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“เพื่อนสนิท” 

ในการจดัการและปฏิบตัิงานในหอ้งปฏิบตักิาร 603 

 (ปี 2555 ฉบบัปรบัปรุง ครั้งท่ี 3) 

 

 

 

ขอ้ควรระวงัส าหรบัการมี “เพื่อนสนิท” 

“หา้มท้ิง” 

“หา้มเบ่ือ” 

“หา้มนอกใจ” 

“ดแูล เขา้ใจ และปฏบิติัตามอยูเ่สมอ” 

 

 

 

 

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร ์

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
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ที่มาและความหมายของ “เพื่อนสนิท” 

“เพื่อนสนิท” จดัท าขึ้ นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัเพื่อการจดัการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการส าหรับนิสิตปริญญาตรี ปี 3  

และ ปี 4 และความปลอดภยัในการปฏิบัติการของผูเ้กี่ยวขอ้ง ในปี 2555 ซ่ึงไดป้รับปรุงมาจากตน้ฉบับของคู่มือนิสิต

ปริญญาตรี ในการใชห้อ้งปฏบิติัการ 603 ปี 2551 โดย รศ.ดร.สุกญัญา สุนทรส เป็นผูร่้างตน้ฉบบั และ “เพื่อนสนิท” ปี 
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1. ผูเ้ก่ียวขอ้งกบั “เพ่ือนสนิท” 

1.1 นกัวิทยาศาสตร ์          คุณก าธร         หอ้ง 605       โทร.  85427   

        คุณอารยา     หอ้ง 504      โทร.  85415 

1.2 เจา้หนา้ทีห่อ้งปฏิบตัิการ     คุณศุภโชค          หอ้ง 517      โทร.  85421                           

1.3 อาจารยผ์ูด้แูลหอ้งปฏิบตักิาร ผศ.ดร.นุชนาถ วุฒิประดิษฐกุล หอ้ง 724       โทร.  85439 

    ผศ.ดร.เสาวรตัน์ จนัทะโร  หอ้ง 615/3    โทร.  85431 

1.4 อาจารยใ์นรายวิชาปฏิบตักิาร ปี 3 และ ปี 4 ทุกทา่น 

1.5 นิสิตปริญญาตรีชีวเคมี  ปี 3 และ ปี 4 ที่เขา้ท าปฏิบตักิารในหอ้ง 603 ทุกคน 

 

2. การลงทะเบียนของนิสิตเพื่อเขา้ใชห้อ้งปฏิบตัิการ 

 

สปัดาหท์ี่ 1  

ภาคการศึกษาตน้  

1. ประกาศรายช่ือนิสิต  นิสิตปริญญาตรี ปีท่ี 2, 3 และ 4 ท าประกาศรายช่ือนิสิต 

(หรือตรวจสอบ-ซ่อมแซมประกาศรายช่ือนิสิตท่ีเคยท าไวใ้นภาคการศึกษาท่ีผ่าน

มาใหส้มบรูณ)์ 

ขั้นตอน:  1.1 หวัหน้าชั้นปี ขอรายช่ือนิสิตจากธุรการภาควชิาฯ 

1.2 นิสิตทั้งชั้นปี ช่วยกนัท าป้ายประกาศรายช่ือ จ านวน 2 ชุด แต่ละชุด  

ประกอบดว้ย  ช่ือ-นามสกุล   เลขประจ าตวันิสิต  

และรปูถ่ายหน้าตรงขนาด 1 น้ิว 

1.3 ติดป้ายประกาศรายช่ือหน้าหอ้งปฏบิติัการ 603 และ หน้าหอ้ง

คอมพิวเตอรช์ั้น 5 (หอ้ง 518) 

2. สอบบทเรียนเคมีและความปลอดภยั นิสิตปริญญาตรี ปี 3 เขา้เรียนบทเรียน 

“เคมีกบัความปลอดภยั ตอนท่ี 1 อุบติัเหตุและการป้องกนัอนัตรายใน

หอ้งปฏบิติัการ: แนวปฏบิติัทัว่ไป” ท่ี 

http://www.chemsafety.research.chula.ac.th พรอ้มน าหนังสือรบัรองวา่ผ่านการ

ทดสอบความรูเ้บ้ืองตน้ ส่งใหนั้กวิทยาศาสตรป์ระจ าหอ้ง 

ก าหนดสง่ ก่อนเขา้ปฏบิติัการในการเรียนหวัขอ้แรกของวิชาปฏบิติัการ 

หมายเหต:ุ นิสิตท่ีไม่มีช่ือและรปูถ่ายในประกาศ หรือไม่ไดผ่้านการสอบบทเรียนเคมี

และความปลอดภยั จะไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ปฏบิติัการ 

