


เพียงพอ             ไม่เพียงพอ

3.แจง้ความต้องการให้ส่วนต่างๆ 

ด าเนินการต่อ

2. แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนด าเนินการเรียนการ

สอน

3. จดัซ้ือ จดัหา หรือ ซ่อม บ ารุง เพือ่ให้สามารถ

ด าเนินการเรียนการสอนได้ ในช่วงเปิดภาคการศึกษา

4. จดัการเรียนการสอนรายวชิาปฏิบัติการ

3. แบบประเมินการปฏิบัติงาน
2. ผลการประเมินการ

ปฏิบัติงาน

ก่อนปิดภาคการศึกษา 5. สรุปการจดัการเรียนการสอนรายวชิาปฏิบัติการ

ลงชื่อ ............................................................ผู้ปฏิบัติงาน ลงชื่อ ..............................................ผู้อนุมัติ

      (.............................................................)       (........................................................)

          ................/................./..................           ................/................./.................. 

เปิดภาคการศึกษา

ก่อนเปิดเรียนภาค

การศึกษาอยา่งน้อย 1 

เดือน

1. นักวทิยาศาสตร์รับแผนการสอนและบทปฏิบัติการ

จากอาจารยผู้์ประสานงานรายวชิา

1. รับแผนการสอนรายวชิา

ปฏิบัติการพร้อมบทปฏิบัติการ

1. แผนการสอนรายวชิาและ

บทปฏิบัติการ

2. วางแผนงาน (ตรวจสอบ วสัดุ 

อุปกรณ์ สารเคมี เคร่ืองแก้วและ

เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง)

หลังจากได้รับเอกสาร 

อยา่งน้อย 7 วนั

2. นักวทิยาศาสตร์ตรวจสอบรายการวสัดุ อุปกรณ์ 

สารเคมี เคร่ืองแก้ว  และเคร่ืองมือที่เกี่ยวข้องใน

รายวชิาดังกล่าว

ระดับคณะ ตัวบ่งชีคุ้ณภาพการปฏิบัติงานจุดควบคุม

1. การจดัการเรียนการสอน

รายวชิาปฏิบัติการเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย

ล าดับขัน้การปฏิบัติงาน (Flow Chart)

เรื่อง การสนับสนุนการเรยีนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ

ระดับ

มหาวิทยาลัย
ภาควิชา/ห้องปฏิบัติการ ระยะเวลาปฏิบัติงาน ขัน้ตอนการปฏิบัติ

4. เตรียมปฏิบัติการและดูแล
ความเรียบร้อย 

5. ประเมิน สรุปการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา 



2 วนั 1.ผู้ขอใช้กรอกค าร้องในแบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการ

 กรณีที่เป็นนักศึกษาต้องให้อาจารยท์ี่ปรึกษาจลุนิพนธ์

เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและลงนามรับทราบ

  

3. รายงานสรุปการสถิติ

การใช้ห้องปฏิบัติการ
1 วนั

ลงชื่อ ............................................................ผู้ปฏิบัติงาน ลงชื่อ ............................................................ผู้อนุมัติ

      (.............................................................)       (.............................................................)

          ................/................./..................           ................/................./..................

4. น าส่งรายงานสรุป

สถิติการขอใช้

ห้องปฏิบัติการทัน

ตามก าหนดเวลา

2. บันทึกสถิติการขอ

ใช้ห้องในฐานข้อมูล

3. นักศึกษาปฏิบัติ

ตามกฏระเบียบของ

คณะฯ

5. น าส่งรายงานสรุปสถิติการขอใช้ห้องปฏิบัติการต่องานประกันคุณภาพ

การศึกษา

2. ยืน่ค าร้องที่นักวทิยาศาสตร์ประจ าชั้น ณ ตึกคณะสัตวศาสตร์หรือผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อน 15.00 น. ในวนัเวลาราชการ

3. นักวทิยาศาสตร์ลงบันทึกข้อมูล

การขอใช้ห้องปฏิบัติการ

2. ฐานข้อมูลการขอใช้

ห้องปฏิบัติการ
1 วนั

3. บันทึกข้อมูลการขอใช้ห้องปฏิบัติการของนักศึกษา ลงในระบบ

คอมพิวเตอร์ส่วนกลางของห้องปฏิบัติการ เพือ่น าส่งงานประกันคุณภาพ

การศึกษาต่อไป

4. นักศึกษามาปฏิบัติงานตามวนัเวลาที่ยืน่ขอไว ้และปฏิบัติตามกฏ

ระเบียบของคณะฯ

1. กรอกค าขอใช้ห้องปฏิบัติการใน

หรือนอกเวลาราชการ
1. ผู้ขอใช้ด าเนินการ

ขอใช้ห้องปฏิบัติการ

ถูกต้องตามขั้นตอน

2. ด าเนินการส่งค าขอใช้

ห้องปฏิบัติการ
1 วนั

1. แบบฟอร์ม AZ 

Lab_Form 01 และ AZ 

Lab_E form 01

ล าดับขัน้การปฏิบัติงาน (Flow Chart)

เรื่อง การขอใช้ห้องปฏิบัติการ
ระดับ

มหาวิทยาลัย
ระดับคณะ ภาควิชา/ห้องปฏิบัติการ จุดควบคุม

ตัวบ่งชีคุ้ณภาพการ

ปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน
ขัน้ตอนการปฏิบัติ

4.นักศึกษาปฏิบัติงาน 

5. สรุปสถิติการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการส่งงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 



2. ส่งแบบฟอร์มให้ผู้ดูแลเคร่ืองมือ 1 วนั

3. ทดสอบความรู้ ความเข้า ในการ

ใช้เคร่ืองมือนั้น ๆ

1 วนั

4. ผู้ดูแลเคร่ืองมือเช็ควา่เคร่ืองมือ

วา่งพร้อมใช้งานหรือไม่
2.ฐานข้อมูลขอใช้เคร่ืองมือ 1 วนั

4.ผู้ขอใช้ เคล่ือนยา้ย/ใช้เคร่ืองมือถูกต้องตามวธิ ีและ

ลงบันทึกในสมุดบันทึกการใช้งาน

1 วนั

6.เก็บเข้าห้องปฏิบัติการ

1 วนั

ลงชื่อ ............................................................ผู้ปฏิบัติงาน ลงชื่อ ..............................................ผู้อนุมัติ

      (.............................................................)       (........................................................)
          ................/................./..................           ................/................./.................. 

