตอนการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ 
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ภาพที่ 3.9  (ต่อ) 
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ภาพที่ 3.9  (ต่อ) 
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3.2.3 ขั้นตอนการสรุปการให้บริการบทปฏิบัติการ 
  เป็นขั้นตอนการสรุปการให้บริการการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการส าหรับรายวิชา

ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลในภาพรวมหลังเสร็จสิ้นการเรียนปฏิบัติการทั้ง 12 บทปฏิบัติการ 
โดยมีรายละเอียดการปฏิบัตงานดังนี้ 

3.2.3.1 สรุปการเข้าเรียนของนักศึกษา และรวบรวมคะแนนการสอบก่อนและหลัง
เรียนปฏิบัติการให้อาจารย์ผู้ประสานรายวิชาปฏิบัติการ 

  3.2.3.2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการห้องปฏิบัติการของ
นักศึกษาและอาจารย์ส่งหัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

  3.2.3.3 สรุปต้นทุนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วัสดุ สารเคมี และวัสดุช ารุด รายวิชา
ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลส่งหัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

  3.2.3.4 สรุปปริมาณของเสีย พร้อมทั้งแยกประเภทของเสียส่งคลังของเสียของ 
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือรอการก าจัดตามระบบต่อไป 

 
3.3 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรค านึงถึงในการปฏิบัติงาน 

การให้บริการการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลแก่นักศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพนั้น นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ หรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้อง
ค านึงถึงปัจจัยหลายด้านทั้งด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ความพร้อม
ของห้องปฏิบัติการ รวมทั้งกฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติการที่ต้องปฏิบัติตามตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียม
ความพร้อมก่อนให้บริการบทปฏิบัติการ ขั้นตอนการด าเนินการบทปฏิบัติการ และขั้นตอนการสรุป
การให้บริการบทปฏิบัติการ ดังตารางที่ 3.6 เพ่ือให้สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล นักศึกษาและคณาจารย์มีความปลอดภัย และมีความพึงพอใจใน
การรับบริการ สามารถเรียนรู้ทักษะ เทคนิคการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสามารถน าไปพัฒนา  และ 
บูรณาการกับการศึกษาในระดับทีสู่งขึ้นต่อไปได้ 
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ตารางท่ี 3.6 แสดงวิธีปฏิบัติงานและเงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรค านึงถึงในการปฏิบัติงาน 
 

วิธีปฏิบัติงาน เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรค านึงถึงในการปฏิบัติงาน 

1. ข้ันตอนการเตรียมความพร้อมก่อนให้บริการบทปฏิบัติการ 
1.1 การรับรายวิชาจากหัวหน้าฝ่าย
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

รับข้อมูลรายวิชาจากหัวหน้าฝ่าย และติดตามการเปิดรายวิชาจากศูนย์บริการการศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมด้าน
ต่าง ๆ ล่วงหน้า อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

1.2 ส ารวจ และจัดท าแผนการเตรียม
ความพร้อมห้องปฏิบัติการบุคลากร 
วัสดุ สารเคมี และครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ 

นักวิทยาศาสตร์ต้องส ารวจความพร้อมด้านบุคลากร วัสดุ สารเคมี และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และจัดท าแผนเตรียม
ความพร้อมส่งหัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการพื้นฐานก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 1 เดือน 
1. ด้านบุคลากร  
- ในภาคการศึกษาที่มีการเรียนการสอนปฏิบัติการ หากมีนักศึกษาจ านวนมากกว่า 40 คน ตามหลักการความ
ปลอดภัย และการดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง จ าเป็นต้องเปิดห้องปฏิบัติการ มากกว่า 1 ห้อง ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์
ที่มาช่วยสอนหรือดูแลนักศึกษาต้องมีจ านวนเพิ่มขึ้นด้วย จึงต้องติดต่อประสานนักวิทยาศาสตร์ที่จะมาช่วยล่วงหน้า 
2. ด้านวัสดุ สารเคมี และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  
-  ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีตามวิธีการจัดซื้อตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน เนื่องจากสารเคมีบางรายการต้องน าเข้าจาก
ต่างประเทศ ใช้เวลาในการขนส่งอย่างน้อย 60-90 วัน 
- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างระหว่างปีงบประมาณได้ ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ต้องส ารวจ และขอตั้ง
งบประมาณในการจัดซื้อประจ าปีงบประมาณ 
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ตารางท่ี 3.6  (ต่อ) 
 

วิธีปฏิบัติงาน เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรค านึงถึงในการปฏิบัติงาน 
 - กรณีท่ีมีวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีไม่เพียงพอ หรือเกิดความล่าช้าจากการจัดซื้อ ต้องรีบด าเนินการยืมจาก

ห้องปฏิบัติการอ่ืน ๆ มาใช้งานก่อน 
1.3 การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และ
สารเคมี กรณีมีไม่เพียงต่อการเรียนการ
สอนปฏิบัติการ 

1. ด าเนินการตามข้ันตอนตามวิธีการจัดซื้อตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. เตรียมเอกสารส าหรับการจัดซื้อให้ครบถ้วน ดังนี้ 
   - ใบแจ้งความต้องการซื้อประเภทต่าง ๆ ที่พิมพ์จากระบบควบคุมงบประมาณของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยระบุจ านวน ปริมาณ ราคา วันที่ต้องการใช้งานและรายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์ หรือสารเคมี ที่
ต้องการซื้อจ้าง พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับสินค้า 
   - ใบเสนอราคาสินค้าที่ต้องการซื้อจ้าง อย่างน้อย 3 บริษัท 
   - แบบฟอร์มตารางแสดงราคากลาง 
   - เอกสารรายงานการขอซื้อขอจ้าง และขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ 
3. สารเคมีบางรายการมีผู้จ าหน่ายเพียง 1 บริษัท จะต้องขออนุมัติจัดซื้อกรณีพิเศษ โดยการเขียนเหตุผลและความ
จ าเป็นแนบเอกสารจัดซื้อ 

4. สารเคมีบางรายการมีราคาแพง ดังนั้นควรเพ่ิมอาจารย์ผู้ประสานรายวิชาเป็นกรรมการตรวจรับ เพ่ือพิจารณาการ
จัดซื้อ หรือหาแนวทางเปลี่ยนแปลงบทปฏิบัติการหรือชนิดของสารเคมี เพ่ือลดค่าใช้จ่าย 
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ตารางท่ี 3.6  (ต่อ) 
 

วิธีปฏิบัติงาน เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรค านึงถึงในการปฏิบัติงาน 
1.4 การศึกษารายละเอียดบท
ปฏิบัติการจาก มคอ.3 

1. ท าความเข้าใจบทปฏิบัติการทุก ๆ บทให้ละเอียด เพ่ือทราบถึงวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่
จ าเป็นต้องใช้งาน 
2. บางบทปฏิบัติการที่ต้องเตรียมสารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ และทดสอบปฏิบัติการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ จึงจะมีผล
หรือตัวอย่างให้นักศึกษาเรียน เช่น บทปฏิบัติการการสกัดดีเอ็นเอจากแบคทีเรีย เป็นต้น นักวิทยาศาสตร์ต้องวางแผน
การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย การเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย เพื่อให้มีเชื้อแบคทีเรียให้นักศึกษาเรียนและฝึกปฏิบัติใน
ชั่วโมงการเรียนการสอนปฏิบัติการ 

1.5 การตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา 
และจัดท ารายชื่อ แบ่งกลุ่ม
นักศึกษา 
 

1. น ารายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปฏิบัติการจากศูนย์บริการการศึกษา มาจัดท ารายชื่อ และแบ่งกลุ่มนักศึกษา
ก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 1 สัปดาห์  
2. กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนล่าช้า ไม่มีรายชื่อในข้อมูลลงทะเบียน นักวิทยาศาสตร์ก็ต้ องรอ และจัดท ารายชื่อ และ
แบ่งกลุ่มนักศึกษาอีกครั้ง 
3. การแบ่งกลุ่มนักศึกษา ปรึกษาและประสานกับอาจารย์ผู้ประสานรายวิชา ว่าจะให้ด าเนินการจัดแบ่งจ านวนกี่คนต่อ
กลุ่ม 

1.6 เตรียมห้องปฏิบัติการตาม
แนวทางโครงการ ESPReL 

1. ส ารวจความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัยฉุกเฉินให้มีความพร้อม เช่น ถังดับเพลิง ฝักบัวนิรภัย อ่างล้างตาฉุกเฉิน 
เป็นต้น หากช ารุดรีบด าเนินการแจ้งซ่อมให้ทันก่อนเปิดภาคการศึกษา 
2. จัดเตรียมภาชนะส าหรับการทิ้งของเสียทั้งประเภทของแข็งและของเหลวแต่ละบทปฏิบัติการ 
3. ท าความเข้าใจการจัดเก็บ การทิ้ง และการก าจัดของเสียแต่ละประเภทให้ละเอียด เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน 
นักศึกษา และสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 3.6  (ต่อ) 
 

วิธีปฏิบัติงาน เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรค านึงถึงในการปฏิบัติงาน 
1.7 เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการให้เป็นตาม
มาตรฐานพ้ืนที ่5ส  

1. เตรียมห้องปฏิบัติการ ให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานพื้นที่ 5ส ของหน่วยงาน 
2. จัดท าแผนผังห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าต าแหน่งของต่าง ๆ ภายในห้องอยู่บริเวณใด 
มีการก าหนดเส้นทางหนีไฟ และประตูทางออกฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
3. จัดท าป้ายชี้บ่งสถานะ ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรติดต่อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ภายใน
ห้องปฏิบัติการ 
4. จัดท าคู่มือการใช้งานเบื้องต้นของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ให้นักศึกษาหรือผู้ใช้งานสามารถใช้งาน
เบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง 

2. ขั้นตอนการด าเนินการบทปฏิบัติการ 
2.1 ประสานงานกับอาจารยผู้ประสานบท
ปฏิบัติการ เพื่อทราบข้อมูลการจัดการเรียนการสอน
บทปฏิบัติการ 

1. ประสานงานกับอาจารย์ผู้ประสานรายวิชาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
2. ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลมีบทปฏิบัติการจ านวน 12 ปฏิบัติการ มีอาจารย์สอนบท
ปฏิบัติการแตกต่างกัน นักวิทยาศาสตร์ผู้ประสานต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าบทปฏิบัติการใด อาจารย์
ท่านใดเป็นผู้สอน 

2.2 เตรียมใบงานส าหรับจัดเตรียมสารเคมี วัสดุ 
อุปกรณ์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตามบท
ปฏิบัติการที่แสดงใน มคอ.3 ให้เพียงพอต่อการเรียน
ของนักศึกษา 

1. จัดท าใบงานให้พนักงานวิทยาศาสตร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพ่ือจัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์
สารเคมี และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
2. กรณีวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณพ์วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ นักวิทยาศาสตร์ต้องรีบด าเนินการ
ยืมจากห้องปฏิบัติการอ่ืน 
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ตารางท่ี 3.6  (ต่อ) 
 

วิธีปฏิบัติงาน เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรค านึงถึงในการปฏิบัติงาน 
 3. ตรวจสอบความถูกต้องในทุกขั้นตอน เช่น ความเข้มข้นของสารเคมี ปริมาณที่เตรียม จ านวนเพียงพอ

ต่อการใช้งานของนักศึกษา เป็นต้น 
4. ทดสอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ก่อนการใช้งานทุกครั้ง 

2.3 ทดสอบบทปฏิบัติการร่วมกับอาจารย์ผู้สอนบท
ปฏิบัติการ 

ทดสอบบทปฏิบัติการก่อนการเรียนการสอนปฏิบัติการทุกครั้ง เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและ
ผลปฏิบัติการ รวมทั้งเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมี หรือสารละลายบัฟเฟอร์ก่อนให้นักศึกษา
ใช้เรียนปฏิบัติการ 

2.4 จัดเตรียมกระดาษค าตอบ ส าหรับบท
ปฏิบัติการที่มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ปฏิบัติการ 

กรณีท่ีอาจารย์ผู้สอนมีทดสอบก่อนและหลังเรียนปฏิบัติการ และประสงค์ที่จะใช้กระดาษเปล่าเป็น
กระดาษค าตอบ นักวิทยาศาสตร์จัดเตรียมให้เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา ทั้งนี้สามารถใช้กระดาษ 
รีไซเคิลได้ 

2.5 เป็นผู้ช่วยคุมปฏิบัติการ และให้ค าแนะน า
นักศึกษาในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
 

1. นักวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจในบทปฏิบัติการเป็นอย่างดีในเรื่องเทคนิค และข้ันตอนการท าปฏิบัติการ 
2. ระหว่างการเรียนปฏิบัติการมีสารเคมีบางชนิดที่เป็นอันตราย เช่น เป็นสารก่อการกลายพันธุ์ เป็นต้น
ต้องคอยให้ค าแนะน าและสังเกตการใช้งานของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
3. แนะน าการใช้งานเครื่องมือ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ให้นักศึกษาระหว่างการเรียนปฏิบัติการ ตลอดถึงการ
ดูแลบ ารุงรักษาเบื้องต้น 
4. แนะน าให้นักศึกษาใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี เช่น เสื้อกาวน์ ถุงมือ แว่นตานิรภัย  
เป็นต้น 
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ตารางท่ี 3.6  (ต่อ) 
 

วิธีปฏิบัติงาน เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรค านึงถึงในการปฏิบัติงาน 
2.6 ให้ค าแนะน านักศึกษาในการแยกของเสียที่
เกิดจากตัวอย่าง หรือสารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้
แล้วในห้องปฏิบัติการ 

1. ค านึงถึงการจัดเก็บของเสียให้ถูกประเภท เนื่องจากของเสียบางประเภทไม่สามารถจัดเก็บด้วยกันได้ 
2. ของเสียบางประเภทในบทปฏิบัติการพันธุศาสตร์โมเลกุลเป็นสารก่อการกลายพันธุ์ ต้องมีการแยกการ
จัดเก็บให้ถูกต้อง ไม่ทิ้งสู่สิ่งแวดล้อม 

2.7 ตรวจสอบและบันทึกการเข้าเรียนของ
นักศึกษา 

1. ตรวจสอบการเข้าเรียนของนักศึกษาทุกบทปฏิบัติการ จัดเก็บเอกสารการลาของนักศึกษา กรณี
นักศึกษาลาเรียนปฏิบัติการ 
2. ชี้แจงให้นักศึกษารับผิดชอบในการลงลายมือชื่อเข้าเรียนปฏิบัติการ 
3. แจ้งให้นักศึกษาและอาจารย์ประเมินการใช้บริการห้องปฏิบัติการ 

2.8 เก็บรวบรวมกระดาษค าตอบ หรือรายงานบท
ปฏิบัติการให้อาจารย์ผู้สอนบทปฏิบัติการ 

1. ตรวจสอบจ านวนกระดาษค าตอบให้ครบตามจ านวนนักศึกษาที่ลงชื่อเข้าเรียนปฏิบัติการ 
2. รวบรวมกระดาษค าตอบ และรายงานส่งให้อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติการให้ตรงเวลา 

2.9 จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี และเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งบันทึกปริมาณของเสียที่
เกิดข้ึน เพ่ือรอการส่งก าจัดตามระบการจัดการ
ของเสียของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ทุก ๆ บทปฏิบัติการ ต้องค านึงถึงความปลอดภัยทั้งผู้ปฏิบัติงาน ผู้เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดถึงสิ่งแวดล้อม 
ดังนั้นจ าเป็นต้องจัดเก็บและจัดการกับสารเคมี หรือของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละปฏิบัติการให้ถูกวิธีตาม
มาตรฐานห้องปฏิบัติการปลอดภัย 
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ตารางท่ี 3.6  (ต่อ) 
  

วิธีปฏิบัติงาน เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรค านึงถึงในการปฏิบัติงาน 
3. ขั้นตอนการสรุปการให้บริการบทปฏิบัติการ 
3.1 สรุปการเข้าเรียนของนักศึกษา และรวบรวม
คะแนนการสอบก่อนและหลังเรียนปฏิบัติการให้
อาจารย์ผู้ประสานรายวิชาปฏิบัติการ 

1. จัดท าคะแนนทดสอบก่อนและหลังปฏิบัติการให้ถูกต้องตามบทปฏิบัติการ และจ านวนของนักศึกษาที่เข้า
เรียนในแต่ละบทปฏิบัติการ โดยการใช้ข้อมูลจากใบลงลายมือชื่อ 
2. จัดส่งคะแนนให้อาจารยผ์ู้ประสานรายวิชาให้ทันกับการตัดเกรดนักศึกษา 

3.2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ห้องปฏิบัติการของนักศึกษาและอาจารย์ส่งหัวหน้า
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

1. สรุปผลประเมินความพึงพอใจในการรับบริการห้องปฏิบัติการส่งหัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการพื้นฐาน
ภายใน 2 สัปดาห์ หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนปฏิบัติการ 
2. เป้าหมายคะแนนความพึงพอใจ จากการให้บริการของห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คือ ร้อยละ 90 

3.3 สรุปต้นทุนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วัสดุ สารเคมี 
และวัสดุช ารุด รายวิชาปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับ
โมเลกุลส่งหัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน 

1. สรุปต้นทุนของตัวอย่าง วัสดุ อุปกรณ์ ชนิดสิ้นเปลือง ไม่สิ้นเปลือง ต้นทุนของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตาม
แบบฟอร์ม ส่งหัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการพื้นฐานภายใน 2 สัปดาห์ หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน
ปฏิบัติการ 
2. สรุปรายการวัสดุข ารุดเสียหายของนักศึกษาเป็นรายบุคคล เพื่อน าส่งส่วนการเงินและบัญชี เพื่อหักค่า
ประกันเสียหายของนักศึกษาตามแบบฟอร์ม ส่งหัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการพื้นฐานภายใน 2 สัปดาห์ หลัง
เสร็จสิ้นการเรียนการสอนปฏิบัติการ รวมทั้งปัญหาอุปรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการ 

3.4 สรุปปริมาณของเสีย พร้อมท้ังแยกประเภทของ
เสียส่งคลังของเสียของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อรอการก าจัดตามระบบต่อไป 

1. กรอกข้อมูลของเสียแต่ละชนิดลงแบบฟอร์มบันทึกของเสียเพื่อน าส่งคลังจัดเก็บของเสีย 
2. ในการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายของเสียต้องเป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินงานของระบบ ESPReL ตาม
องค์ประกอบท่ี 3 ระบบการจัดการของเสีย 
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3.4 แนวคิด/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 รายวิชาปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลเป็นการศึกษาโครงสร้าง และการท างานของยีน 

(gene) ดีเอ็นเอ (DNA) อาร์เอ็นเอ (RNA) และโปรตีน ของสิ่งมีชีวิต โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้และท า
ปฏิบัติการที่หลากหลายตั้งแต่การสกัดดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ และพลาสมิด เพ่ือศึกษาการแสดงออกของ
ยีน การตัดต่อยีน หรือดีเอ็นเอที่ต้องการศึกษาด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะ และเชื่อมต่อกับดีเอ็นเอพาหะ
จนได้เป็นรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ แล้วถ่ายโอนเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้าน เช่น แบคทีเรีย เป็นต้น เพ่ือให้มีการ
เพ่ิมจ านวน หรือที่เรียกว่า โคลน และน าโคลนไปศึกษาการแสดงออกของยีนที่สนใจ ซึ่งปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ได้น าความรู้เกี่ยวกับพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลมาเป็นเนื้อหา  
การเรียนรู้ทั้งทางด้านภาคทฤษฎี และปฏิบัติการ เนื่องจากมีความส าคัญต่อการพัฒนางานทางด้าน
วิทยาศาสตร์ ทางด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรม และทางด้านการแพทย์ เช่น การน าเทคนิคทาง 
ด้านพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลมาใช้ศึกษาหาความหลากหลายทางพันธุกรรมของสัตว์น้ า เพ่ือ  
การเพาะเลี้ยงและอนุรักษณ์พันธุ์สัตว์น้ า เป็นต้น เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการจับสัตว์น้ าเกินความ
จ าเป็น มีภาวะมลพิษทางน้ า อันเนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษย์ ส่งผลให้ปริมาณสัตว์น้ าลดลง และ
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสัตว์น้ าก็ลดลงด้วย ดังนั้นจึงมีการน าความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์
ระดับโมเลกุล เช่น RFLP RAPD AFLP Microsatellite และเทคนิคทางด้าน PCR เป็นต้น มาช่วยใน
การศึกษาความผันแปรและความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลา เพ่ือใช้ในการจัดการด้าน  
การรักษาพันธุกรรมและอนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์น้ าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (สุนัดดา โยมญาติ, 2558, น. 3) 
(Maqsoo & Ahmad, 2017, p. 27) นอกจากนี้ยังมีการน าความรู้ทางด้าน Molecular marker เช่น 
RAPD RFLP ISSR และ Micro satellite เป็นต้น มาศึกษาจีโนมของพืชเพ่ือพัฒนาการปรับปรุง 
สายพันธุ์ของพืชในกลุ่ม cereal และ legume ให้สามารถทนทานต่อโรคได้ดี มีผลผลิตมากขึ้น 
(Mishra & Tomar, 2014, p. 4012) 

ทางด้านการแพทย์ สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 อย่าง
กว้างขวางทั่วโลก ส่งผลให้เกิดผลเสียต่อทางด้านเศรษฐกิจ ชีวิต และทรัพย์สินอย่างมาก นานา
ประเทศต่างพยายามคิดค้นวิธีการรักษาโดยวิธีการผลิตวัคซีน ในขณะเดียวกันก็มีการพยายามหา
วิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ และคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อด้วยความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์ระดับ
โมเลกุล นั่นคือมีการน าสารคัดหลั่ งจากผู้ป่วยมาตรวจสอบด้วยทคนิค Real-time PCR ใน
ห้องปฏิบัติการ เพ่ือตรวจสอบและยืนยันผลการติดเชื้อของผู้ป่วย ทั้งนี้วิธีการดังกล่าวให้ผล  
การตรวจสอบที่แม่นย าเชื่อถือได้ (Corman, et al., 2020, p. 23-30 ) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาจีโนม
ของมนุษย์เพ่ือช่วยให้ทราบถึงกลไกและการแสดงออกของโปรตีนหรือยีนที่เปลี่ยนแปลงไปของ
เซลล์มะเร็งปอดได้ ท าให้สามารถตรวจสอบและเข้าใจกลไกการเกิดก้อนเนื้อ อีกทั้งยังทราบถึงกลไก
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การท างานของเอนไซม์บางชนิดที่สามารถยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งปอด ส่งผลให้สามารถวินิจฉัยโรค 
และคิดค้นแนวทางการรักษาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Sekido, et al., 2003, p. 73-87) 

 จากการศึกษาด้านต่าง ๆ เห็นได้ว่าพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลเข้ามามีบทบาทในทาง
วิทยาศาสตร์หลาย ๆ ด้าน ทั้งทางการแพทย์ เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงการศึกษาการ
อนุรักษ์ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่ งมีชีวิตอีกด้วย ดังนั้นการเรียนปฏิบัติการพันธุศาสตร์  
ระดับโมเลกุลจึงมีประโยชน์ต่อการศึกษา วิจัย เพ่ือช่วยในการคิดค้นและพัฒนางานในวิทยาศาสตร์
ต่อไปในอนาคต 

โดยสรุปบทที่ 3 ผู้เขียนได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานในการให้บริการบทปฏิบัติการ
รายวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมกุล โดยการให้บริการบทปฏิบัติการเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนและฝึกปฏิบัติตรงตาม
หลักสูตรการศึกษา มีการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การจัดการห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามโครงการ
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้อง ปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย  Enhancement of Safety 
Practice of Research Laboratory in Thailand “ESPReL”)  การจัดการความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการ 5ส รวมทั้งข้อก าหนดการแต่งกาย 
และระเบียบการใช้บริการห้องปฏิบัติการ 

นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้กล่าวถึงวิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไขข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควร
ค านึงถึงในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติแทนกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่ควรพึงระวังและต้องค านึงถึงในการปฏิบัติงานเพ่ือเกิดความ
ปลอดภัยและงานส าเร็จทันเวลาที่ก าหนด 

สุดท้ายผู้เขียนได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือความส าคัญของการน าความรู้ทางด้านพันธุ
ศาสตร์ระดับโมเลกุลไปใช้ในการพัฒนางานวิจัยเพ่ือใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง  ๆ ทั้งด้าน
เกษตรกรรมอุตสาหกรรม ด้านเทคโนโลยี และด้านสาธารณสุข  

ในส่วนขั้นตอนการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดผู้เขียนจะขอกล่าวถึงในบทที่ 4 
ต่อไป 

 



 
 

 
 

บทท่ี 4 
 

เป้าหมายและเทคนิคในการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์
 

เนื้อหาในบทที่ 4 เป้าหมายและเทคนิคในการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย
เป้าหมายในการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน) เทคนิคในการวางแผน/แผนกลยุทธ์ในการ
ปฏิบัติงาน เทคนิคในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน (flow chart) เทคนิคการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน เทคนิคการท าให้ผู้รับบริการพึงพอใจ จรรยาบรรณ/คุณธรรม/
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และรายละเอียดของกระบวนการการปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนของขั้นตอนการเตรียมบทปฏิบัติการ ขั้นตอนการด าเนินการบทปฏิบัติการ จนถึงขั้นตอนสรุป
การให้บริการบทปฏิบัติการของการเรียนการสอนปฏิบัติการรายวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล 
หอ้งปฏิบัติการชีววิทยา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
4.1 เป้าหมายในการปฏิบัติงาน (ตัวช้ีวัดในการปฏิบัติงาน) 

การให้บริการรายวิชาปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล เป็นไปตามภารกิจหลักของการ
บริหารงานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการให้บริการการเรียนการสอน
ปฏิบัติการ โดยมีนักวิทยาศาสตร์ผู้ประสานรายวิชาปฏิบัติการสนับสนุนการให้บริการในด้านต่าง  ๆ 
แก่นักศึกษา และคณาจารย์ผู้สอน เช่น ข้อมูลกฎระเบียบข้อปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการ การใช้
เครื่องมือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์อย่างถูกวิธี การจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้
นักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่ เกี่ยวข้องมีความปลอดภัย มีทักษะ สามารถเรียนรู้และใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ปฏิบัติงานมีผลผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมายของ
หน่วยงานทั้งขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนให้บริการบทปฏิบัติการ ขั้นตอนการด าเนินการ 
บทปฏิบัติการ จ านวน 12 บทปฏิบัติการ และขั้นตอนการสรุปการให้บริการบทปฏิบัติการ  ดังนั้น
ผู้ปฏิบัติงานจึงจ าเป็นต้องด าเนินงานตามวิธีที่เหมาะสม เพ่ือให้หน่วยงานบรรลุตามเป้าหมาย และ
ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน และมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ดังตารางที่ 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงเป้าหมายในการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน) 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป้าหมายการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดการปฏิบัติงาน 
1. การเตรียมความ
พร้อมก่อนให้บริการบท
ปฏิบัติการ 

1. ห้องปฏิบัติการมีความพร้อมในการ
ให้บริการ 

ร้อยละ 100 

2. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ทันตาม
เวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 

3. เอกสารจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครบถ้วนถูกต้อง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
เท่ากับ 0 ฉบับ 

4. ความพร้อมของข้อมูลนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียน 

ร้อยละ 100 

2. ขั้นตอนการด าเนิน 
การบทปฏิบัติการ 
จ านวน 12 บท
ปฏิบัติการ 

1. นักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบการใช้
ห้องปฏิบัติการ 

ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
เท่ากับ 0 

2. ห้องปฏิบัติการมีความพร้อมให้บริการการ
เรียนการสอนบทปฏิบัติการ ตามแผนการสอน
ของ มคอ.3 

ร้อยละ 100 

3. เครื่องมือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์มีความพร้อม 
และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน 

ร้อยละ 100 

4. นักวิทยาศาสตร์สนับสนุนการเรียน
ปฏิบัติการของนักศึกษา 

ร้อยละ 100 

5. นักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
ระหว่างเรียนบทปฏิบัติการมีความปลอดภัย 

การเกิดอุบัติเหตุ  
เท่ากับ 0 

6. การจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการตาม
ข้อก าหนดของโครงการ ESPReL 

ร้อยละ 90 

7. การประหยัดพลังงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป้าหมายการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดการปฏิบัติงาน 

3. ขั้นตอนการสรุปการให้ 
บริการบทปฏิบัติการ 

1. นักศึกษา และอาจารย์มีความพึง
พอใจต่อการใช้บริการห้องปฏิบัติการ 

ร้อยละ 90 

2. ต้นทุนการบริการห้องปฏิบัติการ
เฉลี่ยการเรียนการสอนระดับปริญญา
ตรี 
  

<15,000 บาท/
ห้องปฏิบัติการ/ ปี

การศึกษา (ต้นทุนเฉลี่ย
ไม่รวมค่าด าเนินการ) 

 
 การให้บริการการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล มีเป้าหมายใน
การสนับสนุนการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้คณาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้นอกจากเป้าหมายการปฏิบัติงานในขั้นตอนการเตรียม
ความพร้อมก่อนให้บริการบทปฏิบัติการ ขั้นตอนการด าเนินการบทปฏิบัติการ จ านวน 12 บท
ปฏิบัติการ และขั้นตอนการสรุปการให้บริการบทปฏิบัติการแล้ว เป้าหมายการให้บริการในแต่ละบท
ปฏิบัติการก็มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละบทปฏิบัติการและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเนื้อหาที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งทั้ง 
12 บทปฏิบัติการ ผู้ประสานรายวิชาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดให้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน 
ทั้งความพร้อมของห้องปฏิบัติการ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือให้
นักศึกษา อาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ห้องปฏิบัติการได้อย่างมีความปลอดภัย และมีความพึงพอใจใน
การใช้บริการห้องปฏิบัติการ  

อย่างไรก็ตาม แต่ละบทปฏิบัติการมีเนื้อหา ขั้นการปฏิบัติการ ตลอดทั้งวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี 
และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ยากง่าย ซับซ้อนแตกต่างกัน ดังนั้นเป้าหมายในการให้บริการในแต่ละบท
ปฏิบัติการจึงมีความแตกต่างกันด้วย ดังแสดงในตารางที่ 4.2 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงเป้าหมายการปฏิบัติงาน แต่ละบทปฏิบัติการ  
 

บทปฏิบัติ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

บทปฏิบัติการที่ 1 
เรื่อง การเตรียม

สารละลายและการ
เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ 

1. มีความพร้อมของห้องปฏิบัติการ วัสดุ 
อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
2. นักศึกษาสามารถเตรียมสารละลายและ
อาหารเลี้ยงเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ครบทุกรายการตามที่ก าหนด 

เตรียมสารละลาย และ
อาหารเลี้ยงเชื้อได้ครบ 
100 เปอร์เซ็นต์ 
 

บทปฏิบัติการที่ 2 
เรื่อง การสกัด 

พลาสมิดดีเอ็นเอจาก
แบคทีเรีย 

 

1. มีความพร้อมของตัวอย่างแบคทีเรียที่ใช้
สกัดพลาสมิดดีเอ็นเอ 
2. มีความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี 
และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ส าหรับสกัด 
พลาสมิดดีเอ็นเอด้วยวิธีต่าง ๆ 
3. นักศึกษาเข้าใจการก าจัดของเสีย และ
สามารถก าจัดของเสียที่เกิดขึ้นอย่างถูกวิธี 

คุณภาพของพลาสมิดดี
เอ็นเอจากแบคทีเรียที่
สกัดได้มีค่า OD260/280 
อยู่ในช่วง 1.8-2.0 

บทปฏิบัติการที่ 3 
เรื่อง อิเล็กโทรโฟรีซิส 

1. มีความพร้อมของเครื่องอิเล็กโทรโฟรีซีส 
(Electrophoresis) และเครื่องถ่ายภาพเจล 
(Gel documentation) 
2. มีความพร้อมของสารเคมี เช่น DNA 
marker เป็นต้น ส าหรับการท าเจลอิเล็กโทร
โฟรีซีส 

นักศึกษาทุกคน/ทุกกลุ่ม
ได้เห็นแถบดีเอ็นเอที่ได้
จากการศึกษาด้วยวิธีเล็ก
โทรโฟรีซีส 