สปัดาหท์ี่ 2 

ภาคการศึกษาตน้  

การติดตามการด าเนินการโดย นกัวิทยาศาสตร ์ นักวิทยาศาสตร ์ติดตามความ

สมบรูณข์องประกาศรายช่ือนิสิตและหนังสือรบัรองการผ่านความรูเ้บ้ืองตน้ และสรุป

เป็นเอกสาร เพื่อรายงานอาจารยผ์ูด้แูลหอ้งปฏบิติัการ  

สปัดาหท์ี่ 3 

ภาคการศึกษาตน้  

การตรวจสอบผลการด าเนินการโดยอาจารยผ์ูด้แูลหอ้งปฏิบตัิการ ตรวจสอบตาม 

checklist_นิสิต_1 (หน้า 11) 
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 3. Custodians 

 

นิสิตชั้น ปี 3 ทุกคน ตอ้งฝึกการดแูลเคร่ืองมือวิทยาศาสตร ์โดยท าหน้าท่ีเป็นผูด้แูลเคร่ืองมือ หรือ Custodian ใน

หอ้งปฏบิติัการ 603 อยา่งน้อยท่ีสุด คนละ 1 เคร่ือง มีหน้าท่ีดงัน้ี 

 

สปัดาหท์ี่ 1 

ภาคการศึกษาตน้  

1. การแนะน า “เพื่อนสนิท” โดยอาจารยผ์ูด้แูลหอ้งปฏบิติัการน าเสนองานท่ีเกี่ยวกบั
นิสิตใหเ้พื่อนร่วมชั้นรบัทราบ ในชัว่โมงแรกของรายวิชาปฏบิัติการ 

2. การขอบญัชีรายช่ือเครื่องมือ หวัหน้าชั้นปี ขอบญัชีรายการเคร่ืองมือของหอ้ง 

603 จากนักวิทยาศาสตร ์

3. การก าหนด Custodian 

 นิสิต ปี 3 แต่ละคนเลือกชนิดเคร่ืองมือวิทยาศาสตรจ์ากบญัชี เพื่อดแูลตลอด

ปีการศึกษา อยา่งน้อย   1 เคร่ืองมือ (นิสิต 2 คน ท าหน้าท่ี

        ค           518) 

 ติดช่ือ นามสกุล ชั้นปี ปีการศึกษา ของตนลงบนเคร่ืองมือใหช้ดัเจน และ

สะอาดเรียบรอ้ย พรอ้มรบัการตรวจสอบ 

 ศึกษาการท างานของเคร่ืองมือวทิยาศาสตรใ์นความดแูล และวธีิบ ารุงรกัษาท่ี

ถูกตอ้งใหเ้ขา้ใจ พรอ้มท่ีจะแนะน าการใชแ้ก่ผูท่ี้ตอ้งการ 

หนา้ที ่

 ดแูลเคร่ืองมือวิทยาศาสตรแ์ละบริเวณใกลเ้คียงใหส้ะอาดเสมอ 

 เตรียม log book และส่ิงท่ีเกี่ยวขอ้ง ไวข้า้งเคร่ืองมือวิทยาศาสตร ์ดแูลการลง 

log book   (ใหเ้บิก log book จากครปูฏบิติัการ) 

 หากเคร่ืองมือวิทยาศาสตรช์ ารุด ใหล้งรายละเอียดใน log book แลว้จึงกรอก

แบบฟอรม์สัง่ซ่อมส่งใหแ้ก่ นักวทิยาศาสตรใ์นทนัที ติดประกาศลงบน

เคร่ืองมือว่า “ช ารุด แจง้ นักวิทยาศาสตรแ์ลว้ ลงช่ือผูแ้จง้ และ ลงวนัท่ีแจง้” 

สปัดาหท์ี่ 2 

ภาคการศึกษาตน้  

การตรวจสอบการด าเนินการโดย นกัวิทยาศาสตร ์ตรวจสอบความสมบรูณข์อง

รายช่ือ Custodian และรายงานอาจารยผ์ูดู้แลหอ้งปฏบิติังาน 

สปัดาหท์ี่ 3 

ภาคการศึกษาตน้  

การตรวจสอบผลการท างานโดยอาจารยผ์ูด้แูลหอ้งปฏิบตัิการ ตรวจสอบตาม 

checklist_นิสิต_1 (หน้า 11) 

สปัดาหส์ุดทา้ยของการ

เรียนวิชาปฏิบตัิการ 

ท าความสะอาด นิสิต ปี 3    คน       น   ค                       

    ค                     

สปัดาหท์ี่ 1-2 หลงัปิด

ภาคประจ  าปีการศึกษา 

การตรวจสอบเครื่องมือและรายงานผลการตรวจสอบโดย นกัวิทยาศาสตร ์

 ตรวจสอบเคร่ืองมือตามคู่มือการตรวจสอบ  

 รายงานผลการตรวจสอบท่ีอาจารยผ์ูด้แูลหอ้งปฏบิติัการ 

 ลกัษณะรายงานม ี2 แบบ คือรายงานการตรวจสอบแต่ละเคร่ือง และรายงาน

สรุป (ใชไ้ด ้หรือไชไ้ม่ไดก้ี่เคร่ือง)   
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สปัดาหท์ี่ 3-4 หลงัปิด