2.  ยืน่ค าร้องที่นักวทิยาศาสตร์ประจ าชั้น ณ ตึกคณะ

สัตวศาสตร์หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อน 15.00 น.

 ในวนัเวลาราชการ

4. รายงานสรุปสถิติการใช้

ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์

4. น าส่งรายงานสรุปสถิติ

การขอเคล่ือนยา้ย/ขอใช้

ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ทันตาม

ก าหนดเวลา

5.ผู้ขอใช้ส่งคืนเคร่ืองมือในสภาพที่สะอาด สมบูรณ์ แก่

นักวทิยาศาสตร์ผู้ดูแล หากเกิดความเสียหายหรือไม่

ครบตามจ านวนที่ยมืไปด าเนินการต้ังภาระหนี้สินกับ

ทางมหาวทิยาลัย

7. น าส่งรายงานสรุปสถิติการขอเคล่ือนยา้ย/ขอใช้

ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ต่องานประกันคุณภาพการศึกษา

3. บันทึกสภาพและลงนาม

รับครุภัณฑ์คืนเรียบร้อย

3. ผู้ขอใช้ส่งครุภัณฑ์

ครบถ้วนเรียบร้อย

ล าดับขัน้การปฏิบัติงาน (Flow Chart)

เรื่อง ขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ระดับ

มหาวิทยาลัย
ระดับคณะ ภาควิชา/ห้องปฏิบัติการ จุดควบคุม ตัวบ่งชีคุ้ณภาพการปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ขัน้ตอนการปฏิบัติ

2.ผู้ใช้สามารถเรียนรู้วธิใีช้/

ยา้ยเคร่ืองมือถูกต้อง

3.นักวทิยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบทดสอบความรู้ความ

เข้าใจการใช้เคร่ืองมือ ตรวจสอบสถานะ วา่ง/พร้อมใช้

งานหรือไม่ จดัวนัเวลาให้ใช้เคร่ืองมือ

1. กรอกแบบฟอร์มขอใช้เคร่ืองมือ

วทิยาศาสตร์

1. จดัสรรเคร่ืองมือ

วทิยาศาสตร์ให้ตามความ

ต้องการอยา่งเหมาะสม

1 วนั 1. ผู้ขอใช้กรอกแบบฟอร์มขอใช้เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์

ให้ครบถ้วน และให้อาจารยล์งนามรับรอง

1. แบบฟอร์ม AZ Lab_Form

 01 และ AZ Lab_E form 02

5.อนุมัติให้ย้าย/ใช้เครื่องมือ ลง
บันทึกในสมุดการใช้งาน 

6. ท าความสะอาด ส่งคืน 

เข้าใจ สอบถาม/ศึกษา

ไม่เข้าใจ 

ว่าง ชี้แจง / 
ก าหนดวัน 

ไม่ว่าง 

ตั้งภาระหนี้สิน 

ช ารุด 

7. สรุปสถิติใช้งาน 



ระดับ จุดควบคุม ตัวบง่ชี้คุณภาพ เกณฑ์ ขั้นตอนการปฏบิติั

มหาวิทยาลัย การปฏบิติังาน (ระยะเวลาปฏบิติังาน)

2.ผู้รับผิดชอบตรวจ 1.สามารถหาสาเหตุการช ารุดได้ 1 วนั 2.ตรวจสอบอาการช ารุดและหาสาเหตุของการช ารุด

สอบอาการช ารุด

3.แก้ไขอาการเบือ้งต้น 1 วนั 3.แก้ไขอาการช ารุด

4.ทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร 7 วนั 4.หากไม่สามารถแก้ไขเองได้ ติดต่อบริษัทผู้จ าหน่าย   เคร่ืองมือพร้อมแจง้อาการช ารุด

5.ขออนุมัติซ่อม 1 วนั 5.บริษัทฯส่งใบเสนอราคาหรือส่งช่างมาประเมินราคา

3 วนั

7.ติดต่อบริษัทฯเพือ่เข้า 5.ค าส่ังอนุมัติ 3.ด าเนินการตามขั้นตอนให้เคร่ืองมือ 30 วนั

ซ่อมหากได้รับการอนุมัติ    กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

ลงชื่อ ............................................................ผู้ปฏิบัติงาน ลงชื่อ ..............................................ผู้อนุมัติ

      (.............................................................)       (........................................................)

          ................/................./..................           ................/................./..................

7.รอผลการพิจารณาและติดต่อบริษัทฯเข้ามาซ่อม หากได้รับการ

อนุมัติ

2.ตรวจสอบอาการจาก

เคร่ืองมือที่ช ารุด

2.แก้ไขให้เคร่ืองมือท างานได้ตามปกติ  

หรือติดต่อบริษัทหากแก้ไขเองไม่ได้

ระดับ

คณะ

4.ติดต่อผู้จ าหน่ายเคร่ือง 

มือ/ช่างซ่อม เพือ่ขอใบ

เสนอราคา

3.แบบฟอร์มแจง้เคร่ืองมือ

ช ารุดและผลการ แก้ไข

เบือ้งต้น

6.กรอกข้อความขออนุมัติซ่อมในแบบขออนุมัติจดัซ้ือ/จดัจา้ง

พัสดุพร้อมแนบใบเสนอราคาให้คณะฯพิจารณา

 ล ำดับขัน้กำรปฏิบัติงำน (Flow Chart)

 เรื่อง กำรซ่อมอุปกรณ์ ครุภณัฑ์วิทยำศำสตร์ในห้องปฏบิตักิำร

ระดับภาควิชา/ส านกังาน/โครงการ

1.ผู้ใช้งานแจง้ช ารุดให้ 

ผู้รับผิดชอบทราบ

1.ผู้ใช้งานอุปกรณ์ เคร่ืองมือ แจง้อาการช ารุด   ให้

นักวทิยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบทราบ1.แบบฟอร์มแจง้เคร่ืองมือ

ช ารุด (AZ Lab_Form 02)

แก้ไขไม่ได้ 

แก
้ไข
ได้

 แ
จ้ง
กล
ับผ

ู้แจ
้งซ
่อม

 

6. คณะฯพิจารณา 

แก
้ไข
ได้

 แ
จ้ง
กล
ับผ

ู้แจ
้งซ
่อม

 

