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ไดดําเนินการนําไฟล PDF ขึ้นบน web site  การจัดการความรู รร.จปร. แลว ทั้งน้ี คณะกรรมการ

จัดการความรู สกศ.รร.จปร. ไดตรวจสอบถูกตองและเอกสารครบถวนของเอกสารแลว 
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เย็บเลม 
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จํานวน ๑ ชุด 
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ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
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คํานํา 

 

การปฏิบัติงานประจําหองปฏิบัติการน้ันนับวาเปนการปฏิบัติงานที่มีกระบวนการไมเหมือนกับการ

ปฏิบัติงานในสายอ่ืนๆทั้งน้ีเน่ืองจากวาการปฏิบัติงานในสายน้ีตองมีความรูในสายงานที่ถูกตองสิ่งเหลาน้ีมีผล

ตอประสิทธิภาพดานการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการตางๆรวมทั้งใหบริการดานอ่ืนๆเก่ียวของ

ดวยประกอบกับในปจจุบันยังไมมีคูมือปฏิบัติงานประจําหองปฏิบัติการ ทําใหประจําหองปฏิบัติการที่เขามารับ

ตําแหนงหนาที่ใหม ไมมีแนวทางในการปฏิบัติงานหรือทํางานไมครอบคลุมทุกรายละเอียด อาจารยและ

บุคลากรที่เกี่ยวของอาจไมเขาใจในกระบวนการปฏิบัติงาน 

คณะทํางานการจัดการความรูจึงมีแนวคิดที่จัดทําคูมือ เรื่อง “คูมือปฏิบัติงานประจําหองปฏิบัติการ 

เคมี สกศ.รร.จปร. : ดานการจัดการเรียนการสอน” ขึ้นเพ่ือใหประจําหองปฏิบัติการและผูที่เก่ียวของ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อาจารยและบุคลากรเขาใจในกระบวนการทํางานของหองปฏิบัติการ และผู

ที่สนใจสามารถเขาถึงองคความรูดังกลาว ไดรับประโยชนจากการเขามาศึกษาคนควาดวยตนเองจากเอกสารที่

จัดทําขึ้นฉบับน้ี 

 

คณะผูจัดทํา 

  



แบบฟอรมบทสรุปการจดัการความรูปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ชื่อผลงาน คูมอืปฏิบัติงานประจําหองปฏิบัติการ เคมี สกศ.รร.จปร. : ดานการจัดการเรียนการสอน 

เจาของผลงาน เคม ีสกศ.รร.จปร. 

ประเภทของผลงาน ความรูตามแนวทางปฏิบัติงาน 

ขอมูลเก่ียวกับผลงาน 

               คูมือปฏิบัติงานประจําหองปฏิบัติการ เคมี สกศ.รร.จปร. : ดานการจัดการเรียนการสอน เปนคูมือ

ที่รวบรวมเพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติงานสําหรับประจําหองปฏิบัติการและผูที่เกี่ยวของ  

ลักษณะของผลงาน     

           เปนคูมือปฏิบัติงานประจําหองปฏิบัติการ 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

              ๑. ทีมงานใหความรวมมือในการแลกเปลี่ยนความรู 

              ๒. ทีมงานไดรับคําแนะนําจากผูที่มีความรู ความชํานาญ ประสบการณดานหองปฏิบัติการ 

ความสัมฤทธิ ์

               มกีารเผยแพรในระบบสารสนเทศของกองวิชาและจัดทําเอกสารแจกจาย 

ความภาคภูมิใจ 

               ๑. มีองคความรูที่เปนแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

               ๒. บุคลากรในกองเคมีเขาใจกระบวนการทํางานประจําหองปฏิบัติการ 

               ๓. ดานการจัดการเรียนการสอนในหองปฏิบัติการไดอยางถูกตองตามวัตถุประสงครายวิชา 

               ๔. สามารถเผยแพรความรูใหกบัผูที่สนใจและกําลังพลที่ทํางานในตําแหนงเหมือนกันไปใชใหเกิด

ประโยชน 

 

          ตรวจถูกตอง 

                         พ.ท.หญิง 

                                                             ( จิรญาณ จันเกิด ) 

        ประจําหองปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร. 