ภาคประจ  าปีการศึกษา 

การสง่รายงานสรุปไปยงัภาควิชา โดยอาจารยผ์ูด้แูลหอ้งปฏิบตัิการ อาจารยฯ์ 

สรุปผลการตรวจสอบ เสนอหวัหน้าภาคฯ พิจารณาซ่อมแซม/ซ้ือเพิ่มเติม/จดัจ าหน่าย

ต่อไป  

(ใช ้Check List_3 ส าหรบัหอ้งปฏบิติัการ 603 หรือ 504 ในหน้า 13-16) 
 

4. ตูป้ฏิบตัิการ 

 

สปัดาหท์ี่ 1 ของวิชา

ปฏิบตัิการหวัขอ้แรก 

 

นิสิตปี 3 ทุกคน 

1. เบิกกุญแจตูป้ฏบิติัการจากเจา้หน้าท่ีหอ้งปฏบิติัการ คนละ 1 ตู ้ 

2. ช าระคา่ประกนักุญแจตูป้ฏบิติัการกบันักวิทยาศาสตร ์คนละ 50 บาท  

3. ตรวจรายการเคร่ืองแกว้ในตูใ้หต้รงกบับญัชีเคร่ืองแกว้ ท่ีไดร้บัแจก 

4. ติดช่ือของนิสิตลงหน้าตูป้ฏบิติัการทนัที ใหช้ดัเจน พรอ้มรบัการตรวจสอบ 

สปัดาหท์ี่ 3 

ภาคการศึกษาตน้  

การตรวจสอบตูป้ฏิบตัิการโดยอาจารยผ์ูด้แูลหอ้งปฏิบตัิการ อาจารยฯ์ ตรวจสอบ

ความสะอาดเรียบรอ้ยของตูป้ฏบิติัการ ตาม checklist_นิสิต_1 (หน้า 11) 

 

หมายเหต:ุ อาจารยผ์ูส้อนวชิาปฏบิติัการ สามารถตรวจสอบตูแ้ละโต๊ะปฏบิติัการได้

ตลอดเวลา ผลการตรวจสอบจะเป็นสว่นหน่ึงของคะแนนในรายวิชาปฏิบตัิการ 

วนัสุดทา้ยเมื่อส้ินภาค

การศึกษา 

การคืนกุญแจตูป้ฏิบตัิการ และรบัเงินมดัจ  าคืน หากนิสิตน ากุญแจตูม้าคืนใน

สภาพปกติก็จะไดร้บัค่าประกนักุญแจคืน (50 บาท) และหากเคร่ืองแกว้ท่ีอยูใ่นตูไ้ม่

ครบตามรายการ นิสิตตอ้งจ่ายค่าของเสียหายท่ี นักวิทยาศาสตร ์

 

5. ขอ้ปฏิบตัทิัว่ไปในหอ้งปฏิบตักิาร 

 

 นิสิตทุกคนมีหน้าท่ีรกัษาความสะอาดของหอ้งปฏบิติัการในส่วนรวม และโตะ๊-ตูป้ฏบิติัการของตนเอง  

 เขา้ปฏิบัติการตรงต่อเวลา (“มาสาย” คือเขา้สายเกิน 15 นาที “มาสายเกิน 30 น   ” 

ถื    น           น นิสิตจะถูกหกัคะแนนจาก Attendance ของวิชาปฏบิติัการ) 

 ปฏบิติัตนใหถู้กตอ้งตามระเบียบ และมีความรบัผิดชอบตลอดเวลาในการท าปฏบิติัการ 

 อ่านวิธีการท าปฏบิติัการก่อนเขา้เรียน และตั้งใจฟังการอธิบายในหอ้งเรียน อาจารยอ์าจสอบยอ่ยเมื่อใด

ก็ได ้

  หา้มจบัเคร่ืองมือ และสารเคมีใด ๆ ในหอ้งปฏิบติัการเมื่อเขา้มาครั้งแรก จนกว่าจะไดร้บัการสอนหรือ

แนะน าวิธีการใชท่ี้ถูกตอ้ง  

 ท าปฏิบติัการท่ีอาจารยป์ระจ าปฏิบติัการมอบหมายเท่าน้ัน หา้มท าการทดลองอื่น ๆ นอกเหนือจากท่ี

มอบหมาย  

 หา้มรบัประทานอาหาร ขนม ด่ืมเคร่ืองด่ืม หรือเคี้ ยวหมากฝรัง่ในหอ้งปฏบิติัการ   

 หา้มสบูบุหร่ี 
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 หา้มใชเ้คร่ืองแกว้ในหอ้งปฏบิติัการใส่อาหารหรือเคร่ืองด่ืม 