ไม่อนุมัต ิ

อนุ
มัต

 ิ



15 วนั

2.  ส่งรายการวสัดุและสารเคมีแก่บริษัทผู้จ าหน่ายเพือ่ขอใบเสนอราคา

3 วนั

1 วนั 4. กรณีอนุมัติจงึด าเนินการติดต่อบริษัทผู้จ าหน่ายสินค้า

กรณีไม่อนุมัติ: แจง้ให้ผู้เขียนค าร้องทราบ

ไม่จดัซ้ือ 1 วนั 5. คณะกรรมการตรวจรับวสัดุสารเคมี

7. แจง้ให้ผู้ประสงค์ส่ังซ้ือทราบ

8. ติดตามสินค้าค้างส่งหรือมีปัญหา 5. ใบค้างส่งสินค้า (ถ้าม)ี 1 วนั

6. ใบก ากับภาษี 1 วนั 7. น าส่งเอกสารส าคัญให้นักพัสดุของคณะฯ เพือ่ด าเนินงานต่อไป
8. รายงานสรุปการส่ังซ้ือวสัดุสารเคมีเทอมละ 1 คร้ัง

ลงชื่อ ............................................................ผู้ปฏิบัติงาน ลงชื่อ ............................................................ผู้อนุมัติ

      (.............................................................)       (.............................................................)

          ................/................./..................           ................/................./..................

4. หลักฐานการส่งของและใบ

รับประกันสินค้า (ถ้าม)ี

ขัน้ตอนการปฏิบัติ

2. ใบเสนอราคา

3. ขออนุมัติจดัซ้ือพร้อมแนบใบเสนอราคาและแต่งต้ังกรรมการตรวจรับ

5. ติดต่อบริษัทเพือ่ด าเนินการจดัซ้ือ

1. รวบรวมรายการและปริมาณวสัดุ

สารเคมี
1. ด าเนินงานถูกต้องตาม

ระเบียบและเสร็จทันตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด

ล าดับขัน้การปฏิบัติงาน (Flow Chart)

เรื่อง การจัดซ้ือวัสดุสารเคมี

ระดับ

มหาวิทยาลัย
ระดับคณะ ภาควิชา/ห้องปฏิบัติการ จุดควบคุม ตัวบ่งชีคุ้ณภาพการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน

7.รายงานสรุปการส่ังซ้ือวสัดุ

สารเคมี

2. มีวสัดุและสารเคมีที่ใช้ใน

การเรียนการสอนอยา่ง

ครบถ้วน

1. รวบรวมรายการปริมาณสารเคมีและวสัดุที่จ าเป็นต้องใช้ในรายวชิาที่

เปิดสอน, รายวชิาที่มีการปรับปรุงปฏิบัติการและรายวชิาจลุนิพนธท์ั้งหมด

จากเจา้หน้าที่ทุกฝ่าย โดยทั้งนี้ต้องมีการตรวจสอบปริมาณวสัดุและ

สารเคมีที่มีอยู ่เพือ่ลดการส่ังซ้ือสารเกินความจ าเป็น จนก่อให้เกิดสารเคมี

หมดอาย ุและพืน้ที่จดัเก็บมีจ ากัด

2. ขอใบเสนอราคา

3. ขออนุมัติจดัซ้ือและแต่งต้ัง

กรรมการตรวจรับ
3. ทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร

1.นักวทิยาศาสตร์แจง้ความ

ต้องการส่ังซ้ือวสัดุสารเคมี

โดยลงในระบบของ

ห้องปฏิบัติการ (Google 

drive_ห้องแลป)

15 วนั

9. ส่งเอกสารส าคัญให้นักพัสดุของ

คณะฯ

4. คณะฯ 
พิจารณา 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

6.คณะกรรมการ
ตรวจรับสินค้า 



1 วนั

1 วนั

1 วนั 3. ยืน่ค าร้องที่นักวทิยาศาสตร์ได้ในวนัเวลาราชการ

1 วนั

1 วนั

 

7. เก็บเข้าห้องปฏิบัติการ

ลงชื่อ ............................................................ผู้ปฏิบัติงาน ลงชื่อ ............................................................ผู้อนุมัติ

      (.............................................................)       (.............................................................)

          ................/................./..................           ................/................./..................

6. ส่งคืนเคร่ืองแก้ว วสัดุอุปกรณ์ 

ระดับ

มหาวิทยาลัย

ล าดับขัน้การปฏิบัติงาน (Flow Chart)

เรื่อง การขอเบิกเครื่องแก้ว สารเคมี วัสดุอุปกรณ์

ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน
ระดับคณะ ภาควิชา/ห้องปฏิบัติการ จุดควบคุม

ตัวบ่งชีคุ้ณภาพการ

ปฏิบัติงาน
ขัน้ตอนการปฏิบัติ

1. กรอกค าขอเบิกเคร่ืองแก้ว สารเคมี

 วสัดุอุปกรณ์

2. อาจารยท์ี่ปรึกษาจลุนิพนธต์รวจทาน

3. ด าเนินการส่งค าขอเบิกเคร่ืองแก้ว 

สารเคมี วสัดุอุปกรณ์

3. แบบค าร้องที่อาจารย์

ประธานกรรมการจลุนิพนธ์

ตรวจทานเรียบร้อยแล้ว

4.นักวทิยาศาสตร์ตรวจเช็คเคร่ืองแก้ว

 สารเคมี วสัดุอุปกรณ์

4. เช็คจ านวนเคร่ืองแก้ว สารเคมี วสัดุอุปกรณ์ ภายในห้องปฏิบัติการ 

ถ้าม ีจดัสรรให้ตามความต้องการอยา่งเหมาะสม ถ้าไม่ม ี

นักวทิยาศาสตร์ขออนุมัติจดัซ้ือ นักศึกษาติดต่อรับวสัดุอุปกรณ์ใน

ช่วงเวลา 09.30-11.30 น. และ 13.30-15.30 น.