บทปฏิบัติการที่ 4  
เรื่อง ปฏิกิริยาลูกโซ่โพ

ลิเมอเรส 

1. มีความพร้อมของเครื่องเพ่ิมปริมาณสาร
พันธุกรรม 
2. นักศึกษาใช้งานเครื่องไมโครปิเปตเพื่อดูด
จ่ายสารละลายได้อย่างถูกวิธี 
3. นักศึกษาเข้าใจหลักการการท างาน และ
สามารถใช้เครื่องเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมได้
อย่างถูกวิธี 

นักศึกษาได้ผลผลิตจาก
ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอ
เรส 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 
 

บทปฏิบัติ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

บทปฏิบัติการที่ 5  
เรื่อง การท าชิ้นส่วนดี

เอ็นเอที่ได้จาก
ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอ

เรสให้บริสุทธิ์ 

มีความพร้อมชุด kit ส าหรับท าให้ชิ้นส่วน 
ดีเอ็นเอที่ได้จากปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส
ให้บริสุทธิ์ ให้นักศึกษาอย่างเพียงพอ 

ชิ้นส่วนดีเอ็นเอที่ได้จาก
ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส
มีความบริสุทธิ์ สามารถ
น าไปใช้ในบทปฏิบัติการ
ต่อไปได้ 

บทปฏิบัติการที่ 6  
เรื่อง การตัดดีเอ็นเอ

ด้วยเอ็นไซม์ตัด
จ าเพาะ 

 

1. ห้องปฏิบัติการมีเอนไซม์ตัดจ าเพาะ 
(restriction enzyme digestion) ถูกต้อง
ตามท่ีบทปฏิบัติการก าหนด 
2. ห้องปฏิบัติการมีเอนไซม์ตัดจ าเพาะ 
(restriction enzyme digestion) ที่มี
ประสิทธิภาพ ไม่หมดอายุการใช้งาน 
(Expired date) 

ดีเอ็นเอที่ตัดด้วยเอนไซม์
ตัดจ าเพาะ น าไปใช้ในบท
ปฏิบัติการต่อไปได้ 

บทปฏิบัติการที่ 7  
เรื่อง การเชื่อมดีเอ็น
เอด้วยเอนไซม์ดีเอ็น

เอไลเกส 

ห้องปฏิบัติการมี เอนไซม์ดีเอ็นเอไลเกส 
(DNA ligase) ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อ
การเรียนปฏิบัติการ 
 

พลาสมิดดีเอ็นเอลูกผสม 
(recombinant plasmid) 
ที่ได้จาการเชื่อมต่อด้วย
เอนไซม์ไลเกส 

บทปฏิบัติการที่ 8  
เรื่อง การย้ายดีเอ็นเอ
เข้าสู่แบคทีเรียและ
การตรวจสอบโคลน 

1. มีความพร้อมของ competent cell 
ส าหรับการย้ายพลาสมิดดีเอ็นเอลูกผสม 
2. มีความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ และ
สารเคมี ส าหรับการคัดเลือกโคลนด้วยวิธี 
blue-white selection และวิธี Colony 
PCR 

1. ได้โคโลนีสีขาว จากการ
คัดเลือกโคลนด้วยวิธี 
blue-white selection  
2. ได้ผลผลิตจากวิธี 
Colony PCR  

บทปฏิบัติการที่ 9  
เรื่อง การผลิตโปรตีน

ลูกผสมในเซลล์
แบคทีเรียและการ
ตรวจสอบขนาด

โปรตีนด้วย 

1. มีความพร้อมใช้งานของเครื่องแยกขนาด
โปรตีน ด้วยวิธ ีSDS polyacrylamide gel 
electrophoresis (SDS-PAGE) 
2. มีความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ และ
สารเคมีส าหรับการเตรียม SDS-PAGE 
 

แถบโปรตีนที่ได้จากการ
ผลิตโปรตีนลูกผสมในเซลล์
แบคทีเรีย ด้วยการแยก
ด้วยวิธี SDS-
polyacrylamide gel 
electrophoresis 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 
 

บทปฏิบัติ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

บทปฏิบัติการที่ 10 
เรื่อง การตรวจสอบ
โปรตีนลูกผสมด้วย

วิธีการย้ายโปรตีนลงสู่
เมมเบรน 

1. มีความพร้อมใช้งานของเครื่อง
Western blot 
2. มีความพร้อมของวัสดุ และสารเคมี
ส าหรับตรวจสอบโปรตีนลูกผสม 
(recombinant protein) ด้วยวิธี 
Western blotting analysis  

แถบโปรตีนบนแผ่นเมมเบรน  

บทปฏิบัติการที่ 11 
เรื่อง การสกัดอาร์เอ็น

เอรวม 

มีความพร้อมใช้วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี 
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และตัวอย่าง
ส าหรับการสกัดอาร์เอ็นเอ 

คุณภาพของอาร์เอ็นเอที่สกัด
ได้มีค่า OD260/280 มีค่า
มากกว่า 2.0 

บทปฏิบัติการ 12 
เรื่อง ปฏิกิริยาลูกโซ่พอ
ลิเมอเรสแบบย้อนกลับ 

1. มีความพร้อมใช้งานของเครื่อง 
reverse transcription polymerase 
chain reaction (RT-PCR) 
2. มีความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์และ
สารเคมี ส าหรับการเพ่ิมปริมาณ
ชิ้นส่วนดีเอ็นเอด้วยเทคนิค RT-PCR 

ผลผลิต ที่ได้จากการเพ่ิม
ปริมาณชิ้นส่วนยีนด้วย RT-
PCR 
 

 
4.2 เทคนิคในการวางแผน/แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน  

 การให้บริการห้องปฏิบัติการรายวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล เป็นการให้บริการการเรียน
การสอนปฏิบัติการที่ด าเนินงานภายใต้เป้าหมาย และตัวชี้วัดของหน่วยงาน เพ่ือให้ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีห้องปฏิบัติการที่เป็นต้นแบบในการให้บริการ มีความปลอดภัย
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีมาตรฐานในการให้บริการทั้งด้านบุคลากร ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ วัสดุอุปกรณ์ ให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา และประหยัดงบประมาณ ดังนั้นเพ่ือให้
ห้องปฏิบัติการสามารถให้บริการรายวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน
ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนให้บริการบทปฏิบัติการ ขั้นตอนการด าเนินการบทปฏิบัติการ 
จ านวน 12 บทปฏิบัติการ และขั้นตอนการสรุปการให้บริการบทปฏิบัติการ และบรรลุเป้าหมายการ
ด าเนินงานได้ตามที่ก าหนดไว้ การวางแผนการด าเนินงาน หรือการวางแผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน  
จึงมีความส าคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมทุกขั้นตอนให้ส าเสร็จตามเป้าหมาย ดังตารางที่ 4.3 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงเทคนิคในการวางแผน/แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป้าหมายการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดการปฏิบัติงาน แผนกลยุทธ์การปฏิบัติงาน 

1. การเตรียมความพร้อมก่อน
ให้บริการบทปฏิบัติการ 

1. ห้องปฏิบัติการมีความพร้อมในการ
ให้บริการ 

ร้อยละ 100 1. จัดท าแผนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการ
ห้องปฏบิัติการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ความพร้อมของห้องปฏิบัติการ คู่มือ
ปฏิบัติการ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วัสดุ อุปกรณ์ 
สารเคมี บุคลากร เป็นต้น 
2. เตรียมห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามโครงการ 
ESPReL  
3. จัดท าห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานพื้นที่ 5ส 
ของห้องปฏิบัติการ 

2. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี  
ทันตามเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 1. ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี ประจ าบท
ปฏิบัติการล่วงหน้า 1 ภาคการศึกษา 
2. วางแผนการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี
ส าหรับบทปฏิบัติการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ภาค
การศึกษา 
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป้าหมายการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดการปฏิบัติงาน แผนกลยุทธ์การปฏิบัติงาน 
 3. เอกสารจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครบถ้วน

ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้ างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
เท่ากับ 0 ฉบับ 

1. อบรมศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้เข้าใจ 
2. ตรวจสอบข้อมูลเอกสารส าคัญท่ีใช้ประกอบการจัดซื้อให้
ครบถ้วนก่อนส่งใบสั่งซื้อ 
2. เอกสารประกอบการจัดซื้อ มีดังนี้ 
   - ใบแจ้งความตอ้งการซื้อประเภทต่าง ๆ ที่พิมพ์จากระบบ
ควบคุมงบประมาณของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยระบุจ านวน ปริมาณ ราคา วันที่ต้องการใช้
งานและรายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์ หรือสารเคมี ที่
ต้องการซื้อจ้าง พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับสินค้า 
   - ใบเสนอราคาสินค้าท่ีต้องการซื้อจ้าง อย่างน้อย 3 บริษัท 
   - แบบฟอร์มตารางแสดงราคากลาง 
   -  เอกสารรายงานการขอ ซ้ือขอจ้าง และขอแต่งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจรับ 
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป้าหมายการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดการปฏิบัติงาน แผนกลยุทธ์การปฏิบัติงาน 

 
4. ความพร้อมของข้อมูลนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียน 

ร้อยละ 100 ตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาจาก
ศูนย์บริการการศึกษา จัดท าใบรายชื่อ และแบ่งกลุ่ม
ให้นักศึกษา 

2. ขั้นตอนการด าเนินการบท
ปฏิบัติการ จ านวน 12 บท
ปฏิบัติการ 

1. นักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบการใช้
ห้องปฏิบัติการ 

ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
เท่ากับ 0 

แจ้งกฎระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการให้นักศึกษา
ทราบก่อนการเรียนปฏิบัติการ เช่น การแต่งกาย 
การใช้อปุกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล การลา การมาสาย 
ข้อห้าม และข้อควรระวังระหว่างใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 

2. ห้องปฏิบัติการมีความพร้อมให้บริการ
การเรียนการสอนบทปฏิบัติการ ตาม
แผนการสอนของ มคอ.3 

ร้อยละ 100 1. ประสานอาจารย์ผู้สอนบทปฏิบัติการเพ่ือ
สอบถามรายละเอียดการใช้ตัวอย่าง วัสดุ อุปกรณ์
สารเคมี และครุภัณฑ์ของแต่ละบทปฏิบัติการ 
2. จัดเตรียมใบงานบทปฏิบัติการให้พนักงาน
วิทยาศาสตร์  
3. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์บทปฏิบัติการในปริมาณ และจ านวน
เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป้าหมายการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดการปฏิบัติงาน แผนกลยุทธ์การปฏิบัติงาน 

 

  
4. ทดสอบปฏิบัติการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพ่ือให้มี
ผลปฏิบัติการที่ถูกต้องก่อนให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติ 

3. เครื่องมือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
มีความพร้อม และมีประสิทธิภาพ
ในการใช้งาน 

ร้อยละ 100 1. ตรวจสอบ และบ ารุงรักษาเครื่องมือ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ก่อนให้นักศึกษาเรียนปฏิบัติการ  
2. แจ้งซ่อมกรณีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ช ารุด 
3. จัดท าขั้นตอนการใช้งานครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีความ
เฉพาะในการใช้งาน  
4. ระบุผู้รับผิดชอบพร้อมเบอร์โทรติดต่อ 

4. นักวิทยาศาสตร์สนับสนุนการ
เรียนปฏิบัติการของนักศึกษา 

ร้อยละ 100 1. นักวิทยาศาสตร์สนับสนุนอาจารย์ผู้สอนในการช่วยคุม
ปฏิบัติการ และให้ค าแนะน าในการใช้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แก่นักศึกษา 
2. จัดหาบุคลากรเพ่ิมเติม กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมา
กว่า 40 คน/ห้อง 
3. นักวิทยาศาสตร์ อบรม สัมมนาหาความรู้เพ่ิมเติมอย่าง
ต่อเนื่องในด้านพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล 
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป้าหมายการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดการปฏิบัติงาน แผนกลยุทธ์การปฏิบัติงาน 

 

  
4. วิเคราะห์ทรัพยากรบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อม
หรือขออนุมัติอัตราก าลังกรณี มีบุคลากรใกล้เกษียณ 

5. นักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในห้อง 
ปฏิบัติการระหว่างเรียนบทปฏิบัติการมีความ
ปลอดภัย 

การเกิดอุบัติเหตุ  
เท่ากับ 0 

1. แจ้งเตือนนักศึกษาถึงระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ 
การใช้งานครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง  
2. มีแนวทางข้อควรระวังในการใช้สารเคมีอันตราย 
และการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในแต่ละบท
ปฏิบัติการ ผ่านโปสเตอร์ (poster) หรืออินโฟกราฟฟิก 
(Infographic) 
3. ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการกับ
นักศึกษาก่อนเข้าเรียนปฏิบัติการ 

6. การจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการตาม
ข้อก าหนดของโครงการ ESPReL 

ร้อยละ 90 1. มีจุดทิ้งขยะของเสียประจ าห้องปฏิบัติการทุกห้อง
และมีระบบก าจัดของเสียตามระบบการจัดการของเสีย
ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. แนะน าการแยกประเภทของเสียอย่างถูกวิธีทั้ง
ประเภทของเหลว และของแข็งให้นักศึกษาทราบ 

7. การประหยัดพลังงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 1. มีแนวทางแนวทางประหยัดพลังงาน ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป้าหมายการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดการปฏิบัติงาน แผนกลยุทธ์การปฏิบัติงาน 

   

- ปิดไฟฟ้าหลังเลิกใช้งาน                      
 - ปดิเครื่องปรับอากาศเวลา  
11.30 - 12.30 น. และเวลาไม่ใช้งาน  
2. จัดท าป้ายรณรงค์การประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า 

3. ขั้นตอนการสรุปการให้ 
บริการบทปฏิบัติการ 

1. นักศึกษา และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการใช้
บริการห้องปฏิบัติการ 

ร้อยละ 90 1. จัดเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ให้
ครบถ้วนทั้งห้องปฏิบัติการ วัสดุ อุปกรณ์ 
สารเคมี ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และบุคลากร 
2. ให้บริการด้วยใจบริการ 

2. ต้นทุนการบริการห้องปฏิบัติการเฉลี่ยการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรี 
  
 

<15,000 บาท/
ห้องปฏิบัติการ/ ปี

การศึกษา (ต้นทุนเฉลี่ย
ไม่รวมค่าด าเนินการ) 

จัดท าต้นทุนด้านต่าง ๆ ทั้งค่าวัสดุสิ้นเปลือง
ค่าวัสดุไม่สิ้นเปลือง ค่าครุภัณฑ์ ค่า OT 
พนักงาน ค่า OT พนักงานห้องทดลอง เพ่ือ
วิเคราะห์ต้นทุนที่ใช้ต่อนักศึกษา 
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 นอกจากการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนแล้ว นักวิทยาศาสตร์ผู้ประสานรายวิชาจะต้องมีการ
วางแผนการปฏิบัติงาน ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ ตรวจสอบการปฏิบัติการ และแก้ไขปรับปรุงตาม
วงจร PDCA (วีระพล บดีรัฐ, 2543, น. 57) เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาต่อเนื่อง สามารถ
ปรับปรุงงานให้ทันสมัย ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และลดความผิดพลาดที่จะ
เกิดขึ้นกับการให้บริการห้องปฏิบัติการ ดังนั้นผู้เขียนจึงน าวงจร PDCA มาใช้เป็นกลยุทธ์ในการให้ 
บริการปฏิบัติการรายวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล ดังภาพที่ 4.1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 4.1 แสดงวงจร PDCA ในการให้บริการรายวิชาปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล 

 
P = Plan วางแผนการท างานทุกขั้นตอนทั้งระบบของรายวิชาปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับ

โมเลกุล ดังนี้ 
1. วางแผนการให้บริการรายวิชาล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 เดือน ในการจัดซื้อวัสดุ 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในบทปฏิบัติการต่าง ๆ โดยการจัดท าแผนการเตรียมความพร้อม 
2. มีแผนส ารองในกรณีท่ีไม่สามารถให้บริการการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการได้ 

เช่น การถ่ายท าวิดีโอ ให้นักศึกษาเรียนออนไลน์ เป็นต้น 
 

D = Do ปฏิบัติตามข้ันตอนในแผนงานที่เขียนไว้ได้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง ดังนี้ 
1. จัดท าข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปฏิบัติการ เพ่ือจัดเตรียมวัสดุ 

อุปกรณ์ ให้เพียงพอต่อการใช้เรียนปฏิบัติการ โดยการท าแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียนบท
ปฏิบัติการ  
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2. ด าเนินการจัดซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี ตามกระบวน 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

3. เตรียมบทปฏิบัติการให้พร้อมทั้ง สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ โดยการจัดท าใบงานและทดสอบบทปฏิบัติการล่วงหน้า เพ่ือทดสอบตัวอย่างและ
ประสิทธิภาพของสารเคมีที่ใช้ และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับนักศึกษาเปรียบเทียบกับของ
นักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติ 

4. สนับสนุนการเรียนการสอนปฏิบัติการให้อาจารย์ผู้สอน รวมทั้งการให้ค าแนะน า
แก่นักศึกษาในการใช้ครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการจัดการของเสียที่
เกดิขึ้น 

5. จัดท าสื่อวิดีโอ กรณีท่ีนักศึกษาจ าเป็นต้องเรียนออนไลน์ 
 
C = Check การตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนหรือในแต่ละบทปฏิบัติการ 

ดังนี้ 
  1. ประเมินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจนถึงกระบวนการตรวจรับ ว่า

ได้รับรายการสั่งซื้อทันเวลากับการใช้เรียนบทปฏิบัติการหรือไม่ หากเกิดความล่าช้าต้องมีการปรับ
เวลาในการจัดซื้อให้นานขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 

  2. ตรวจสอบสารเคมีอันตรายที่ใช้ในบทปฏิบัติการว่าสามารถใช้สารชนิดใดทดแทน
ได้บ้าง แต่ยังคงให้ผลและประสิทธิภาพที่ดีเช่นเดิม เช่น การใช้สารย้อมดีเอ็นเอทดแทนเอธิเดี ยมโบร
ไมด ์ซึ่งเป็นสารก่อการกลายพันธุ์ โดยการทดสอบซ้ า ๆ และบันทึกผลที่ได้เปรียบเทียบกัน เป็นต้น 

  3. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์บางชนิด นักศึกษาต้องใช้ทุกบทปฏิบัติการ และจ าเป็นต้อง
ใช้นอกเวลาการเรียน ดังนั้นเพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้งานได้เองอย่างถูกวิธี นักวิทยาศาสตร์
ผู้รับผิดชอบควรมีการจัดท าขั้นตอนการใช้งานอย่างย่อในรูปแบบ QR code หรือ infographic อย่าง
ง่ายให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

   
A = Action ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหาต่าง ๆ ให้ส าเร็จ รวมทั้งแนะน าแนวทางการ

แก้ปัญหา เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานและเตรียมงานในปีถัดไป ดังนี้ 
  1. การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สารเคมีล่วงหน้า โดยใช้ระยะเวลาให้นานขึ้นเพ่ือให้ได้

รายการสั่งซื้อมาทันการใช้เรียนบทปฏิบัติการ 
  2. น าค าแนะน า ติชม จากการประเมินการให้บริการห้องปฏิบัติการมาปรับใช้ในครั้ง

ต่อไป 
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นอกจากเทคนิคในการวางแผนหรือกลยุทธ์การปฏิบัติงานในขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้ง 3 
ขั้นตอนจะมีความส าคัญแล้ว การให้บริการในแต่ละบทปฏิบัติการทั้ง 12 บทปฏิบัติการก็มีความส าคัญ
เช่นกัน เนื่องจากมีการเตรียมความพร้อมหลาย ๆ ด้าน แตกต่างกัน เช่น การเตรียมตัวอย่าง การ
เตรียมสารเคมี การเตรียมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เป็นต้น ดังนั้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่ เกี่ยวข้อง
สามารถปฏิบัติงานแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาและงบประมาณในการจัดเตรียมความ
พร้อมในแต่ละบทปฏิบัติการ จึงขอแสดงเทคนิคในการวางแผนหรือกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน ที่จ าเป็น
และส าคัญในแต่ละบทปฏิบัติการ ดังแสดงในตารางที่ 4.4 
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงเทคนิคในการวางแผน/แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานบทปฏิบัติการ 12 บท

ปฏิบัติการ 
 

บทปฏิบัติการ เทคนิคในการวางแผน/แผนกลยุทธ์ 
บทปฏิบัติการที่ 1 

เรื่อง การเตรียมสารละลาย
และการเตรียมอาหารเลี้ยง

เชื้อ 

1. ตรวจสอบความพร้อมสารเคมีที่ใช้ในบทปฏิบัติการทั้งปริมาณ
สารคงเหลือ วันหมดอายุ และจัดซื้อ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ภาค
การศึกษา 
2. จัดเตรียมสารเคมี และวัสดุอุปกรณ์ ให้นักศึกษาเลือกใช้เอง
ตามความเหมาะสม 
3. การเตรียมสารละลาย EDTA, pH 8.0 สารจะไม่ละลายถ้า pH 
ยังไม่ถึง 8.0 
4. ในการปรับ pH สารละลาย ด้วย NaOH บางครั้งใช้ NaOH 
ชนิดของแข็งดีกว่าของเหลว 

บทปฏิบัติการที่ 2  
เรื่อง การสกัดพลาสมิดดีเอ็น

เอจากแบคทีเรีย 
 

1. เตรียมเชื้อแบคทีเรียตั้งต้นล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพ่ือ
ตรวจสอบความสามารถในการใช้งานได้ของเชื้อ 
2. เลี้ยงเชื้อแบคทีเรียให้เกินจากที่ต้องใช้จริง เนื่องจากบางครั้ง
นักศึกษามีความผิดพลาดในการทดลอง จ าเป็นต้องท าการทดลอง
ซ้ า 
3. ตรวจสอบชุดสกัดพลาสมิดดีเอ็นเอส าเร็จรูป (Kit) ให้เพียงพอ
ต่อการเรียนปฏิบัติการ และยั งสามารถใช้ งานได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ไม่หมดอายุ 
4. ทดสอบบทปฏิบัติการล่วงหน้า เพ่ือตรวจสอบการใช้งานได้ของ
สารเคมี และตัวอย่างเชื้อ 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 
 

บทปฏิบัติการ เทคนิคในการวางแผน/แผนกลยุทธ์ 
บทปฏิบัติการที่ 3  

เรื่อง อิเล็กโทรโฟรีซิส 
เตรียมวุ้น Agarose ให้นักศึกษาฝึกหยดตัวอย่างทดลอง ก่อน
ปฏิบัติกับตัวอย่างจริง 

บทปฏิบัติการที่ 4  
เรื่อง ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอ

เรส 

1. ทดสอบชุดน้ ายา/สารเคมี ส าหรับการท าปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอ
เรสล่วงหน้า เพ่ือตรวจสอบการใช้งานได้ของชุดย้ ายา/สารเคมี 
2. ชุดน้ ายา/สารเคมี ส าหรับปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส เสียสภาพ
ได้ง่ายต้องเก็บที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 
3. ชุดน้ ายา/สารเคมี ส าหรับปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส บาง
รายการต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ ต้องวางแผนสั่งซื้อล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 
4. ตรวจสอบการใช้งานเครื่องเพ่ิมปริมาณชิ้นส่วนดีเอ็นเอ (PCR 
machine) กรณีช ารุดให้ด าเนินการแจ้งซ่อมผ่านระบบของศูนย์
เครื่องมือฯ 

บทปฏิบัติการที่ 5  
เรื่อง การท าชิ้นส่วนดีเอ็นเอที่
ได้จากปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอ

เรสให้บริสุทธิ์ 

1. ตรวจสอบชุด kit ส าหรับ การท าชิ้นส่วนดีเอ็นเอที่ได้จาก
ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรสให้บริสุทธิ์ 
2. จัดซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 
3. น้ ายาส าหรับชุด kit บางรายการ เช่น PD1 เป็นต้น หลังเติม
เอนไซม์ RNase แล้วต้องเก็บที่ 4 องศาเซลเซียส เพ่ือป้องกันการ
เสียสภาพ 

บทปฏิบัติการที่ 6  
เรื่อง การตัดดีเอ็นเอด้วย

เอ็นไซม์ตัดจ าเพาะ 
 

1. ประสานอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาเพ่ือขอ
ข้อมูลเอนไซม์ตัดจ าเพาะที่ใช้ส าหรับบทปฏิบัติการ 
2. กรณีห้องปฏิบัติการไม่มีเอนไซม์ตัดจ าเพาะใช้ส าหรับปฏิบัติการ
ให้วางแผนสั่งซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 
3. กรณีเอนไซม์ตัดจ าเพาะที่สั่งซื้อมาไม่ทันต่อการใช้งาน ให้
ประสานขอยืมจากห้องปฏิบัติการอ่ืน หรือปรึกษาอาจารย์ผู้สอน
เพ่ือปรับเปลี่ยนชนิดของเอนไซม์ 

 
 
 



77 
 

 

ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 
 

บทปฏิบัติการ เทคนิคในการวางแผน/แผนกลยุทธ์ 
บทปฏิบัติการที่ 7  

เรื่อง การเชื่อมดีเอ็นเอด้วย
เอนไซม์ดีเอ็นเอไลเกส 

1. ตรวจสอบเอนไซม์ดีเอ็นเอไลเกส ให้มีเพียงพอจ านวนนักศึกษา 
2. ทดสอบประสิทธิภาพการท างานของเอนไซม์ดีเอ็นเอไลเกส
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เพ่ือเตรียมแก้ไขปัญหากรณีเอนไซม์
ไม่ท างาน 

บทปฏิบัติการที่ 8  
เรื่อง การย้ายดีเอ็นเอเข้าสู่

แบคทีเรียและการตรวจสอบ
โคลน 

1. วางแผนเตรียม competent cell ล่วงหน้า เนื่องจากใช้เวลา
ในการเตรียมอย่างน้อย 3-5 วัน  
2. เก็บรักษาสภาพ competent cell ที่ อุณหภูมิ -80 องศา
เซลเซียส 
2. ตรวจสอบสารเคมีที่จ าเป็นส าหรับการย้ายดีเอ็นเอเข้าสู่
แบคทีเรียและการตรวจสอบโคลน เช่น x-gal, IPTG เป็นต้น ให้
พร้อมส าหรับการใช้งาน สอบถามอาจารย์ผู้สอนถึงความเข้มข้นที่
ต้องเตรียมเพ่ือให้นักศึกษาใช้ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

บทปฏิบัติการที่ 9  
เรื่อง การผลิตโปรตีนลูกผสม
ในเซลล์แบคทีเรียและการ
ตรวจสอบขนาดโปรตีนด้วย 
วิธี SDS-polyacrylamide 

gel electrophoresis 

1 .  ท า คว าม เข้ า ใ จก าร เ ตรี ย ม  SDS-polyacrylamide gel  
electrophoresis เนื่องจากมีสารเคมี รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ หลาย
ชนิดที่ใช้ประกอบกัน 
2. สอบถามอาจารย์ผู้สอน ถึงความเข้มข้นของ  SDS-poly 
acrylamide gel ที่ต้องเตรียม อย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพ่ือเตรียม
สารเคมีให้เพียงพอ  

บทปฏิบัติการที่ 10  
เรื่อง การตรวจสอบโปรตีน

ลูกผสมด้วยวิธีการย้ายโปรตีน
ลงสู่เมมเบรน 

 

1. ตรวจสอบสารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ให้มี
ความพร้อมส าหรับการเรียนปฏิบัติการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ภาค
การศึกษา  
2. ขั้นตอนการท าปฏิบัติการในบทปฏิบัติการนี้มีหลายขั้นตอน ผู้
ประสานรายวิชาต้องวางแผนการเตรียมสารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ 
และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ล่วงหน้า รวมทั้งทบทวนการใช้เครื่อง
ย้ายโปรตีนลงสู่เมมเบรนให้เข้าใจ 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 
 

บทปฏิบัติการ เทคนิคในการวางแผน/แผนกลยุทธ์ 
บทปฏิบัติการที่ 11 

เรื่อง การสกัดอาร์เอ็นเอรวม 
1. วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ต้องผ่านนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศา
เซลเซียส ที่ความดันไอน้ า 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 15 นาท ี
2. ประสานอาจารย์ผู้สอน เพ่ือขอข้อมูลตัวอย่างที่ใช้ส าหรับเรียน
ปฏิบัติการอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
3. ทดสอบตัวอย่างล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

บทปฏิบัติการ 12 
เรื่อง ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอ

เรสแบบย้อนกลับ 

1. สอบถามอาจารย์ผู้สอนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ถึง
รูปแบบการสอนว่าเป็นแบบสาธิต หรือให้นักศึกษาท าปฏิบัติการ 
เนื่องจากน้ ายา/สารเคมีส าหรับบทปฏิบัติการนี้มีราคาแพง และ
ต้องใช้เวลาในการสั่งซื้อ 
2. เครื่อง RT-PCR เป็นเครื่องมือขั้นสูง ผู้ประสานรายวิชาหรือ
นักวิทยาศาสตร์ต้องผ่านการอรมการใช้งานเบื้องต้น  

 
4.3 เทคนิคในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน (flow chart)  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานรายวิชาปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล จะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการ
เตรียมความพร้อมก่อนให้บริการบทปฏิบัติการ ขั้นตอนการด าเนินการบทปฏิบัติการ จ านวน 12 บท
ปฏิบัติการ และขั้นตอนการสรุปการให้บริการบทปฏิบัติการ ทั้งนี้เพ่ือให้นักวิทยาศาสตร์และผู้ที่
เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจตรงกันในการใช้ตัวอย่าง 
สารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สามารถเตรียมห้องปฏิบัติการ การจัดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ ได้
อย่างถูกต้องครบถ้วน จนถึงให้บริการการเรียนการสอนจนเสร็จสิ้น และประเมินความพึงพอใจการใช้
บริการห้องปฏิบัติการ ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องจึงต้องปฏิบัติตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานโดยละเอียด ทั้งนี้ผู้เขียนจึงน าสัญลักษณ์การเขียนผังปฏิบัติงาน (Flow chart) ดัง
ตารางที่ 4.5 (รุ่งโรจน์ ศิริพันธุ์, 2562) มาใช้ในการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังตารางที ่4.6 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงสัญลักษณ์การเขียนผังปฏิบัติงาน 
 

สัญลักษณ์ ชื่อเรียก ความหมาย 
 จุดเริ่มต้น/สิ้นสุด 

(Terminator) 
แทนจุดเริ่มต้นและลงท้ายของผังงาน 

 การปฏิบัติงาน 
(Process) 

แทนจุดที่มีการปฏิบัติงานหรือประมวลผลงาน 
แต่ไม่มีการตัดสินใจ 

 ตัดสินใจ 
(Decision) 

แทนจุดที่ต้องเลือก การตัดสินใจปฏิบัติอย่างใด
อย่างหนึ่ง 

 ทิศทาง (Flow 
line) 

แทนทิศทางของขั้นตอนการด าเนินงาน ซึ่งจะ
ปฏิบัติต่อเนื่องกันตามหัวลูกศรชี้ 

 จุดเชื่อม 
(Connector) 

จุดเชื่อมต่อเริ่มต้นและสิ้นสุดแต่ละหน้า ตาม
จ านวนเลขท่ีแสดงในสัญลักษณ์ 

 
4.3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.3.1.1 ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนให้บริการบทปฏิบัติการ 
(1) รับรายวิชาจากหัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
(2) ส ารวจ และจัดท าแผนการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ ทั้งด้าน

บุคลากร วัสดุอุปกรณ ์สารเคมี และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
(3) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี กรณีมีไม่เพียงต่อการเรียนการสอน

ปฏิบัติการ 
(4) เตรียมห้องปฏิบัติการตามแนวทางโครงการ ESPReL 
(5) เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการให้เป็นตามมาตรฐานพ้ืนที่ห้อง 

ปฏิบัติการ 5ส 
(6) ประสานอาจารย์ผู้ประสานรายวิชา เพ่ือขอทราบรายละเอียดบท

ปฏิบัติการจาก มคอ.3 
(7). ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา และจัดท ารายชื่อ แบ่งกลุ่มนักศึกษา 