 หา้มวิ่งเล่นหรือส่งเสียงดงั ในหอ้งปฏบิติัการ  

 ดแูลบริเวณท าปฏบิติัการใหส้ะอาดเสมอ 

 ท้ิงของเสียพวกสารเคมีใหถู้กตอ้งตามท่ีหอ้งปฏบิติัการก าหนด  

 หา้มท้ิงของเสียสารเคมีอนัตรายลงในระบบน ้าสุขาภิบาลเด็ดขาด  

 อ่านฉลากและการใชเ้คร่ืองมือใหล้ะเอียดก่อนใช ้ 

 พยายามอย่าใหม้ือแตะใบหน้า ตา ปาก และร่างกายขณะท าปฏิบัติการ และลา้งมือดว้ยสบู่และน ้าทุก

ครั้งหลงัเสร็จปฏบิติัการ  

 ตั้งใจท าปฏบิติัการของตนเอง ไม่ไปยุง่เกี่ยวกบักลุ่มปฏบิติัการอื่น  

 ศึกษาบริเวณหรือท่ีวางเคร่ืองมือดแูลความปลอดภยั เช่น ถงัดบัเพลิง ทางหนีไฟ และหอ้งน ้า เป็นตน้ 

 ไม่ใจลอย ระมดัระวงัและตั้งใจในการท าปฏบิติัการเมื่อท างานกบัสารเคมีเสมอ  

 ศึกษาระบบการจดัการอุบติัภยัจากสารเคมี หรือเพลิงใหม ้ 

 หากเกิดอุบติัเหตุ ไม่ควรต่ืนตกใจ 

 หลีกเล่ียงการสวม contact lenses ในหอ้งปฏบิติัการ  

 แต่งกายใหเ้หมาะสม รองเทา้ปิดเทา้มิดชิด และรวบผมใหเ้รียบรอ้ย  

 สวมเส้ือคลุมปฏบิติัการทุกครั้ง และสวมแว่นตานิรภยัทุกครั้ง 

 เจา้หน้าท่ีหอ้งปฏบิติัการ จะเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศในเวลาเชา้ และจะเปิดเคร่ืองปรบัอากาศเมื่อ

เร่ิมรายวิชาปฏบิติัการ หากนิสิตมาท าปฏบิติัการนอกเวลาท าการ และท างานน้อยคน ไม่อนุญาตใหเ้ปิด

เคร่ืองปรบัอากาศ ทั้งน้ีเพื่อประหยดัพลงังาน 

 

6. การเขา้ท าปฏิบตัิการ 

6.1  เวลาเรียน 

 นิสิตท่ีเขา้เรียนน้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชาปฏบิติัการหน่ึงๆ (รวมชัว่โมง

บรรยายและชัว่โมงปฏบิติัการ) ภาควิชาจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้สอบ ในรายวิชาปฏบิติัการน้ันๆ 

 นิสิตตอ้งเป็นผูต้รงต่อเวลา เขา้เรียนตรงตามเวลา อาจารยผ์ูส้อนรายวิชาปฏบิติัการจะตรวจเช็คการ

เขา้เรียนของนิสิต ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของคะแนน attendance  

 หากนิสิตขาดเรียนโดยไม่แจง้อาจารยผ์ูส้อน อาจารยจ์ะลดคะแนน attendance, performance ลง

ตามสัดส่วนของเวลาท่ีเขา้เรียน และหากขาดทั้งหมดในหวัขอ้หน่ึงๆ จะไดค้ะแนนศูนย ์ ส าหรับ

รายงานในหวัขอ้น้ันดว้ย 

 หากนิสิตไม่สามารถเขา้ปฏิบัติการไดต้อ้งแจง้อาจารยผ์ูส้อนรายวิชาปฏิบัติการ  ซ่ึงผูส้อนอาจ

พิจารณาการใหค้ะแนน attendance performance ตลอดจนการอนุญาตใหส่้ง report จากสดัส่วน

ของจ านวนเวลาท่ีขาดเรียนต่อเวลาปฏบิติัการทั้งหมด 

 นิสิตตอ้งเตรียมตัวศึกษาส่ิงท่ีจะตอ้งท าในวนัน้ันๆก่อนเขา้ท าปฏิบัติการ อาจารยผ์ูส้อนรายวิชา

ปฏบิติัการอาจจดัสอบยอ่ยโดยไม่ตอ้งเตือนล่วงหน้า  
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6.2  การเบิกสารเคมี 

 นกัวิทยาศาสตร ์จะจดัสารเคมีไวใ้หท้ี่โตะ๊กลาง เมื่อนิสิตน าไปใชเ้สร็จแลว้ใหค้ืนขวดสารเคมีไวท่ี้

เดิมทนัที 

 สารเคมีที่ไม่อยูท่ี่โตะ๊กลาง เช่นสารท่ีเก็บไวใ้นตูเ้ย็น ใหนิ้สิตเบิกท่ี นักวิทยาศาสตร์ ภายในชัว่โมง