5. ได้รับเคร่ืองแกว้ สารเคมี วัสดุ

อุปกรณ์ครบตามความต้องการ

6. จ านวน ความสะอาด 

ความสมบูรณ์ของวสัดุอุปกรณ์

6. นักศึกษาส่งคืนเคร่ืองแก้วและวสัดุอุปกรณ์ครบตามจ านวนที่ยมืและ

อยูใ่นสภาพที่สะอาด สมบูรณ์ แก่นักวทิยาศาสตร์ หากเกิดการแตกหัก 

เสียหายหรอืไม่ครบตามจ านวนทีย่ืมไปจะด าเนินการตัง้ภาระหน้ีสิน

กับทางมหาวิทยาลัย

1. แบบฟอร์ม AZ 

Lab_Form_01

2. ตรวจสอบความถูกต้อง

ปริมาณเคร่ืองแก้ว สารเคมี 

วสัดุอุปกรณ์

2. เสนอให้อาจารยท์ี่ปรึกษาจลุนิพนธต์รวจสอบจ านวนเคร่ืองแก้วและ

วสัดุสารเคมีที่เบิกให้ถูกต้องเหมาะสม

1. จดัสรรวสัดุสารเคมี

และเคร่ืองแก้วให้อยา่ง

เหมาะสม

4. จ านวนเคร่ืองแก้ว สารเคมี

 วสัดุอุปกรณ์ ที่มีภายใน

ห้องปฏิบัติการ

1. นักศึกษากรอกค าร้องในแบบฟอร์มขอเบิกวสัดุสารเคมีและเคร่ืองแก้ว

5. จดัสรรให้ตามความต้องการอยา่งเหมาะสมกับลักษณะงานที่ท า (ใน

กรณทีีต่้องท าการจัดซ้ืออาจใช้เวลารอของนาน  7 - 60 วันขึน้อยู่กับ

ว่ามีของในหรอืนอกประเทศ)

มี ด าเนินการจัดซ้ือ 

ไม่มี 

แตกหัก เสียหาย 

ตั้งภาระหนี้สิน 
สะอาด สมบูรณ์ 

5. จัดสรรให้ตามความต้องการ 



3 วนั

1 วนั

1 วนั

ต้ังภาระ

หนีสิ้น
5. มหาวทิยาลัยแจง้ภาระหนี้สินแก่นักศึกษา

 

ลงชื่อ ............................................................ผู้ปฏิบัติงาน ลงชื่อ ............................................................ผู้อนุมัติ

          ( ............................................ )       (.............................................................)

          ................/................./..................           ................/................./..................

ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน
ขัน้ตอนการปฏิบัติ

2. รายงานสรุปภาระ

หนี้สิน
3. สรุปและเรียบเรียงรหัสประจ าตัว รายชื่อ รายการอุปกรณ์

เสียหายพร้อมระบุราคาให้ถูกต้อง

ล าดับขัน้การปฏิบัติงาน (Flow Chart)

เรื่อง การแจ้งภาระหน้ีสินของห้องปฏิบัติการ

ภาควิชา/ห้องปฏิบัติการ จุดควบคุม ตัวบ่งชีคุ้ณภาพการปฏิบัติงาน

1. แบบฟอร์มแจง้

รายการของเสียหาย (AZ

 Lab_Form_03)

ระดบั

มหาวิทยาลัย
ระดับคณะ

1. แจง้ก าหนดการรับรายการภาระ

หนี้สินผ่านระบบอีเล็กทรอนิกส์

1. แจง้ภาระหนี้สินเสร็จทัน

ตามก าหนดเวลา

3. ทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร

1. นักวทิยาศาสตร์กรอกรายการอุปกรณ์เสียหายลงแบบฟอร์ม

รายงานคณะ

รับทราบและ

พจิารณา

3. สรุปรายการภาระหนี้สินของ

นักศึกษา

2. รับและรวบรวมรายการอุปกรณ์

เสียหายผ่านระบบอีเล็กทรอนิกส์

4. บันทึกข้อความรายงานภาระหนี้สินไปยงัคณะฯ เพือ่ด าเนินการ

ต่อ และประชาสัมพันธบ์นหน้า website คณะ

2. รับและรวบรวมอุปกรณ์เสียหายจากนักวทิยาศาสตร์และ

ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสประจ าตัวและรายชื่อ



1 วนั

1 วนั 2.  น าส่งใบแจง้เตือนนักศึกษาให้อาจารยท์ี่ปรึกษาลงนาม

3. น าส่งใบแจง้เตือนให้นักศึกษา

รับทราบ

3. นักศึกษารับทราบ 3.น าส่งใบแจง้เตือนแก่นักศึกษา

ขึ้นกับการลงโทษ 4.นักศึกษาติดต่อบ าเพ็ญประโยชน์ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้รับใบแจง้

5. รายงานสรุป 1 วนั

ลงชื่อ ............................................................ผู้ปฏิบัติงาน ลงชื่อ ............................................................ผู้อนุมัติ

      (.............................................................)       (.............................................................)

          ................/................./..................           ................/................./..................

5. นักศึกษายืน่บันทึกการบ าเพ็ญประโยชน์ให้แก่นักวทิยาศาสตร์เพือ่ลงนาม

รับรองการบ าเพ็ญประโยชน์ จนกระทั่งครบตามจ านวน

6. นักวทิยาศาสตร์รวบรวมเอกสารหลักฐานทั้งหมด จดัท ารายงานสรุปเสนอ

คณะฯพิจารณา เทอมละ 1คร้ัง

4. นกัศึกษาติดต่อนดัวันเพือ่บ าเพ็ญ

ประโยชน์

4. นักศึกษาเข้าใจแนวทาง

ปฏิบัติหรือกฏระเบียบของ

ห้องปฏิบัติการ รวมถึง

บ าเพ็ญคุณประโยชน์เชิง

สร้างสรรค์
5. ลงบันทึกการบ าเพ็ญประโยชน์

ของนักศึกษา

6. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน

เทอมละ 1 คร้ัง

3. รายงานสรุปผลการ

ปฏิบัติงาน

2. บันทึกการบ าเพ็ญ

ประโยชน์ (AZ 

Lab_Form_05)

หมายเหตุ หากนักศึกษาไม่มาติดต่อบ าเพ็ญประโยชน์เจา้หน้าที่มีสิทธิ์ระงับ

การให้บริการในด้านต่างๆ

1.นักวทิยาศาสตร์ออกใบแจง้เตือน

นักศึกษาที่กระท าผิดจากแนวทาง

ปฏิบัติ

1. นักศึกษาเคารพกฏ

ระเบียบของห้องปฏิบัติการ
1. นักวทิยาศาสตร์ออกใบแจง้เตือนนักศึกษาที่กระท าผิดจากแนวปฏิบัติ เพือ่

ความปลอดภัยของเคร่ืองมือและความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ โดย

รายงานให้อาจารยท์ี่ปรึกษาทราบและลงนามผู้บันทึก

2. รายงานให้อาจารยท์ี่ปรึกษา

ผู้ดูแลรับทราบและพิจารณาลงนาม

ในบันทึกแจง้เตือน

2. อาจารยล์งนาม

1. ใบแจง้เตือน (AZ 

Lab_Form_04)

ล าดับขัน้การปฏิบัติงาน (Flow Chart)

เรื่อง การแจ้งเตือนการกระท าความผิดจากแนวปฏิบัติของห้องปฏิบัติการ

ระดับ

มหาวิทยาลัย
ระดับคณะ ภาควิชา/ห้องปฏิบัติการ จุดควบคุม ตัวบ่งชีคุ้ณภาพการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน
ขัน้ตอนการปฏิบัติ



1. ฉลากของเสียตามประเภท

2. บันทึกลงปริมาณของเสีย 1 วัน 

7 วัน

30 วัน

3. รายงานสรุปการจัดเก็บ/ก าจัดของเสีย 1 วัน

ลงชื่อ ............................................................ผู้ปฏบิติังาน ลงชื่อ ............................................................ผู้อนมุติั

      (.............................................................)       (.............................................................)