  



สารบญั 

                                                                                                                   หนา 

คูมือปฏิบัติงาน            ๑ 

การปฏิบัติงานหองปฏิบัติการ          ๒ 

Flow chart            ๓ 

ขั้นตอนที่ ๑            ๔ 

ขั้นตอนที่ ๒, ๓            ๕ 

ขั้นตอนที่ ๔, ๕            ๖ 

ขั้นตอนที่ ๖, ๗            ๗ 

ขั้นตอนที่ ๘            ๘ 

ปฏิทินและแผนปฏิบัติงาน           ๙ 

บรรณานุกรม          ๑๐ 

แบบฟอรมที ่๑          ๑๑ 

แบบฟอรมที่ ๒           ๑๒ 

ภาคผนวก          ๑๔ 



๑ 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
 

คู่มือปฏิบัติงาน หมายถึง  

 เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการปฏิบัติงานใดงานหน่ึง ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  

 มีคําอธิบายงานที่ปฏิบัติ ประวัติความเป็นมา 

 มีแผนกลยุทธ์การปฏิบัติงาน   

 กําหนดตัวช้ีวัด/การประเมินผล  

 แต่ละบท/เรื่อง/หัวข้อต้องมีหลักความคิด วัตถุประสงค์ และเน้ือหา สาระที่มีความสมบูรณ์ 

 เน้ือหาในแต่ละเร่ือง  มีกฎ ระเบียบ พระราชบัญญัติ หนังสือเวียน มติต่างๆ เอกสารที่เก่ียวข้อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการ เทคนิคหรือแนวทาง ในการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
ข้อเสนอแนะ ทั้งน้ี ต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานมาแล้ว และต้องจัดทําเป็นรูปเล่ม 

 

ความสาํคญัของการจัดทําคูมื่อปฏิบัติงาน  

 ใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่สร้างความเข้าใจให้ตรงกัน  

  ใช้เป็นแนวทางสําหรับผู้ที่สนใจและสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง  

  ใช้เป็นเคร่ืองมือประกันคุณภาพ ทําให้การทํางานเป็นระบบยิ่งขึ้น    

  ใช้ในการบริหารจัดการ/การวิเคราะห์ระบบงานของหน่วยงาน 

 

วัตถุประสงค์ของการทําคู่มือปฏิบัติงาน 
 เพ่ือจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรท่ีแสดง ถึงขัน้ตอนการปฏิบัติงานของ

งาน และสื่อให้เห็นกระบวนการของงานตามมาตรฐาน  

 เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติสําหรับผู้ปฏิบัติให้สามารถทํางานได้อย่าง ถูกต้องตามข้ันตอน ไม่ผิดพลาด และ
มีประสิทธิภาพ  

 เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของหน่วยงานอย่างถูกต้อง ชัดเจน เป็นระบบ ระเบียบ
เรียบร้อย 



๒ 
 

การปฏิบัติงานของประจําห้องปฏิบัติการ 
 

ตามระเบียบของหน่วยงานการปฏิบัติงานตามตําแหน่งหน้าที่ที่กําหนดไว้ 

 รับผิดชอบในการจัดระเบียบและดูแลความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการของกองวิชา ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมที่จะใช้ทําการทดลองได้ตลอดเวลา 

 ทําแผนจัดหาวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ, แผนซ่อมบํารุงและปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ์ต่าง ๆ 

 เป็นผู้ดําเนินการทดสอบการทดลอง และใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามความประสงค์ของอาจารย์ 

 

วัตถุประสงค์ของคู่มือปฏิบัติงานประจําห้องปฏิบัติการ เคมี สกศ.รร.จปร. : ด้านการจัดการเรียนการสอน 

เพ่ือให้ประจําห้องปฏิบัติการมีแนวทางปฏิบัติงานได้มาตรฐาน อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ขอบเขตของคู่มือการปฏิบัติงานประจําห้องปฏิบัติการ เคมี สกศ.รร.จปร. : ด้านการจัดการเรียนการสอน 

เริ่มต้นต้ังแต่การรวบรวมข้อมูลและมีการปฏิบัติครบกระบวนการด้านการจัดการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



๓ 
 

คู่มือการปฏบิัติงานประจําห้องปฏิบตัิการเคมี สกศ.รร.จปร. : ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 



๔ 
 

ขั้นตอนท่ี ๑. การจัดทําปฏิทินการใชห้้องปฏิบัติการ เคมี สกศ.รร.จปร. ประจําภาคการศึกษา 
 

 
 
 



๕ 
 

ขั้นตอนท่ี ๒. การประสานงานอาจารย์ผู้สอน (เอกสารประกอบการสอน) 
การประสานงาน หมายถึง การจัดระเบียบวิธีการทํางานเพ่ือให้งานและหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ร่วมมือ