แรกของการท าปฏิบัติการในวนัน้ัน โดยลงนามการเบิกไวใ้นสมุดเบิกสารเคมี เมื่อแบ่งสารไปใช้

เสร็จแลว้ตอ้งคืนขวดสารในทันที พรอ้มใหค้รูปฏิบัติการ/นักวิทยาศาสตร์ ลงนามรบัในสมุดเบิก

ดว้ย นิสิตท่ีไม่คืนสาร หรือไม่ไดร้บัการยืนยนัการคืนจากครูปฏิบติัการ/นักวิทยาศาสตร ์ ถือว่ายงั

ครอบครองสารน้ันๆ อยู ่เมื่อส้ินสุดภาคการศึกษาตอ้งรบัผิดชอบค่าสารเคมีท่ีเบิกไป  

หมายเหตุ: เวลาการเบิกสารเคมีจากเจา้หน้าท่ีนักวิทยาศาสตร ์ จะท าการแจง้ใหท้ราบอีกครั้ง กรณีท่ี

สารเคมีขวดใดหมด ใหน้ าขวดท่ีหมดกลับมาวางในบริเวณท่ีจัดไวใ้ห ้หรือน าฉลากสติกเกอร์บนขวดสารเคมี

กลบัมาคืน 

 

6.3  การเตรียมและการก าจดัสารละลาย นิสิตตอ้งปฏบิติัดงัน้ี 

1. ศึกษาขอ้มูลของสารเคมีนั้นใหช้ดัเจน โดยเฉพาะในดา้นความเป็นพิษและอนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้ นจาก

การจดัการไม่ถูกตอ้งจากเอกสาร Material Safety Data Sheet (MSDS) และปฏบิติัตามอยา่งเคร่งครดั 

 

2. บรรจสุารละลายท่ีเตรียมข้ึนในภาชนะท่ีเหมาะสม หากเป็นสารกดักร่อน ภาชนะท่ีใชต้อ้งทนต่อการ

กดักร่อนของสารละลายน้ันๆ หา้มใชข้วดบรรจุน ้าด่ืมท่ีขายอยู่ทัว่ไปมาบรรจุสารละลายโดยเด็ดขาด 

เพราะไม่ทนต่อการกดักร่อน  

 

3. การติดฉลากขา้งขวดสารเคมีที่เตรียม ใชฉ้ลากท่ีวางไวข้า้งเคร่ืองชัง่ระบุรายละเอียดของสารละลายท่ี

เตรียมลงบนขวด (ดงัภาพหน้าท่ี 8) ทั้งน้ี เพื่อความปลอดภยัต่อการส่งก าจดัต่อไป 

 

4. ในทุกปฏิบัติการนิสิตตอ้งท้ิงของเสียเน่ืองจากสารเคมีลงในขวดท่ีครูปฏิบตัิการจดัหาไวใ้หเ้ท่านั้น 

ซ่ึงครปูฏบิติัการจะน าไปจดัประเภทของเสียและ/หรือส่งก าจดัต่อไป 

 

5. การท้ิงสารละลายท่ีเตรียมไว ้เมื่อส้ินสุดปฏิบติัการในแต่ละเร่ือง เมื่อตอ้งการท้ิงสารเคมีดงักล่าวท่ี

เตรียมไว ้นิสิตตอ้งเขยีนตวัอกัษร  “W” (ย่อจาก waste) ลงในฉลาก แลว้น าขวดไปวางไว ้ณ ท่ีวางของ

เสียท่ีจดัไปไวใ้ห ้
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ส าหรบัตดิขวด reagent 

ช่ือ reagent…………………………………………………………………………………….. 

ส่วนประกอบและความเขม้ขน้ …………………………………………………………........................... 

………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ช่ือผูเ้ตรียม…………………………………………                   

ช่ือวชิา…………………………………………………. 

วนัท่ีเตรียม………………………………………… 

 

 

  

ภาพแสดงฉลากติดขวดสารเคมีที่เตรียมไวใ้ชใ้นการท าปฏิบตัิการ 

 

6.4  การเบิก-คืนเครื่องแกว้ และอุปกรณ ์

 ส าหรบัเครื่องแกว้และอปุกรณท์ี่ไม่ไดอ้ยูใ่นตูป้ฏิบตัิการของนิสิต ใหนิ้สิตเบิกท่ีเจา้หน้าท่ีประจ า

หอ้งปฏบิติัการ ภายในชัว่โมงแรกของการท าปฏบิติัการในวนัน้ัน โดยลงนามการเบิกไวใ้นสมุดเบิก

เคร่ืองแกว้และอุปกรณ ์(เจา้หน้าท่ีฯ จะมีแบบฟอรม์ใบเบิกของใหก้รอก นิสิตตอ้งเก็บส าเนาใบเบิก

ของหน่ึงชุด และเก็บไวใ้นตูป้ฏบิติัการเพื่อยนืยนัเมื่อหมดภาคการศึกษา) 
 