          ................/................./..................           ................/................./..................

1. เก็บรวบรวมของเสียของแต่ละ

ห้องปฎิบัติการ โดยติดฉลากระบุประเภทของ

เสียให้ชัดเจน

ล าดับขั้นการปฏิบัติงาน (Flow Chart)

เรื่อง การจัดเก็บ/ก าจัดของเสีย ที่เกิดจากการเรียนการสอน

ระดับ

มหาวิทยาลัย
ระดับคณะ ภาควิชา/ห้องปฏิบัติการ

4.ติดต่อบริษัท/เสนอราคาการ

ท าลายของเสีย/ขออนุมัติ

งบประมาณ/ขอท าลายของเสีย

กับคณะฯ

ตัวบ่งชี้คุณภาพการปฏิบัติงาน

2. น าส่งนักวิทยาศาสตร์ผู้มีหน้ารับผิดชอบใน

การรวบรวมจัดเก็บ/ส่งก าจัดอย่างปลอดภัย 

โดยลงบันทึกชนิด/ปริมาณของเสียทั้งหมดใน

ทุกภาคการศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติ

4.ติดต่อบริษัท/เสนอราคาการท าลายของเสีย/

ขออนุมัติงบประมาณ/ขอท าลายของเสียกับ

คณะฯ. อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง

จุดควบคุม

2. น าส่งนักวิทยาศาสตร์

ผู้รับผิดชอบเพื่อส่งก าจัด

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

ทุกคร้ังที่มีของเสีย

เกิดขึ้น

5. สรุปรายงานสถิติลงใน

ฐานข้อมูล

3. ท าลายของเสียในส่วนที่ท าลายเองได้ อย่าง

น้อยปีละ 2 คร้ัง

5. สรุปการจัดเก็บ/ก าจัดของเสียที่เกิดจากการ

เรียนการสอน

1. นักวิทยาศาสตร์เก็บรวบรวม

ของเสีย ติดฉลากแยกตาม

ประเภท คือ สารของเสียกรด 

ของเสียด่าง ตัวท าละลาย

อินทรีย์  โลหะหนักและของ

เสียติดเชื้อ

3.จัดการท าลายของเสียใน

ส่วนที่ท าลายเองได้

1. การจัดการของเสียอย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ



2. แบบฟอร์มที่กรอกรายละเอียด

 พร้อมตัวอยา่งที่ต้องการวเิคราะห์
2-3 วัน 2. ผู้ขอรับบริการส่งแบบฟอร์มด้วยตนเองหรืออีเมลล์แก่นักวิทยาศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ พร้อมนัดส่งตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์

3.บันทึกข้อความน าส่ง

รายงานผลการวิเคราะห์/แบบ

สรุปค่าใช้จ่าย

15-30 วัน 3. นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบท าการตรวจวิเตราะห์ตัวอย่างตามรายการ

แนบในแบบฟอร์ม หมายเหตุ: (ระยะเวลาขึน้อยูก่บัจ านวนตัวอยา่งและรายการที่

ต้องการวิเคราะหตั์วอยา่ง)

4.บันทึกข้อความน าส่ง

รายงานผล/แบบสรุปค่าใช้จ่าย

1-2 วัน 4. นักวิทยาศาสตร์ท าการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเรียบร้อยแล้วรายงานผล

พร้อมอธิบายผล  ส่งรายงานพร้อมต้นเร่ือง สรุปค่าใช้จ่ายให้คณะ ฯ

5.รับผลการวิเคราะห์

พร้อมช าระค่าใช้จ่าย

5. ใบเสร็จรับเงิน/ต้นเร่ืองเบิก

ค่าตอบแทน
1-2 วัน 5.คณะแจ้งผู้ขอรับบริการตรวจวิเคราะห์ทราบผลการตรวจวิเคราะห์แล้ว

เสร็จเพื่อรับผลและช าระค่าใช้จ่าย

6.คณะออกใบเสร็จรับเงิน

พร้อมส่งเร่ืองเบิกค่าตอบแทน

6. ต้นเร่ืองเบิกค่าตอบแทน 6.คณะออกใบเสร็จรับเงินแก่ผู้ขอรับบริการ พร้อมส่งต้นเร่ืองเบิก

ค่าตอบแทนให้แก่นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบ

5-7 วัน 7. นักบริหารงานทั่วไปท าเร่ืองขอเบิกค่าตอบแทนบริการตรวจวิเคราะห์

รายงานสรุป 8.นักบริหารงานทั่วไปท ารายงานสรุปการให้บริการตรวจวิเคราะห์แก่คณะ

อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง

ลงชื่อ ............................................................ผู้ปฏบิติังาน ลงชื่อ ............................................................ผู้อนมุติั

      (.............................................................)       (.............................................................)

          ................/................./..................           ................/................./..................

7. เบิกค่าตอบแทน

1. แบบฟอร์มขอรับบริการ

ตรวจวิเคราะห์ (AZ 

Lab_Form 06)

1. ผู้ขอรับบริการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ขอรับบริการจาก www.asat.su.ac.th 

พร้อมกรอกข้อมูล ผู้ส่งตัวอยา่ง จ านวนตัวอยา่ง และรายการที่ต้องการตรวจ

วเิคราะห์ลงในแบบค าขอรับบริการโดยละเอียด

8. สรุปรายงานการให้บริการตรวจวิเคราะห์

จุดควบคุม
ตัวบ่งชีคุ้ณภาพ

การปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติ

4. รายงานผลการวิเคราะห์พร้อมสรุปค่าใช้จ่าย

2. น าส่งตัวอย่าง พร้อมแบบค าขอรับบริการ

3. ด าเนินการตรวจวิเคราะห์

1 วัน

1. ผู้ขอรับบริการกรอกแบบฟอร์มโดยละเอียด

ล าดับขั้นการปฏิบัติงาน (Flow Chart)

เรื่อง การขอรับบริการตรวจวิเคราะห์

ระดับ

มหาวิทยาลัย
ระดับคณะ ภาควิชา/ห้องปฏิบัติการ



  งานฝ่ายสนับสนุนวิชาการด้านห้องปฏบิตัิการ
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แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการ/ครุภัณฑ์/เครื่องมือ-อุปกรณ์/วัสด-ุสารเคมี 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

  
                               วันที่...............เดือน............................พ.ศ................... 