 
4.3.1.2 ขั้นตอนการด าเนินการบทปฏิบัติการ 

(1) ประสานงานกับอาจารยผู้ประสานบทปฏิบัติการ เพ่ือทราบข้อมูลการ
จัดการเรียนการสอนบทปฏิบัติการ 

 1 
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(2) เตรียมใบงานส าหรับจัดเตรียมสารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ ตามบทปฏิบัติการที่แสดงใน มคอ.3 ให้พนักงานวิทยาศาสตร์ และพนักงานห้อง 
ปฏิบัติการ เพื่อจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี 

(3) ทดสอบบทปฏิบัติการร่วมกับอาจารย์ผู้สอนบทปฏิบัติการ 
(4) จัดวางตัวอย่าง วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมีตามที่ได้ทดสอบแล้ว รวมทั้ง

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ให้เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 
(5) จัดเตรียมกระดาษค าตอบ ส าหรับบทปฏิบัติการที่มีการทดสอบก่อน

เรียนและหลังเรียนปฏิบัติการ 
(6) เป็นผู้ช่วยคุมปฏิบัติการ สนับสนุนการเรียนปฏิบัติการ และให้ค าแนะน า

นักศึกษาในการใช้ครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์ 
(7) ให้ค าแนะน านักศึกษาในการแยกของเสียที่เกิดจากตัวอย่าง หรือ

สารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้แล้วในห้องปฏิบัติการ 
(8) ตรวจสอบและบันทึกการเข้าเรียนของนักศึกษา 
(9) เก็บรวบรวมกระดาษค าตอบ หรือรายงานบทปฏิบัติการให้อาจารย์

ผู้สอนบทปฏิบัติการ 
(10) จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้ง

บันทึกปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น เพ่ือรอการส่งก าจัดตามระบการจัดการของเสียของระบบ ESPReL 
ต่อไป 

 
4.3.1.3 ขั้นตอนการสรุปการให้บริการบทปฏิบัติการ 

(1) สรุปการเข้าเรียนของนักศึกษา และรวบรวมคะแนนการสอบก่อนและ
หลังเรียนปฏิบัติการให้อาจารย์ผู้ประสานรายวิชาปฏิบัติการ 

(2) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการห้องปฏิบัติการของ
นักศึกษาและอาจารย์ส่งหัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

(3) สรุปต้นทุนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วัสดุ สารเคมี และวัสดุช ารุด รวมทั้ง
ปัญหาอุปสรรครายวิชาปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลส่งหัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
พ้ืนฐาน 

(4) สรุปปริมาณของเสีย พร้อมทั้งแยกประเภทของเสียส่งคลังของเสียของ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือรอการก าจัดตามระบบต่อไป
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ตารางท่ี 4.6 แผนผังการปฏิบัติงาน 
 

ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา เอกสาร/แบบฟอร์ม 

 ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนให้บริการบทปฏิบัติการ 

 
รับข้อมูลรายวิชาจากหัวหน้าฝ่าย
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

- นักวิทยาศาสตร์ 
- หัวหน้าฝ่ายฯ 

อย่างน้อย 1 เดือน 
ก่อนการเรียนการ
สอนปฏิบัติการ 

- ข้อมูลรายวิชา
ปฏิบัติการจาก
หัวหน้าฝ่ายฯ 

 ส ารวจ และจัดท าแผนการเตรียมความ
พร้อมห้องปฏิบัติการบุคลากร วัสดุ 
สารเคมี และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

- นักวิทยาศาสตร์ 
อย่างน้อย 1 เดือน 
ก่อนการเรียนการ
สอนปฏิบัติการ 

- แผนการเตรียม
ความพร้อม 

 
 
 
 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี กรณีมี
ไม่เพียงต่อการเรียนการสอนปฏิบัติการ 

- นักวิทยาศาสตร์ 
- หัวหน้าฝ่ายฯ 
-เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ 
- หัวหน้าหน่วยงาน 

1  ภาคการศึ กษา 
ก่อนการเรียนการ
สอนปฏิบัติการ 

1. ใบขออนุมัติจัดซื้อ 
2. ใบแจ้งความ
ต้องการซื้อ 
3. ใบเสนอราคา 

 
 

    

 

รับรายวิชาจากหัวหน้าฝ่าย 

จัดท าแผนการเตรียมความพร้อม 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี 

1 

เริ่มต้น 
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ตารางที ่4.6 (ต่อ) 
 

ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา เอกสาร/แบบฟอร์ม 

 
 

    

 
 
 
 

เตรียมห้องปฏิบัติการตามแนวทาง
โครงการ ESPReL  

- นักวิทยาศาสตร์ 
- พนักงานวิทยาศาสตร์ 
- พนักงานห้องทดลอง 

4 สัปดาห์ก่อน
เปิดเรียน 

- check list  
ห้องปฏิบัติการ
ปลอดภัยตาม
มาตรฐาน ESPReL 

 
 
 

เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการให้เป็น
ตามมาตรฐานพ้ืนที่ 5ส โดยใช้มาตรฐาน
พ้ืนที่ 5ส ส าหรับห้องปฏิกบัติการ 

- นักวิทยาศาสตร์ 
- พนักงานวิทยาศาสตร์ 
- พนักงานห้องทดลอง 

4 สัปดาห์ก่อน
เปิดเรียน 

- มาตรฐานพื้นที่ 5ส 
ห้องปฏิบัติการ 

 
 
 
 

ประสานอาจารย์ผู้ประสานรายวิชา
ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล เพื่อ
ศึกษารายละเอียดบทปฏิบัติการจาก 
มคอ.3 

- นักวิทยาศาสตร์ 
2 สัปดาห์ก่อน

เปิดเรียน 

- มคอ 3. รายวิชา
ปฏิบัติการพันธุ
ศาสตร์ระดับโมเลกุล 

 

     

เตรียมห้องปฏิบัติการตามแนวทาง

โครงการ ESPReL 

ศึกษารายละเอียดบทปฏิบัติการ

จาก มคอ.3 

เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ

ให้เป็นตามมาตรฐาน 5ส 

1 

2 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 
 

ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา เอกสาร/แบบฟอร์ม 

 
 

 
 
 
 

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาจาก
ศูนย์บริการการศึกษา และจัดท า
รายชื่อ แบ่งกลุ่มนักศึกษา 

- นักวิทยาศาสตร์ 
1 สัปดาห์ก่อน

เปิดเรียน 

- รายชื่อลงทะเบียนจาก
ศูนย์บริการการศึกษา 
- แบบฟอร์มใบลง
ลายมือชื่อนักศึกษา 

ขั้นตอนการด าเนินการบทปฏิบัติการ 

 
 
 
 

ประสานงานกับอาจารยผู้ประสานบท
ปฏิบัติการ เพื่อทราบข้อมูลการจัดการ
เรียนการสอนบทปฏิบัติการ 

- อาจารย์สอน
ปฏิบัติการ  
- นักวิทยาศาสตร์ 

1 สัปดาห์ก่อน
การเรียนการสอน
ปฏิบัติการแต่ละ
บทปฏิบัติการ 

- คู่มือบทปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 

เตรียมใบงานส าหรับจัดเตรียมสารเคมี 
วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ ตามบทปฏิบัติการที่แสดง
ใน มคอ.3 ให้พนักงานวิทยาศาสตร์ 

- นักวิทยาศาสตร์ 
- พนักงานวิทยาศาสตร์ 
- พนักงานห้องทดลอง 

1 สัปดาห์ก่อน
การเรียนการสอน
ปฏิบัติการแต่ละ
บทปฏิบัติการ 

- ใบงานประจ าบท
ปฏิบัติการ 

     

ประสานงานกับอาจารยผู้

ประสานบทปฏิบัติการ 

เตรียมใบงานส าหรับจัดเตรียม

สารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์ ตามบทปฏิบัติการ 

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา และ

จัดท ารายชื่อ แบ่งกลุ่มนักศึกษา 

2 

3 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 
 

ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา เอกสาร/แบบฟอร์ม 

 
 
 
 
 
 

พนักงานวิทยาศาสตร์จัดเตรียมตัวอย่าง
วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ ตามใบงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

- พนักงานวิทยาศาสตร์ 
- พนักงานห้องทดลอง 

1 สัปดาห์ก่อนการ
เรียนการสอน

ปฏิบัติการแต่ละบท
ปฏิบัติการ 

- ใบงานประจ าบท
ปฏิบัติการ 

 
ทดสอบบทปฏิบัติการร่วมกับอาจารย์
ผู้สอนบทปฏิบัติการ 

- อาจารย์สอนบท
ปฏิบัติการ  
- นักวิทยาศาสตร์ 

2-3 วันก่อนการ
เรียนการสอน

ปฏิบัติการแต่ละบท
ปฏิบัติการ 

- คู่มือบทปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 

จัดวางตัวอย่าง วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี
ตามท่ีได้ทดสอบแล้ว และครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ให้เพียงพอกับจ านวน
นักศึกษา 

- นักวิทยาศาสตร์ 
- พนักงานวิทยาศาสตร์ 
- พนักงานห้องทดลอง 

อย่างน้อย 1 วัน
ก่อนการเรียนบท

ปฏิบัติการ 

-ใบงาน 

     

 

จัดวางตัวอย่าง วัสดุ อุปกรณ์ 
สารเคมีตามที่ได้ทดสอบแล้ว 
และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

พนักงานวิทยาศาสตร์จัดเตรียม
ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี 

และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

3 

4 

ทดสอบบทปฏิบัติการ 
ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 
 

ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา เอกสาร/แบบฟอร์ม 

 
 

 
 
 

จัดเตรียมกระดาษค าตอบ ส าหรับบท
ปฏิบัติการที่มีการทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียนปฏิบัติการ 

- นักวิทยาศาสตร์ 
- พนักงานวิทยาศาสตร์ 
- พนักงานห้องทดลอง 

อย่างน้อย 1 วัน
ก่อนการเรียนบท

ปฏิบัติการ 
- 

 เป็นผู้ช่วยคุมปฏิบัติการ และให้
ค าแนะน านักศึกษาในการใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ 

- นักวิทยาศาสตร์ 
 

ระหว่างให้บริการ
บทปฏิบัติการ 

- คู่มือปฏิบัติการ 

 ให้ค าแนะน านักศึกษาในการแยกของ
เสียที่เกิดจากตัวอย่าง หรือสารเคมี วัสดุ 
อุปกรณ์ที่ใช้แล้วในห้องปฏิบัติการ 

- นักวิทยาศาสตร์ 
 

ระหว่างให้บริการ
บทปฏิบัติการ 

- แบบฟอร์มการ
บันทึกของเสียใน
ห้องปฏิบัติการ 

 ตรวจสอบและบันทึกการเข้าเรียนของ
นักศึกษา 

- นักวิทยาศาสตร์ 
 

ระหว่างให้บริการ
บทปฏิบัติการ 

- แบบฟอร์มใบลง
ลายมือชื่อ 

     

เป็นผู้ช่วยคุมปฏิบัติการ 

ให้ค าแนะน านักศึกษาใน
การแยกของเสีย 

ตรวจสอบและบันทึกการเข้า
เรียนของนักศึกษา 

จัดเตรียมกระดาษค าตอบ 
ส าหรับบทปฏิบัติการ 

4 

5 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 
 

ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา เอกสาร/แบบฟอร์ม 

 
 
 

เก็บรวบรวมกระดาษค าตอบ หรือรายงาน
บทปฏิบัติการให้อาจารย์ผู้สอนบท
ปฏิบัติการ 

- นักวิทยาศาสตร์ 
- พนักงานวิทยาศาสตร์ 
- พนักงานห้องทดลอง 

ระหว่าง
ให้บริการบท
ปฏิบัติการ 

- 

 จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี และเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งบันทึกปริมาณของ
เสียที่เกิดขึ้น เพ่ือรอการส่งคลังของเสีย และ
ก าจัดตามระบบมาตรฐานความปลอดภัย 

- นักวิทยาศาสตร์ 
- พนักงานวิทยาศาสตร์ 
- พนักงานห้องทดลอง 

หลังเสร็จสิ้นแต่
ละบทปฏิบัติการ 

- แบบฟอร์มบันทึก
ปริมาณของเสีย 

ขั้นตอนการสรุปการให้บริการบทปฏิบัติการ 

 สรุปการเข้าเรียนของนักศึกษา และรวบรวม
คะแนนการสอบก่อนและหลังเรียน
ปฏิบัติการให้อาจารย์ผู้ประสานรายวิชา
ปฏิบัติการ 
 

- นักวิทยาศาสตร์ 
 

หลังเสร็จสิ้นการ
เรียนการสอน
ประจ าภาคการ 

ศึกษา 

- แบบฟอร์มสรุปการ
เข้าชั้นเรียน 

     

สรุปการเข้าเรียนของนักศึกษา 
และคะแนนบทปฏิบัติการ 

เก็บรวบรวมกระดาษค าตอบ 
หรือรายงานบทปฏิบัติการ 

จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี และ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้ง
บันทึกปริมาณของเสียที่เกิดข้ึน 

5 

6 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 
 

ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา เอกสาร/แบบฟอร์ม 

 
 
 
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการห้องปฏิบัติการของนักศึกษาและ
อาจารย์ส่งหัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

- นักวิทยาศาสตร์ 
หลังเสร็จสิ้นการ
เรียนปฏิบัติการ  

1-2 สัปดาห ์

- แบบสรุปผลประเมิน
ความพึงพอใจห้อง 
ปฏิบัติการของนักศึกษา 
และอาจารย์ 

 

สรุปต้นทุนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วัสดุ 
สารเคมี วัสดุช ารุด และรายงานปัญหา
อุปสรรค รายวิชาปฏิบัติการพันธุศาสตร์
ระดับโมเลกุลส่งหัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

- นักวิทยาศาสตร์ 
หลังเสร็จสิ้นการ
เรียนปฏิบัติการ  

1-2 สัปดาห ์

- แบบฟอร์มสรุปต้นทุน
รายวิชา 
- แบบฟอร์มสรุปปัญหา
อุปสรรค 

 
 
 
 

สรุปปริมาณของเสีย พร้อมทั้งแยกประเภท
ของเสียส่งคลังของเสียของศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรอการ
ก าจัดตามระบบต่อไป 

- นักวิทยาศาสตร์ 
หลังเสร็จสิ้นการ
เรียนปฏิบัติการ  

1-2 สัปดาห ์

- แบบรายงานของเสีย
ในห้องปฏิบัติการ 
 

 
     

สรุปต้นทุนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
วัสดุ สารเคมี และวัสดุช ารุดและ

ปัญหาอุปสรรค 

สรุปปริมาณของเสีย พร้อมทั้ง
แยกประเภทของเสียส่งคลังของ

เสีย 

สิ้นสุด 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการห้องปฏิบัติการ 

6 
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4.3.2 รายละเอียดกระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
จากตารางที่ 4.6 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจและด าเนินการตามขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ผู้เขียนขออธิบายรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

4.3.2.1 ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนให้บริการบทปฏิบัติการ 
(1) รับรายวิชาจากหัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

      ก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 4 สัปดาห์ นักวิทยาศาสตร์รับข้อมูลการ
เปิดเรียนรายวิชาปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล (ภาคผนวก 1) จากหัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ในด้านต่าง ๆ เช่น จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน วันเวลาที่เรียน ห้องเรียน 
จ านวนกลุ่มของนักศึกษา อาจารย์ผู้ประสานรายวิชา เป็นต้น เพ่ือให้นักวิทยาศาสตร์เตรียมตัวในการ
จัดการความพร้อมของห้องปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ทั้งสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ 

 
(2) ส ารวจ และจัดท าแผนการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ

บุคลากร วัสดุ สารเคมี และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
นักวิทยาศาสตร์จัดท ารายงานแผนเตรียมความพร้อม (ภาคผนวก 1) 

รายวิชาปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล ด้านต่าง ๆ ทั้งบุคลากร สถานที่ คู่มือปฏิบัติการ วัสดุ 
อุปกรณ์ และสารเคมี ให้หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน อย่างน้อย 4 สัปดาห์ ก่อน
เปิดภาคการศึกษา เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบถึงความพร้อมของการให้บริการห้องปฏิบัติการใน
ภาพรวมของฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน หากไม่มีความพร้อมในด้านใดด้านหนึ่ง ให้รีบ
ด าเนินการแก้ไขทันที เช่น ส ารวจความพร้อมของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น หากพบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีการช ารุด หรือเสียหาย ให้ด าเนินการแจ้งซ่อมกับ
ฝ่ายบ ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีผ่านระบบ
ออนไลน์ (https:// cse.wu.ac.th) และขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ท่ียังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
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ภาพที่ 4.2 แสดงขั้นตอนการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ผ่านระบบออนไลน์ของ 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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(3) จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี กรณีมีไม่เพียงต่อการเรียนการสอน
ปฏิบัติการ 

หลังจากส ารวจความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี และพบว่า
รายการใดมีไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอนปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ด าเนินการขออนุมัติจัดซื้อผ่าน
ระบบของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย
นักวิทยาศาสตร์จะต้องเตรียมเอกสารเพื่อด าเนินการจัดซื้อ ดังนี้ 

ก) บันทึกข้อความขอซื้อ ขอจ้าง (ภาคผนวก 2) เพ่ือขออนุมัติการ
จัดซื้อจากผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ข) ใบแจ้งความต้องการซื้อ (ภาคผนวก 2) โดยเข้าไปแจ้งความ
ต้องการซื้อผ่านระบบงบประมาณของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( https:// 
cse.wu.ac.th/) ดังภาพที่ 4.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.3 แสดงวิธีการแจ้งความต้องการซื้อผ่านระบบควบคุมงบประมาณของ 
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ค) ใบเสนอราคาของสินค้า และบริษัทที่ต้องการ 2-3 บริษัท 
    จากนั้นส่งข้อมูลให้หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน

ลงนาม และส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัดุของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการติดต่อ
ประสานจัดซื้อต่อไป 

 
(4) เตรียมห้องปฏิบัติการตามแนวทางห้องปฏิบัติการปลอดภัย ตาม

โครงการ ESPReL 
นักวิทยาศาสตร์จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้มีปลอดภัยตามหลัก

มาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (ESPReL) โดยเฉพาะข้อมูลการจัดการของเสียใน
ห้องปฏิบัติการส าหรับรายวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล โดยจัดให้มีอุปกรณ์ และขั้นตอนส าหรับการ
ทิ้งของเสียชนิดของแข็ง และของเหลว วิธีการแยกและวิธีการก าจัดของเสียในห้องปฏิบัติการ 
นอกจากนี้ ส ารวจความพร้อมการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันภัย เช่น ฝักบัวฉุกเฉิน ถังดับเพลิง ชุด 
spill kit ทางออกฉุกเฉิน เป็นต้น ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถใช้งานได้อย่างทันท่วงที มีความ
ปลอดภัยต่อนักศึกษา อาจารย์ และผู้ปฏิบัติงาน 

 
(5) เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการให้เป็นตามมาตรฐานพื้นที่ 5ส 

นอกจากห้องปฏิบัติการมีความปลอดภัยต่อนักศึกษา และผู้ปฏิบัติงาน
แล้ว ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะอาดของห้องปฏิบัติการก็มีความส าคัญในการเสริมสร้าง
บรรยากาศการเรียนให้กับผู้เรียน โดยนักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจัดห้องปฏิบัติการ
ตามหลัก 5ส โดยใช้มาตรฐานพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการ 5ส มีการจัดวางวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี อย่าง
เป็นระเบียบ มีป้ายบ่งชี้สถานะการใช้งาน และขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้นของเครื่องมือหรือครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้งานได้เบื้องต้นได้ 

 
(6) การศึกษารายละเอียดบทปฏิบัติการจาก มคอ.3 

นักวิทยาศาสตร์ประสานอาจารย์ผู้ประสานรายวิชาปฏิบัติการพันธุ
ศาสตร์ระดับโมเลกุล เพ่ือตรวจสอบข้อมูลการเปิดเรียนของรายวิชาจาก มคอ.3 เช่น จ านวนนักศึกษา
ที่เปิดรับ วันเวลาเรียน และสถานที่เรียน เป็นต้น นอกจากนี้เพ่ือสอบถามการด าเนินการจัดท าคู่มือว่า
ทางคณาจารย์ยังคงใช้คู่มือปฏิบัติการเล่มเดิม หรือมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือจัดท าคู่มือปฏิบัติการใหม่ มี
การเพ่ิมเติมเนื้อหาหรือเปลี่ยนแปลงปฏิบัติการหรือไม่ ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะได้สามารถจัดซื้อ
วัสดุ สารเคมี เพื่อรองรับการเรียนการสอนให้ทันเวลา  
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(7) การตรวจสอบรายช่ือนักศึกษา และจัดท ารายช่ือ แบ่งกลุ่มนักศึกษา 
นักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบรายชื่อ และจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน

รายวิชาปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล รวมทั้งวัน เวลา และสถานที่ เรียนปฏิบัติการ โดยการ
ค้นหารายวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล จากศูนย์บริการการศึกษา https://ces.wu.ac.th/  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.4 แสดงขั้นตอนการค้นหารายวิชาเพ่ือตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา 
 

หลังจากได้ข้อมูลของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
แล้วนักวิทยาศาสตร์ จัดท ารายชื่อ แบ่งกลุ่มให้นักศึกษา และติดประกาศ วันเวลา และห้องปฏิบัติการ
ที่เรียนให้นักศึกษาทราบไว้ที่ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 

 
4.3.2.2 ขั้นตอนการด าเนินการบทปฏิบัติการ 

(1) ประสานงานกับอาจารยผู้ประสานบทปฏิบัติการ เพื่อทราบข้อมูล
การจัดการเรียนการสอนบทปฏิบัติการ 

นักวิทยาศาสตร์ติดต่อประสานอาจารย์ผู้สอนบทปฏิบัติการ เพ่ือ
สอบถามรายละเอียดของบทปฏิบัติการ เช่น ตัวอย่างที่ใช้ศึกษา ปริมาณสารและความเข้มข้นที่
อาจารย์ใช้ในการเรียนปฏิบัติการ เป็นต้น เพ่ือเตรียมใบงานให้กับพนักงานวิทยาศาสตร์ประจ า
ห้องปฏิบัติการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

 
(2) เตรียมใบงานส าหรับจัดเตรียมสารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์ ตามบทปฏิบัติการที่แสดงใน มคอ.3 ให้พนักงานวิทยาศาสตร์ 
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หลังจากประสานอาจารย์ผู้สอนบทปฏิบัติการและมีข้อสรุปบท
ปฏิบัติการแต่ละบทปฏิบัติการแล้ว นักวิทยาศาสตร์เตรียมใบงานประจ าบทปฏิบัติการ ทั้งหมด 12 
บทปฏิบัติการ ให้กับพนักงานวิทยาศาสตร์/พนักงานห้องทดลอง เพ่ือจัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ และ
สารเคมี 

(3) ทดสอบบทปฏิบัติการร่วมกับอาจารย์ผู้สอนบทปฏิบัติการ 
บทปฏิบัติการของรายวิชาปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลบางบท

ปฏิบัติการมีความจ าเป็นต้องทดสอบผลการศึกษาก่อนให้นักศึกเรียนปฏิบัติการ เช่น บทปฏิบัติการ
การสกัดดีเอ็นเอ หรือปฏิบัติการการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่โพริเมอเรส เป็นต้น เพ่ือ
ตรวจสอบผลการศึกษาท่ีได้ อีกท้ังยังเป็นการทดสอบน้ ายา สารเคมี ว่ายังมีประสิทธิภาพในการท างาน
หรือไม่ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์มีหน้าที่ในการท าการทดสอบปฏิบัติดังกล่าว ก่อนจะมีการจัดเตรียม/จัดวาง
วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีให้นักศึกษาได้ใช้งาน 

หลังจากที่นักวิทยาศาสตร์ได้ทดสอบปฏิบัติการผ่านแล้ว ก็สามารถแจ้ง
ให้พนักงานวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการชีววิทยา จัดเตรียมสารเคมีให้กับนักศึกษาตามใบงาน 
พร้อมกับให้พนักงานห้องทดลองช่วยจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ที่นักศึกษาต้องใช้ในแต่ละบทปฏิบัติการ  

 
(4) จัดวางตัวอย่าง วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมีตามที่ได้ทดสอบแล้ว และ

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ให้เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 
นักวิทยาศาสตร์ พนักงานวิทยาศาสตร์ และพนักงานห้องทดลอง 

ช่วยกันจัดวาง วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์ ให้ตรงตามใบงานแต่ละบทปฏิบัติการ 
โดยก่อนการเรียนการสอนปฏิบัติการอย่างน้อย 1 วัน อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติการอาจจะมาตรวจความ
เรียบร้อย และความพร้อมของห้องปฏิบัติการ รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ที่จ าเป็นต่อการเรียน
ปฏิบัติการ หรือนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ตรวจดูความเรียบร้อยด้วยตนเอง หากมีส่วนไหนที่ไม่เรียบร้อย
จะแก้ไขให้ถูกต้องและพร้อมส าหรับการเรียนมากที่สุด หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างทันท่วงที 

 
(5) จัดเตรียมกระดาษค าตอบ ส าหรับบทปฏิบัติการที่มีการทดสอบก่อน

เรียนและหลังเรียนปฏิบัติการ 
นักวิทยาศาสตร์เตรียมกระดาษเปล่าส าหรับใช้เป็นกระดาษค าตอบ 

กรณีที่อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติการมีการทดสอบนักศึกษาก่อนและหลังเรียนปฏิบัติการ เพ่ือเป็นการเก็บ
คะแนนปฏิบัติการของนักศึกษา ทั้งนี้กระดาษที่ใช้อาจจะเป็นกระดาษใช้แล้ว (Reuse) หน้าเดียว ครึ่ง
หน้าต่อนักศึกษาหนึ่งคน  
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(6) เป็นผู้ช่วยคุมปฏิบัติการ และให้ค าแนะน านักศึกษาในการใช้ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ 

นักวิทยาศาสตร์ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนปฏิบัติการในห้อง 
ปฏิบัติการ เช่น การคุมปฏิบัติการ การคุมสอบ การสาธิตการท าปฏิบัติการ และการให้ค าแนะน าการ
ใช้ครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 

นอกจากนี้ในแต่ละบทปฏิบัติการนักวิทยาศาสตร์ต้องแจ้งถึงความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการให้นักศึกษาทราบ เช่น ข้อควรระวังในการใช้สารเคมี การใช้เชื้อส าหรับ
ปฏิบัติการ การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล รวมทั้งการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ  
เป็นต้น 

พนักงานวิทยาศาสตร์และพนักงานห้องทดลองคอยอ านวยความสะดวก
ในการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์สารเคมี เพ่ิมเติม ในกรณีที่การใช้งานไม่เพียงพอ หรือมีการปรับเปลี่ยน
วัสดุ อุปกรณ์บางรายการ 

 
(7) ให้ค าแนะน านักศึกษาในการแยกของเสียที่เกิดจากตัวอย่าง หรือ

สารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้แล้วในห้องปฏิบัติการ 
บทปฏิบัติการบางบทมีการใช้สารเคมีอันตราย และใช้เชื้อแบคทีเรียใน

การเรียนการสอนปฏิบัติการ ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ต้องเคร่งครัดในการให้ข้อมูลแก่นักศึกษาในการใช้
งาน และการก าจัด เช่น หลังจากใช้เชื้อแบคทีเรียเสร็จแล้วให้ก าจัดจัดโดยการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยความดัน
ไอที่ 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เวลา 30 นาที ก่อนจะทิ้งเป็นขยะทั่วไป  
เป็นต้น 

 
(8) ตรวจสอบและบันทึกการเข้าเรียนของนักศึกษา 

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ลงชื่อเข้าเรียนปฏิบัติการทุกครั้ง เพ่ือ
บันทึกเป็นข้อมูลการเข้าเรียนของนักศึกษา หากนักศึกษาคนใดไม่สามารถเข้าเรียนได้ นักศึกษาต้อง
ยื่นใบลาให้กับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการในสัปดาห์ถัดไป เพ่ือเก็บเป็นหลักฐานส่งให้อาจารย์ผู้ประสาน
รายวิชาตอนเสร็จสิ้นภาคการศึกษา 

 
(9) เก็บรวบรวมกระดาษค าตอบ หรือรายงานบทปฏิบัติการให้อาจารย์

ผู้สอนบทปฏิบัติการ 



95 
 

 
 

กรณีที่มีการทดสอบ หรือการท ารายงานในห้องปฏิบัติการ นัก 
วิทยาศาสตร์จัดเก็บ พร้อมทั้งตรวจสอบจ านวนตามรายชื่อนักศึกษาที่ลงชื่อเข้าเรียน แล้วส่งให้
อาจารย์ผู้สอนบทปฏิบัติการ 

(10) จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พร้อมทั้ง
บันทึกปริมาณของเสียท่ีเกิดขึ้น เพื่อรอการส่งก าจัดตามระบบการจัดการของเสีย  

หลังเสร็จสิ้นการเรียนบทปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเก็บวัสดุ 
อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ท าความสะอาดห้องปฏิบัติการ ล้างวัสดุ อุปกรณ์เครื่อง
แก้ว รวมทั้งบันทึกข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนบทปฏิบัติการ เพ่ือเป็นข้อมูลสรุปตอนสิ้น
ภาคการศึกษา และส่งก าจัดตามระบบความปลอดภัยต่อไป 

 
4.3.2.3 ขั้นตอนการสรุปการให้บริการบทปฏิบัติการ 

(1) สรุปการเข้าเรียนของนักศึกษา และรวบรวมคะแนนการสอบก่อน
และหลังเรียนปฏิบัติการให้อาจารย์ผู้ประสานรายวิชา 

หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการพันธุศาสตร์
ระดับโมเลกุล นักวิทยาศาสตร์จัดท าสรุปรายชื่อการเข้าเรียนของนักศึกษาให้อาจารย์ผู้ประสาน
รายวิชา พร้อมคะแนนปฏิบัติการ (ถ้ามี) 

 
(2) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการห้องปฏิบัติการ 

นักวิทยาศาสตร์ สรุปผลประเมินความพึงพอใจห้องปฏิบัติการ ของ
นักศึกษา/อาจารย์ ให้กับหัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน หลังเสร็จสิ้นการเรียนการ
สอนปฏิบัติการ 2 สัปดาห์ ซึ่งนักศึกษา และอาจารย์จะต้องประเมินความพึงพอใจการให้บริการการ
ห้องปฏิบัติการออนไลน์ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด (ภาคผนวก 3) เพ่ือผู้ให้บริการจะได้น าไปปรับปรุง
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

 
(3) สรุปต้นทุนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วัสดุ สารเคมี และวัสดุช ารุด 

รวมทั้งปัญหาอุปสรรค รายวิชาปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล 
 นักวิทยาศาสตร์สรุปต้นทุนรายวิชา ทั้งต้นทุนครุภัณฑ์ ต้นทุนวัสดุ

สิ้นเปลือง และวัสดุช ารุด สูญหาย (ภาคผนวก 3) ให้กับหัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
พ้ืนฐาน หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนปฏิบัติการ 2 สัปดาห์ เพ่ือส่งต่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงความ
คุ้มทุนในการเปิดรายวิชานั้น ๆ รวมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการ
ห้องปฏิบัติการ (ภาคผนวก 3) 
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(4) สรุปปริมาณของเสีย พร้อมทั้งแยกประเภทของเสีย 
นักวิทยาศาสตร์สรุปปริมาณของเสีย (ภาคผนวก 3) ของรายวิชา

ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลที่เกิดขึ้น ทั้งชนิดของแข็งและของเหลว ส่งคลังของเสียของศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือรอการก าจัดตามระบบต่อไป 

 
4.3.2 ขั้นตอนการเตรียมบทปฏิบัติการ 12 บทปฏิบัติการ 

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานข้างต้นเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานในภาพรวม
ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนให้บริการบทปฏิบัติการ ขั้นตอนการด าเนินบทปฏิบัติการ 
และขั้นตอนการสรุปการให้บริการบทปฏิบัติการ ทั้งนี้บทปฏิบัติการของรายวิชาปฏิบัติการพันธุ
ศาสตร์ระดับโมเลกุลมีจ านวน 12 บทปฏิบัติการ ซึ่งแต่ละบทปฏิบัติการมีวิธีการปฏิบัติ และขั้นตอน
การเตรียมบทปฏิบัติการที่แตกต่างกันทั้งด้านวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ตัวอย่างศึกษา และครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ ดังนั้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถจัดเตรียมบทปฏิบัติการได้
อย่างถูกต้องครบถ้วน นักศึกษาสามารถเรียนปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เขียนจึงขออธิบาย
การเตรียมบทปฏิบัติการทั้ง 12 บทปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วย 

1. บทปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง การเตรียมสารละลายและการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ 
2. บทปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง การสกัดพลาสมิดดีเอ็นเอจากแบคทีเรีย 
3. บทปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง อิเล็กโทรโฟรีซิส 
4. บทปฏิบัติการที่ 4 เรื่อง ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส 
5. บทปฏิบัติการที่ 5 เรื่อง การท าชิ้นส่วนดีเอ็นเอที่ได้จากปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอ

เรสให้บริสุทธิ์ 
6. บทปฏิบัติการที่ 6 เรื่อง การตัดดีเอ็นเอด้วยเอ็นไซม์ตัดจ าเพาะ 
7. บทปฏิบัติการที่ 7 เรื่อง การเชื่อมดีเอ็นเอด้วยเอนไซม์ดีเอ็นเอไลเกส 
8. บทปฏิบัติการที่ 8 เรื่อง การย้ายดีเอ็นเอเข้าสู่แบคทีเรียและการตรวจสอบโคลน 
9. บทปฏิบัติการที่ 9 เรื่อง การผลิตโปรตีนลูกผสมในเซลล์แบคทีเรียและการตรวจ 

สอบขนาดโปรตีนด้วยวิธี SDS-polyacrylamide gel electrophoresis 
10. บทปฏิบัติการที่ 10 เรื่อง การตรวจสอบโปรตีนลูกผสมด้วยวิธีการย้ายโปรตีนลง

สู่เมมเบรน 
11. บทปฏิบัติการที่ 11 เรื่อง การสกัดอาร์เอ็นเอรวม 
12. บทปฏิบัติการที่ 12 เรื่อง ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบย้อนกลับ 
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ทั้งนี้บทปฏิบัติการทั้ง 12 บทปฏิบัติการมีเนื้อหาการเรียน และวิธีการฝึกทักษะ
ปฏิบัติการในด้านต่าง ๆ และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 4.7 

 
ตารางท่ี 4.7 แสดงรายละเอียดและวัตถุประสงค์บทปฏิบัติการ 
 

บทปฏิบัติ รายละเอียด วัตถุประสงค์การเรียน 

บทปฏิบัติการที่ 1 
เรื่อง การเตรียม

สารละลายและการ
เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ 

1. ชี้แจงข้อตกลงเบื้องต้นในการท า
ปฏิบัติการ 
2.การเตรียมอุปกรณ์และการใช้ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ในการท าปฏิบัติการ 
3. การเตรียมสารละลาย 
4. การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ 

1. เพ่ือฝึกใช้วัสดุอุปกรณ์ 
และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
พ้ืนฐานอย่างถูกวิธี 
2. เพ่ือฝึกการค านวณ
ความเข้มข้นของสารเคมีใน
หน่วยความเข้มข้นต่าง ๆ 

บทปฏิบัติการที่ 2 
เรื่อง การสกัด 

พลาสมิดดีเอ็นเอจาก
แบคทีเรีย 

 

1. การสกัดพลาสมิดดีเอ็นเอจากแบคทีเรีย 
(plasmid DND Isolation) ด้วยวิธี 
Boiling lysis method 
2. การสกัดพลาสมิดดีเอ็นเอจากแบคทีเรีย 
ด้วยชุดสกัดพลาสมิดดีเอ็นเอ (Plasmid 
DNA extraction kit) 
3. การสกัดพลาสมิดดีเอ็นเอจากแบคทีเรีย 
(plasmid DND Isolation) ด้วยวิธี 
Alkaline lysis method 
4. วิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นของ 
พลาสมิดดีเอ็นเอ 

1. เพื่อศึกษาการสกัด 
พลาสมิดดีเอ็นเอจาก
แบคทีเรีย 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสกัด
ดีเอ็นเอจากแบคทีเรียด้วย
วิธีการต่าง ๆ 
3. เพ่ือศึกษาคุณภาพของดี
เอ็นเอด้วยการวัดค่าการ
ดูดกลืนแสง 

บทปฏิบัติการที่ 3 
เรื่อง อิเล็กโทรโฟรีซิส 

การศึกษาคุณภาพดีเอ็นเอ โดยการแยก
ขนาดดีเอ็นเอด้วยวิธีอิเล็กโทรโฟรีซีส 
(Agarose gel electrophoresis) 

เพ่ือศึกษาวิธีการเตรียม 
Agarose gel electro 
phoresis และการ
วิเคราะห์คุณภาพดีเอ็นเอ  

บทปฏิบัติการที่ 4  
เรื่อง ปฏิกิริยาลูกโซ่โพ

ลิเมอเรส 

1. การเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอด้วยปฏิกิริยา
ลูกโซโ่พลีเมอเรส (Polymerase chain 
reaction) 
 

เพ่ือศึกษากระบวนการเพ่ิม
ชิ้นส่วนของดีเอ็นเอที่สนใจ
ด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอ
เรส 
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ตารางท่ี 4.7  (ต่อ) 
 

บทปฏิบัติ รายละเอียด วัตถุประสงค์การเรียน 
 2. การแยกขนาดดีเอ็นเอด้วยวิธีอิเล็ก

โทรโฟรีซีส (Agarose gel electropho 
resis) 

 

บทปฏิบัติการที่ 5  
เรื่อง การท าชิ้นส่วนดี

เอ็นเอที่ได้จากปฏิกิริยา
ลูกโซ่โพลิเมอเรสให้

บริสุทธิ์ 

การท าบริสุทธิ์ผลิตภัณฑ์ปฏิกิริยาลูกโซ่โพ
ลีเมอเรส (PCR product purification) 

เพ่ือศึกษากระบวนการการ
ท าชิ้นส่วนดีเอ็นเอที่ได้จาก
ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส
ให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีคอลัมน์
โครมาโทกราฟี 

บทปฏิบัติการที่ 6  
เรื่อง การตัดดีเอ็นเอด้วย

เอ็นไซม์ตัดจ าเพาะ 
 

1. การตัดดีเอ็นเอด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะ 
(restriction enzyme digestion) 
2. การแยกขนาดดีเอ็นเอด้วยวิธีอิเล็ก
โทรโฟรีซีส (Agarose gel electropho 
resis) 
3. การท าบริสุทธิ์ชิ้นส่วนดีเอ็นเอที่ได้จาก
การตัดด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะ 

เพ่ือศึกษากระบวนการตัด
ผลผลิตที่ได้จากปฏิกิริยา
ลูกโซ่โพลีเมอเรสและดีเอ็น
เอพาหะที่ใช้ในการโคลน 

บทปฏิบัติการที่ 7  
เรื่อง การเชื่อมดีเอ็นเอ
ด้วยเอนไซม์ดีเอ็นเอไล

เกส 

การเชื่อมต่อชิ้นส่วนดีเอ็นเอ ด้วย
เอนไซม์ไลเกส (DNA ligation) 

เพ่ือศึกษากระบวนการ
เชื่อมดีเอ็นเอด้วยเอนไซม์ดี
เอ็นเอไลเกส 

บทปฏิบัติการที่ 8  
เรื่อง การย้ายดีเอ็นเอ

เข้าสู่แบคทีเรียและการ
ตรวจสอบโคลน 

1. การย้ายพลาสมิดดีเอ็นเอลูกผสม 
(recombinant plasmid) เข้าสู่
แบคทีเรีย (transformation) 
2. การวิเคราะห์ผลการย้ายพลาสมิดดี
เอ็นเอลูกผสมเข้าสู่เซลล์แบคทีเรีย 
3. การคัดเลือกย้ายพลาสมิดดีเอ็นเอ
ลูกผสมด้วยวิธี colony PCR 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการ
เตรียม competent cell 
2. เพื่อศึกษากระบวนการ
ย้ายพลาสมิดดีเอ็นเอเข้าสู่
แบคทีเรีย 
3. เพ่ือศึกษาการคัดเลือก
โคลนด้วยวิธี blue-white  
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ตารางท่ี 4.7  (ต่อ) 
 

บทปฏิบัติ รายละเอียด วัตถุประสงค์การเรียน 

 4. การแยกขนาดดีเอ็นเอด้วยวิธีอิเล็ก
โทรโฟรีซีส (Agarose gel 
electropho resis) 

selection และ colony 
PCR 

บทปฏิบัติการที่ 9  
เรื่อง การผลิตโปรตีน

ลูกผสมในเซลล์แบคทีเรีย
และการตรวจสอบขนาด

โปรตีนด้วยวิธี SDS-
polyacrylamide gel 

electrophoresis 

1. การชักน าการแสดงออกของโปรตีน
ลูกผสมในแบคทีเรีย 
2. การแยกขนาดโปรตีนลูกผสมโดยวิธี 
SDS polyacrylamide gelelectro 
phoresis (SDS-PAGE) 

1. เพ่ือเรียนรู้หลักการการ
เพ่ิมปริมาณโปรตีนในเซลล์
แบคทีเรีย 
2. เพ่ือเรียนรู้กระบวนการ
ตรวจสอบขนาดโปรตีนโดย
วิธี SDS polyacrylamide 
gel electrophoresis 
(SDS-PAGE) 

บทปฏิบัติการที่ 10 เรื่อง 
การตรวจสอบโปรตีน
ลูกผสมด้วยวิธีการย้าย
โปรตีนลงสู่เมมเบรน 

 

การตรวจสอบโปรตีนลูกผสม 
(recombinant protein) ด้วยวิธี 
Western blotting analysis 

1. เพื่อศึกษาวิธีการย้าย
โปรตีนลงสู่เมมเบรนด้วย
วิธีการย้ายแบบกึ่งแห้ง 
(semi-dry transfer) 
2. เพ่ือตรวจสอบและ
ติดตามผลการผลิตโปรตีน
ลูกผสมจากแบคทีเรียโดย
การบ่มด้วยแอนติบอดีแบบ
ขั้นตอนเดียวและ
ตรวจสอบการเกิดสี 
(colorimetric 
detection)  

บทปฏิบัติการที่ 11 เรื่อง 
การสกัดอาร์เอ็นเอรวม 

1. การสกัดอาร์เอ็นเอจากเซลล์ยูคาริ
โอต 
 

เพ่ือศึกษาวิธีการสกัดอาร์
เอ็นเอรวม (total RNA) 
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ตารางท่ี 4.7  (ต่อ) 
 

บทปฏิบัติ รายละเอียด วัตถุประสงค์การเรียน 
 2. การวิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพ

อาร์เอ็นเอ 
จากตัวอย่างพืช 

บทปฏิบัติการ 12 
เรื่อง ปฏิกิริยาลูกโซ่พอ
ลิเมอเรสแบบย้อนกลับ 

1. การสังเคราะห์ดีเอ็นเอด้วยวิธี 
reverse transcription polymerase 
chain reaction (RT-PCR) 
2. การแยกขนาดดีเอ็นเอด้วยวิธีอิเล็ก
โทรโฟรีซีส 

เพ่ือศึกษาการเพ่ิมปริมาณชิ้น
ยีนด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอ
เรสแบบย้อนกลับสองขั้นตอน 
(two-step RT- PCR) 

 
4.3.2.1 ขั้นตอนการเตรียมบทปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง การเตรียมสารละลายและการ

เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ 
(1) ประสานอาจารย์ผู้สอนบทปฏิบัติการเพ่ือทราบรายละเอียดข้อมูลบท

ปฏิบัติการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลสารเคมีที่ต้องใช้ในบทปฏิบัติการ และมี
ข้อมูลใดบ้างที่มีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยแปลงจากคู่มือการเรียนปฏิบัติการหรือไม่ เช่น ชนิดของ
สารละลาย ความเข้มข้น ปริมาตร เป็นต้น 

   (2) นักวิทยาศาสตร์จัดท าใบงานบทปฏิบัติการที่  1 ให้กับพนักงาน
วิทยาศาสตร์ และพนักงานห้องทดลองเพ่ือให้จัดเตรียมสารเคมี ตะกร้าวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษา (ตัวอย่างใบงานบทปฏิบัติการที่ 1 ข้อมูลปีการศึกษา 1/ 2563 : 
ภาคผนวก 4) 

(3) จัดวางวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์ ตามใบงาน ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 วัน 

(4) นักศึกษาเลือกใช้ วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตาม
ความเหมาะสมของโจทย์ที่ได้รับในการเตรียมสารละลายแต่ละชนิด ซึ่งขั้นตอนและวิธีการเตรียม
สารละลายตามเอกสารการเรียนการสอนบทปฏิบัติการที่ 1 และเม่ือนักศึกษาเตรียมสารละลายแต่ละ
ชนิดเสร็จเรียบร้อย ให้ระบุชื่อสารเคมี ความเข้มข้น ปริมาตร วันเดือนปี และชื่อผู้เตรียม ตามป้าย
เอกสารส าหรับสารเคมีที่ทางห้องปฏิบัติการเตรียมไว้ให้ ดังภาพที่ 4.5 
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ภาพที่ 4.5 แสดงป้ายเอกสารส าหรับติดขวดสารเคมีที่เตรียมเสร็จแล้ว 

 
(5) ระหว่างที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติการเตรียมสารละลาย นักวิทยาศาสตร์คอย

ให้ค าแนะน าการใช้สารเคมี และการใช้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งให้ค าแนะน าถึงความปลอดภัย
ตามหลักความปลอดภัย เช่น การใช้ Fume Hood ในการเตรียมสารละลายที่มีไอระเหย การใช้
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น 

(6) การใช้งานครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานบทปฏิบัติการที่ 1 ในบท
ปฏิบัติการนี้นักศึกษาจะได้ฝึกการใช้เครื่องมือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียม
สารละลายหลายชนิด โดยแต่ละชนิดมีวัตถุประสงค์ และวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันดังอธิบายใน
ตารางที่ 4.8 ทั้งนี้อาจารย์และนักวิทยาศาสตร์จะสอนวิธีการใช้งานเบื้องต้น พร้อมทั้งแนะน าการใช้
งานอย่างปลอดภัยให้กับนักศึกษา 

   (7) การจัดการของเสียอันตรายบทปฏิบัติการที่ 1 ส าหรับการเตรียม
สารละลาย และอาหารเลี้ยงเชื้อ ยังไม่มีของเสียเกิดขึ้น ดังนั้นในบทปฏิบัติการนี้หลังจากเตรียม
สารละลายเสร็จแล้ว ก็เก็บไว้เพื่อใช้ในบทปฏิบัติการต่อไป 

 
ตารางท่ี 4.8 แสดงรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ส าหรับบทปฏิบัติการที่ 1 

 
ชื่อครุภัณฑ์ ลักษณะ การใช้งาน 

เครื่องชั่ง 2 ต าแหน่ง 
(2 digit balance) 

 

เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการ ใช้
ส าหรับชั่ งสารเคมี หรือสิ่ งที่ต้องการชั่ ง
น้ าหนัก เช่น สารเคมี  ภาชนะที่บรรจุ   
เป็นต้น  

สารเคมีส าหรับปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล 
 

ชื่อสาร........................................................................... 
ความเข้มข้น........................ปริมาตร.. ...................  
วัน/เดือน/ปี ท่ีเตรียม..................................................... 
ชื่อผู้เตรียม.................................................................... 
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ตารางท่ี 4.8  (ต่อ) 
 

ชื่อครุภัณฑ์ ลักษณะ การใช้งาน 

เครื่องกวนสารละลาย 
(Hot plate with 

stirrer) 
 

ใช้ให้ความร้อนสารละลาย และคนสาร 
ละลายให้เป็นเนื้อเดียวกัน 

เครื่องวัดค่าความเป็น
กรด-ด่าง 

(pH meter ) 

 
 
 
 

ใช้วัดค่าความเป็นกรดด่างสารละลาย 

เครื่องนึ่งความดันไอ 
(Autoclave) 

 
 
 
 

ใช้นึ่งฆ่าเชื้อสารละลายที่เตรียมเสร็จแล้ว 
หรือวัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องการใช้งานแบบ
ปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อ 

เครื่องดูดไอสารเคมี  
(Flume Hood) 

 
 
 
 

ใช้ส าหรับเตรียมสารละลายที่มีการระเหย
ของไอสารเคมี 

 
4.3.2.2 การเตรียมบทปฏิบัติการที่ 2 การสกัดพลาสมิดดีเอ็นเอจากแบคทีเรีย 

   (1) ประสานอาจารย์ผู้สอนบทปฏิบัติการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์เพ่ือ
ทราบข้อมูลการเรียนการสอนบทปฏิบัติการ ดังนี้ 

    ก) ชนิดของแบคมีเรียที่ใช้ในการสกัดพลาสมิด 
    ข) สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการลี้ยงเซลล์แบคทีเรียที่จะ

น ามาใช้ในการสกัดพลาสมิด 
    ค) วิธีการที่ใช้ในการสกัดพลาสมิด  
   (2) จัดท าใบงานบทปฏิบัติการให้พนักงานวิทยาศาสตร์ และพนักงาน

ห้องทดลอง เพ่ือให้จัดเตรียมสารเคมี ตะกร้าวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ให้กับนักศึกษา 
รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมีท่ีใช้ส าหรับเตรียมตัวอย่างเชื้อแบคทีเรียล่วงหน้าให้นักศึกษาใช้ในบท
ปฏิบัติการ (ตัวอย่างใบงานบทปฏิบัติการที่ 2 ข้อมูลปีการศึกษา 1/2563 : ภาคผนวก 4) 
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   (3) นักวิทยาศาสตร์เลี้ยงเซลล์แบคทีเรียที่จะใช้ส าหรับการสกัดพลาสมิ
ดล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน (ขั้นตอนการเลี้ยงเซลล์แบคทีเรียในสภาวะที่เหมาะสมตามคู่มือ
ปฏิบัติการ) 

   (4) ทดสอบการสกัดพลาสมิดจากแบคทีเรียด้วยวิธีต่าง  ๆ ตามคู่มือ
ปฏิบัติการ เพ่ือทดสอบสารเคมีที่เตรียม และน้ ายาต่าง ๆ ที่ใช้ในการสกัดพลาสมิดว่ามีประสิทธิภาพ
ในการใช้งานหรือไม่ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน 

   (5) จัดวาง วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ให้นักศึกษาล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 วัน 

   (6) ระหว่างนักศึกษาเรียนบทปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์คอยให้ค าแนะน า
ด้านการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ซึ่งในบทปฏิบัติการนี้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ที่นักศึกษาจะได้ใช้ในการฝึกทักษะมีหลายชนิด ดังแสดงในตารางที่ 4.9 

 
ตารางท่ี 4.9 แสดงรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ส าหรับบทปฏิบัติการที่ 2 

 
ชื่อครุภัณฑ์ ลักษณะ การใช้งาน 

เครื่องดูดจ่ายสารละลาย 
(Micropipette with 

tip) 
 

ใช้ส าหรับดูดจ่ายสารละลายในปริมาณน้อย ๆ  
สามารถตั้งค่าปริมาตรที่ต้องการดูดได้ ซึ่งใช้คู่
กับ tip มีหลายขนาด ในห้องปฏิบัติการพันธุ
ศาสตร์ระดับโมเลกุลมีตั้งแต่ขนาด 2, 20, 200 
และ 1,000 ไมโครลิตร 

เครื่องปั่นเหวี่ยง 
(Microcentrifuge) 

 

เป็นเครื่องมือใช้แยกตัวอย่างของเหลวออกจาก
ของแข็งอนุภาคขนาดเล็ก โดยอาศัยหลักการ
เร่งให้อนุภาคตกตะกอนเร็วขึ้น ภายใต้สนาม
ของแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง 

เครื่องวัดค่าการดูดกลืน
แสง (Nano drop 

spectrophotometer) 
 

ใ ช้ ส าห รั บ วั ดปริ ม าณความ เ ข้ มข้ น ส า ร
พันธุกรรม เช่น plasmid DNA RNA และสาร
จ าพวกโปรตีน ช่วงความยาวคลื่น 190 นาโน
เมตร ถึง 840 นาโนเมตร สามารถวัดสาร
ตัวอย่างที่ปริมาณ 1-2 ไมโครลิตรได ้เป็นต้น 
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ตารางท่ี 4.9  (ต่อ) 
 

ชื่อครุภัณฑ์ ลักษณะ การใช้งาน 

อ่างน้ าร้อน 
(Water bath) 

 
 

ใช้ส าหรับการให้ความร้อนสารละลาย หรือ
ตัวอย่างแบบร้อนเปียก  

เครื่องผสมสารละลาย 
(Vortex mixer) 

 

ใช้ส าหรับเขย่าสารละลายหรือตัวอย่างใน
หลอดทดลองให้เป็นเนื้อเดียวกัน 

 
(7) นักวิทยาศาสตร์คอยให้ค าแนะน าในการใช้สารเคมี และความปลอดภัย

ในการท างานกับเชื้อแบคทีเรียระหว่างเรียนปฏิบัติการ ดังนี้ 
 ก) สารเคมีที่ใช้ในการสกัดพลาสมิดดีเอ็นเอบางชนิด เช่น PD3 

buffer และ W1 buffer เป็นต้น มีความเป็นพิษอาจท าให้เกิดอาการแพ้ หากมีการสัมผัส ดังนั้น
ระหว่างที่มีการท าปฏิบัติการควรใส่เสื้อคลุมปฏิบัติการ สวมถุงมือ และใส่หน้ากากป้องกันเสมอ 

 ข) เชื้อแบคทีเรีย อาจก่อให้เกิดโรคได้ นักศึกษาต้องสวมถุงมือ
ตลอดเวลาขณะท าปฏิบัติการ 

 ค) ทิ้งขยะติดเชื้อ หรือสารปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในภาชนะหรือ
น้ ายาฆ่าเชื้อที่ทางห้องปฏิบัติการเตรียมไว้ให้อย่างเคร่งครัด 

(8) การก าจัดขยะติดเชื้อหรือสิ่งปนเปื้อนจากบทปฏิบัติการที่ 2 ซึ่งในบท
ปฏิบัติการนี้มีเฉพาะของเสียที่มีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งประกอบด้วยเศษเซลล์แบทีเรีย วัสดุ 
อุปกรณ์ทีมีการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนบทปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์
หรือเจ้าหน้าที่เก่ียวข้องด าเนินการจัดการของเสียดังแสดงในตารางที่ 4.10 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงการจัดการของเสียอันตรายในบทปฏิบัติการที่ 2 
 

รหัสของ
เสีย 

ประเภทของของเสียที่เป็น
ของเหลว 

การจัดเก็บ การก าจัด 

L22 

ของเสียท่ีมีจุลินทรีย ์
1. ของเสียที่มีสารประกอบของสาร
จุลินทรีย์ที่อาจมีอันตรายหรือ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศ 
2. ของเสียที่ได้จากกิจกรรมการ
เลี้ยงเชื้อ แยกเชื้อ หรือบ่มเพาะ
จุลินทรีย์ รา หรือยีสต์ ในห้อง 
ปฏิบัติการ รวมถึงการเลี้ยงเชื้อใน
ถังหมัก 

ไม่ต้องจัดเก็บให้ฆ่า
เชื้อด้วยความร้อน
ก่อนทิ้งเป็นขยะ
ชุมชน 
 

ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วย
วิธี autoclave ที่
ความดันไอ 15 
ปอด์นต่อตารางนิ้ว 
121 องศาเซลเซียส  
เวลา 30 นาท ี

 
4.3.2.3 การเตรียมบทปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง อิเล็กโตรโฟรีซีส 

   (1) ประสานอาจารย์ผู้สอนบทปฏิบัติการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพ่ือ
ขอทราบรายละเอียดบทปฏิบัติการอิเล็กโทรโฟรีซีส ดังนี้ 

ก) ตัวอย่าง และจ านวนตัวอย่างที่ใช้ 
ข) ขนาดของชุดอิเล็กโตรโฟรีซีสที่ใช้  
ค) การเตรียมชุดอิเล็กโทรโฟรีซีส จะต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าเพ่ือ

ส ารอง หรือให้นักศึกษาเตรียมขณะเรียนปฏิบัติการ 
ง) ความเข้มเข้นของวุ้น (Agarose) ที่ใช้ในบทปฏิบัติการนี้ 

(2) จัดท าใบงานบทปฏิบัติการให้พนักงานวิทยาศาสตร์ และพนักงาน
ห้องทดลอง เพ่ือให้จัดเตรียมสารเคมี ตะกร้าวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ให้กับนักศึกษา 
(ตัวอยา่งใบงานบทปฏิบัติการที่ 3 ข้อมูลปีการศึกษา 1/2563 : ภาคผนวก 4) 

   (3) ทดสอบการแยกขนาดดีเอ็นเอหรือพลาสมิดดีเอ็นเอตัวอย่าง ด้วยชุด 
อิเล็กโทรโฟรีซีส ล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน ถ่ายภาพเก็บไว้ ในกรณีที่นักศึกษาปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลการ
ทดลอง จะได้น ามาอภิปรายร่วมกันได้ 

   (4) จัดวาง วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ให้นักศึกษาล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 วัน 
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   (5) ระหว่างนักศึกษาเรียนบทปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์คอยให้ค าแนะน า
ด้านการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ซึ่งในบทปฏิบัติการนี้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ที่นักศึกษาจะได้ใช้ในการฝึกทักษะในบทปฏิบัติการนี้ ดังแสดงในตารางที่ 4.11 
 
ตารางท่ี 4.11 แสดงรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ส าหรับบทปฏิบัติการที่ 3 

 
ชื่อครุภัณฑ์ ลักษณะ การใช้งาน 

เครื่องดูดจ่ายสารละลาย 
(Micropipette with 

tip) 

 

ใช้ส าหรับดูดจ่ายสารละลายในปริมาณ
น้อย ๆ สามารถตั้งค่าปริมาตรที่ต้องการ
ดูดได้ ซึ่งใช้คู่กับ tip มีหลายขนาด ใน
ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
มีตั้งแต่ขนาด 2, 20, 200 และ 1,000 
ไมโครลิตร 

เครื่องแยกสาร
พันธุกรรมในแนวนอน 

(Horizontal 
Electrophoresis) 

 เป็นชุดอุปกรณ์ส าหรับแยก DNA RNA 
และโปรตีน ตามขนาดบนแผ่นเจล โดยใช้
กระแสไฟฟ้า ประกอบด้วยเครื่องจ่าย
กระแสไฟฟ้า อ่างบัฟเฟอร์  และชุด
อุปกรณ์ส าหรับเตรียมเจล 

เครื่องถ่ายรูปเจล 
 (Gel 

Documentation) 

 

เ ป็ น เ ครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ บั นทึ กภาพและ  
ต า แหน่ ง แถบ ข อง  DNA, RNA และ 
single strand protein จากการท า gel 
electrophoresis แถบตัวอย่าง DNA ที่
ศึกษาและแยกได้สามารถดูดซับรั งสี
อัลตราไวโอเลต และแสงในช่วงที่มองเห็น 
เพ่ือสังเกตการปรากฏของแถบของ DNA 
ที่แยกได้บนแผ่นเจล 

 
(6) บทปฏิบัติการนี้ไม่มีของเสียอันตราย ส าหรับแผนเจลที่ใช้งานเสร็จแล้ว

สามารถทิ้งถังขยะทั่วไปได้ เนื่องจากไม่ใช้สารอันตรายในการย้อมแผ่นเจล และบัฟเฟอร์ที่ใช้ สามารถ
เก็บไว้และน ากลับมาใช้ซ้ าได้ 
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4.3.2.4 การเตรียมบทปฏิบัติการที่ 4 เรื่อง ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส 
(1) ประสานอาจารย์ผู้สอนบทปฏิบัติการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพ่ือ

ขอทราบรายละเอียดบทปฏิบัติการปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส ดังนี้ 
ก) จ านวนและตัวอย่างดีเอ็นเอ (DNA template) หรือยีนที่สนใจ

ในการเพิ่มปริมาณ 
ข) ไพรเมอร์ ที่อาจารย์ใช้ในการเพ่ิมปริมาณชิ้นส่วนยีนที่สนใจ  
ค) ปริมาตรที่จะให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในแต่ละหลอดทดลอง 
ง) สภาวะที่เหมาะสมในการตั้งค่าเครื่องเพ่ิมปริมาณชิ้นส่วนยีนที่

สนใจ 
(2) จัดท าใบงานบทปฏิบัติการให้พนักงานวิทยาศาสตร์ และพนักงาน

ห้องทดลอง เพ่ือให้จัดเตรียมสารเคมี ตะกร้าวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ให้กับนักศึกษา 
(ตัวอย่างใบงานบทปฏิบัติการที่ 4 ข้อมูลปีการศึกษา 1/2563 : ภาคผนวก 4) 

   (3) ทดสอบบทปฏิบัติการปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 
วัน ตามสภาวะที่เหมาะสมขององค์ประกอบบัฟเฟอร์ที่ใช้ในการเพ่ิมปริมาณขิ้นส่วนยีนที่สนใจ เช่น 
Taq DNA polymerase, primer, dNTP และสารละลายบัฟเฟอร์ เป็นต้น จากนั้นตรวจสอบผลการ
ทดลองที่ได้ด้วยวิธีอิเล็กโทรโฟรีซีส ว่าได้ชิ้นยีนที่เราสนใจหรือไม่ เปรียบเทียบกับดีเอ็นเอมาตรฐาน 

   (4) จัดวาง วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ให้นักศึกษาล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 วัน 

   (5) ระหว่างนักศึกษาเรียนบทปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์คอยให้ค าแนะน า
ด้านการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ซึ่งในบทปฏิบัติการนี้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ที่นักศึกษาจะได้ใช้ในการฝึกทักษะในบทปฏิบัติการนี้ ดังแสดงในตารางที่ 4.12 
 
ตารางท่ี 4.12 แสดงรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ส าหรับบทปฏิบัติการที่ 4 

 
ชื่อครุภัณฑ์ ลักษณะ การใช้งาน 

เครื่องดูดจ่าย
สารละลาย 

(Micropipette with 
tip) 

 ใช้ส าหรับดูดจ่ายสารละลายในปริมาณน้อย ๆ  
สามารถตั้งค่าปริมาตรที่ต้องการดูดได้ ซึ่งใช้คู่
กับ tip มีหลายขนาด ในห้องปฏิบัติการพันธุ
ศาสตร์ระดับโมเลกุลมีตั้งแต่ขนาด 2, 20, 200 
และ 1,000 ไมโครลิตร 
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ตารางท่ี 4.12  (ต่อ) 
 

ชื่อครุภัณฑ์ ลักษณะ การใช้งาน 

เครื่องแยกสาร
พันธุกรรมในแนวนอน 

(Horizontal 
Electrophoresis) 

 เป็นชุดอุปกรณ์ส าหรับแยก DNA RNA และ
โปรตีน  ตามขนาดบนแผ่น เจล  โดย ใช้
กระแสไฟฟ้า  ประกอบด้ วย เครื่ องจ่ าย
กระแสไฟฟ้า อ่างบัฟเฟอร์ และชุดอุปกรณ์
ส าหรับเตรียมเจล 

เครื่องเพ่ิมปริมาณสาร
พันธุกรรม 

(PCR Thermo Cycler) 

 

เครื่องเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรม สามารถ
ปรับเปลี่ยนอุณหภูมิเป็นขั้นตอน หมุนเวียน
กันหลาย ๆ รอบตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ ได้  
ระยะเวลาที่ตั้งในแต่ละขั้น คือ denaturing 
annealing และ extension  

เครื่องถ่ายรูปเจล 
 (Gel 

Documentation) 

 

เป็นเครื่องมือที่ใช้บันทึกภาพและต าแหน่ง
แถบของ  DNA, RNA และ single strand 
protein จากการท าgel electrophoresis 
โดยแถบของ DNA ที่ศึกษาสามารถดูดซับรังสี
อัลตราไวโอเลต และแสงในช่วงที่มองเห็น 
และปรากฏแถบของ DNA ที่ ให้ เห็นจาก
โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ 

เครื่องปั่นตกตะกอน 
(spin down 
centrifuge) 

 เครื่องปั่นตกตะกอนขนาดเล็ก ใช้ส าหรับปั่น
เหวี่ยงให้สารละลายที่ติดข้างหลอดทดลองตก
ลงมารวมกัน หรือใช้ปั่นตกตะกอนตัวอย่างที่
ใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางไม่เกิน 6,000 รอบ
ต่อนาท ี