 เม่ือใชเ้สร็จแลว้ตอ้งลา้ง ท าใหแ้หง้ แลว้คืนเครื่องแกว้ / อุปกรณน์ั้นๆทันที พร้อมให้

เจา้หน้าท่ีประจ าหอ้งปฏบิติัการลงนามรบัในสมุดเบิกดว้ย นิสิตท่ีไม่คืนหรือไม่ไดร้บัการยืนยนัการ

คืนจากเจา้หน้าท่ีประจ าหอ้งปฏบิติัการถือว่ายงัครอบครองเคร่ืองแกว้ / อุปกรณน้ั์นๆอยู ่เมื่อส้ินสุด

ภาคการศึกษาตอ้งรบัผิดชอบค่าเคร่ืองแกว้ / อุปกรณท่ี์เบิกไป 

 

 ส าหรบันิสิตปี 4 ที่ท  า senior project ในหอ้งปฏิบตัิการวิจยั ใหม้าเบิกและคืน เคร่ืองแกว้ / 

อุปกรณ ์จากเจา้หน้าท่ีหอ้งปฏบิติัการในลกัษณะเดียวกนั โดยใหเ้บิกในตอนเชา้ 9.00 –10.00 น. 

และ บ่าย 13.00 –14.00 น. (ตามเวลาท่ีนักวิทยาศาสตร์/เจา้หน้าท่ีประจ าหอ้งปฏิบัติการ

สะดวก) 

 

 

6.5  การใชเ้ครื่องมือวิทยาศาสตร ์และ Log Book  นิสิตตอ้งปฏบิติัดงัน้ี 

 หากยงัไม่เคยใช ้หา้มใช ้ใหอ้่านคู่มือ และปรึกษาอาจารยใ์นรายวิชาปฏบิติัการจนเขา้ใจก่อน 

ปฏบิติัตามคู่มือหรือค าแนะน าของอาจารยอ์ยา่งเคร่งครดั 

สง่ก ำจดั ให้เขียน W
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 ลงช่ือและรายละเอียดการท างานใน log book ประจ าเคร่ืองมือทุกครั้งท่ีใชง้าน หากไม่พบ      

log book ใหแ้จง้ครปูฏบิติัการ 

 หา้มเคล่ือนยา้ยเครื่องมือวิทยาศาสตรต์า่งๆ โดยพลการ หากจ าเป็นใหป้รึกษาอาจารยใ์น

รายวชิาปฏบิติัการก่อน 

 รกัษาความสะอาดของเคร่ืองมือ และบริเวณใกลเ้คียง 

 

6.6  การเขียนสมุดบนัทึกปฏิบตักิาร 

นิสิตตอ้งเตรียมสมุดบนัทึกปฏิบัติการในสภาพพรอ้มท่ีอาจารยร์ายวิชาปฏิบัติการตรวจสอบไดต้ลอดเวลา  

โดยจะมีรูปแบบสมุดบนัทึกปฏิบติัการเหมือนกบั “สมุดบนัทึกงานวิจยั” ของคณะวิทยาศาสตร์ ใชบ้นัทึกผลการทดลองท่ี

ถูกตอ้งและครบถว้นขอ้มลู  

ลกัษณะของสมุดบนัทึกปฏิบตัิการ:  

 ใชส้มุดท่ีแข็งแรง เหมาะส าหรับการเก็บขอ้มูลระยะยาว ไม่ใชส้มุดท่ีกระดาษหลุดง่าย หรือเศษ

กระดาษ 

 ใส่เลขหน้าทุกหน้า และเวน้ 4-5 หน้าแรกไวส้ าหรบัท าสารบญั 

 

ขอ้มูลที่ควรบนัทึก (ปรับใชต้ามค าแนะน าการใชส้มุดบันทึกงานวิจยั ของคณะวิทยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั) มีดงัน้ี 

1. หวัขอ้การทดลอง 

2. วตัถุประสงค ์

3. การออกแบบการทดลอง 

4. สารเคมีและอุปกรณท่ี์ใชใ้นการทดลอง 

5. วิธีการทดลอง 

6. ผลการทดลอง 

7. วิเคราะหผ์ล 

8. สรุปผลการทดลอง 

9. เอกสารอา้งอิง 

10. วนัท่ีบนัทึก 

11. ช่ือผูบ้นัทึกและพยาน* (*ในรายวิชาปฏบิติัการ คือ “อาจารยผ์ูคุ้มปฏบิติัการ”)  

12. ควรมีแผนการท างานของทีมงานทุกคน ใส่ไวใ้นสมุดบนัทึกดว้ย (ถา้มี) 
 

ค าแนะน าการจดบนัทึกปฏิบตัิการ (ปรบัใชต้ามค าแนะน าการใชส้มุดบนัทึกงานวิจยั ของคณะวิทยาศาสตร ์