 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................เบอร์ติดต่อ........................... 

สถานะ   □ บุคลากร □ บุคคลภายนอก □ นักศึกษา (รหัส................................) มีความประสงค์ 
o ขอใช้ห้องปฏิบัติการ................................................................................................... 
o ขอใช้ครุภัณฑ์  

1. ……………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………… 

o ขอใช้เครื่องมือ-อุปกรณ ์
รายการ จ านวน รายการ จ านวน 

    
    
    
    
 

o ขอใช้วัสดุ-สารเคมี 
รายการ จ านวน รายการ จ านวน 

    
    
    
    

 
ในวันที่........... เดือน ................... พ.ศ. ..............ถึงวันที่........... เดือน ................... พ.ศ. ........ ...... ตั้งแต่เวลา 
...............................น. ถึงเวลา..............................น. เพื่อใช้ในงาน 

o การเรียนการสอน o งานบริการวิชาการ o งานวิจัย o อื่นๆ...................... 
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โดยมีผู้เข้าร่วม ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
ชื่อ-สกุล 1) .........................................................................เบอร์ติดต่อ...........................  

2) .........................................................................เบอร์ติดต่อ...........................  
3) .........................................................................เบอร์ติดต่อ...........................  

ทั้งนี้   
 
 
 
 ข้าพเจ้าจะใช้ห้องปฏบิัติการและเครื่องมือภายใต้ระเบียบห้องปฏิบัติการ และหากเกิดความเสียหายที่
เกิดจากการใช้งานโดยประมาทและไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้ายนิยอมชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว 
 
       ......................................................    ผู้ขอใช้ 
       (.....................................................) 
            วันที่.............../............./.......................... 
 
 
 

ความเห็นอาจารย์ผู้ควบคุม ความเห็นเจ้าหน้าที่ 
 

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

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

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

 

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

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

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

ลงชื่อ......................................................................... 
             วันที่.........../.............../.............. 

 

ลงชื่อ........................................................................... 
             วันที่............./................./.............. 

 

หมายเหต ุ   1. วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดใหใ้ช้ห้องปฏิบัติการ เวลา 08.30 - 16.30 น.  
     2. กรณีนอกเวลาราชการ วันจันทร ์- ศุกร์ เวลา 16.30 -20.30 น. และ วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา  08.30 - 16.30 น.  
     3. กรณีที่เป็นนักศึกษาต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาจลุนิพนธ์เป็นผู้ควบคุมการปฏิบตัิงาน 
     4. หากมีความประสงคข์อใช้ห้องปฏิบตัิการนอกเวลาราชการ  นักศึกษาจะต้องแจ้งและส่ง หนังสือขอใช้ห้องปฏิบตัิการ

แกนั่กวิทยาศาสตร์ก่อนเวลา 15.00 น. ทุกครั้ง  

      
 
 
 
 
 
 
 
 

o ประสงค์ขอนักวิทยาศาสตร์ช่วยปฏิบัติงานเพื่อ
................................................................................................................................... 

o ไม่ประสงค์ขอนักวิทยาศาสตร์ชว่ยปฏิบัติ 



งานฝ่ายสนับสนุนวิชาการด้านห้องปฏบิตัิการ 
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แบบฟอร์มแจ้งเครื่องมือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ช ารุด 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

วัน...............เดือน.....................พ.ศ....................... 

ช่ือผู้แจ้ง................................................................ต าแหน่ง/รหัสนักศกึษา.......................................โทร...................................... 
ช่ือเครื่องมือ/ครภุัณฑ.์.......................................................................หมายเลขครภุัณฑ์.............................................................. 
สถานท่ี ห้อง สทก....................   เวลาแจ้ง................................ 
อาการช ารุด
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
       

ลงช่ือ.................................................................... 
        ผู้แจ้ง 

 

ลงช่ือ.................................................................... 
             นักวิทยาศาสตร ์

 

ผลการตรวจสอบและแก้ไขเบ้ืองต้น 

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

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

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

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

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

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

ลงช่ือ.................................................................... 

             นักวิทยาศาสตร ์
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แบบฟอร์มแจ้งภาระหนี้สินนักศึกษา 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

วันที่............เดือน........................พ.ศ........... 
ข้าพเจ้า............................... .......................................ขอแจ้งรายการค่าของเสียหายของนักศึกษา

รายวิชา............................................. ดังรายการต่อไปนี้  
ล ำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล รำยกำร จ ำนวน 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 ลงชื่อ................................................ (ผู้รายงาน) 
       (                                    ) 

      ต าแหน่ง............................................. 
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ใบแจ้งเตือนการกระท าความผิดจากแนวปฏบิัติ 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

วันที่.........เดือน...................พ.ศ. ................. 
 

ด้วย นาย/นางสาว.......................................รหัสนักศึกษา....................เบอร์โทรศัพท์...................................... 
ได้กระท าความผิดจากแนวปฏิบัติ ดังนี้ ...........................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 

 
ซึ่งฝ่ายสนับสนุนวิชาการด้านห้องปฏิบัติการมีความเห็นว่านักศึกษาจะต้องบ าเพ็ญประโยชน์ จ านวน………..(ชั่วโมง) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้...........................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 

              
 

ลงชื่อ............................................................ผู้รับทราบความผิด 
ลงชื่อ.............................................................................ผู้บันทึก 
ลงชื่อ..............................................................อาจารย์ที่ปรึกษา 
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แบบบนัทึกการบ าเพ็ญประโยชน์  

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 
ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว)...................................................รหัสนักศึกษา........................ได้บ าเพ็ญประโยชน์

จ านวน .............ชั่วโมง ตามรายละเอียดแบบบันทึกการบ าเพ็ญประโยชน์ ดังนี้ 
 

วัน/เดือน/ป ี
หน่วยงานที่

บ าเพ็ญประโยชน ์
งานทีบ่ าเพ็ญประโยชน์ 

 
จ านวน 
(ชั่วโมง) 

อาจารย์/เจ้าหนา้ที ่
ผู้รับรองการบ าเพ็ญ

ประโยชน ์
     

(.......................................) 
ต าแหน่ง........................... 
หมายเลขโทรศัพท์........... 