 
(6) บทปฏิบัติการนี้ไม่มีของเสียที่เกิดจากการท าปฏิบัติการ ผลที่ได้จาก

การศึกษาหลังจากตรวจสอบด้วยวิธีอิเล็กโทรโฟรีซีสแล้ว น าไปใช้ศึกษาต่อในบทปฏิบัติการที่ 5 ต่อไป 
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7. ข้อควรระวังในการท าปฏิบัติการ 
 ก) การท าปฏิบัติการนี้เป็นการเพ่ิมปริมาณชิ้นยีนที่สนใจในหลอด

ทดลอง ซึ่งใช้สารเคมี หรือน้ ายาต่าง ๆ ในปริมาณที่น้อยมาก ๆ ในหน่วยไมโครลิตร ดังนั้นนักศึกษา
ต้องระวังและสังเกตว่าได้ดูดสารมาตามปริมาตรที่ต้องการหรือไม ่

 ข) สารที่ใช้ในการเพ่ิมปริมาณชิ้นส่วนยีนที่สนใจมีความไวต่อความ
ร้อน ท าให้เสื่มสภาพได้ง่าย ดังนั้นในการปฏิบัติงานนักศึกษาต้องวางตัวอย่างและสารที่ใช้ใน
ปฏิบัติการบนน้ าแข็งตลอดเวลาการท าปฏิบัติการ 

 ค) นักศึกษาต้องสวมถุงมือตลอดเวลาในการท าปฏิบัติการเพ่ือ
ป้องกันสารพันธุกรรมอ่ืน ๆ จะปนเปื้อนลงในหลอดทดลอง 

 ง) วัสดุ อุปกรณ์ ทุกอย่างที่ใช้ในการทดลอง เช่น หลอดทดลอง 
ทิปส าหรับไมโครปิเปต และน้ า เป็นต้น ต้องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยความดันไอที่ 15 ปอนด์
ต่อตารางนิ้ว อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เวลา 30 นาที และอบให้แห้งด้วยเครื่องอบลมร้อน เพ่ือ
ป้องกันการปนเปื้อนของสารพันธุกรรมอ่ืน 

   
4.3.2.5 การเตรียมบทปฏิบัติการที่ 5 เรื่อง การท าชิ้นส่วนดีเอ็นเอที่ได้จาก

ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรสให้บริสุทธิ์ 
(1) ประสานอาจารย์ผู้สอนบทปฏิบัติการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพ่ือ

ขอทราบรายละเอียดบทปฏิบัติการการท าชิ้นส่วนดีเอ็นเอที่ได้จากปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรสให้บริสุทธิ์ 
(2) จัดท าใบงานบทปฏิบัติการให้พนักงานวิทยาศาสตร์ และพนักงาน

ห้องทดลอง เพ่ือให้จัดเตรียมสารเคมี ตะกร้าวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ให้กับนักศึกษา 
(ตัวอย่างใบงานบทปฏิบัติการที่ 5 ข้อมูลปีการศึกษา 1/2563 : ภาคผนวก 4) 

(3) จัดวาง วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ให้นักศึกษาล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 วัน 

   (4) ระหว่างนักศึกษาเรียนบทปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์คอยให้ค าแนะน า
ด้านการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ซึ่งในบทปฏิบัติการนี้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ที่นักศึกษาจะได้ใช้ในการฝึกทักษะในบทปฏิบัติการนี้ ดังแสดงในตารางที่ 4.13 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ส าหรับบทปฏิบัติการที่ 5 
 

ชื่อครุภัณฑ์ ลักษณะ การใช้งาน 

เครื่องดูดจ่ายสารละลาย 
(Micropipette with 

tip) 
 

ใช้ส าหรับดูดจ่ายสารละลายในปริมาณน้อย ๆ  
สามารถตั้งค่าปริมาตรที่ต้องการดูดได้ ซึ่งใช้คู่
กับ tip มีหลายขนาด ในห้องปฏิบัติการพันธุ
ศาสตร์ระดับโมเลกุลมีตั้งแต่ขนาด 2, 20, 
200 และ 1,000 ไมโครลิตร 

เครื่องปั่นเหวี่ยง 
(Microcentrifuge) 

 เป็นเครื่องมือใช้แยกตัวอย่างของเหลวออก
จากของแข็งอนุภาคขนาดเล็ก โดยอาศัย
หลักการเร่งให้อนุภาคตกตะกอนเร็วขึ้น 
ภายใต้สนามของแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง 

เครื่องวัดค่าการดูดกลืน
แสง (Nano drop 

spectrophotometer) 

 ใช้ ส าหรั บวั ดปริ มาณความ เข้ มข้นสาร
พันธุกรรม เช่น plasmid DNA RNA และสาร
จ าพวกโปรตีน ช่วงความยาวคลื่น 190 นาโน
เมตร ถึง 840 นาโนเมตร สามารถวัดสาร
ตัวอย่างที่ปริมาณ 1-2 ไมโครลิตรได ้เป็นต้น 

เครื่องผสมสารละลาย 
(Vortex mixer) 

 
ใช้ส าหรับเขย่าสารละลายหรือตัวอย่างใน
หลอดทดลองให้เป็นเนื้อเดียวกัน 

 
(5) บทปฏิบัติการนี้ไม่มีของเสียอันตรายจากการท าปฏิบัติการ ผลการ

ทดลองที่ได้น าไปใช้ในบทปฏิบัติการที่ 6 ต่อไป 

 
4.3.2.6 การเตรียมบทปฏิบัติการที่ 6 เรื่อง การตัดดีเอ็นเอด้วยเอ็นไซม์ตัด

จ าเพาะ 
(1) ประสานอาจารย์ผู้สอนบทปฏิบัติการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพ่ือ

ขอทราบรายละเอียดบทปฏิบัติการการตัดดีเอ็นเอด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะ ดังนี้ 
ก) ชนิดของเอนไซม์ตัดจ าเพาะที่ใช้ในบทปฏิบัติการ 
ข) จ านวนเอนไซม์ตัดจ าเพาะกี่ชนิด 
ค) ชนิดของดีเอ็นเอพาหะท่ีใช้ในบทปฏิบัติการ 
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(2) จัดท าใบงานบทปฏิบัติการให้พนักงานวิทยาศาสตร์ และพนักงาน
ห้องทดลอง เพ่ือให้จัดเตรียมสารเคมี ตะกร้าวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ให้กับนักศึกษา 
(ตัวอย่างใบงานบทปฏิบัติการที่ 6 ข้อมูลปีการศึกษา 1/2563 : ภาคผนวก 4) 

(3) จัดวาง วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ให้นักศึกษาล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 วัน 

   (4) ระหว่างนักศึกษาเรียนบทปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์คอยให้ค าแนะน า
ด้านการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ซึ่งในบทปฏิบัติการนี้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ที่นักศึกษาจะได้ใช้ในการฝึกทักษะในบทปฏิบัติการนี้ ดังแสดงในตารางที่ 4.14 

 
ตารางท่ี 4.14 แสดงรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ส าหรับบทปฏิบัติการที่ 6 

 
ชื่อครุภัณฑ์ ลักษณะ การใช้งาน 

เครื่องดูดจ่ายสารละลาย 
(Micropipette with 

tip) 

 ใช้ส าหรับดูดจ่ายสารละลายในปริมาณน้อย ๆ  
สามารถตั้งค่าปริมาตรที่ต้องการดูดได้ ซึ่งใช้คู่
กับ tip มีหลายขนาด ในห้องปฏิบัติการพันธุ
ศาสตร์ระดับโมเลกุลมีตั้งแต่ขนาด 2, 20, 
200 และ 1,000 ไมโครลิตร 

เครื่องปั่นเหวี่ยง 
(Microcentrifuge) 

 เป็นเครื่องมือใช้แยกตัวอย่างของเหลวออก
จากของแข็งอนุภาคขนาดเล็ก โดยอาศัย
หลักการเร่งให้อนุภาคตกตะกอนเร็วขึ้น 
ภายใต้สนามของแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง 

อ่างน้ าร้อน 
(Water bath) 

 
ใช้ส าหรับการให้ความร้อนสารละลาย หรือ
ตัวอย่างแบบร้อนเปียก 

เครื่องผสมสารละลาย 
(Vortex mixer) 

 
ใช้ส าหรับเขย่าสารละลายหรือตัวอย่างใน
หลอดทดลองให้เป็นเนื้อเดียวกัน 

 

(5) บทปฏิบัติการนี้ไม่มีของเสียอันตรายจากการท าปฏิบัติการ ผลการ
ทดลองที่ได้น าไปใช้ในบทปฏิบัติการที่ 7 ต่อไป 
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4.3.2.7 การเตรียมบทปฏิบัติการที่ 7 เรื่อง การเชื่อมดีเอ็นเอด้วยเอนไซม์ดีเอ็น
เอไลเกส 

(1) ประสานอาจารย์ผู้สอนบทปฏิบัติการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพ่ือ
ขอทราบรายละเอียดบทปฏิบัติการการเชื่อมดีเอ็นเอด้วยเอนไซม์ดีเอ็นเอไลเกส  

(2) จัดท าใบงานบทปฏิบัติการให้พนักงานวิทยาศาสตร์ และพนักงาน
ห้องทดลอง เพ่ือให้จัดเตรียมสารเคมี ตะกร้าวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ให้กับนักศึกษา 
(ตัวอย่างใบงานบทปฏิบัติการที่ 7 ข้อมูลปีการศึกษา 1/2563 : ภาคผนวก 4) 

(3) จัดวาง วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ให้นักศึกษาล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 วัน 

   (4) ระหว่างนักศึกษาเรียนบทปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์คอยให้ค าแนะน า
ด้านการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ซึ่งบทปฏิบัติการนี้ใช้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เหมือนกับ
บทปฏิบัติการที่ 6 

(5) บทปฏิบัติการนี้ไม่มีของเสียอันตรายจากการท าปฏิบัติการ ผลการ
ทดลองที่ได้น าไปใช้ในบทปฏิบัติการที่ 8 ต่อไป 

 

4.3.2.8 การเตรียมบทปฏิบัติการที่ 8 เรื่อง การย้ายดีเอ็นเอเข้าสู่แบคทีเรียและ
การตรวจสอบโคลน 

(1) ประสานอาจารย์ผู้สอนบทปฏิบัติการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพ่ือ
ขอทราบรายละเอียดบทปฏิบัติการการย้ายดีเอ็นเอเข้าสู่แบคทีเรียและการตรวจสอบโคลน ดังนี้ 

ก) มีการเตรียม competent cell (เซลล์ที่สามารถรับและน าดี
เอ็นเอเข้าสู่เซลล์ได้) เพ่ิมเติมหรือไม่ 

ข) วิธีการตรวจโคลนที่ได้จากการย้ายดีเอ็นเอเข้าสู่แบคทีเรียด้วย
กระบวนการทรานสฟอร์เมชัน จะเป็นวิธีการ Blue-white selection หรือ colony PCR  

(2) จัดท าใบงานบทปฏิบัติการให้พนักงานวิทยาศาสตร์ และพนักงาน
ห้องทดลอง เพ่ือให้จัดเตรียมสารเคมี ตะกร้าวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ให้กับนักศึกษา 
รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ สารเคมีส าหรับเตรียมปฏิบัติการล่วงหน้า (ตัวอย่างใบงานบทปฏิบัติการที่ 8 
ข้อมูลปีการศึกษา 1/2563 : ภาคผนวก 4) 

(3) กรณีที่ต้องเตรียม competent cell นักวิทยาศาสตร์ต้องเตรียม
ล่วงหน้าก่อนเรียนปฏิบัติการอย่างน้อย 4-5 วัน เนื่องจากการเตรียม competent cell มีหลาย
ขั้นตอน และใช้เวลานาน 
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(4) จัดวาง วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ให้นักศึกษาล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 วัน 

   (5) ระหว่างนักศึกษาเรียนบทปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์คอยให้ค าแนะน า
ด้านการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในบทปฏิบัติการนี้แสดง
ดังตารางที่ 4.15 ซึ่งบทปฏิบัติการนี้แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ตอน คือ  

ก) ตอนที่  1 การย้าย plasmid DNA เข้าสู่  competent cell 
(transformation)  

ข) ตอนที่ 2 การคัดเลือกโคลน (transformants) 
 - วิธี blue white selection 
 - วิธี colony PCR 
 

ตารางท่ี 4.15 แสดงรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ส าหรับบทปฏิบัติการที่ 8 
 

ชื่อครุภัณฑ์ ลักษณะ การใช้งาน 

เครื่องดูดจ่ายสารละลาย 
(Micropipette with 

tip) 

 ใช้ส าหรับดูดจ่ายสารละลายในปริมาณน้อย ๆ  
สามารถตั้งค่าปริมาตรที่ต้องการดูดได้ ซึ่งใช้คู่
กับ tip มีหลายขนาด ในห้องปฏิบัติการพันธุ
ศาสตร์ระดับโมเลกุลมีตั้งแต่ขนาด 2, 20, 
200 และ 1,000 ไมโครลิตร 

เครื่องปั่นเหวี่ยง 
(Microcentrifuge) 

 เป็นเครื่องมือใช้แยกตัวอย่างของเหลวออก
จากของแข็งอนุภาคขนาดเล็ก โดยอาศัย
หลักการเร่งให้อนุภาคตกตะกอนเร็วขึ้น 
ภายใต้สนามของแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ กลาง 

เครื่องเพ่ิมปริมาณสาร
พันธุกรรม 

(PCR Thermo Cycler) 

 เครื่องเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรม สามารถ
ปรับเปลี่ยนอุณหภูมิเป็นขั้นตอน หมุนเวียน
กันหลาย ๆ รอบตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ ได้  
ระยะเวลาที่ตั้งในแต่ละขั้น คือ denaturing 
annealing และ extension  
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ตารางท่ี 4.15  (ต่อ) 
 

ชื่อครุภัณฑ์ ลักษณะ การใช้งาน 

อ่างน้ าร้อน 
(Water bath) 

 
 ใช้ส าหรับการให้ความร้อนสารละลาย หรือ

ตัวอย่างแบบร้อนเปียก 

เครื่องผสมสารละลาย 
(Vortex mixer) 

 
ใช้ส าหรับเขย่าสารละลายหรือตัวอย่างใน
หลอดทดลองให้เป็นเนื้อเดียวกัน 

ตู้บ่มเชื้อ 
(Incubator) 

 
ใช้ส าหรับบ่มเชื้อจุลินทรีย์ให้เจริญเติบโตใน
สภาวะอุณหภูมิที่เหมาะสม 

ตู้ปลอดเชื้อ 
(Biosafety cabinet) 

 ใช้ส าหรับการเขี่ยเชื้อ หรือถ่ายเชื้อจุลินทรีย์ 
ป้องกันจากปนเปื้อนของเชื้อสู่สิ่งแวดล้อม 
และขณะเดียกันป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อ
จ ากสิ่ ง แ ว ดล้ อมสู่ จุ ลิ นท รี ย์ ที่ ใ ช้ ใ นบท
ปฏิบัติการ 

เครื่องแยกสาร
พันธุกรรมในแนวนอน 

(Horizontal 
Electrophoresis) 

 เป็นชุดอุปกรณ์ส าหรับแยก DNA RNA และ
โปรตีน  ตามขนาดบนแผ่น เจล  โดย ใช้
กระแสไฟฟ้า  ประกอบด้ วย เครื่ องจ่ าย
กระแสไฟฟ้า อ่างบัฟเฟอร์ และชุดอุปกรณ์
ส าหรับเตรียมเจล 

เครื่องถ่ายรูปเจล 
 (Gel 

Documentation) 

 เป็นเครื่องมือที่ใช้บันทึกภาพและต าแหน่ง
แถบของ  DNA, RNA และ single strand 
protein จากการท าgel electrophoresis 
แถบของ DNA ที่ศึกษา และแยกได้สามารถ
ดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลต และแสงในช่วงที่
มองเห็น เพ่ือสังเกตการปรากฏของแถบของ 
DNA ที่แยกได้บนแผ่นเจล 
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(6) วัสดุที่ใช้ในการทดลองทั้งหลอดทดลอง ทิปส าหรับไมโครปิเปต หรือ
จานเพาะเชื้อที่มีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นของเสียรหัส L22 ให้ท าการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยความดัน
ไอน้ า15 ปอด์นต่อตารางนิ้ว อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เวลา 30 นาที ก่อนทิ้งเป็นขยะทั่วไป 

 

4.3.2.9 การเตรียมบทปฏิบัติการที่ 9 เรื่อง การผลิตโปรตีนลูกผสมในเซลล์
แบคทีเรียและการตรวจสอบขนาดโปรตีนด้วยวิธี SDS-polyacrylamide gel electrophoresis 

(1) ประสานอาจารย์ผู้สอนบทปฏิบัติการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพ่ือ
ขอทราบรายละเอียดบทปฏิบัติการการผลิตโปรตีนลูกผสมในเซลล์แบคทีเรียและการตรวจสอบขนาด
โปรตีนด้วยวิธี SDS-polyacrylamide gel electrophoresis ดังนี้ 

ก) จ านวน SDS-PAGE ที่ต้องเตรียมเพ่ือใช้ในบทปฏิบัติการ 
ข) ความเข้มข้นของโพลีอะคลีลาไมด์ที่ใช้ในการแยกขนาดของ

โปรตีน 
ค) ขั้นตอนการย้อมแถบโปรตีน 

(2) จัดท าใบงานบทปฏิบัติการให้พนักงานวิทยาศาสตร์ และพนักงาน
ห้องทดลอง เพ่ือให้จัดเตรียมสารเคมี ตะกร้าวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ให้กับนักศึกษา 
รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ สารเคมีส าหรับเตรียมปฏิบัติการล่วงหน้า (ตัวอย่างใบงานบทปฏิบัติการที่ 9 
ข้อมูลปีการศึกษา 1/2563 : ภาคผนวก 4) 

(3) นักวิทยาศาสตร์เตรียมโปรตีนลูกผสมในเซลล์แบคทีเรีย ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 วัน เพ่ือน าตัวอย่างโปรตีนมาใช้ในการตรวจสอบขนาดโปรตีนด้วยวิธี SDS-PAGE 

(4) จัดวาง วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ให้นักศึกษาล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 วัน 

   (5) ระหว่างนักศึกษาเรียนบทปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์คอยให้ค าแนะน า
ด้านการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในบทปฏิบัติการนี้แสดง
ดังตารางที่ 4.16  
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ตารางท่ี 4.16 แสดงรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ส าหรับบทปฏิบัติการที่ 9 
 

ชื่อครุภัณฑ์ ลักษณะ การใช้งาน 

เครื่องดูดจ่ายสารละลาย 
(Micropipette with 

tip) 

 ใช้ส าหรับดูดจ่ายสารละลายในปริมาณน้อย ๆ  
สามารถตั้งค่าปริมาตรที่ต้องการดูดได้ ซึ่งใช้คู่
กับ tip มีหลายขนาด ในห้องปฏิบัติการพันธุ
ศาสตร์ระดับโมเลกุลมีตั้งแต่ขนาด 2, 20, 200 
และ 1,000 ไมโครลิตร 

เครื่องปั่นเหวี่ยง 
(Microcentrifuge) 

 เป็นเครื่องมือใช้แยกตัวอย่างของเหลวออก
จากของแข็งอนุภาคขนาดเล็ก โดยอาศัย
หลักการเร่งให้อนุภาคตกตะกอนเร็วขึ้น ภายใต้
สนามของแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง 

เครื่องแยกสาร
พันธุกรรมในแนวตั้ง 

(Horizontal 
Electrophoresis) 

 เป็นเครื่องแยกโปรตีนในแนวตั้ง สามารถใช้
ตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรม และโปรตีน 
โดยอาศัยน้ าหนักของโปรตีนผ่านสนามไฟฟ้า 
ซึ่งมี polyacrylamide gel เป็นตัวกลาง จาก
ขั้วลบไปยังขั้วบวก ประกอบด้วยอุปกรณ์
ส าหรับเตรียมเจล อ่างบัฟเฟอร์ และเครื่องจ่าย
กระแสไฟฟ้า 

เครื่องเขย่าแนวราบ 
(Orbital shaker) 

 

เป็นเครื่องเขย่าในแนวราบ ใช้ส าหรับเขย่าสาร
สารละลาย หรือบัฟเฟอร์ ให้เป็นเนื้อเดียวกัน 
หรือใช้ส าหรับล้างแผ่นเจลที่ได้จากการแยก
ขนาดของโปรตีน 

อ่างน้ าร้อน 
(Water bath) 

 
 ใช้ส าหรับการให้ความร้อนสารละลาย หรือ

ตัวอย่างแบบร้อนเปียก 
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ตารางท่ี 4.16 (ต่อ) 
 

ชื่อครุภัณฑ์ ลักษณะ การใช้งาน 

เครื่องผสมสารละลาย 
(Vortex mixer) 

 
ใช้ส าหรับเขย่าสารละลายหรือตัวอย่างใน
หลอดทดลองให้เป็นเนื้อเดียวกัน 

 
   (6) บทปฏิบัติการนี้มีสารเคมีอันตรายที่นักวิทยาศาสตร์ต้องให้ข้อมูลความ

ปลอดภัยแก่นักศึกษาดังนี้ 
ก) อะคลิลาไมด์ในสถานะที่เป็นของเหลวมีความเป็นพิษต่อเนื้อเยื่อ

หากมีการสัมผัส ดังแสดงข้อมูลอันตรายในตารางที่ 4.17 ส่วนอะคลิลาไมด์ที่แข็งตัวแล้วสามารถทิ้ง
เป็นขยะทั่วไปได้ 

    ข) ขณะท าปฏิบัติการแนะน าให้นักศึกษาสวมถุงมือ เพ่ือป้องกัน
การสัมผัสสารเคมีโดยตรง 

 
ตารางท่ี 4.17 แสดงสารเคมีอันตราย และวิธีการป้องกันเบื้องต้นในบทปฏิบัติการที่ 9 

 
ชื่อสารเคมี สัญลักษณ์

อันตราย 
ผลกระทบต่อ

ร่างกาย 
การปฐมพยาบาล

เบื้องต้น 
การป้องกัน 

อะคริลาไมด์ 
(Acrylamide) 

 
รหัสของเสีย 

(L23) 

 

- อาจท าให้เกิดการ
แพ้ที่ผิวหนัง  
- อาจเกิดความ
ผิดปกติต่อพันธุกรรม 
- อาจก่อให้เกิด
มะเร็ง 
- มีข้อสงสัยว่าอาจ
เกิดอันตรายต่อการ
เจริญพันธุ์ 

สัมผัสผิวหนัง: ล้าง
ด้วยสบู่และน้ า
ปริมาณมาก  
เข้าดวงตา: ล้างด้วย
น้ าเป็นเวลาหลาย ๆ 
นาที  
 

- สวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันส่วน
บุคคล เช่น ถุง
มือ เสื้อกาวน์ 
แว่นตา เป็นต้น 
 

ที่มา : ข้อมูลความปลอดภัย (SDS: Safety Data Sheet) ของสารเคมีอะคริลาไมด์ (Acrylamide) 
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4.3.2.10 การเตรียมบทปฏิบัติการที่ 10 เรื่อง การตรวจสอบโปรตีนลูกผสมด้วย
วิธีการย้ายโปรตีนลงสู่เมมเบรน 

(1) ประสานอาจารย์ผู้สอนบทปฏิบัติการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพ่ือ
ขอทราบรายละเอียดบทปฏิบัติการการตรวจสอบโปรตีนลูกผสมด้วยวิธีการย้ายโปรตีนลงสู่เมมเบรน 
ดังนี้ 

ก) รูปแบบการย้ายโปรตีนจากแผ่นเจลสู่เมมเบรน จะเป็นแบบ
เปียก แบบกึ่งแห้ง หรือแบบแห้ง  

ข) สารหรือบัฟเฟอร์ที่จะใช้ส าหรับการป้องกันการจับของโปรตีน
อ่ืน ๆ กับแผ่นเมมเบรน (blocking) 

ค) การตรวจสอบและติดตามผล จะใช้วิธีการตรวจสอบการเกิดสี 
การเรืองแสงด้วยปฏิกิริยาเคมี หรือ สารกัมมันตรังสี  

(2) จัดท าใบงานบทปฏิบัติการให้พนักงานวิทยาศาสตร์ และพนักงาน
ห้องทดลอง เพ่ือให้จัดเตรียมสารเคมี ตะกร้าวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ให้กับนักศึกษา 
(ตัวอย่างใบงานบทปฏิบัติการที่ 10 ข้อมูลปีการศึกษา 1/2563 : ภาคผนวก 4) 

(3) นักวิทยาศาสตร์เตรียมการแยกโปรตีนด้วยเจลอิเล็กโทรโฟรีซีส เพ่ือ
น ามาใช้ในการเรียนปฏิบัติการการย้ายโปรตีนจากแผ่นเจลสู่เมมเบรน 

(4) จัดวาง วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ให้นักศึกษาล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 วัน 

   (5) ระหว่างนักศึกษาเรียนบทปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์คอยให้ค าแนะน า
ด้านการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในบทปฏิบัติการนี้แสดง
ดังตารางที่ 4.18 

 
ตารางท่ี 4.18 แสดงรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ส าหรับบทปฏิบัติการที่ 10 

 
ชื่อครุภัณฑ์ ลักษณะ การใช้งาน 

เครื่องดูดจ่ายสารละลาย 
(Micropipette with 

tip) 

 ใช้ส าหรับดูดจ่ายสารละลายในปริมาณน้อย ๆ  
สามารถตั้งค่าปริมาตรที่ต้องการดูดได้ ซึ่งใช้คู่
กับ tip มีหลายขนาด ในห้องปฏิบัติการพันธุ
ศาสตร์ระดับโมเลกุลมีตั้งแต่ขนาด 2, 20, 
200 และ 1,000 ไมโครลิตร 
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ตารางท่ี 4.18  (ต่อ) 
 

ชื่อครุภัณฑ์ ลักษณะ การใช้งาน 

เครื่องปั่นเหวี่ยง 
(Microcentrifuge) 

 เป็นเครื่องมือใช้แยกตัวอย่างของเหลวออก
จากของแข็งอนุภาคขนาดเล็ก โดยอาศัย
หลักการเร่งให้อนุภาคตกตะกอนเร็วขึ้น 
ภายใต้สนามของแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง 

เครื่องแยกสาร
พันธุกรรมในแนวตั้ง 

(Horizontal 
Electrophoresis) 

 เป็นเครื่องแยกโปรตีนในแนวตั้ง สามารถใช้
ตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรม และโปรตีน 
โดยอาศัยน้ าหนักของโปรตีนผ่านสนามไฟฟ้า 
ซึ่งมี polyacrylamide gel เป็นตัวกลาง จาก
ขั้วลบไปยังขั้วบวก ประกอบด้วยอุปกรณ์
ส าหรับเตรียมเจล อ่างบัฟเฟอร์ และเครื่อง
จ่ายกระแสไฟฟ้า 

เครื่องย้ายโปรตีนจาก
เจลสู่เมมเบรน 

(semi-dry 
electrophoretic 
transfer cell) 

 
ใช้ส าหรับย้ายโปรตีนที่ได้จากการแยกขนาด
ด้วยวิธี SDS-PAGE ลงสู่เมมเบรนด้วยกระแส 
ไฟฟ้า 

เครื่องเขย่าแนวราบ 
(Orbital shaker) 

 

เป็นเครื่องเขย่าในแนวราบ ใช้ส าหรับเขย่าสาร
สารละลาย หรือบัฟเฟอร์ ให้เป็นเนื้อเดียวกัน 
หรือใช้ส าหรับล้างแผ่นเจลที่ได้จากการแยก
ขนาดของโปรตีน 

อ่างน้ าร้อน 
(Water bath) 

 
 ใช้ส าหรับการให้ความร้อนสารละลาย หรือ

ตัวอย่างแบบร้อนเปียก 

 
(6) บทปฏิบัติการนี้มีสารเคมี และวัสดุอุปกรณ์เหมือนกับบทปฏิบัติการที่ 9 

ดังนั้นในส่วนของข้อมูลความปลอดภัยและการจัดการของเสียจึงสามารถด าเนินการตามบทปฏิบัติการ
ที่ 9  
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4.3.2.11 การเตรียมบทปฏิบัติการที่ 11 เรื่อง การสกัดอาร์เอ็นเอรวม 
(1) ประสานอาจารย์ผู้สอนบทปฏิบัติการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพ่ือ

ขอทราบรายละเอียดบทปฏิบัติการการสกัดอาร์เอ็นเอรวม ดังนี้ 
ก) วิธีการสกัดอาร์เอ็นเอที่จะใช้ในบทปฏิบัติการ 
ข) ตัวอย่างส าหรับใช้สกัดอาร์เอ็นเอ ตัวอย่างพืชหรือตัวอย่างสัตว์ 
ค) ความเข้มข้นของวุ้นที่จะใช้ในการแยกขนาดอาร์เอ็นเอ ด้วยวิธี 

อิเล็กโทรโฟรีซีส 
(2) จัดท าใบงานบทปฏิบัติการให้พนักงานวิทยาศาสตร์ และพนักงาน

ห้องทดลอง เพ่ือให้จัดเตรียมสารเคมี ตะกร้าวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ให้กับนักศึกษา 
(ตัวอย่างใบงานบทปฏิบัติการที่ 11 ข้อมูลปีการศึกษา 1/2563 : ภาคผนวก 4) 

(3) จัดวาง วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ให้นักศึกษาล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 วัน 

   4) ระหว่างนักศึกษาเรียนบทปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์คอยให้ค าแนะน า
ด้านการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในบทปฏิบัติการนี้แสดง
ดังตารางที่ 4.19 

 
ตารางท่ี 4.19 แสดงรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ส าหรับบทปฏิบัติการที่ 11 

 
ชื่อครุภัณฑ์ ลักษณะ การใช้งาน 

เครื่องดูดจ่ายสารละลาย 
(Micropipette with 

tip) 

 ใช้ส าหรับดูดจ่ายสารละลายในปริมาณน้อย ๆ  
สามารถตั้งค่าปริมาตรที่ต้องการดูดได้ ซึ่งใช้คู่
กับ tip มีหลายขนาด ในห้องปฏิบัติการพันธุ
ศาสตร์ระดับโมเลกุลมีตั้งแต่ขนาด 2, 20, 
200 และ 1,000 ไมโครลิตร 

เครื่องปั่นเหวี่ยง 
(Microcentrifuge) 

 

เป็นเครื่องมือใช้แยกตัวอย่างของเหลวออก
จากของแข็งอนุภาคขนาดเล็ก โดยอาศัย
หลักการเร่งให้อนุภาคตกตะกอนเร็วขึ้น 
ภายใต้สนามของแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง 
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ตารางท่ี 4.19  (ต่อ) 
 

ชื่อครุภัณฑ์ ลักษณะ การใช้งาน 

เครื่องแยกสาร
พันธุกรรมในแนวนอน 

(Horizontal 
Electrophoresis) 

 เป็นชุดอุปกรณ์ส าหรับแยก DNA RNA และ
โปรตีน  ตามขนาดบนแผ่น เจล  โดย ใช้
กระแสไฟฟ้า  ประกอบด้ วย เครื่ องจ่ าย
กระแสไฟฟ้า อ่างบัฟเฟอร์ และชุดอุปกรณ์
ส าหรับเตรียมเจล 

เครื่องถ่ายรูปเจล 
 (Gel 

Documentation) 

 

เป็นเครื่องมือที่ใช้บันทึกภาพและต าแหน่ง
แ ถ บ ข อ ง  DNA RNA แ ล ะ single strand 
protein จากการท าgel electrophoresis 
โ ดยแถบของ  DNA สามารถดู ดซับรั งสี
อัลตราไวโอเลต และแสงในช่วงที่มองเห็น 
เพ่ือสังเกตการปรากฏของแถบของ DNA ที่
แยกได้บนแผ่นเจล 

เครื่องวัดค่าการดูดกลืน
แสง (Nano drop 

spectrophotometer) 

 ใช้ ส าหรั บวั ดปริ มาณความ เข้ มข้นสาร
พันธุกรรม เช่น plasmid DNA RNA และสาร
จ าพวกโปรตีน ช่วงความยาวคลื่น 190 นาโน
เมตร ถึง 840 นาโนเมตร สามารถวัดสาร
ตัวอย่างที่ปริมาณ 1-2 ไมโครลิตรได ้เป็นต้น 