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั) มีดงัน้ี 

1. ใหใ้ชป้ากกาท่ีทนต่อแสงในการบนัทึกเท่าน้ัน หา้มใชดิ้นสอ หรือปากกาหมึกซึมในการบนัทึก 

2. กรณีเขียนผิดหา้มลบโดยใชน้ ้ายาลบค าผิดหรือยางลบ แต่ใหใ้ชป้ากกาขีดฆ่า อธิบายค าผิดน้ัน และ

เซ็นช่ือพรอ้มวนัท่ีก ากบั 
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                        7.  การดูแลหอ้งพกันิสิต 

3. กรณีมีกราฟ รูปวาดท่ีมีการตดัแปะ ใหใ้ชก้าวติดใหแ้น่น มีค าอธิบายประกอบ และเซ็นช่ือ วนัท่ี ก ากบั

บริเวณระหว่างกระดาษสมุด และ กระดาษท่ีน ามาติด 

4. กรณีท่ีมีพื้ นท่ีว่างใหบ้นัทึกต่อไปเลย หรือขดีเสน้ทบัส่วนท่ีไม่ตอ้งการใช ้และหากมีขอ้มลูตามมาภายหลงั

ใหใ้ชก้ารโยงอา้งเลขหน้า 

5. หากใชต้วัยอ่ท่ีไม่ใช่ตวัยอ่มาตรฐาน ใหเ้ขยีนค าเต็มก ากบั และไม่ควรใชค้ าแสลง (Slang) 

6. จดบนัทึกขอ้มลูท่ีเป็นจริง สมบรูณ ์และชดัเจน ท่ีบุคคลอื่นจะสามารถท าการทดลองในงานน้ันได ้

7. ควรหลีกเล่ียงการเขียนแสดงความคิดเห็นของผูท้ าการทดลองน้ัน เช่น ผลการทดลองลม้เหลว ไม่มี

ประโยชน์ หรืออาจจะละเมิดสิทธิบตัรอื่น 

8. หา้มฉีกกระดาษออกจากเล่ม 

9. เซ็นช่ือผูบ้นัทึก และส่งใหอ้าจารยป์ระจ าปฏบิติัการตรวจทุกครั้งหลงัเสร็จสิ้ นปฏิบติัการในวนัน้ันหรือวนั

ถดัไป  

 

6.7  การป้องกนัอุบตัภิยั 

 หา้มสบูบุหร่ีในภาควิชาชีวเคมี 

 ระมดัระวงัในการท างานกบัสารอนัตราย ไวไฟ หรือเป็นพิษ ตามวิธีท่ีระบุไวใ้น MSDS 

 แจง้อาจารยใ์นรายวชิาปฏบิติัการทนัทีท่ีเกิดสถานการท่ีอาจก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ หรือเมื่อเกิด

อุบติัเหตุ 
 

6.8  ค่าของเสียหาย 

 การแจง้ประกาศตรวจเช็คเครือ่งแกว้และอปุกรณ ์ก่อนปิดภาคการศึกษา นักวิทยาศาสตรจ์ะติด

ประกาศใหนิ้สิตมาช าระคา่ของเสียหาย นิสิตจะตอ้งมาติดต่อกบันักวิทยาศาสตรต์ามก าหนดนัด 

(กรณีเดียวกบัตูป้ฏบิติัการ หนา้ 5) 

 การช าระคา่เสียหาย นิสิตท่ีไม่ไดท้ าเคร่ืองแกว้ อุปกรณเ์สียหาย และไม่ไดเ้บิกสารเคมีไป

ครอบครองไว ้จะไดร้บัคา่กุญแจคืนเป็นจ านวน 50 บาท แต่หากบกพร่องในขอ้ใดขอ้หน่ึงขา้งตน้ 

ตอ้งช าระค่าเสียหาย และจะไดร้บัเอกสารใบส าคญัรบัเงินเป็นหลกัฐาน 

 

 

 

 

 หอ้งพกันิสิตปี 3 และปี 4 ภาควชิาชีวเคมี ตั้งอยูช่ั้น 6    ค      บริเวณหนา้ลิฟต ์บริเวณภายใน

หอ้งแบ่งเป็น 3 บริเวณ บริเวณดา้น      น          น       4 บริเวณตรงกลางยเป็นของนิสิตชั้น

ปี 3 และบริเวณดา้นซา้ยเป็นหอ้งรบัประทานอาหารของนิสิตบณัฑิตศึกษา 

 นิสิตทุกคนตอ้งแบ่งเวรท าความสะอาดและดแูลความเรียบรอ้ยของหอ้งพกัอยา่งสม า่เสมอ 

 อาจารยผ์ูด้แูลหอ้งพกันิสิต (อาจารยฝ่์ายกิจการนิสิต) สามารถตรวจติดตามความสะอาดภายใน