ปฏิบัติกันนํ้าหน่ึงใจเดียว ไม่ทํางานซ้ําซ้อนกันขัดแย้งกัน หรือก้าวก่ายหน้าที่กัน ทั้งน้ีเพ่ือให้งานดําเนินไปอย่าง
ราบรื่น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กรน้ันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติการประสานงาน 

๑. ประสานงานกับอาจารย์ที่มีการเรียนการสอนปฏิบัติการแต่ละรายวิชาของ นนร. ช้ันปีที่ ๑ - ๕ 

๒. เอกสารประกอบการสอนแต่ละรายวิชาปฏิบัติการจะนํามาเป็นคู่มือการเตรียมรายงานการใช้
ห้องปฏิบัติการ 

๓. เรื่องวัตถุประสงค์ กระบวนการ แนวทางปฏิบัติการตรงตามข้อตกลงที่ได้ประสานงานกันไว้ 

๔. ดําเนินงานตามข้ันตอนต่อไปคือการเขียน รายงานการใช้ห้องปฏิบัติการ 

 

 

ขั้นตอนท่ี ๓. การเขียนรายงานการใชห้้องปฏิบัติการ 
 
วิธีการปฏิบัติ 

๑. ข้อมูลใช้ตามเอกสารประกอบการสอน  

๒. เขียนบันทกึตามแบบรายงานการใช้ห้องปฏิบัติการ 

รายละเอียดในรายงานการใช้ห้องปฏิบัติการมีดังนี ้

 แบบบันทึกการปฏิบัติงานก่อน-หลังเข้าใช้หอ้งปฏิบัติการ 

 แบบฟอร์มการใช้สารเคม ี

 แบบฟอร์มการเตรียมสารเคม ี

 แบบฟอร์มการจัดUNKNOWN 

 แบบฟอร์มใบเบิกสารเคม ี

 แบบฟอร์มใบเบิกเคร่ืองแก้ว เครื่องมือและอุปกรณ์การทดลอง 

 

  



๖ 
 

ขั้นตอนท่ี ๔. การเตรียมปฏิบัติการ (เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ) 
 เครื่องมือ (ตรวจสอบเตรียมเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน) 
 เครื่องแก้ว (ตรวจสอบอุปกรณ์ให้เพียงพอครบถ้วน) 
 สารเคมี (ตรวจสอบเตรียมให้เพียงพอต่อการใช้) 
 เตรียมความพร้อมสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และสิ่งแวดล้อมในห้อง 

 
วิธีการปฏิบัติ 

๑. ตรวจสอบจํานวนเคร่ืองมือสําหรับใช้งาน ได้เรียมตามจํานวนที่ต้องใช้และมีสํารองไว้ประมาณ       
๑ – ๒ เครื่อง 

๒. ตรวจสอบจํานวนอุปกรณ์เคร่ืองแก้วสําหรับใช้งาน ได้เตรียมตามจํานวนที่ต้องใช้และมีสํารองไว้
ประมาณ ๓ – ๕ อัน 

๓. ตรวจสอบสารเคมีก่อนเตรียมต้องตรวจสอบวันหมดอายุ และเตรียมตามอัตราส่วนตามแบบรายงาน 

๔. เตรียมความพร้อมของสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์และสิ่งแวดล้อมในห้องให้สะอาด ระเบียบ สะดวก  
ต่อการใช้งาน 

หมายเหตุ อุปกรณ์เครื่องแก้วจัดใส่ตะกร้าเท่ากับจํานวนกลุ่มของ นนร. ที่มาใช้ห้องทดลองในแต่ละวัน 

 

 

ขั้นตอนท่ี ๕.การทดสอบก่อนลงมือปฏิบัติการ 
ผู้ปฏิบัติ : อาจารย์ผู้สอนและประจําห้องปฏิบัติการ 

ประโยชน์  

๑. เพ่ือตรวจสอบว่าสารเคมี/สารละลายที่เตรียมไว้มีความเข้มข้นถูกต้อง และมีปริมาณเพียงพอต่อการ
ทดลอง 

๒. เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องใช้งานได้ของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

ผลการทดลองถูกต้อง (สารละลายถูกต้อง ปริมาณเพียงพอ) จัดเตรียมไว้สําหรับปฏิบัติการต่อไป แต่ผล
การทดลองไม่ถูกต้อง ก็กลับไปหาสาเหตุที่ทําให้ผลการทดลองผิดพลาด ให้เริ่มทําขั้นตอนที่ ๔ – ขั้นตอนที่ ๕ 
ไปจนกระทั่งพบสาเหตุ นํามาแก้ไขการทดสอบการทดลองเพ่ือหาความถูกต้อง จนได้ผลที่ถูกต้องให้ดําเนินการ
ตามข้ันตอนต่อไป 