 
(6) บทปฏิบัติการนี้มีสารเคมีอันตรายที่ใช้ในการสกัดอาร์เอ็นเอหลายชนิด  

ที่นักวิทยาศาสตร์ต้องให้ข้อมูลความปลอดภัยแก่นักศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 4.20 
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ตารางท่ี 4.20 แสดงสารเคมีอันตราย และวิธีการป้องกันเบื้องต้นในบทปฏิบัติการที่ 11 
 

สารเคมี 
สัญลักษณ์ 
อันตราย 

ผลกระทบต่อ
ร่างกาย 

การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 

การป้องกัน 

คลอโรฟอร์ม 
(Chloroform) 

 
รหัสของเสีย 

(L14) 

 คลอโรฟอร์มท าให้
เกิดอันตรายที่ตับ 
และ ไต โดยท าลาย
เซลล์ที่อวัยวะทั้งสอง
นี้ และเนื่องจาก
คุณสมบัติการละลาย
ตัวได้ดีในไขมันท าให้
สามารถแพร่ผ่านรก
เข้าสู่ตัวอ่อน จึงอาจ
เป็นพิษต่อตัวอ่อนใน
ครรภ์ จากการ
ทดลองในสัตว์ทดลอง
พบว่าคลอโรฟอร์ม 
ท าให้เกิดการเปลี่ยน
โครง สร้างยีนของไข่ 
และสเปิร์ม  

สัมผัสผิวหนัง: ให้
น าผู้ป่วยออกจาก
บริเวณท่ีมีคลอโร 
ฟอร์ม ล้างร่างกาย
ที่สัมผัส
คลอโรฟอร์มให้
สะอาดและท่ัวถึง
ด้วยสบู่และน้ า 
ดวงตา: ล้างตาด้วย
น้ า จ า น ว น ม า ก
อย่างน้อย 15 นาที 
สูดดม: ให้น าผู้ป่วย
ไปยั งที่ ที่ อ ากาศ
บริสุทธิ์ หากผู้ป่วย
หยุดหายใจให้ผาย
ปอดช่วย 

- สวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันส่วน
บุคคล เช่น ถุง
มือ เสื้อกาวน์ 
แว่นตา เป็นต้น 
 
- ควรปฏิบัติใน 
fume hood 

ไอโซเอมิล
แอลกอฮอล์ 
(Isoamyl 
alcohol) 

 
 

รหัสของเสีย 
 (L18) 

 

 หากมีการสัมผัสหรือ
สูดดม จะท าให้มี
อาการผิวหนังอักเสบ 
เวียนศีรษะ หมดสติ 
คลื่นไส้ อาเจียน ง่วง
ซึม มีการสูญเสียน้ า 
เกิดการระคายเคือง 
ไอ หายใจเร็ว 

สูดดม: ให้รับ
อากาศบริสุทธิ์ถ้า
หยุดหายใจ ให้ท า
การผายปอดหรือ
ใช้เครื่องช่วย
หายใจ แล้วรีบ
ปรึกษาแพทย์ทันที  

- สวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันส่วน
บุคคล เช่น ถุง
มือ เสื้อกาวน์ 
แว่นตา เป็นต้น 
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ตารางท่ี 4.20  (ต่อ) 
 

สารเคมี 
สัญลักษณ์ 
อันตราย 

ผลกระทบต่อร่างกาย 
การปฐมพยาบาล

เบื้องต้น 
การป้องกัน 

   สัมผัสผิวหนัง:  
ล้างผิวหนังด้วยน้ า
ฝักบัว  
เข้าตา: ล้างออกด้วย
น้ าปริมาณมาก ๆ 
ถอดคอนแทคเลนส์  
กลืนกิน: ระวังการ
อาเจียน การส าลัก 
โทรตามแพทย์ทันที 

 

ไตรซอล 
(Trizol 

Reagent) 
 

รหัสของเสีย 
(L14) 

 ท าให้ผิวหนังเกิดแผล
ไหม้อย่างรุนแรงและ
ท าลายดวงตา 
ระคายเคืองต่อระบบ
หายใจ 
สงสัยว่าอาจท าให้เกิด
ความบกพร่องทาง
พันธุกรรม 

กลืนกิน:  
ห้ามกระตุ้นให้
อาเจียน 
สัมผัสผิวหนัง: ล้าง
ผิวหนังด้วยน้ าที่ไหล
จากก๊อก/ฝักบัว 
สูดดม: ให้เคลื่อน ย้าย
ผู้ป่วยไปยังบริเวณท่ีมี
อากาศบริสุทธิ์ และให้
นอนพักในท่าที่หายใจ
ได้สะดวก 
เข้าตา:  
ล้างด้วยน้ าที่ไหลจาก
ก๊อกเป็นเวลาหลาย ๆ 
นาที  

- สวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันส่วน
บุคคล เช่น ถุงมือ 
เสื้อกาวน์ แว่นตา 
เป็นต้น 
 
- ควรปฏิบัติใน 
fume hood 

ที่มา : ข้อมูลความปลอดภัย (SDS: Safety Data Sheet)  
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   (7) สารเคมีที่ใช้ในการสกัดอาร์เอ็นเอ นอกจาการให้ข้อมูลความปลอดภัย
แก่นักศึกษาแล้ว นักวิทยาศาสตร์ต้องคอยแนะน าการทิ้งสารให้ถูกวิธีตามหลั กการแยกของเสีย
ประเภทต่าง ๆ ดังตารางที่ 4.21 โดยให้นักศึกษาทิ้งสารเคมีที่ใช้ในบทปฏิบัติการในภาชนะที่ทางห้อง 
ปฏิบัติการเตรียมไว้ให้อย่างเคร่งครัด เพ่ือรอส่งคลังก าจัดของเสียต่อไป 

    
ตารางท่ี 4.21 แสดงการจัดการของเสียอันตรายในบทปฏิบัติการที่ 11 

 
รหัสของ

เสีย 
ประเภทของของเสียที่เป็นของเหลว การจัดเก็บ การก าจัด 

L14 

ของเสียท่ีสามารถเผาไหม้ได้ 
1. คลอโรฟอร์ม (Chloroform) 
2. ไตรซอล (Trizol Reagent) 
 

จัดเก็บในภาชนะ
พลาสติก PP หรือ 
PE มีฝาปิดมิดชิด 
อยู่ในสภาพดี 

ส่งบริษัทก าจัด 

L18 

ของเสียท่ีเป็นสารไวไฟ 
ของเสียที่สามารถลุกติดไฟได้ง่าย ซึ่งต้อง
แยกเก็บให้ห่างจากแหล่งก าเนิดไฟ ความ
ร้อน ปฏิกิริยาเคมี เปลวไฟ ปลั๊กไฟ 
ไอโซเอมิลแอลกอฮอล์ (Isoamyl alcohol) 

จัดเก็บในภาชนะ
พลาสติก PP หรือ 
PE มีฝาปิดมิดชิด 
อยู่ในสภาพดี 

ส่งบริษัทก าจัด 

 
(8) ข้อควรระวังในการท าปฏิบัติการ 
 ก) นักศึกษาต้องสวมถุงมือตลอดเวลา เพ่ือป้องกันการสัมผัส

สารเคมีโดยตรง และป้องกันสารพันธุกรรมอื่น ๆ จะปนเปื้อนลงในหลอดทดลอง 
 ข) วัสดุ อุปกรณ์ ทุกอย่างที่ใช้ในการทดลอง เช่น หลอดทดลอง 

ทิปส าหรับไมโครปิเปต และน้ า เป็นต้น ต้องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยความดันไอน้ า 15 
ปอด์นต่อตารางนิ้ว อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เวลา 30 นาที และอบให้แห้งด้วยเครื่องอบลมร้อน 
เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของสารพันธุกรรมอ่ืน ๆ 

    ค) การใช้สารคลอโรฟอร์ม (Chloroform) และไตรซอล (Trizol 
Reagent) ควรปฏิบัติในตู้ดูดไอระเหย (fume hood) เพ่ือป้องกันการสูดดมไอระเหยของสารเคมี 

 ง) อาร์เอ็นเอที่สกัดได้น าไปใช้ต่อในบทปฏิบัติการถัดไป 
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4.3.2.12 การเตรียมบทปฏิบัติการที่ 12 เรื่อง ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบ
ย้อนกลับ 

(1) ประสานอาจารย์ผู้สอนบทปฏิบัติการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพ่ือ
ขอทราบรายละเอียดบทปฏิบัติการปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสแบบย้อนกลับ ดังนี้ 

ก) รูปแบบปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสแบบย้อนกลับ เป็นแบบ
ขั้นตอนเดียว (one-step RT-PCR) หรือ แบบสองข้ันตอน (two-step RT-PCR) 

ข) ชนิดของไพรเมอร์ ที่อาจารย์ใช้ในบทปฏิบัติการ 
ค) ปริมาตรที่จะให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในแต่ละหลอดทดลอง 
ง) สภาวะที่เหมาะสมในการตั้งค่าเครื่องเพ่ิมปริมาณชิ้นส่วนยีนที่

สนใจ 
(2) จัดท าใบงานบทปฏิบัติการให้พนักงานวิทยาศาสตร์ และพนักงาน

ห้องทดลอง เพ่ือให้จัดเตรียมสารเคมี ตะกร้าวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ให้กับนักศึกษา 
(ตัวอย่างใบงานบทปฏิบัติการที่ 12 ข้อมูลปีการศึกษา 1/2563 : ภาคผนวก 4) 

   (3) ทดสอบบทปฏิบัติการปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 
วัน ตามสภาวะที่เหมาะสมขององค์ประกอบบัฟเฟอร์ที่ใช้ในการเพ่ิมปริมาณขิ้นส่วนยีนที่สนใจ เช่น 
Taq DNA polymerase, primer, dNTP และสารละลายบัฟเฟอร์ เป็นต้น จากนั้นตรวจสอบผลการ
ทดลองที่ได้ด้วยวิธีอิเล็กโทรโฟรีซีส ว่าได้ชิ้นยีนที่เราสนใจหรือไม่ เปรียบเทียบกับดีเอ็นเอมาตรฐาน 

   (4) จัดวาง วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ให้นักศึกษาล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 วัน 

   (5) ระหว่างนักศึกษาเรียนบทปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์คอยให้ค าแนะน า
ด้านการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ซึ่งในบทปฏิบัติการนี้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ที่นักศึกษาจะได้ใช้ในการฝึกทักษะในบทปฏิบัติการนี้ ดังแสดงในตารางที่ 4.22 

 

ตารางท่ี 4.22 แสดงรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ส าหรับบทปฏิบัติการที่ 12 
 

ชื่อครุภัณฑ์ ลักษณะ การใช้งาน 
เครื่องดูดจ่ายสารละลาย 
(Micropipette with 

tip) 

 ใช้ส าหรับดูดจ่ายสารละลายในปริมาณ 
น้อย ๆ  สามารถตั้งค่าปริมาตรที่ต้องการดูด
ไ ด้  ซึ่ ง ใ ช้ คู่ กั บ  tip มี ห ล า ย ข น า ด  ใ น
ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลมี
ตั้ งแต่ ขนาด 2 ,  20 ,  200 และ 1 ,000 
ไมโครลิตร 
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ตารางท่ี 4.22  (ต่อ) 
 

ชื่อครุภัณฑ์ ลักษณะ การใช้งาน 

เครื่องแยกสาร
พันธุกรรมในแนวนอน 

(Horizontal 
Electrophoresis) 

 เป็นชุดอุปกรณ์ส าหรับแยก DNA RNA และ
โปรตีน  ตามขนาดบนแผ่น เจล  โดย ใช้
กระแสไฟฟ้า  ประกอบด้ วย เครื่ องจ่ าย
กระแสไฟฟ้า อ่างบัฟเฟอร์ และชุดอุปกรณ์
ส าหรับเตรียมเจล 

เครื่องเพ่ิมปริมาณสาร
พันธุกรรมในสภาพจริง 

(RT-PCR Thermo 
Cycler)  

เครื่องเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรม สามารถ
ปรับเปลี่ยนอุณหภูมิเป็นขั้นตอน หมุนเวียน
กันหลาย ๆ รอบตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ ได้  
ระยะเวลาที่ตั้งในแต่ละขั้น คือ denaturing 
annealing และ extension  

เครื่องถา่ยรูปเจล 
 (Gel 

Documentation) 

 

เป็นเครื่องมือที่ใช้บันทึกภาพและต าแหน่ง
แถบของ  DNA, RNA และ single strand 
protein จากการท าgel electrophoresis 
โดยแถบของ DNA ที่ศึกษาสามารถดูดซับรังสี
อัลตราไวโอเลต และแสงในช่วงที่มองเห็น 
และปรากฏแถบของ DNA ที่ ให้ เห็นจาก
โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ 

เครื่องปั่นตกตะกอน 
(spin down 
centrifuge) 

 

เครื่องปั่นตกตะกอนขนาดเล็ก ใช้ส าหรับปั่น
เหวี่ยงให้สารละลายที่ติดข้างหลอดทดลองตก
ลงมารวมกัน หรือใช้ปั่นตกตะกอนตัวอย่างที่
ใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางไม่เกิน 6,000 รอบ
ต่อนาท ี

 
(6) บทปฏิบัติการนี้ไม่มีของเสียที่เกิดจากการท าปฏิบัติการ  
(7) ข้อควรระวังในการท าปฏิบัติการ 
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 ก) การท าปฏิบัติการนี้เป็นการเพ่ิมปริมาณชิ้นยีนที่สนใจในหลอด
ทดลอง ซึ่งใช้สารเคมี หรือน้ ายาต่าง ๆ ในปริมาณที่น้อย ๆ ในหน่วยไมโครลิตร ดังนั้นนักศึกษาต้อง
ระวังและสังเกตว่าได้ดูดสารไดต้ามปริมาตรที่ต้องการหรือไม ่

 ข) สารที่ใช้ในการเพ่ิมปริมาณชิ้นส่วนยีนที่สนใจมีความไวต่อความ
ร้อน ท าให้เสื่อมสภาพได้ง่าย ดังนั้นในการปฏิบัติงานนักศึกษาต้องวางตัวอย่างและสารที่ใช้ใน
ปฏิบัติการบนน้ าแข็งตลอดเวลาการท าปฏิบัติการ 

 ค) นักศึกษาต้องสวมถุงมือตลอดเวลาในการท าปฏิบัติการเพ่ือ
ป้องกันสารพันธุกรรมอ่ืนปนเปื้อนลงในหลอดทดลอง 

 ง) วัสดุ อุปกรณ์ ทุกอย่างที่ใช้ในการทดลอง เช่น หลอดทดลอง 
ทิปส าหรับไมโครปิเปต และน้ า เป็นต้น ต้องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยความดันไอน้ า 15 
ปอนด์ต่อตารางนิ้ว อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เวลา 15 นาที และอบให้แห้งด้วยเครื่องอบลมร้อน 
เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของสารพันธุกรรมอ่ืน 

 
4.4 เทคนิคการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 การให้บริการบทปฏิบัติการรายวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล มีการวางแผนการให้บริการ
อย่างชัดเจนตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนให้บริการบทปฏิบัติการ ขั้นตอนการให้บริการ
บทปฏิบัติการ จ านวน 12 บทปฏิบัติการ และขั้นตอนการสรุปผลการให้บริการบทปฏิบัติการ เพ่ือให้
แต่ละขั้นตอนสามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง ให้บริการได้อย่างสมบูรณ์มีประสิทธิภาพ และสามารถ
แก้ไขปรับปรุงได้ทันท่วงที หากมีข้อผิดพลาดในการด าเนินงาน ดังนั้นการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจึงเป็นกลไกและเครื่องมือที่ส าคัญในการปรับปรุงและพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งผู้เขียนได้ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ในการให้บริการรายวิชา
ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลดังแสดงในตารางที่ 4.23  
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ตารางท่ี 4.23 แสดงเทคนิคการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

การปฏิบัติงาน หัวข้อติดตาม เทคนิควิธีการ 
การติดตามการปฏิบัติงาน 
- ขั้นตอนการเตรียมความ
พร้อมก่อนให้บริการบท
ปฏิบัติการ 
 
- ระหว่างการให้บริการ
ห้องปฏิบัติการ/บท
ปฏิบัติการ 12 บท
ปฏิบัติการ 
 

1. กระตุ้นการ
ปฏิบัติงาน 

1. ติดตามการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนให้สามารถ
ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ทั้งขั้นตอนการ
เตรียมให้บริการปฏิบัติการ ขั้นตอนการให้บริการ
บทปฏิบัติการ และข้ันตอนการสรุปการให้บริการ 
2. ขั้นตอนใดไม่สามารถให้บริการตามแผนที่วางไว้
ได้ ให้มีการบันทึก และหาทางแก้ไขปัญหา โดย
ปรึกษาหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน หรือผู้ที่มีประสบการณ์การ
ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ หรือปฏิบัติการตามวงจร 
PDCA 
3. ติดตามการจัดเตรียมตัวอย่าง วัสดุ อุปกรณ์
สารเคมี ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และตรวจสอบความ
ถูกต้องของความเข้มข้นสารเคมีที่ เตรียมอย่าง
เคร่งครัด ตามใบงานการเตรียมบทปฏิบัติการทั้ง 
12 บทปฏิบัติการ (ภาคผนวก 4)  
4. ติดตามการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ ว่ามี
คุณภาพ และบรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้ อาทิ  
   - การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี ได้รับรายการ
ทันเวลาต่อการใช้เรียนปฏิบัติการ 
   - การเตรียมอุปกรณ์ และสารเคมี มีประสิทธิ 
ภาพ และประสิทธิผลต่อการใช้ในการฝึกทักษะ
ปฏิบัติการของนักศึกษา 

2. เรียนรู้การ
ปฏิบัติงาน 

1. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการ
รายวิชาปฏิบัติการ ดังนี้ 
  - ไม่สามารถให้บริการการเรียนบทปฏิบัติการใน
ห้องปฏิบัติการได้  เนื่องจากการระบาดของ 
Covid-19 ต้ อ งจั ดท า สื่ อ ก า ร เ รี ยนการสอน 
ออนไลน์เพ่ือให้นักศึกษาเรียนออนไลน์ 
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ตารางท่ี 4.23  (ต่อ) 
 

การปฏิบัติงาน หัวข้อติดตาม เทคนิควิธีการ 

 

 

- กรณีมีความล่าช้าในการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ และ
สารเคมี ที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง หาทางแก้ไขโดยการ
สอบถาม และยืมจากห้องปฏิบัติการอ่ืน หรือปรึกษา
อาจารย์ผู้สอนบทปฏิบัติการเพ่ือสลับบทปฏิบัติการ 
2. จดบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดเกิดในแต่
ละบทปฏิบัติการ เนื่องจากอาจจะมีการเปลี่ยน 
แปลงบทปฏิบัติการในแต่ละปีการศึกษา เช่น 
ตัวอย่างที่ใช้ ผลปฏิบัติการที่ได้ เป็นต้น การจด
บันทึกการเปลี่ยนแปลงบทปฏิบัติการจึงมีความ 
ส าคัญเพ่ือเป็นข้อมูลในการเรียนบทปฏิบัติการในปี
ถัดไป 

3. ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน 

1. ปรับแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ดังนี้ 
   - ให้บริการณ์ห้องปฏิบัติการออนไลน์แทนการ
เรียนในห้องปฏิบัติการ 
   - สลับบทปฏิบัติการ กรณีที่เกิดความล่าช้าในการ
ขนส่งรายการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ ดังนี้ 
   - ปรึกษาอาจารย์ผู้สอนบทปฏิบัติการเพ่ือหา
สารเคมีชนิดอ่ืนได้สามารถให้ผลการทดลองที่มี
ประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน 
   -  ยื มวั สดุ  อุปกรณ์  หรื อสาร เคมี  จากห้ อง 
ปฏิบัติการอ่ืน แล้วค่อยจัดซื้อคืนภายหลัง 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
- หลังเสร็จสิ้นการ
ให้บริการห้องปฏิบัติการ 

1. วิเคราะห์
การปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการเตรียมให้บริการบทปฏิบัติการมีความ
ครบถ้วนหรือไม่  
   - ด้านวัสดุ  อุปกรณ์ สารเคมี ครุภัณฑ์วิทยา 
ศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ และบุคลากร 
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ตารางท่ี 4.23  (ต่อ) 
 

การปฏิบัติงาน หัวข้อติดตาม เทคนิควิธีการ 

  

   - ด้านการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี กรณีที่ไม่
ทันเวลาต่อการใช้งานเนื่องจากใช้เวลาในการจัดซื้อ
กระชั้นชิดกับการเปิดให้บริการการเรียนปฏิบัติการ ควร
ปรับการจัดซื้อจัดจ้างให้เร็วขึ้น 
2. ขั้นตอนการให้บริการบทปฏิบัติการ จ านวน 12 บท
ปฏิบัติการ 
   - สามารถให้บริการบทปฏิบัติการเป็นไปตามแผนทุก
บทปฏิบัติการ หากไม่เป็นไปตามแผนมีปัจจัยใดบ้างที่
เป็นปัญหาอุปสรรค หรือข้อจ าจัดในการปฏิบัติงาน 
   - ปัจจัยที่ท าให้เกิดผลส าเร็จ และบรรลุผลตามแผนที่
ก าหนดไว้ 
3. ขั้นตอนการสรุปการให้บริการรายวิชาปฏิบัติการ 
   - ต้นทุนด้านต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนเหมาะสมกับการ
ให้บริการห้องปฏิบัติการหรือไม่ 
   - ปริมาณของเสียที่เกิดจากการเรียนบทปฏิบัติการ 
กรณีท่ีมีปริมาณมากเกินไป สามารถท่ีจะลดปริมาณของ
เสียได้อย่างไรบ้าง เช่น การใช้สารย้อมดีเอ็นเอที่
ปลอดภัย ทดแทนสารย้อมเอธิเดียมโบรไมด์ ที่เป็นสาร
ก่อการกลายพันธุ์ เป็นต้น 

   - ผลการประเมนิ และข้อเสนอแนะการให้บริการ
ห้องปฏิบัติการจากนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 

 
2. การ

เปลี่ยนแปลง
การปฏิบัติงาน 

1. จากการวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงาน หาก
จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการปฏิบัติงานใน
ครั้งต่อไปจะต้องด าเนินการอย่างไร 
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ตารางท่ี 4.23  (ต่อ) 
 

การปฏิบัติงาน หัวข้อติดตาม เทคนิควิธีการ 
  2. หากใช้สารปลอดภัยทดแทนสารอันตรายแล้ว

ผลปฏิบัติการไม่สามารถให้ผลการศึกษาท่ีมี 
ประสิทธิภาพเช่นเดิม จะต้องปฏิบัติการอย่างไร 
เช่น การขออนุญาตใช้สารอันตราย การจัดการ
ของเสียอันตราย การบ าบัดขอเสียอันตราย และ
การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างานกับ
สารอันตราย เป็นต้น 
3. กรณที่มีการเปลี่ยนแปลงบทปฏิบัติการ ต้อง
ด าเนินจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมีใดเพ่ิมเติมบ้าง 
และต้องด าเนินการจัดซื้อจ้างอย่างไรให้ทันต่อการ
ใช้งาน 

 
4.5 เทคนิคการท าให้ผู้รับบริการพึงพอใจ  

การให้บริการการเรียนการสอนบทปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการของศูนย์ เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นภารกิจหนึ่งตามนโยบายของหน่วยงานในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่
ให้บริการ โดยมีเป้าหมายในการให้บริการ คือ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 90 ดังนั้นในการ
ให้บริการการเรียนการสอนบทปฏิบัติการรายวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล นักวิทยาศาสตร์และ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องจึงต้องด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้ผู้รับบริการทั้งนักศึกษา
และคณาจารย์มีความพึงพอใจ ซึ่งแนวทางของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่จะให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ เบื้องต้นได้ด าเนินการตาม “ปรัชญา” 
และ “ปณิธาน” ของหน่วยงานที่ตั้งไว้ คือ  

ปรัชญา: ห้องปฏิบัติการดี บุคลากรเด่น เน้นบริการเป็นเยี่ยม  
ปณิธาน: บริการดี มีมาตรฐาน ด้วยงานคุณภาพ 

นอกจากปรัชญา และปณิธานของหน่วยงานในการสร้างความประทับใจและความพึงพอใจ
ให้กับผู้รับบริการแล้ว ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ อีกหลายด้านที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีความพึงพอในการ
ปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังแสดงในตารางที่ 4.24 
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ตารางท่ี 4.24 แสดงเทคนิควิธีการปฏิบัติงานให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
 

การบริการ เทคนิคการปฏิบัติงาน 
ความพร้อม

ห้องปฏิบัติการ 
1. เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการให้มีบรรยากาศที่ดีในการเรียนการ
สอนปฏิบัติการ โดยการจัดห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 5ส เพ่ือให้มี
ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด  
2. จัดห้องปฏิบัติการให้มีความปลอดภัย ตามหลักความปลอดภัย ทั้งเรื่อง
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันภัยฉุกเฉิน การจัดการ
สารเคมี เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความมั่นใจในความปลอดภัยเมื่ออยู่ใน
ห้องปฏิบัติการ 

ความพร้อมด้านวัสดุ 
อุปกรณ์สารเคมี และ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

1. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีให้เพียงพอ และพร้อมต่อการใช้
งานของนักศึกษา  
2. มีความถูกต้อง และสมบูรณ์ในการจัดเตรียมความพร้อม เช่น ความ
เข้มข้นและปริมาณสารเคมี ที่เตรียมให้นักศึกษาเรียนปฏิบัติการ เป็นต้น 
เพ่ือลดความผิดพลาดของผลการทดลอง 
3. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มีการตรวจสอบสภาพการใช้งาน และบ ารุงรักษา
อย่างต่อเนื่อง สามารถใช้งานได้ตลอดการเรียนบทปฏิบัติการ ลดปัญหา
ครุภัณฑ์เสียหรือช ารุดระหว่างการเรียนบทปฏิบัติการ 

ความพร้อมด้าน
บุคลากร 

1. มีทัศนคติที่ดีต่องานที่ปฏิบัติ  
2. มีความรู้ในงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี สามารถให้ค าแนะน า หรือ
ข้อมูลที่ถูกต้องที่เก่ียวกับบทปฏิบัติกับนักศึกษา  
3. มีความกระตือรือร้นในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ในการเรียนบท
ปฏิบัติการ 
4. มีสติในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ หากเกิดปัญหาอุปสรรคในการเรียน
บทปฏิบัติการ 

ด้านการบริการที่ดี 
1. ให้บริการด้วยความเต็มใจ มีใจบริการ (service mind) ในการให้
ค าแนะน านักศึกษาด้วยน้ าเสียงไพเราะ สีหน้ายิ้มแย้ม 
2. ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา 
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4.6 จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
คู่มือปฏิบัติงานบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล ศูนย์เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นการให้บริการการเรียนการสอนปฏิบัติการ
แก่นักศึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้สอน ในทุก ๆ ด้าน เพ่ือให้การเรียนการสอน
ปฏิบัติการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นบุคลากรขององค์กร
ที่ท าหน้าที่ฏิบัติงาน นอกจากจะมีความรู้ทางด้านทฤษฎี และด้านปฏิบัติการเป็นอย่างดีแล้ว ยังต้องมี
ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานอีกด้วย เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
พ้ืนฐาน หรือกรอบในการปฎิบัติงานที่ดีงามในการพัฒนางานด้วยจิตส านึกที่ดี ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับองค์กร หน่วยงาน และสังคม (สินี เจริญพจน์, 2540, น. 28) เนื่องจากบุคลากรในหน่วยงานเป็น
กุญแจส าคัญในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ  (เครือวัลย์ ลิ้ มปิยะ
ศรสีกุล, 2530, น. 1) 

ดังนั้นในการก าหนดพฤติกรรมหรือกรอบการปฏิบัติงานในแนวทางที่ดีของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ออกข้อบังคับฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและธรรมาภิบาลนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
พ.ศ. 2565 โดยจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัย คือ “บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงยึดม่ันในหลัก
จรรยาวิชาชีพของตนในการปฏิบัติงาน” และมีมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงปฏิบัติ ประกอบด้วย 9 ประการ 
ดังนี้ 

 1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 2. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
 3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4. การยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
 5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
 6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 
 7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพของตนและขององค์กร 
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 นอกจากมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากร ที่จะต้องปฏิบัติตามแล้ว ในการ
ให้บริการบทปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล เป็นการเรียนการสอนปฏิบัติการที่เน้นการสกัดดี
เอ็นเอ พลาสมิดจากแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์อ่ืน ๆ ที่อาจจะเป็นเชื้อก่อโรค เพ่ือใช้ประกอบการเรียน
การสอน และมีการใช้สารเคมีทั้งที่ปลอดภัยและมีอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพ่ือ
เป็นการรับผิดผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีจิตส านึก
ที่ดี มีจริยธรรม และคุณธรรมในการด าเนินการ โดยการจัดเก็บและก าจัดสิ่งปนเปื้อนอย่างถูกวิธี ไม่ทิ้ง
โดยตรงสู่แหล่งน้ า หรือสิ่งแวดล้อมภายนอก เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนสู่ธรรมชาติ 
 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นอีกส่วนหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ 
และผู้ปฏิบัติงานทางด้านชีววิทยาวิทยามีความเกี่ยวข้อง ในการน าสัตว์ เนื้อเยื่อ หรือชิ้นส่วนของสัตว์
มาใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติการ จึงจ าเป็นต้องมีใบอนุญาตการใช้งานสัตว์เพ่ืองานทางด้าน
วิทยาศาสตร์ โดยต้องผ่านการอบรมและสอบวัดความรู้เพ่ือขอรับใบอนุญาตการใช้สัตว์ในห้องทดลอง
เพ่ือการเรียนการสอน  
  

 โดยสรุปในบทที่ 4 ของคู่มือปฏิบัติงานการเตรียมบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการพันธุ
ศาสตร์ระดับโมเลกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้เขียนได้กล่าวถึงเป้าหมายและเทคนิคการปฏิบัติงาน
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างละเอียด ทั้งเป้าหมายในการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน) เทคนิคในการ
วางแผน/แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน เทคนิคในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน (flow 
chart) เทคนิคการท าให้ผู้รับบริการพึงพอใจ และจรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะในส่วนของการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนผู้เขียนได้กล่าวถึงแต่ละขั้นตอนของแต่ละบท
ปฏิบัติการอย่างละเอียดผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ปฏิบัติงานใหม่ที่ปฏิบัติงานแทนสามารถปฏิบัติ
ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ
การให้บริการบทปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงในบทที่ 
5 ต่อไป 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

บทท่ี 5 
 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข การพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
 

 จากบทที่ 4 ผู้เขียนได้กล่าวถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียดส าหรับการให้บริการ
รายวิชาปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล ซึ่งจะเห็นว่ามีขั้นตอนการให้บริการ หรือการเตรียม
ปฏิบัติการหลายขั้นตอน ดังนั้นเพ่ือให้สามารถให้บริการการเรียนการสอนแก่นักศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นักวิทยาศาสตร์หรือเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจ าเป็นต้องมีความละเอียด รอบคอบ วาง
แผนการท างานล่วงหน้า ทั้งการประสานอาจารย์ผู้สอน การจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หากมีการผิดพลาดในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อปฏิบัติการ
ทั้งหมดได้ ดังนั้นในบทที่ 5 นี้ ผู้เขียนจะกล่าวถึงปัญหาอุปสรรค ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ขั้นตอนการ
เตรียมความพร้อมก่อนให้บริการบทปฏิบัติการ ขั้นตอนการให้บริการบทปฏิบัติการ จ านวน 12 บท
ปฏิบัติการ และขั้นตอนการสรุปผลการให้บริการบทปฏิบัติการ ตลอดถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนางานต่อไป 

รายวิชาปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล เป็นการเรียนปฏิบัติการส าหรับนักศึกษาสาขา
ชีววิทยาระดับชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป มีเนื้อหาวิชาเฉพาะทางมากขึ้น และมีการเตรียมปฏิบัติการ การใช้
สารเคมี และการใช้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนขึ้น นักวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนปฏิบัติการรายวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล มีหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ 
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบการจัดซื้อ/จัด
จ้าง ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น จะต้องท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้รับบริการ อีกทั้ง
ยังมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวการซ่อมบ ารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์  
การเบิกจ่ายเพ่ือจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สารเคมี และความพร้อมทุก ๆ ด้าน นอกจากนี้ยังต้องสนับสนุน
การเรียนการสอนปฏิบัติการตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนให้บริการบทปฏิบัติการ ขั้นตอน
การให้บริการบทปฏิบัติการ จ านวน 12 บทปฏิบัติการ และขั้นตอนการสรุปผลการให้บริการบท
ปฏิบัติการ ทั้งนี้ในบางขั้นตอนของการปฏิบัติงานอาจจะมีอุปสรรคในการท างานได้ และเพ่ือให้
สามารถพัฒนางานให้ทันสมัยและมีข้อผิดพลาดในงานเกิดขึ้นน้อยที่สุด จึงขอสรุปปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางการแก้ไขเป็นประเด็นดังนี้ 
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5.1 ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข  
 
ตารางท่ี 5.1 แสดงปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานรายวิชาปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล 

 

ขั้นตอนปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข  

1. ข้ันตอนการเตรียมความพร้อมก่อนให้บริการบทปฏิบัติการ  

1.1 รับรายวิชาจากหัวหน้า
ฝ่ายห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

1. ได้รับแจ้งการเปิดรายวิชาล่าช้า 
2. รายละเอียดการเปิดรายวิชาไม่สมบูรณ์ เช่น ไม่ระบุวัน 
เวลา และสถานที่ส าหรับการเรียนปฏิบัติการ เป็นต้น 

1. สอบถามอาจารย์ผู้ประสานรายวิชาโดยตรงถึงข้อมูลที่ชัดเจน 
2. ศึกษารายละเอียดรายวิชาจากข้อมูลปีที่ผ่านมา เพื่อเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมให้บริการ 

1.2 ส ารวจ และจัดท า
แผนการเตรียมความพร้อม
ห้องปฏิบัติการ บุคลากร วัสดุ 
สารเคมี และครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ 

1. วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ไม่พียงพอ 
2. มีการเปลี่ยนแปลงบทปฏิบัติการ ไม่มีความพร้อมของ
วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี 
3. มีการใช้เทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในการสอนปฏิบัติการ 
นักวิทยาศาสตร์หรือบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องขาดความรู้ใน
วิทยาการใหม่ ๆ 

1. วางแผนการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี  
2. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงบทปฏิบัติการอย่างกะทันหัน ต้อง
ปรึกษาอาจารย์ผู้สอนเพ่ือชี้แจงข้อจ ากัดของห้องปฏิบัติการ หรือ
สอบถามห้องปฏิบัติการอ่ืน เพ่ือสอบถามและยืมวัสดุ อุปกรณ์
สารเคมี 
3. นักวิทยาศาสตร์ หาความรู้เพ่ิมเติม โดยการอบรมหาความรู้
เพ่ิมเติมในวิทยาการใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ 

1.3 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และ
สารเคมี กรณีมีไม่เพียงต่อการ
เรียนการสอนปฏิบัติการ 

1. วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี บางรายการต้องสั่งซื้อจาก
ต่างประเทศ เช่น เอนไซม์ ชุด kit เป็นต้น ต้องใช้เวลานาน
ในการสั่งซื้อ บางครั้งไม่ทันกับการใช้งาน 

1. วางแผนส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ล่วงหน้าในระยะยาว และ
ด าเนินการจัดซื้อให้เร็วขึ้น 
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ตารางท่ี 5.1  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข  

 

2. สารเคมีส าหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการพันธุ
ศาสตร์ระดับโมเลกุลบางรายการใช้ในปริมาณน้อย
แต่มีราคาแพง 
3. ครุภัณฑ์พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์หลาย ๆ 
รายการที่ขอตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ ไม่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ 

4. มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ขั้นตอนและ
วิธีการจัดซื้อ 

2. ปรึกษาอาจารย์ผู้สอนเพื่อปรับเปลี่ยนใช้สารเคมีอ่ืนที่มีราคา
ถูกกว่า แต่ให้ประสิทธิภาพเท่าเดิม 
3. ใช้รูปแบบสาธิต 1 ชุดต่อห้องปฏิบัติการ เพ่ือลดปริมาณสาร 
เคมีที่ใช้ 
4. ยืมครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์บางรายการจากห้องปฏิบัติการอ่ืน 
5. วางแผนตั้งงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ประจ าปีอย่างต่อเนื่อง 
6. ก่อนจัดท าการจัดซื้อสอบถามรูปแบบ และแบบฟอร์มการ
จัดซื้อจากเจ้าหน้าที่พัสดุ เพ่ือความชัดเจน และเตรียมเอกสารได้
ถูกต้องครบถ้วน 

1.4 ศึกษารายละเอียดบทปฏิบัติการ
จาก มคอ.3 

การก าหนดแผนการเรียนปฏิบัติการใน มคอ. เป็น
การวางแผนล่วงหน้า แต่ส าหรับการเรียน
ปฏิบัติการปรับเปลี่ยนเวลาเรียนปฏิบัติการตาม
สถานการณ์จริง  

ปรึกษาหารือกับอาจารย์ผู้สอนบทปฏิบัติการ หากมีการ
ปรับเปลี่ยนตารางเรียน เพ่ือให้สามารถเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
สารเคมี และตัวอย่างส าหรับการเรียนปฏิบัติการได้ทันเวลา 

1.5 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา และ
จัดท ารายชื่อ แบ่งกลุ่มนักศึกษา 

1. นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนในช่วงเวลาที่ทาง
ศูนย์บริการการศึกษาเปิดให้ลงทะเบียน 

1. จัดท าแบบฟอร์มรายชื่อนักศึกษาไว้ล่วงหน้า 
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2. ไม่สามารถเตรียมรายชื่อ นักศึกษาล่วงหน้าได้ 
ต้องรอจนกว่าจะเปิดภาคการศึกษา 

2. รอนักศึกษาลงทะเบียนจนครบตามจ านวน แล้วค่อยดาวน์
โหลดรายชื่อมาใส่ในแบบฟอร์มที่เตรียมไว้ 

1.6 เตรียมห้องปฏิบัติการตาม
แนวทางโครงการ ESPReL 

ความพร้อมของห้องปฏิบัติการไม่ครบถ้วนตาม
แนวทางความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

ตรวจเช็คข้อมูลจาก ESPReL Checklist เพ่ือให้สามารถเตรียม
ห้องปฏิบัติการตามหลักความปลอดภัยให้ครบถ้วน 

1.7 เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ
ให้เป็นตามมาตรฐานพ้ืนที ่5ส 

มาตรฐานพ้ืนที่ห้องปฏิบัติ 5ส บางมาตรฐานไม่
สามารถท าได้ด้วยเจ้าหน้าห้องปฏิบัติบัติการ เช่น
การตรวจโครงสร้างอาคาร เป็นต้น 

ประสานงานให้ฝ่ายงานวิศวกรรมอาคารตรวจสอบ 

2. ข้ันตอนการให้บริการบทปฏิบัติการ จ านวน 12 บทปฏิบัติการ  
2.1 ประสานงานกับอาจารยผู้
ประสานบทปฏิบัติการ เพ่ือทราบ
ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนบท
ปฏิบัติการ 

1. ติดต่อประสานอาจารย์สอนปฏิบัติการงานล่าช้า 
2. ข้อมูลการเตรียมบทปฏิบัติการไม่ครบถ้วน 

1. ประสานอาจารย์สอนปฏิบัติการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
2. บันทึกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน หรือท ารายการ (checklist) 
ประจ าบทปฏิบัติการ ก่อนที่จะประสานอาจารย์สอนปฏิบัติการ 
เพ่ือสอบถามรายละเอียดการเตรียมปฏิบัติการ 

2.2 เตรียมใบงานส าหรับจัดเตรียม
สารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์  

1. เตรียมใบงานให้พนักงานวิทยาศาสตร์ และ
พนักงานห้องทดลองล่าช้า 
2. รายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีในใบ
งานไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 

1. เตรียมใบงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
2. ศึกษา และตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี จากคู่มือ
ปฎิบัติการให้ละเอียดครบถ้วนก่อนจัดท าใบงาน 
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2.3 การทดสอบบทปฏิบัติการร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอนบทปฏิบัติการ 

1. ผลการทดสอบปฏิบัติการไม่เป็นไปตามที่
คาดหมาย 
 

1. วิเคราะห์หาสาเหตุของข้อพิดพลาด เช่น ประสิทธิภาพของ
สารเคมี ปริมาณ ความเข้มข้น วิธีการปฏิบัติ เป็นต้น 
2. เปรียบเทียบกับผลทดสอบกับปีที่ผ่านมา 

 

2. มีสารเคมีอันตรายในการใช้ทดสอบ และเรียน
ปฏิบัติการ 

1. ปรับเปลี่ยนสารเคมีอันตรายเป็นสารเคมีท่ีปลอดภัยแต่ให้ผล
การทดสอบที่ได้ประสิทธิผลเหมือนเดิม 
2. กรณีท่ีจ าเป็นต้องใช้สารเคมีอันตราย ให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคล และข้อแนะน าในการใช้งาน 

2.4 การคุมปฏิบัติการ และให้
ค าแนะน านักศึกษาในการใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ 

1. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์บางชนิดส าหรับรายวิชา
ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล เป็นเครื่องมือ
ขั้นสูง นักศึกษาไม่มีความช านาญในการใช้งาน 
2. บทปฏิบัติการบางบทมีความซับซ้อนใช้เวลาท า
ปฏิบัติการนานไม่สามารถเสร็จทันในเวลาเรียน 
นักศึกษาต้องหาเวลามาศึกษาและปฏิบัติเพิ่มเติม 

1. จัดท าขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้นประจ าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ที่ใช้ในบทปฏิบัติการ โดยจัดท าเป็นเอกสารหรือ QR code 
เพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้และใช้งานด้วยตนเองได้ 
2. แนะน าและสาธิตการใช้งาน พร้อมทั้งวิธีการดูแลบ ารุงรักษา
เบื้องต้นให้นักศึกษาทราบ 
3. หารือกับอาจารย์ผู้สอนให้ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการท า
ปฏิบัติการหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้สามารถท าเสร็จทันเวลา 
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2.5 การแยกของเสียที่เกิดจาก
ตัวอย่าง หรือสารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ท่ี
ใช้แล้วในห้องปฏิบัติการ 

นักศึกษาไม่ทราบขั้นตอนการจ าแนก และการทิ้ง
ของเสียเกิดข้ึนในบทปฏิบัติการ 
 

1. จัดท าขั้นตอน และการจ าแนกสารเคมีอันตรายและของเสียที่
เกิดจากการท าปฏิบัติการ 
2. อธิบายขั้นตอน และวิธีการทิ้งของเสียที่เกิดจากบทปฏิบัติให้
นักศึกษาเข้าใจ และชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการจ าแนกของ
เสียในห้องปฏิบัติการ 

2.6 การตรวจสอบและบันทึกการเข้า
เรียนของนักศึกษา 

นักศึกษาลืมลงลายมือชื่อเข้าเรียนปฏิบัติการ 1. นักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบการลงลายมือชื่อของนักศึกษาทุก
ครั้งที่มีการเรียนปฏิบัติการ 
2. แจ้งให้นักศึกษาทราบถึงความส าคัญของการลงลายมือชื่อเข้า
เรียนปฏิบัติการ เพื่อใช้ประกอบในการคิดคะแนนการมีส่วนร่วม 
3. จัดท าฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ส่งให้นักศึกษาลงทะเบียน 
กรณีท่ีเข้าเรียนปฏิบัติการแต่ลืมลงลายมือชื่อ 

2.7 การเก็บรวบรวมกระดาษค าตอบ 
หรือรายงานบทปฏิบัติการให้อาจารย์
ผู้สอนบทปฏิบัติการ 

จ านวนกระดาษค าตอบไม่ตรงกับจ านวนนักศึกษาที่
เข้าเรียนปฏิบัติการ 

ตรวจนับกระดาษค าตอบ เปรียบเทียบกับใบลงลายมือชื่อ
นักศึกษา เพ่ือให้ได้จ านวนที่ถูกต้อง 
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3. ข้ันตอนการสรุปผลการให้บริการบทปฏิบัติการ 
3.1 การสรุปผลการประเมินความพึง
พอใจการให้บริการห้องปฏิบัติการ
ของนักศึกษาและอาจารย์ส่งหัวหน้า
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
พ้ืนฐาน 

1. ผลประเมินความพึงพอใจจากนักศึกษาและ
อาจารย์ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 
2. นักศึกษา และอาจารย์ ไม่ประเมินความพึง
พอใจในการรับบริการห้องปฏิบัติการ 

1. วิเคราะห์ผลประเมินว่าส่วนไหนที่ยังไม่ประทับใจในการ
ให้บริการ เพื่อน าไปปรังปรุงและพัฒนาให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ 
2. ย้ าเตือนให้นักศึกษาตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 
3. แจ้งให้นักศึกษาทราบถึงผลของการไม่ตอบแบบประเมินความ
พึงพอใจ นั่นคือนักศึกษาไม่สามารถเข้าดูผลการเรียนได้ ต้อง
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ 
4. ส าหรับคณาจารย์หากลืมประเมินการให้บริการ
ห้องปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ที่ประสานรายวิชาส่งลิงค์แบบ
ประเมินให้อาจารย์ทางอีเมล 

3.2 การสรุปต้นทุนครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ วัสดุ สารเคมี และวัสดุ
ช ารุด รายวิชาปฏิบัติการพันธุศาสตร์
ระดับโมเลกุลส่งหัวหน้าฝ่าย
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

1. ต้นทุนวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีสูงเกินตัวชี้วัดที่
ก าหนดไว้ 
2. ส่งสรุปต้นทุนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วัสดุ 
สารเคมี และวัสดุช ารุด ไม่ทันตามเวลาที่หัวหน้า
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐานก าหนดไว้ 

1. ปรึกษาอาจารย์ผู้สอนเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทดลอง หรือ
ปรับเปลี่ยนและลดปริมาณสารเคมีท่ีใช้ในบทปฏิบัติการ เพ่ือเป็น
การลดต้นทุน 
2. จัดกลุ่มนักศึกษาให้ท าฝึกปฏิบัติด้วยกัน แทนการท า
ปฏิบัติการทุกคน 
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  3. จัดท าแผนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และปฏิบัติตาม

แผนปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
3.3 สรุปปริมาณของเสีย พร้อมทั้ง
แยกประเภทของเสียส่งคลังของเสีย
ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

ของเสียบางประเภทมีปริมาณน้อย รวมกับของเสียที่เป็นประเภทเดียวกันในรายวิชาอ่ืน เพ่ือส่ง
ก าจัด 
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5.2 แนวทางการพัฒนางาน 
 การให้บริการห้องปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล เป็นการให้บริการ
การเรียนการสอนปฏิบัติการแก่นักศึกษา และสนับสนุนการสอนปฏิบัติการของคณาจารย์ โดยการ
เตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี ที่จ าเป็นต่อ
การเรียนและการฝึกปฏิบัติการของนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ภาคปฏิบัติโดยการลงมือ
ท าด้วยตนเองควบคู่กับการเรียนภาคบรรยาย เพ่ือส่งเริมให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหารายวิชามากขึ้น 
ซึ่งความพร้อมของห้องปฏิบัติการในทุก ๆ ด้านส่งผลให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตุประสงค์ และ
ส าเร็จตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องมีการพัฒนา
งานในการให้บริการห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้นักศึกษา อาจารย์ หรือผู้รับบริการมีความพึง
พอใจ และมีความปลอดภัยในการใช้บริการห้องปฏิบัติการ ซึ่งแนวทางการพัฒนางานในการให้บริการ
รายวิชาบทปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลมีหลายด้าน ดังแสดงในตารางที่ 5.2 
 
ตารางท่ี 5.2 แสดงแนวทางการพัฒนางานบทปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล 

 
หัวข้อ แนวทางการพัฒนางาน 

ด้านการปฏิบัติงาน 

1. จัดท าแผนการปฏิบัติงานในแต่ละข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือบท
ปฏิบัติการ 
2. ก าหนดเป้าหมาย จุดเริ่มต้น จุดสุดท้าย และตัวชี้วัดของขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน  
3. จัดล าดับความส าคัญก่อนหลังในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ว่าใคร ท า
อะไร เมื่อไหร่ และอย่าไร 
4. ปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้  
    - หากผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนให้ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน 
หรือตั้งแผนใหม่เพ่ือให้สามารถบรรลุตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 
    - หากผลปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน ให้จัดท ามาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน
เพ่ือน าไปใช้กับการให้บริการในปีถัดไป 
5. บันทึกการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ติดตามและประเมินผล 

ด้านบุคลากร 

1. อบรมเพ่ิมความรู้วิทยาการใหม่ ๆ ในงานที่ปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะและความสามารถการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ดังนี้ 
    - การใช้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เฉพาะทางที่เก่ียวข้องกับการเรียน
ปฏิบัติการ 
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ตารางท่ี 5.2  (ต่อ) 
 

หัวข้อ แนวทางการพัฒนางาน 
     - ด้านภาษาอังกฤษ เนื่องจากในปัจจุบันมีนักศึกษานานาชาติเริ่มเข้ามา

เรียนปฏิบัติการ และใช้บริการห้องปฏิบัติการมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้สามารถ
สื่อสารและให้บริการห้องปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่หรือ
นักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องต้องมีทักษะในการสื่อสารเบื้องต้นได้ 
2. ดูงานนอกสถานที่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการปรับปรุงงานที่ปฏิบัติ เกิด
ความสร้างสรรค์มากข้ึน 
3. สอนงาน เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้ง
เป็นการสร้างตัวแทนในการปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เมื่อจ าเป็นที่ต้องใช้บุคลากรเพ่ิมข้ึน 

ด้านครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ 

1. จัดท า QR code ขั้นตอนการใช้งานครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เบื้องต้น ให้
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลด และเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งในและนอกเวลาเรียน 
เพ่ือลดการใช้บุคลากรในห้องปฏิบัติการอธิบายวิธีการใช้งานซ้ า ๆ 
2. จัดท า QR code การลงลายมือชื่อการใช้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อลด
การใช้กระดาษ 

ด้านสารเคมี 

1. ใช้สารเคมีปลอดภัยทดแทนสารเคมีอันตราย แต่ยังคงให้ผลการศึกษา 
และมีประสิทธิภาพเหมือนเดิม เพื่อ 
    - ลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ และลดงบประมาณใน
การก าจัดของเสียอันตราย 
    - ลดอันตรายจากสารเคมีอันตรายที่อาจจะส่งต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 
2. ลดปริมาณการใช้สารเคมีที่มีราคาแพงเพ่ือประหยัดต้นทุน และ
งบประมาณในรายวิชา โดยการให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการเป็นกลุ่มแทนการ
ท าปฏิบัติการทุกคน 

ด้านสถานที่ 
(ห้องปฏิบัติการ) 

1. จัดท าขั้นตอนระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ การจัดการของเสียใน
ห้องปฏิบัติการ ในรูปแบบ infographic เพ่ือความสะดวกในการเรียนรู้และ
สามารถปฏิบัติตามได้ 
2. จัดท า QR code ให้นักศึกษาลงลายมือชื่อ เข้า-ออก ห้องปฏิบัติการ เพ่ือ
ประหยัดงบประมาณ และลดการใช้กระดาษ 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 เปิดโอกาสให้นักศึกษาเตรียมปฏิบัติการ เช่น สารเคมี ที่จ าเป็นด้วยตัวเอง ในบท

ปฏิบัติการที่ไม่ซับซ้อน เป็นต้น 
5.3.2 บางบทปฏิบัติการที่มีความซับซ้อนของขั้นตอนการท าปฏิบัติการ ให้จัดท าเป็น

ปฏิบัติการสาธิต เพื่อลดเวลา และต้นทุนการท าปฏิบัติการ 
5.3.3 ให้ความจ าเป็นกับการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการพ้ืนฐานเป็น

อันดับต้น ๆ ของการจัดซื้อ เพ่ือให้มีเครื่องมือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพียงพอกับการใช้งานใน
ห้องปฏิบัติการ 

5.3.4 การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบางครั้งจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันหลายฝ่าย ทั้ง
ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการห้องปฏิบัติการ และผู้บริหาร เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
ขณะเดียวกันงานก็จะสามารถพัฒนาไปในทิศทางตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ 

 
กล่าวโดยสรุปส าหรับบทที่ 5 ผู้เขียนได้อธิบายถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงาน การ

เตรียมบทปฏิบัติการรายวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล ที่ผู้เขียนได้ประสบระหว่างการให้บริการตั้งแต่
ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมบทปฏิบัติการ จนถึงขั้นตอนการสรุปการให้บริการ ทั้งปัญหาที่
ผู้ปฏิบัติงานสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง และปัญหาที่ต้องให้ผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในด้าน 
ต่าง ๆ ช่วยเหลือ อีกทั้งผู้เขียนได้แนะน าแนวทางแก้ไข เทคนิคพัฒนางาน และข้อเสนอแนะในด้าน
ต่าง ๆ เพ่ือให้การบริการบทปฏิบัติการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และผ่านตัวชี้วัดที่ทางหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัยก าหนด 
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ภาคผนวก 1 
เอกสารเกี่ยวข้องกับการเปิดรายวิชาปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล 
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ภาพผนวกที่ 1.1  ข้อมูลการเปิดรายวิชา (ข้อมูล ปีการศึกษา1/2563) 
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ภาพผนวกที่ 1.2  แผนการเตรียมความพร้อม  (ข้อมูล ปีการศึกษา 1/2563) 
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ภาคผนวก 2 
 เอกสารส าหรับประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
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ภาพผนวกที่ 2.1  บันทึกข้อความข้อซื้อ/จ้าง 
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ภาพผนวกที่ 2.2  ใบแจ้งความต้องการขอซื้อ 
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ภาคผนวก 3 
เอกสารสรุปการให้บริการบทปฏิบัติการรายวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล 
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ภาพผนวกที่ 3.1  แบบฟอร์มประเมินออนไลน์ (นักศึกษา) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพผนวกที่ 3.2  แบบฟอร์มประเมินออนไลน์ (อาจารย์) 
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ภาพผนวกที่ 3.3  แบบฟอร์มสรุปต้นทุนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ข้อมูล ปีการศึกษา 1/2563) 
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ภาพผนวกที่ 3.4  แบบฟอร์มสรุปต้นทุนวัสดุไม่สิ้นเปลือง (ข้อมูล ปีการศึกษา 1/2563) 
 

 
 

ภาพผนวกที่ 3.5  แบบฟอร์มสรุปต้นทุนวัสดุอุปกรณ์ช ารุด (ข้อมูล ปีการศึกษา 1/2563) 
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ภาพผนวกที่ 3.6  แบบฟอร์มสรุปต้นทุนวัสดุสิ้นเปลือง (ข้อมูล ปีการศึกษา 1/2563) 
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ภาพผนวกที่ 3.7  แบบฟอร์มสรุปปัญหาอุปสรรค (ข้อมูล ปีการศึกษา 1/2563) 
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ภาพผนวกที่ 3.8 แบบฟอร์มรายงานของเสียในห้องปฏิบัติการ 
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ภาคผนวก 4 
ใบงานบทปฏิบัติการ 1-12 (ข้อมูล ปีการศึกษา 1/2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



163 
 

 
 

บทปฏิบัติการที่ 1  
เรื่อง เทคนิคพื้นฐานและการเตรียมสารละลาย (Chemical Preparation) 

 
ตารางผนวกท่ี 1.1 ครุภัณฑ ์(ต่อนักศึกษา 1 ห้อง) 
ล าดับ รายการ จ านวน การจัดวาง 

1 เครื่องชั่ง 2 ต าแหน่ง 2 เครื่อง 
จัดวางบนโต๊ะปฏิบัติการด้านหน้า

เพ่ือให้นักศึกษาใช้ร่วมกัน 
2 Hot plate (พร้อม magnetic stirrer) 3 เครื่อง 
3 pH meter 3 เครื่อง 
4 กระดาษชั่งสาร + ช้อนตักสาร 1 ชุด จัดวางไว้ใกล้กับเครื่องชั่ง 
5 แท่งแก้วคนสาร 5 อัน จัดวางข้างเครื่องวัด pH 
6 กระดาษ label 1 ชุด 

วางโต๊ะปฏิบัติการกลาง 
7 กระดาษทิชชู่ 2 ม้วน 
8 ขวดน้ ากลั่น 3 ขวด วางโต๊ะปฏิบัติการกลาง 
9 Autoclave 1 เครื่อง ให้นักศึกษาใช้ที่ห้องวิจัย 
10 1 M HCl 1 ขวด ใช้ปรับ pH วางข้างเครื่อง pH 

meter 11 1 M NaOH 1 ขวด 
12 น้ ากลั่น 1 ถัง วางข้างอ่างน้ า 
 

ตารางผนวกท่ี 1.2 สารเคมี (ต่อนักศึกษา 1 ห้อง) 

ล าดับ สารเคมี จ านวน หมายเหตุ 

1. Tris-HCl 1 ขวด 

จัดวางทั้งขวด 

2. Tris-base 1 ขวด 

3. Boric acid 1 ขวด 

4. Disodium ethylenediaminetetraacetate 
2H2O : EDTA 

1 ขวด 

5. Sodium  chloride (NaCl) 1 ขวด 

6. Sodium Acetate(NaOAc) 1 ขวด 
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ตารางผนวกท่ี 1.2 (ต่อ) 

ล าดับ สารเคมี จ านวน หมายเหตุ 

7. 95% หรือ 99% Ethanol 1 ขวด 

จัดวางทั้งขวด 

8. Sodium hydroxide (NaOH) 1 ขวด 

9. Sodium dodecyl sulfate (SDS) 1 ขวด 

10 HCl 1 ขวด 

11. 
12. 
13. 
14. 
1 

Sucrose 1 ขวด 

12. 
 

Triron-x100 (อยู่ในตู้เย็นห้องเตรียม 2) 1 ขวด 

13. tryptone 1 ขวด 

14. Yeast extract 1 ขวด 

15. glucose 1 ขวด 

16. Potassium actate 1 ขวด 

17. KCl 1 ขวด 

18. Disodium phosphate (Na2HPO4) 1 ขวด 

19. Sodium dihydrogen phosphate 
(NaH2PO4) 

1 ขวด 

20. potassium phosphate (KH2PO4) 1 ขวด 

21. Ampicillin (อยู่ในตู้เย็นห้องเตรียม 2) 1 ขวด 

22. Kanamycil (อยู่ในตู้เย็นห้องเตรียม 2) 1 ขวด 

*** สารเคมีตั้งเป็น ขวด stock  
 

ตารางผนวกท่ี 1.3 อุปกรณ์เครื่องแก้ว (ต่อนักศึกษา 1 ห้อง) 
ล าดับ รายการ ขนาด จ านวน การจัดเตรียม/จัดวาง 

1. Volumetric flask 1000 ml 2 ใบ 

จัดใส่ตะกร้าวางบนโต๊ะหน้าห้อง
ให้นักศึกษาเลือกใช้เอง 

 

2. Volumetric flask 100 ml 10 ใบ 
5. ขวด Duran 1000 ml 3 ใบ 
6. ขวด Duran 250 ml 12 ใบ 
7. ขวด Duran 100 ml 6 ใบ 
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ตารางผนวกท่ี 1.3 (ต่อ) 
ล าดับ รายการ ขนาด จ านวน การเตรียม/การจัดวาง 

8. กระบอกตวง 250 ml 3 ใบ 

 

9. กระบอกตวง 100 ml 4 ใบ 

10. Beaker 500 ml 2 ใบ 

11. Beaker 250 ml 5 ใบ 

12. Beaker 100 ml 10  ใบ 

 
ตารางผนวกท่ี 1.4 วัสดุ อุปกรณ์ (ต่อนักศึกษา 1 คน จัดใส่ตะกร้าอุปกรณ์ จ านวน 5 ตะกร้า) **ใช้
ทั้งเทอม 

ล าดับ รายการ ขนาด จ านวน การเตรียม 
1. Pipette  p1000 1 เครื่อง 

จัดอุปกรณ์ใส่
ตะกร้า 

จ านวน 5 
ตะกร้า 

2. Pipette  P200 1 เครื่อง 
3. Pipette  P20 1 เครื่อง 
4. ทิป ส าหรับ p1000 (สีฟ้า) (นึ่งฆ่าเชื้อ) p1000 1 กล่อง 

5. 
ทิป ส าหรับ p200 และ p20 (สีเหลือง) (นึ่ง
ฆ่าเชื้อ) 

p200 
/p20 

1 กล่อง 

6. แท่งแก้วคนสาร - 1 อัน 

7. ปากกาเขียนแก้ว - 1 ด้าม 

8. Beaker 250 ml 2 ใบ 

9 Beaker 100 ml 1 ใบ 

10 
Rack ส าหรับวางหลอด Eppendorf ขนาด 
1.5 ml 

- 
1 อัน 
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บทปฏิบัติการที่ 2 
 เรื่อง การสกัดพลาสมิดดีเอ็นเอจากแบคทีเรีย (Bacterial Plasmid Extraction) 

 
ตารางผนวกท่ี 2.1 วัสดุ-อุปกรณ์ ใช้ร่วมกัน 

ล าดับ สารเคมี จ านวน การจัดเตรียม/จัดวาง 
1. หลอด Eppendorf ขนาด 1.5 ml 100 ชิ้น (นึ่งฆ่าเชื้อ) 

วางโต๊ะปฏิบัติการกลาง 2. ไม้จิ้มฟัน 30 ชิ้น 
3. Hot plate 2 เครื่อง ตั้งโต๊ะด้านหน้า 
4. เครื่องเขย่า (Vortex mixer) 2 เครื่อง วางโต๊ะนักศึกษา 
5. เครื่องปั่นเหวี่ยง 1 เครื่อง ตั้งโต๊ะด้านหน้า 
6 ปากคีบ 3 อัน ใส่บีกเกอร์ตั้งโต๊ะด้านหน้า 
7. ลังใส่น้ าแข็ง 1 ลัง ใส่น้ าแข็ง 
8. ถังน้ ากลั่น 1 ถัง วางข้างอ่างน้ า 

9. บีกเกอร์ใส่น้ ายาฆ่าเชื้อ 2 ใบ 
ส าหรับทิ้งอาหารเลี้ยงเชื้อ และ
หลอดที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย 

10. เครื่อง nano drop 1 เครื่อง ใช้ห้องวิจัย 
11. Water bath พร้อมโฟมเจาะรู 1 เครื่อง ตั้งอุณหภูมิ 800C 

12. ถุงมือ ขนาด s, m, l 
ขนาดละ 1 

กล่อง 
วางโต๊ะปฏิบัติการกลาง 

13. กระดาษทิชชู่ 2 ม้วน วางโต๊ะปฏิบัติการกลาง 
 

ตารางผนวกท่ี 2.2 สารเคมี (ใช้ร่วมกัน) 

ล าดับ สารเคมี จ านวน ปริมาตร การเตรียม 

1. 
แบคทีเรีย E.coli ที่มีดีเอ็นเอพาหะ pQE-40 ใน
อาหาร LB broth+ 100 µg/ml amplicillin บ่ม 
37 0C 14-16 ชม. 