     
(.......................................) 
ต าแหน่ง........................... 
หมายเลขโทรศัพท์........... 

     
(.......................................) 
ต าแหน่ง........................... 
หมายเลขโทรศัพท์........... 

     
(.......................................) 
ต าแหน่ง........................... 
หมายเลขโทรศัพท์........... 

 
ขอรับรองว่าบ าเพ็ญประโยชน์ตามข้อมูลข้างต้นทุกประการ 

 
ลงชื่อ................................................  

            (................................................)       
                        ผู้กระท าผิด                                    
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คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology, Silpakorn University 

โทร/โทรสาร. 032-594037-8 www.asat.su.ac.th 

 
ค าขอรับบริการตรวจวิเคราะห์ 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ขอรับบริการ (ผู้ขอรับบริการกรอก) 
ข้าพเจ้า..............................................................ต าแหน่ง... ................................สถานที่ติดต่อ .................................... 
เลขที่..............หมู่ที่.....................ถนน....................ต าบล/แขวง..................... อ าเภอ/เขต........... ................................ 
จังหวัด.................... รหสัไปรษณีย์................โทรศัพท์......................E-mail…………………………………………………….….. 
 

ประเภทผู้ขอรับบริการ  
         หน่วยงานภายใน (มีส่วนลดร้อยละ 20)      หน่วยงานภายนอก    

          การเรียนการสอน                              ราชการ                  
          งานวิทยานิพนธ์/งานวิจัย                     บริษัทเอกชน 
          อ่ืน ๆ                                             บุคคลทั่วไป 

ออกใบเสร็จรับเงินในนาม   ตามช่ือ-ที่อยู่ที่ระบุด้านบน  ตามชื่อ-ที่อยู่ ดังน้ี

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

การจัดส่งรายงานผลการวิเคราะห์ (เม่ือช าระค่าบริการแล้ว) 
          มารับด้วยตนเอง  โทรสาร  E-mail   จัดส่งทาง EMS (เพิ่มค่าจดัส่ง 50 บาท)   
 

การคืนตัวอย่าง 

          ไม่ขอรับตัวอย่างคืน   ขอรับตัวอย่างคืน (เฉพาะกรณมีารับด้วยตนเอง)  
 

ลงชื่อ..................................................................  ลงชื่อ..................................................................... 
(                                                       )   (                                                       ) 
                   ผู้ขอรับบริการ                                                        เจ้าหน้าที ่
             ….……./………../………..                                                    ….……./………../……….. 

 

 
 
 

ส่วนที่ 2 สรุปค่าบริการตรวจวิเคราะห์ (เจ้าหน้าที่กรอก) 
ตัวอย่าง..............................จ านวน........... สรุปค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น........................บาท (                                                      ) 

***ส าเนาเอกสารฉบับนี้ให้แก่ผู้ขอรับบริการ เพ่ือน ามาติดต่อช าระเงินหรือรับรายงานผล*** 
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ส่วนที่ 3 รายการที่ต้องการตรวจวิเคราะห์ (ผู้ขอรับบริการกรอก) โปรดท าเครื่องหมาย  หน้ารายการวิเคราะห์ 

ด้านเคมีและสิ่งแวดล้อม  นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบคุณสุภาวดี สืบสาย (kunlayanasit_s@silpakorn.edu) 

ท าเครื่องหมาย ()  รายการทดสอบ วิธีทดสอบ ราคาต่อหน่วย (บาท) 

 Color Color meter 300 
 Calories Bomb calorimeter 1000 
 moisture Dried 300 
 Ash Dry Ashing 400 
 Brix Refractometer 50 
 Amylose Colorimetric method 300 
 Total acid Titration method 300 
 Total sugar Spectrophotometry 400 
 Reducing sugar Phenol sulfuric acid 300 
 Organic Matter Walkley and Black method 400 
 pH Electrometric method 50 
 Conductivity Electrometric method 50 
 Salinity Salinity meter method 50 
 DO DO meter 50 
 Turbidity Turbidity meter method 100 
 Acidity Titration method 150 
 Alkalinity (M-P Alk.) Titration method 250 
 DO Azide modification method 200 

 
BOD5 5-day BOD Test and  Azide 

modification method 
400 

 COD Close/Open Reflux Method 350 
 Hardness EDTA Titrimetric method 200 
 Total Nitrogen (TKN) Persulfate/Titrimetric method 500 
 Ammonia-Nitrogen (NH3-N) Colorimetric method 300 
 Nitrite-Nitrogen (NO2-N) Colorimetric method 300 
 Nitrate- Nitrogen  (NO3-N) Colorimetric method 400 

 

Sulfate Gravimetric method with 
drying of residue 

300 
 
 

mailto:kunlayanasit_s@silpakorn.edu
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ด้านเคมีและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)  นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบคุณสุภาวดี สืบสาย (kunlayanasit_s@silpakorn.edu) 
ท าเครื่องหมาย 

()  
รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 

ราคาต่อหน่วย  
(บาท) 

 

Total Phosphorous  H2SO4-HNO3 digestion* 
Ascorbic acid method 

*ค่าเตรียมตัวอย่าง 400 บาท/ตวัอย่าง 

400 

 Ortho-Phosphorous Ascorbic acid method 400 

 Total solids (TS) Dried at 103-105 ๐C 200 

 Total Dissolved solid (TDS) Dried at 180  ๐C 300 

 Total suspended solid (TSS) Dried at 103-105 ๐C 300 

 Volatile solid (VS) Combustible at 550ºC. 400 

 Volatile suspended solid (VSS) Combustible at 550ºC. 400 

 Settleable solids Imholf cone 100 

 

Metal  
-Mn, Mg, Cu, Cd, Cr, Ni, Pb, 
Zn, K, Na, Ca, Ag, Fe 
 

HNO3 Digestion* 
Air acetylene Flame method 

*ค่าเตรียมตัวอย่าง 400 บาท/ตวัอย่าง 400 บาท/ธาตุ 

ด้านโภชนะศาสตร์อาหารสัตว์ นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบคุณวสุนันท์ นิ่มอนงค ์(nimanong_w@silpakorn.edu) 
ท าเครื่องหมาย 