 

 

 

 



๗ 
 

ขั้นตอนท่ี ๖. การลงมือปฏิบตัิการตามแผนการทดลองของ นนร. 
 ลงมือปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการเคมีโดยการดูแลควบคุมของอาจารย์ 

 ช่วงเวลาลงมือปฏิบัติการ จะมีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการให้บริการดูแลเรื่องเคร่ืองมือ เครื่องแก้ว และ
สารเคมีอยู่ตลอดการปฏิบัติการ 

 ประจําห้องปฏิบัติการจะกํากับดูแลความเรียบร้อยและช่วยเหลือ การทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไป
ตามวัตถปุระสงค์การเรียนการสอนในรายวิชาน้ัน ๆ 

 
 
ขั้นตอนท่ี ๗. การจัดเก็บเครื่องมือเครื่องแก้วสารเคมีหรือสารละลายเม่ือทําการทดลองเสร็จ 

การจัดเก็บอุปกรณ์และครุภัณฑ์สําหรับห้องปฏิบัติการเพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ
ความสะดวกในการใช้งาน ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และป้องกันการสูญหายของครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์
ในห้องปฏิบัติการ จึงจัดระบบการเก็บครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการตามหลักการ5ส ดังนี้  

กิจกรรม 5ส เป็นกระบวนการหน่ึงที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติ ที่เหมาะสมสามารถนํามาใช้เพ่ือปรับปรุง
แก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทํางานให้ดีขึ้น ซึ่งนํามาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของ
องค์กร ได้อีกทางหน่ึง   

 สะสาง(ทําให้เป็นระเบียบ) คือ การแยกระหว่างของที่จําเป็นต้องใช้กับของที่ไม่จําเป็นต้องใช้
ขจัดของที่ไม่จําเป็นต้องใช้ทิ้งไป    

 สะดวก (วางของในที่ที่ควรอยู่) คือ การจัดวางของที่จําเป็นต้องใช้ให้เป็นระเบียบสามารถ
หยิบใช้งานได้ทันที    

 สะอาด (ทําความสะอาด) คือการปัดกวาดเช็ดถูสถานที่  สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องจักรให้สะอาดอยู่เสมอ    

 สุขลักษณะ (รักษาความสะอาด) คือ การรักษา และปฏิบัติ 3ส ได้แก่ สะสาง สะดวก และ
สะอาดให้ดีตลอดไป    

 สร้างนิสัย (ฝึกให้เป็นนิสัย) คือ การรักษาและปฏิบัติ 4ส หรือสิ่งที่กําหนดไว้แล้วอย่างถูกต้อง
จนติดเป็นนิสัย 

ปฏิบัติตามข้อกําหนดดังนี ้
๑. ให้ นนร. ที่ทําปฏิบัติการเรียบร้อยล้างทําความสะอาด เครื่องมืออุปกรณ์ และเครื่องแก้วตาม

หลักการดูแลรักษาที่ถูกต้อง 

๒. ให้ นนร. จัดเก็บใส่ตะกร้ามาตรวจความเรียบร้อย จํานวน กับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 

๓. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการดูแลทําความสะอาด ความพร้อมใช้แล้วเก็บเขา้ที่ 

๔. ถ้าเคร่ืองมืออุปกรณ์ และเคร่ืองแก้ว มีการชํารุดหรือเสียหายให้ดําเนินการตามระบบ 

 



๘ 
 

ขั้นตอนท่ี ๘. การบันทึกการใช/้ความสิ้นเปลืองเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องแก้ว และสารเคมี 
 บันทึกลงในแบบการใช้ห้องปฏิบัติการ 
 เบิกอุปกรณ์เครื่องแก้ว และสารเคมีตามวงรอบการเบิกจ่ายตามแบบใบเบิกสารเคม ี
 ตรวจสอบสารเคมีที่เหลือ โดยจัดทําเป็นรายงานความส้ินเปลือง เพ่ือประมาณการสําหรับการสั่งซื้อ

ครั้งต่อไป 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙ 
 

 
ปฏิทินและแผนการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ เคมี สกศ.รร.จปร. : ด้านการจัดการเรยีนการสอน 

ลําดับที ่ ช่วงเวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ก่อนเปิดภาคเรียน 

(เม.ย./ก.ย.) 

ประสานงานอาจารย์ผู้สอน ประจํา
ห้องปฏิบัติการ 

 

2 ก่อนเปิดภาคเรียน 

(เม.ย./ก.ย.) 