1 ขวด 100 ml 
แบคทีเรีย
ใช้ของ
อาจารย์ 

2. STET (ใช้จากที่นักศึกษาเตรียมจาก lab 1) 1 ขวด 100 ml Boiling 
lysis 

method 
3. Isopropanol 1 ขวด 100 ml 

4. DI (นึ่งฆ่าเชื้อ) 1 ขวด 100  ml 
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ตารางผนวกท่ี 2.2  (ต่อ) 

ล าดับ สารเคมี จ านวน ปริมาตร การเตรียม 

5. 
Solution I  (50 mM glucose, 25 mM  
Tris-HCl, 10 mM EDTA) 
 
 
Z 
 

1 ขวด 25 ml 
 

Alkaline 
lysis 

method 
(สารใช้จาก
ที่นักศึกษา
เตรียมจาก 

lab 1) 

6. 
Solution II (นักศึกษาเตรียมใหม่ทุกครั้ง) 
(0.2 M NaOH, 1% SDS) 

1 ขวด 50 ml 

7. Solution III (5 M potassium acetate, pH 4.8) 1 ขวด 100 ml  

8. Absolute alcohol 1 ขวด 100 ml 

9. 70% alcohol 1 ขวด 100 ml 

10. Deionized distill (DI H2O) (นึ่งฆ่าเชื้อ) 1 ขวด 100 ml 

11. ชุดสกัดดีเอ็นเอ High speed plasmid mini kit 1 ชุด - 
โดยวิธีใช้
คอลัมน์

ทางการค้า  
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บทปฏิบัติการที่ 3  
เรื่อง อิเล็กโทรฟอรีซีส (Electrophoresis) 

 
ตารางผนวกท่ี 3.1 วัสดุ-อุปกรณ ์ใช้ร่วมกัน 

ล าดับ สารเคมี จ านวน การจัดเตรียม/จัดวาง 
1. เครื่องรันเจล พร้อมอุปกรณ์เตรียมเจล 2 เครื่อง วางโต๊ะด้านหน้า 
2. microwave 1 เครื่อง วางโต๊ะด้านข้าง 
3. เครื่องชั่ง 2 ต าแหน่ง 1 เครื่อง วางโต๊ะด้านหน้า 
4. ขวด Duran ขนาด 250 ml 2 ขวด ให้นศ. เลือกใช้ เตรียม gel 
5. เครื่องเขย่า (Vortex mixer) 2 เครื่อง 

วางด้านหน้าห้อง 
6. เครื่องปั่นเหวี่ยง 2 เครื่อง 
7. เครื่อง nano drop 1 เครื่อง 

ใช้ห้องวิจัย 
8. เครื่องถ่ายรูปเจล (Gel doc.) 1 เครื่อง 

9. บีกเกอร์ใส่น้ ายาฆ่าเชื้อ 1 ใบ 
ส าหรับทิ้งอาหารเลี้ยงเชื้อ และ
หลอดที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย 

10. พาราฟิล์ม ตัดเป็นชิ้น 4-5 ชิ้น ใช้ส าหรับผสมดีเอ็นเอกับสีย้อม 
11. หลอดพลาสติก ขนาด 100 ml 10 หลอด นึ่งฆ่าเชื้อ และอบแห้ง 
12. ถุงมือ ขนาด s, m ขนาดละ 1 กล่อง - วางโต๊ะปฏิบัติการกลาง 
13. ลังใส่น้ าแข็ง  1 ลัง ใส่น้ าแข็ง 
14. ถังน้ ากลั่น 1 ถัง วางข้างอ่างน้ า 
15. ตะกร้าอุปกรณ์* 5 ตะกร้า ใช้จาก lab ที่ 2 
 

ตารางผนวกท่ี 3.2 สารเคมี (ใช้ร่วมกัน 1 ห้อง) 
ล าดับ สารเคมี จ านวน การเตรียม/จัดวาง 

1 Agarose 1 ขวด วางโต๊ะปฏิบัติการกลาง 
2 0.5 X TBE 1 ลิตร นักศึกษาเจือจางจาก stock เอง 
3 Loading dye 1 หลอด 

อยู่ในตู้เย็นห้องเตรียม 2 
4 

HindIII marker/100 bp DNA 
ladder/1 Kb DNA ladder 

1 หลอด 

5 น้ าเกลือ 200 ml ซื้อจากร้านขายยา 
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บทปฏิบัติการที่ 4  
เรื่อง ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส (Polymerase Chain Reactions) 

 
ตารางผนวกท่ี 4.1 วัสดุ-อุปกรณ์ ใช้ร่วมกัน 

ล าดับ สารเคมี จ านวน การจัดเตรียม/จัดวาง 
1. หลอด PCR ขนาด 0.2 ml 1 บีกเกอร์ 

(นึ่งฆ่าเชื้อ) 
2. หลอดขนาด 1.5 ml 1 บีกเกอร์ 
3. เครื่อง spindown 1 เครื่อง วางโต๊ะด้านหน้า 
4. เครื่อง PCR 1 เครื่อง ใช้ห้องวิจัย 
5. เครื่องรันเจล พร้อมอุปกรณ์เตรียมเจล 1 เครื่อง วางโต๊ะด้านหน้า 
6. ไมโครเวป 1 เครื่อง วางโต๊ะด้านหน้า 
7. เครื่องชั่ง 2 ต าแหน่ง 1 เครื่อง วางโต๊ะด้านหน้า 

8. ขวด Duran ขนาด 250 ml 3 ขวด 
ให้ นศ. เลือกใช้จากตะกร้า

ด้านหน้าห้อง 
9. เครื่องเขย่า (Vortex mixer) 2 เครื่อง 

วางประจ าโต๊ะปฏิบัติการ 
10. เครื่องปั่นเหวี่ยง 1 เครื่อง 
11. เครื่อง nano drop 1 เครื่อง 

ใช้ห้องวิจัย 
12. เครื่องถ่ายรูปเจล (Gel doc.) 1 เครื่อง 
13. บีกเกอร์ใส่น้ ายาฆ่าเชื้อ 2 ใบ ส าหรับทิ้งทิป 
14. พาราฟิล์ม ตัดเป็นชิ้น 4-5 ชิ้น ใช้ส าหรับผสมดีเอ็นเอกับสี 
15. ถุงมือ ขนาด s, m ขนาดละ 1 กล่อง - วางโต๊ะปฏิบัติการกลาง 
16. กระดาษทิชชู่ 2 ม้วน วางโต๊ะปฏิบัติการกลาง 
17. ลังใส่น้ าแข็ง  2 ลัง ใส่น้ าแข็ง 
18. ถังน้ ากลั่น 1 ถัง วางข้างอ่างน้ า 
19. ตะกร้าอุปกรณ์* 5 ตะกร้า ใช้จากแลปที่ 2 
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ตารางผนวกท่ี 4.2 สารเคมี (ใช้ร่วมกัน 1 ห้อง) 

ล าดับ สารเคมี จ านวน การจัดเตรียม/จัดวาง 

1. DNA ต้นแบบ จากปฏิบัติการสกัด - - 
 
 
 

2. Primer (Forward and Reverse ) 1 vial ใช้ของอาจารย์ 

3. Taq DNA polymerase (Bioline) 1 vial ใช้ของอาจารย์ 

4. น้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ 100 ml  วางโต๊ะปฏิบัติการกลาง
ปฏิบัติการ 5. Agarose 1 ขวด วางโต๊ะปฏิบัติการกลาง 

6. 0.5 X TBE 2 ลิตร นักศึกษาเจือจางจาก 
stock เอง 7. Loading dye 1 หลอด 

อยู่ในตู้เย็นห้องเตรียม 2 
8. 100 bp DNA ladder/1 Kb DNA ladder 1 หลอด 

9. EtBr - ใช้ในห้องวิจัย 
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บทปฏิบัติการที่ 5  
เรื่อง การท าชิ้นส่วนดีเอ็นเอที่ได้จากปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสให้บริสุทธิ์ 

(PCR Purification) 
 

ตารางผนวกท่ี 5.1 วัสดุ-อุปกรณ์ ใช้ร่วมกัน 
ล าดับ สารเคมี จ านวน การจัดเตรียม/จัดวาง 

1 หลอดขนาด 1.5 ml 1 บีกเกอร์ วางประจ าโต๊ะปฏิบัติการ 
2 เครื่อง spindown 1 เครื่อง วางประจ าโต๊ะปฏิบัติการ 
3 เครื่องเขย่า (Vortex mixer) 3 เครื่อง 

วางด้านหน้าห้อง 
4 เครื่องปั่นเหวี่ยง 2 เครื่อง 
5 บีกเกอร์ใส่น้ ายาฆ่าเชื้อ 3 ใบ ส าหรับทิ้งทิป 

6 
ถุงมือ ขนาด s, M ขนาดละ 1 
กล่อง 

- วางประจ าโต๊ะปฏิบัติการ 

7 กระดาษทิชชู่ 2 ม้วน วางประจ าโต๊ะปฏิบัติการ 
8 ลังใส่น้ าแข็ง  1 ลัง ใส่น้ าแข็ง 
9 ถังน้ ากลั่น 1 ถัง วางข้างอ่างน้ า 
10 ตะกร้าอุปกรณ์* 5 ตะกร้า ใช้จากแลปที่ 2 

 
ตารางผนวกท่ี 5.2 สารเคมี (ใช้ร่วมกัน 1 ห้อง) 

ล า ดั
บ 

สารเคมี จ านวน การจัดเตรียม/จัดวาง 

1. ชุด Gel/PCR DNA Fragment Extraction Kit 1 กล่อง อยู่ในตู้ห้องชีววิทยา 4 
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บทปฏิบัติการที่ 6&7 
 เรื่อง การตัดดีเอ็นเอ ด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะ และการเชื่อมด้วยเอนไซม์ไลเกส 

(DNA Restriction and Ligation with  Enzyme) 
 

ตารางผนวกท่ี 6.1 เครื่องมือ วัสดุ-อุปกรณ์ ใช้ร่วมกัน  
ล าดับ สารเคมี จ านวน การจัดเตรียม/จัดวาง 

1 Incubator + Shaker 1 เครื่อง 
ใช้หน้าห้อง lab micro ต้ัง

อุณหภูมิ 37 0C 
2 เครื่อง spindown 1 เครื่อง ใช้ในห้องวิจัย 

 3 spectrophotometer 1 เครื่อง 
4 หลอดขนาด 1.5 ml 1 บีกเกอร์ 

 
Steriled ก่อนน ามาใช้งาน 

5 
หลอดทดลอง ขนาด 1.3 x 10 cm. 
(พร้อมฝา) 

10 หลอด 

6 ปิเปต ขนาด 5 ml  10 อัน 
7 ลูกยางส าหรับใช้กับปิเปต 5 ml 5 อัน จัดใส่ตะกร้า 
8 loop 5 อัน จัดใส่ตะกร้า 
9 บีกเกอร์ใส่น้ ายาฆ่าเชื้อ 3 ใบ ส าหรับทิ้งทิป 
10 ถุงพลาสติก 3 ใบ ทิ้งทิชชู่ติดเชื้อ 
11 ลังใส่น้ าแข็ง  2 ลัง ใส่น้ าแข็ง 
12 ตะกร้าอุปกรณ์* 5 ตะกร้า ใช้จากแลปที่ 2 

13 อาหาร LB ขวดละ  20 ml 4 ขวด 
นศ.เตรียมไว้แล้ว เก็บในตู้เย็น 

ห้องเตรียม 2 

14 หลอดทดลอง ขนาด 2.5x15 cm. 12 หลอด 
Steriled ก่อนน ามาใช้งาน 

นศ.เตรียมไว้แล้ว 
15 Ligation enzyme 1 หลอด วางในลังน้ าแข็ง 
16 Restriction enzyme 1 หลอด วางในลังน้ าแข็ง 
17 DNA Template - ใช้ของนักศึกษา 
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บทปฏิบัติการที่ 8  
เรื่อง การย้ายดีเอ็นเอเข้าสู่แบคทีเรียและการตรวจหาโคลน (DNA Transformation) 

 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

การเตรียม Competent Cell (ใช้เวลาในการท า competent cell 3 วัน)  
 

ตารางผนวกท่ี 8.1 วัสดุ-อุปกรณ์ ส าหรับเตรียมปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ 
ล าดับ รายการ ขนาด จ านวน การจัดเตรียม/จัดวาง 

1 จานอาหารปลอดเชื้อ  25 จาน แจกตอนใช้งาน 

2 
ขวดดูแรนส าหรับเตรียม 
LB+amp. 

250 ml 1 ขวด เตรียม 200 ml 

3 
ขวดดูแรนส าหรับเตรียม LB 
agar+amp 

500 ml 1 ขวด เตรียม 500 ml 

4 ขวดดูแรน  100 ml 1 จัดใส่ตะกร้า 

5 
หลอดทดลองฝาเกลียวปลอด
เชื้อ 

2.5*10 50 หลอด จัดใส่ตะกร้า 

6 ตะกร้าอุปกรณ์ทางจุลฯ - 1 ชุด แจกให้นักศึกษา 
7 ตู้บ่ม  1 เครื่อง ตั้ง 37 องศา 

8 ตู้บ่มแบบเขย่า   1 เครื่อง 
ตั้ง 37 องศา ความเร็วรอบ 

200 rpm 
9 ปิเปตแก้วปลอดเชื้อ  5 ml 1 กระบอก จัดใส่ตะกร้า 

10 
หลอดปั่นเหวี่ยงพลาสติกปลอด
เชื้อ  

50 ml 50 ชิ้น จัดใส่ตะกร้า 

11 spectophotometer  1 เครื่อง OD 600 

12 
เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุม
อุณหภูมิ 

 1 เครื่อง ใช้ห้องวิจัย 

13 น้ าแข็ง  1 ลัง ใส่ลังน้ าแข็ง 
14 หลอดขนาด 1.5 ml  1 บีกเกอร์ จัดใส่ตะกร้า 
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ตารางผนวกท่ี 8.2 (ต่อ) 
ล าดับ รายการ ขนาด จ านวน การจัดเตรียม/จัดวาง 
15 ไมโครปิเปต +ทิป P200 1 ชุด จัดใส่ตะกร้า 
16 น้ ายาฆ่าเชื้อ - 1 บีกเกอร์ วางโต๊ะปฏิบัติการกลาง 
17 ตู้ -80 องศา - 1 เครื่อง ส าหรับเก็บ competent cell 
 

ตารางผนวกท่ี 8.3 สารเคมีส าหรับใช้เตรียม competent cell 

ล าดับ สารเคมี จ านวน การจัดเตรียม/จัดวาง 

1 LB agar+kanamycin/amplicillin 25 ug/ml 100 ml วางโต๊ะด้านหน้า 

2 LB broth+kanamycin/amplicillin 25 ug/ml 100 ml วางโต๊ะด้านหน้า 

3 MgCl2-CaCl2 (80 mM MgCl2, 20 mM CaCl2) 100 ml วางโต๊ะด้านหน้า 

4 0.1 M CaCl2 แช่เย็น 100 ml วางโต๊ะด้านหน้า 

5 
 
 
 
 

Glycerol 50 ml วางโต๊ะด้านหน้า 

6 เชื้อ E.Coli M15 (pREP4) 1 vial ใช้ของอาจารย์ 
  

ส าหรับนักศึกษา 
การย้าย plasmid DNA เข้าสู่ competent cell (Transformation) และ การคัดเลือกโคลน 

ด้วย blue white selection 
 

ตารางผนวกท่ี 8.4 วัสดุ-อุปกรณ์ 
ล าดับ รายการ จ านวน การจัดเตรียม/จัดวาง 

1 
จานอาหาร LB agar+ 
kanamycin/amplicillin 25 ug/ml 

20 จาน วางโต๊ะปฏิบัติการกลาง 

2 เครื่อง spindown 1 เครื่อง วางโต๊ะปฏิบัติการกลาง 
3 หลอด pcr 100 หลอด วางโต๊ะปฏิบัติการกลาง 
4 เครื่อง PCR 1 เครื่อง ใช้ในห้องวิจัย 
5 เครื่องรันเจล 1 เครื่อง วางโต๊ะด้านหน้า 
6 เครื่องเขย่า (Vortex mixer) 3 เครื่อง วางโต๊ะด้านหน้า 
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ตารางผนวกท่ี 8.4  (ต่อ) 
ล าดับ รายการ จ านวน การจัดเตรียม/จัดวาง 

7 เครื่องปั่นเหวี่ยง 2 เครื่อง วางโต๊ะด้านหน้า 
8 Water bath  1 เครื่อง ตั้ง 42 องศา 
9 Water bath  1 เครื่อง ตั้ง 37 องศา 
10 ตู้บ่ม (Incubator) 1 เครื่อง ตั้ง 37 องศา 
11 บีกเกอร์ใส่น้ ายาฆ่าเชื้อ 3 ใบ ส าหรับทิ้งทิป 
12 ถุงมือ ขนาด s, M ขนาดละ 1 กล่อง - วางโต๊ะปฏิบัติการกลาง 
13 กระดาษทิชชู่ 2 ม้วน วางโต๊ะปฏิบัติการกลาง 
14 ลังใส่น้ าแข็ง  1 ลัง ใส่น้ าแข็ง 
15 ถังน้ ากลั่น 1 ถัง วางข้างอ่างน้ า 
16 ตะกร้าอุปกรณ์* 5 ตะกร้า ใช้จากแลปที่ 1 
17 ชุดตะกร้าอุปกรณ์ทางจุล       5 ชุด จัดใส่ตะกร้าแจกนักศึกษา 
 

ตารางผนวกท่ี 8.5 สารเคมี (ใช้ร่วมกัน 1 ห้อง) 
ล าดับ รายการ ขนาด จ านวน การจัดเตรียม/จัดวาง 

1 Competent cell - 200 ul/หลอด การย้าย plasmid DNA 
เข้าสู่ competent cell 

(Transformation)   
2 Plasmid DNA 100 ng 10 ul 
3 LB broth+amp. - 800 ul/หลอด 
4 น้ าแข็ง -  

5 แบคทีเรียจาการย้ายเข้าสู่ 
competent cell 

- 
200 ul 

การคัดเลือกโคลน ด้วย 
blue white selection 

6 20% (w/v) IPTG    
(stock อยู่ในตู้เย็น 2) 

- 
20 ul/จาน 

7 2% (w/v) x-gal solution 
(stock อยู่ในตู้เย็น 2) 

- 
100 ul/จาน 

8 Colony จาก blue-white 
colony 

- 
- 

การคัดเลือกโคลนโดยวิธี 
colony pcr 9 Taq DNA Polymerase 

master mix 
- 

- 
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ตารางผนวกท่ี 8.5 (ต่อ) 
ล าดับ รายการ ขนาด จ านวน การจัดเตรียม/จัดวาง 
10 Forward primer 10uM 1 vial  
11 Reverse primer  10uM 1 vial 
12 Rnase free water - 1 vial 

13 agarose - 1 ขวด 

การตรวจสอบ  
colony pcr 

14 0.5 xTBE buffer - 1 ลิตร 
15 EtBr - - 
16 DNA marker - 1 vial 
17 Loading dye - 1 vial 
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บทปฏิบัติการที่ 9  
เรื่อง การตรวจสอบขนาดโปรตีนด้วยวิธี SDS-Polymerase gel electrophoresis 

(SDS-Polymerase gel electrophoresis) 
 

ตารางผนวกท่ี 9.1 ครุภัณฑ์ วัสดุ-อุปกรณ์ ใช้ร่วมกัน 
ล าดับ รายการ จ านวน การจัดเตรียม/จัดวาง 

1 เครื่องปั่นเหวี่ยง 1 เครื่อง วางโต๊ะด้านหน้า 
2 เครื่อง spin down 1 เครื่อง วางโต๊ะด้านหน้า 
3 spectrophotometer 1 เครื่อง  วางโต๊ะด้านหน้า 
4 ตู้บ่มแบบเขย่า  1 เครื่อง ตั้ง 37 องศา ความเร็วรอบ 200 rpm 
 ตู้บ่ม 1 เครื่อง ตั้ง 37 องศา 
5 Hot plate 2 เครื่อง  วางโต๊ะด้านหน้า 
6 Vortex mixer 2 เครื่อง วางโต๊ะด้านหน้า 

7 
เครื่องเขย่าแบบแนวราบ (orbital 
shaker) 

1 เครื่อง วางโต๊ะด้านหน้า 

8 หลอดขนาด 1.5 ml 1 บีกเกอร์ วางโต๊ะปฏิบัติการกลาง 

9 ถุงมือ ขนาด s,m,l  
อย่างละ 1 

กล่อง 
วางโต๊ะด้านหน้า 

10 

ชุดเครื่องรัน โปรตีน ประกอบด้วย 
- Chamber 
- Casting stand 
- Casting frame and glass 
plate sandwich 
- Plastic combs 
- Glass plates with 
integrates spacers 
- Clamping frame and 

electrode assembly 

2 ชุด อุปกรณ์อยู่ในตู้ห้องชีววิทยา 4 

11 กล่องพลาสติก ส าหรับล้างเจล 1 ชุด ใช้ของอาจารย์ 
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ตารางผนวกท่ี 9.2 สารเคมีที่ใช้ร่วมกัน 
ล าดับ รายการ ปริมาตร การจัดเตรียม/จัด

วาง 
1 แบคทีเรีย E.coli M15 (pRep4) 1 vial อาจารย์ตรียมให้ 
2 LB+100mg/ml Ampli.+25mg/ml Kanamycin 100 ml วางโต๊ะด้านหน้า 
3 1 M IPTG 1 ml วางในลังน้ าแข็ง 
4 95% alcohol 1 ขวด ขวดสเปรย์ 
 70% alcohol 1 ขวด ขวดสเปรย์ 

5 

สารส าหรับเตรียม running gel (12.5% 
acrylamide) 

- 1.5 M Tris-HCl pH 8.8 
- 10% (w/v) SDS 
- 40% Acrylamide mix 
- 10% APS (เตรียมใหม่ทุกครั้ง) 
- TEMED 
- H2O 

 - 

6 

สารส าหรับเตรีม stacking gel (5% acrylamide) 
- 1.5 M Tris-HCl pH 6.8 
- 10% (w/v) SDS 
- 40% Acrylamide mix 
- 10% APS (เตรียมใหม่ทุกครั้ง) 
- TEMED 
- H2O 

ปริมาตร
ตามบท

ปฏิบัติการ 
- 

7 

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

 
 

500 ml 

 
Stock สารเคมี บาง
ตัวใช้จากแลป 1 ที่
นักศึกษาเตรียมไว้ 

 

ใช้จากนักศึกษาเตรียมในแลปที่ 1 
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ตารางผนวกท่ี 9.3 (ต่อ) 
ล าดับ รายการ ปริมาตร การจัดเตรียม/จัดวาง 

8. 

Running buffer (1x Tris-glycine 
electrophoresis buffer pH 8.3) 

- 25 mM Tris-HCl pH6.8 หรือ 25 
mM Tris-base+ 200 mM 
Glycine+ 0.1% (w/v) glycerol 

 
 

500 ml 

วางโต๊ะปฏิบัติการกลาง 

9 
Destaining solution 

- Methanol : glacial acetic : 
water = 5:1:4 

 
500 ml 

 
ตารางผนวกท่ี 9.4 วัสดุ-อุปกรณ์ส าหรับนักศึกษา 

ล าดับ รายการ จ านวน การจัดเตรียม/จัดวาง 
1 กระดาษทิชชู่ 2 ม้วน วางโต๊ะปฏิบัติการกลาง 
2 ลังใส่น้ าแข็ง  1 ลัง ใส่น้ าแข็ง 
3 ถังน้ ากลั่น 1 ถัง วางข้างอ่างน้ า 
4 ตะกร้าอุปกรณ์* 5 ตะกร้า ใช้จากแลปที่ 2 
5 ชุดตะกร้าอุปกรณ์ทางจุล 8 ชุด แจกให้นักศึกษา 
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บทปฏิบัติการที่ 10  
เรื่อง การตรวจสอบโปรตีนลูกผสมด้วยวิธีย้ายโปรตีนลงสู่เมมเบรน (Western Blot ) 

 

ตารางผนวกท่ี 10.1 วัสดุ-อุปกรณ์ ใช้ร่วมกัน 
ล าดับ รายการ จ านวน การจัดเตรียม/จัดวาง 

1 เครื่องปั่นเหวี่ยง 1 เครื่อง วางโต๊ะด้านหน้า 
2 เครื่อง spin down 1 เครื่อง วางโต๊ะด้านหน้า 
3 หลอดขนาด 1.5 ml 1 บีกเกอร์ วางโต๊ะด้านหน้า 
4 spectrophotometer 1 เครื่อง วางโต๊ะด้านหน้า 
5 Hot plate 2 เครื่อง วางโต๊ะด้านหน้า 
6 Vortex mixer 2 เครื่อง วางโต๊ะด้านหน้า 
7 เครื่องเขย่าแบบแนวราบ (orbital shaker) 1 เครื่อง วางโต๊ะด้านหน้า 
8 

ถุงมือ (ขนาด s,m,l) 
อย่างละ 1 

กล่อง 
วางโต๊ะด้านหน้า 

9 ชุดเคลื่อนย้ายโปรตีน ประกอบด้วย 
Trans-blot SD semi-dry 

1 ชุด ใช้ของอาจารย์ 

10 กล่องพลาสติก ส าหรับล้างเจล 2 กล่อง ใช้ของอาจารย์ 
 

ตารางผนวกท่ี 10.2 สารเคมีที่ใช้ร่วมกัน 
ล าดับ รายการ จ านวน การจัดเตรียม/จัด

วาง 
1 Absolute alcohol 200 ml 

 
สารส่วนใหญ่ใช้
ของอาจารย์ 

 
 

2 Immuno blot PVDF membrane ขนาด 0.2 um 2 ชิ้น 
3 Whatman 3 MM paper 4 ชิ้น 
4 Bovine serum albumin (BSA) - 
5 1-STEPTM TMB-Blotting (PIERCE) - 

6 
6x-His epitope tag antibody, HRP Conjugate 

(HIS.H8) (PIERCE) (เจือจางด้วย blocking buffer 
1:5,000) 

1 ชุด 

7 Methanol 100  ml 
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ตารางผนวกท่ี 10.2  (ต่อ) 
ล าดับ รายการ จ านวน การจัดเตรียม/จัดวาง 

8. 

Transfer buffer 
(Towbin buffer: 25 mM Tris-Base, 
192 mM glycine, 20% 
methanol)+0.1% SDS 

200 ml 

สารส่วนใหญ่ใช้ของอาจารย์ 
ผู้สอน 

 

9 
สี Ponceau S (0.1% w/v ponceau 
s in 5% v/v acetic acid) 

200 ml 

10 
Phosphate buffer saline (PBS) 
(0.1 M sodium phosphate, 0.15 M 
sodium chloride pH 7.2) 

200 ml 

11 Blocking buffer (PBS+3%BSA) 200 ml 

12 

Phosphate buffer saline with 
tween-20 (PBS-T): PBS+0.05% 
tween-20 
 

200 ml 

 
ตารางผนวกท่ี 10.3 วัสดุ-อุปกรณ์ส าหรับนักศึกษา 

ล าดับ รายการ จ านวน การจัดเตรียม/จัดวาง 
1 กระดาษทิชชู่ 2 ม้วน วางโต๊ะปฏิบัติการกลาง 
2 ถังน้ ากลั่น 1 ถัง วางข้างอ่างน้ า 
3 ตะกร้าอุปกรณ์* 5 ตะกร้า ใช้จากแลปที่ 2 
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บทปฏิบัติการที่ 11  
เรื่อง การสกัดอาร์เอ็นเอรวม (RNA Extraction) 

 
ตารางผนวกท่ี 11.1 ครุภัณฑ์ และวัสดุ-อุปกรณ์ 

ล าดับ รายการ จ านวน การจัดเตรียม/จัดวาง 
1 เครื่องปั่นเหวี่ยง 1 เครื่อง วางโต๊ะด้านหน้า 
2 เครื่องรันเจล 1 เครื่อง วางโต๊ะด้านหน้า 
3 เครื่องเขย่า (Vortex mixer) 2 เครื่อง วางโต๊ะด้านหน้า 
4 เครื่อง nano drop 1 เครื่อง ใช้ในห้องชีวโมเลกุล 
5 เครื่อง gel doc. 1 เครื่อง ใช้ในห้องชีวโมเลกุล 
6 หลอด 1.5 ml 1 บีกเกอร์ (นึ่งฆ่าเชื้อ) 
7 โกร่งบดยา 2 อัน (นึ่งฆ่าเชื้อ) 
8 ถุงมือ ขนาด s, m  1 กล่อง ขนาดละ 1 กล่อง 
9 กระดาษทิชชู่ 1 ม้วน วางโต๊ะปฏิบัติการกลาง 
10 ลังใส่น้ าแข็ง  2 ลัง วางข้างอ่างน้ า 
11 ถังน้ ากลั่น 1 ถัง วางข้างอ่างน้ า 
12 ตะกร้าอุปกรณ์  5 ตะกร้า ใช้ตะกร้าตั้งแต่แลปที่ 2 

 
ตารางผนวกท่ี 11.2 สารเคมี (ใช้ร่วมกัน 1 ห้อง) 

ล าดับ รายการ ปริมาตร การจัดเตรียม/จัดวาง 
1 หนอนตัวอย่าง - อาจารย์ เตรียมมาให้ 
2 Trizol reagent 1 ขวด อยู่ในตู้เย็น ห้องเตรียม 2 
3 Isopropyl alcohol 100 ml แช่เย็น 
4 Chloroform 100 ml วางในตู้ดูดควัน 
5 Absolute alcohol 100 ml วางโต๊ะปฏิบัติการกลาง 
6 75% ethanol 100 ml วางโต๊ะปฏิบัติการกลาง 
7 RNase free water 1 ขวด อยู่ในตู้เย็น ห้องเตรียม 2 
8 agarose 1 ขวด วางโต๊ะปฏิบัติการกลาง 
9 0.5x TBE buffer 1 L วางโต๊ะปฏิบัติการกลาง 
10 สีย้อมดีเอ็นเอ - ใส่ลังน้ าแข็ง 
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บทปฏิบัติการที่ 12  
เรื่อง ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบย้อนกลับ (Real Time Polymerase Chain Reactions) 

 
ตารางผนวกท่ี 12.1 วัสดุ-อุปกรณ์ 

ล าดับ รายการ จ านวน การจัดเตรียม/จัดวาง 
1 เครื่องปั่นเหวี่ยง  และ เครื่อง spindown 1 เครื่อง วางโต๊ะด้านหน้า 
2 เครื่อง RT-PCR 1 เครื่อง วางโต๊ะด้านหน้า 
3 เครื่องเขย่า (Vortex mixer) 2 เครื่อง วางโต๊ะด้านหน้า 
4 Water bath+โฟมลอย 1 เครื่อง ตั้งอุณหภูมิ 37 องศา 
5 Water bath+โฟมลอย 1 เครื่อง ตั้งอุณหภูมิ 70 องศา 
6 หลอด PCR (ขนาด 0.2 ml) 1 บีกเกอร์ วางโต๊ะปฏิบัติการกลาง 
7 หลอด 1.5 ml 1 บีกเกอร์ วางโต๊ะปฏิบัติการกลาง 
8 ถุงมือ ขนาด s, M ขนาดละ 1 กล่อง อย่างละ 1 วางโต๊ะปฏิบัติการกลาง 
10 ลังใส่น้ าแข็ง  1 ลัง วางข้างอ่างน้ า 
11 ถังน้ ากลั่น 1 ถัง วางข้างอ่างน้ า 
12 ตะกร้าอุปกรณ์  5 ตะกร้า ใช้ตะกร้าตั้งแต่แลปที่ 2 

 
ตารางผนวกท่ี 12.2 สารเคมี (ใช้ร่วมกัน 1 ห้อง) 

ล าดับ รายการ จ านวน การจัดเตรียม/จัดวาง 
1 Total RNA จากบทท่ี 11 - การท า cDNA 

สารอยู่ในตู้เย็นห้องเตรียม 2 2 RevertAid First stand cDNA synthesis 1 ชุด 

3 First stand DNA จากตอนที่ 1 - 

ส าหรับ RT-PCR 
4 PCR reaction 1 ชุด 
5 Primer-R 1 ชุด 
6 Primer-F 1 ชุด 
7 Rnase free water 1 ชุด 
8 SYBR green 1 ชุด สารอยู่ในตู้เย็นห้องเตรียม 2 

8 Agarose 1 กรัม วางโต๊ะปฏิบัติการกลาง 
9 0.5xTBE 1 ลิตร วางโต๊ะปฏิบัติการกลาง 
10 Marker และ Loading dye 1 vial วางในลังน้ าแข็ง 
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ประวัติผู้เขียน 
 
 

ชื่อ-นามสกุล   นางวาสนา สงวนศิลป์ 
วัน/เดือน/ปีเกิด   3 กุมภาพันธ์ 2526 
ที่อยู่ปัจจุบัน  47 หมู่ที่ 2 ต าบลแม่เจ้าอยู่หัว อ าเภอเชียรใหญ่ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190 
 
ประวัติการศึกษา  

ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิเวศวิทยาและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
สถานที่ท างาน   ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

เลขที่ 222 ต าบลไทยบุรี อ.ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต าแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป)  

สาขาชีววิทยา ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
ความถนัดในต าแหน่ง พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล ชีววิทยา 

  

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

 