() 
รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

 moisture Dried at 103-105 ๐C 300 

 Ash Dry Ashing 400 

 
Calories Bomb calorimeter 1000** 

**5 ตัวอย่างข้ึนไปลดราคา50% 

 Protein Kjehldal method 500 

 Fat Soxhlet extraction method 500 

 Crude  Fiber (CF) Gravimetric method 500 

 Neutral Detergent Fiber (NDF) Gravimetric method 500 

 Acid Detergent Fiber (ADF) Gravimetric method 500 

 

Acid Detergent Lignin (ADL) Gravimetric method 500 
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ด้านก๊าซชีวภาพ นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบ ดร. สุภาวดี ฉิมทอง (chimtong_s@silpakorn.edu) 

ท าเครื่องหมาย 
()  

รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 
ราคาต่อหน่วย  

(บาท) 

 
Gas (Normalization) CH4, CO2, 
CO,H2, N2, O2 

Gas Chromatograph 1,700 

 
26 Gas (External Standardization) 
CH4, CO2, CO, H2, N2, O2, H2S 

Gas Chromatograph 3,300 

 Methane (CH4)  Gas Chromatograph 550 

 Carbon dioxide (CO2)  Gas Chromatograph 550 

 Carbon monoxide (CO) Gas Chromatograph 550 

 Hydrogen (H2) Gas Chromatograph 550 

 Nitrogen (N2) Gas Chromatograph 550 

 Oxygen (O2)  Gas Chromatograph 550 

 Hydrogen sulfide (H2S) Gas Chromatograph 1,200 

 Volatile Acid  Gas Chromatograph 1,400 

 Acetic Acid  Gas Chromatograph 650 

 Propionic Acid  Gas Chromatograph 650 

 Butyric Acid  Gas Chromatograph 650 

 Isobutyric Acid  Gas Chromatograph 650 

 Valeric Acid  Gas Chromatograph 650 

 Isovaleric Acid  Gas Chromatograph 650 

 Hexanoic Acid  Gas Chromatograph 650 

 Isocarpoic Acid  Gas Chromatograph 650 

 Heptanoic Acid  Gas Chromatograph 650 

ด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบ ดร. สุภาวดี ฉิมทอง (chimtong_s@silpakorn.edu) 

 DNA Extraction Inhouse Methods 800 

 DNA Purification Inhouse Methods 1,000 

 DNA Extraction & DNA Purification Inhouse Methods 1,800 

 PCR amplification Inhouse Methods 1200 

 

DNA Extraction & PCR 
amplification 
 
 

Inhouse Methods 2,000 

mailto:chimtong_s@silpakorn.edu
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หมายเหตุ;   

Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater, APHA, AWWA & 
WEF. 21st Edition, 2005. 

Inhouse Method Base on Sambrook, J., Russell, D.W., 2001. Molecular Cloning: A 
Laboratory Manual, third ed. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor. 

BAM: Bacteriological Analytical Manual, AOAC International 

ด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล (ต่อ) นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบดร.สุภาวดี ฉิมทอง (chimtong_s@silpakorn.edu) 

ท าเครื่องหมาย 
()  

รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 
ราคาต่อหน่วย  

(บาท) 

 
DNA Extraction & PCR 
amplification & PCR Purification 

Inhouse Methods 2,500 
 

 
PCR amplification & PCR 
Purification 

Inhouse Methods 2,200 

งานวิเคราะห์เชื้อจุลนิทรีย์และบริการอื่นๆ  นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบ คุณพิมพ์ใจ มีตุ้ม (meetum_p@silpakorn.edu) 

 Aerobic Plate Count AWWA 300 

 Anaerobic Plate Count AWWA 400 

 Total Coliforms AWWA 400 

 Fecal Coliforms AWWA 400 

 Escherichia coli AWWA 500 

 Bacillus cereus (นับจ ำนวน) BAM 1,000 

 Salmonella BAM 600 

 Incubation test (aerobe) AWWA 300 

 Incubation test (anaerobe) AWWA 400 

 Gram Stain และ บันทึกภาพ AWWA 100 

 Wet mount และ บันทึกภาพ AWWA 50 

 บันทึกภาพจุลินทรียภ์ายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ชนิด Compound 
Microscope 

AWWA 20/ภาพ 

งานผลิตสื่อการเรียนการสอนด้านชีววิทยา นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบคุณผกาทิพย์ ยอดมิ่งขวัญ (yodmingkhwan_p@silpakorn) 

 สัตว์ทดลองดองใส  ตามตกลง 

 สไลด์ถาวรต่าง ๆ   ตามตกลง 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับมัธยมศึกษา 
เพื่อเสริมทักษะปฏิบัติการทดลองด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนทั่วไป 

 

ค่าเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งละ 30,000 บาท** 
 

รายการอบรมทักษะเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์  

ด้านเคมี ด้านชีววิทยาและจุลชีวิทยา 

 
1. ปฏิกิริยาการเกิดสบู่ 
2. ปฏิกิริยาการเกิดกลิ่นสังเคราะห์ 
3. เทคนิคการกลั่น 
4. เทคนิคโครมาโตกราฟฟี 
5. เทคนิคการไตเตรท 

 
1. การศึกษาเซลล์พืชหรือสัตว์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
2. เทคนิคทางจุลชีววิทยา 
3. เทคนิคการศึกษาสารพันธุกรรม (สกัด DNA) 
4. เทคนิคการท าสไลด์ถาวร 
5. เทคนิคการดองใสสัตว์ทดลอง 
6. การศึกษาแพลงก์ตอนในแหล่งน้ า 

 
 
**หมายเหตุ; จ านวนคนเข้าอบรมไม่เกิน 50 คน สามารถเลือกท าปฏิบัติการได้ 2 ปฏิบัติการ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ (AZ Lab_E form 01) 
https://docs.google.com/forms/d/1BbA4XNKM56w9DLv_vM2NOpLOF2wVe_uW57BizdsLteE/viewform  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตรค์ณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ (AZ Lab_E form 02) 
https://docs.google.com/forms/d/19vs1jyyTXZ25GiXlsP2KGgvE6dq57OcLwPcn0QFW4D0/viewform 

 

https://docs.google.com/forms/d/1BbA4XNKM56w9DLv_vM2NOpLOF2wVe_uW57BizdsLteE/viewform
https://docs.google.com/forms/d/19vs1jyyTXZ25GiXlsP2KGgvE6dq57OcLwPcn0QFW4D0/viewform
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