วางแผนเตรียมปฏิบัติการ
จัดทําปฏิทินการใช้
ห้องปฏิบัติการ 

ประจําห้อง 

ปฏิบัติการ 

 

3 ก่อนเปิดภาคเรียน 

(เม.ย./ก.ย.) 

สํารวจตรวจสอบเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ เครื่องแก้ว และ

สารเคม ี

ประจําห้อง 

ปฏิบัติการและ
เจ้าหน้าที่

ห้องปฏิบัติการ 

 

4 ระหว่างเปิดภาคเรียน 

(พ.ค.-ส.ค./ก.ย.-ธ.ค.) 

จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ 
เครื่องแก้ว และสารเคม ี

ประจําห้อง 

ปฏิบัติการและ
เจ้าหน้าที่

ห้องปฏิบัติการ 

 

5 ระหว่างเปิดภาคเรียน 

(พ.ค.-ส.ค./ก.ย.-ธ.ค.) 

ทดสอบปฏิบัติการก่อน   
ลงมือปฏิบัติการ  

( Lab. Test) 

อาจารย์ผู้สอน/
ประจําห้อง 

ปฏิบัติการ 

 

6 ระหว่างเปิดภาคเรียน 

(พ.ค.-ส.ค./ก.ย.-ธ.ค.) 

ตรวจสอบเคร่ืองมืออุปกรณ์
หลังใช้งาน 

เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ 

 

7 ระหว่างเปิดภาคเรียน 

(พ.ค.-ส.ค./ก.ย.-ธ.ค.) 

เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ 
เครื่องแก้ว และสารเคมี
สําหรับทําปฏิบัติการ     

ให้เหมาะสมกับจํานวนกลุ่ม
ของ นนร. 

ประจําห้อง 

ปฏิบัติการและ
เจ้าหน้าที่

ห้องปฏิบัติการ 

 

8 หลังปิดภาคเรียน 

(ส.ค./ม.ค.) 

สรุปรายงานผลการ
ดําเนินการเมื่อปิด
ปฏิบัติการแล้ว 

ประจําห้อง 

ปฏิบัติการ 

 

 

 

 



๑๐ 
 

บรรณานุกรม 
๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุร,ีสํานักวิทยบริการ,หลักการจัดการ รหัสวิชา 05-310-901 

สาขาบริหารธุรกิจหน่วยที่ 13 การประสานงาน 

๒. DOC เทคนิคการประสานงาน 
https://www.Anamai,moph.go.th/ewtadmin/ewt/osc_eng/…./technic_co.doc 

๓. คู่มือปฏิบัติงานของนักวิทยาศาสตร์ [อินเตอร์เนต]คู่มือปฏิบัติงาน scifst by คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมอย._issuu_file [เข้าถึงเมื่อ  10 ก.พ. 2561] เข้าถึงได้จาก
https://issuu.com/37324/docs__a41c345456c95b 

๔. แนวทางปฏิบัติงาน [อินเตอร์เนต] สรุปรายการคู่มือปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร[เข้าถึงเมื่อ10 ก.พ. 2561] เข้าถึงได้จาก
https://www.sc.su.ac.th/sc_new/ga2554/sc7_2_4-1pdf. 

๕. คู่มือปฏิบัติงาน [อินเตอร์เนต] คู่มือปฏิบัติงาน (work Manual) สวนดุสิตโพล-มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
[เข้าถึงเมื่อ 10 ก.พ. 2561] เข้าถึงได้จาก https://www.suandusitpoll.dusit.ac.th/KB/wp-
content/uplonds/2016/คู่มือปฏิบัติงานpdf 

 

 

 

 

 
 

 



๑๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

  



๑๕ 
 

ขั้นตอนท่ี ๒. การประสานงานอาจารยผูสอน (เอกสารประกอบการสอน) 

 

ขั้นตอนท่ี ๓. การเขียนรายงานการใชหองปฏิบัติการ 

 



๑๖ 
 

ขั้นตอนท่ี ๔. การเตรียมปฏบิัติการ(เจาหนาท่ีหองปฏิบตัิการ) 

 

 

ขั้นตอนท่ี ๕. การทดสอบกอนลงมือปฏิบตัิการ 

            

 



๑๗ 
 

ขั้นตอนท่ี ๖. การลงมือปฏิบตัิการตามแผนการทดลองของนนร. 

 

 

ขั้นตอนท่ี ๗. การจัดเก็บเครื่องมือเครื่องแกวสารเคมีหรือสารละลายเม่ือทําการทดลองเสร็จ 
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