บริเวณท่ีนิสิตรบัผิดชอบ ตาม check list_นิสิต_2 (หน้า 12)   
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Check list_นิสติ 1 ช่ือผู้ตรวจ………………….…………………………..วนั-เวลำตรวจ…………………………….. (ใช้ตรวจครัง้แรกในสปัดำห์ที่ 3 ของกำรเปิดภำคกำรศกึษำ) 
รำยกำร ผลกำรตรวจ หมำยเหต ุ

ลงทะเบียนของนิสติ   
     ประกำศรำยช่ือนิสติ   
     หนงัสอืรับรอง “เคมกีบัควำมปลอดภยั”   
Custodians เคร่ืองมือ   
     ช่ือผู้ดแูลเคร่ืองมือ   
     Log book   
     ควำมสะอำด   
     แบบฟอร์มสัง่ซอ่ม   
ตู้-โต๊ะปฏิบตัิกำร   
     ช่ือนิสติบนโต๊ะ lab   
     ควำมสะอำด   
ห้องปฏิบตัิกำร   
     ตู้ เย็น   
     น ำ้กลัน่   
     เคร่ืองปรับอำกำศ   
     ตู้ควนั   
     ประกำศหน้ำห้อง   
     ที่วำง reagent สว่นกลำง   
     ที่วำงขวดสำรเคมี / waste   
     ควำมสะอำดโดยรวม   
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Check list_นิสติ 2                 
รำยกำร ผลกำรตรวจ 1 Dead 

line 
ผู้ตรวจ/วนัตรวจ 1 ผู้ตรวจ/วนัตรวจ 2 ผู้ตรวจ/วนัตรวจ 3 หมำยเหต ุ

ห้องพกันิสติ       
ตำรำงเวร หน้ำห้องพกั       
ควำมสะอำดในห้องพกั       

มูล่ี ่       

เศษอำหำร       

ตู้ เย็น       

เคร่ืองกรองน ำ้       

อำ่งล้ำงมือ       

แบบฟอร์มซอ่มครุภณัฑ์ช ำรุด        

นิสติร่วมกนัท ำควำมสะอำด

ใหญ่ทกุก่อนปิดภำคเรียน และ

ทกุเปิดเทอม 

      

อื่นๆ       

เพิ่มเติม : ให้เวรห้องพกัดแูลควำมสะอำดประตหูน้ำห้อง และจดักำรกบัประกำศหน้ำห้องด้วย 
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Check List 3 ส ำหรับห้องปฏิบัตกิำร........ส ำหรับก่อนเปิดภำค           ช่ือผู้ตรวจ……………………………วันท่ีตรวจ..…..เดือน………. พ.ศ………. 
 

หัวข้อ / รายการเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

ผู้รับผดิชอบ 

การใช้งาน 

ผู้รับผดิชอบ 

ความสะอาด 

ผลการตรวจสอบ 

ใช้งานได้ 
(จ านวน) 

ใช้งานไม่ได้ 
(จ านวน)  

สะอาด ไม่สะอาด หมายเหตุ 

1. เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ไดแ้ก่      

1.1 ไมโครปิเปต        

1.2 สเปคโตรโฟโตมิเตอร์        

    1.2.1 visible spec        

    1.2.2 uv-vis spec        

1.3 ตาชัง่ และ solution label        

1.4 เคร่ืองวดัความเป็นกรด-ด่าง        

1.5 เคร่ืองป่ันเหว่ียง + ตาชัง่ประจ า        

1.6 water bath        

1.7 stirrer & heater        

   1.7.1 heater        

   1.7.2 stirrer & heater        
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หัวข้อ / รายการเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

ผู้รับผดิชอบ 

การใช้งาน 

ผู้รับผดิชอบ 

ความสะอาด 

ผลการตรวจสอบ 

ใช้งานได้ 
(จ านวน) 

ใช้งานไม่ได้ 
(จ านวน)  

สะอาด ไม่สะอาด หมายเหตุ 

1.7.3 stirrer        

1.8 air pump        

1.9 vortex mixer        

1.10 อ่ืนๆ        

2. อุปกรณ์ประจ าห้องปฏิบติัการ ไดแ้ก่        

2.1 ตูเ้ยน็        

2.2 เคร่ืองปรับอากาศ        

2.3 Refrigerated Incubator        

2.4 ตูค้วนั        

2.5 Lamina flow        

2.6 โสตทศันูปกรณ์        

        

3. น ้าบริสุทธ์ิ        
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หัวข้อ / รายการเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

ผู้รับผดิชอบ 

การใช้งาน 

ผู้รับผดิชอบ 

ความสะอาด 

ผลการตรวจสอบ 

ใช้งานได้ 
(จ านวน) 

ใช้งานไม่ได้ 
(จ านวน)  

สะอาด ไม่สะอาด หมายเหตุ 

3.1. เคร่ืองท าน ้าบริสุทธ์ิ        

3.2. ระบบ Pre-treat 

                               

       

3.3 ขวดบรรจุ        

        

4. สารเคมี        

4.1 บริเวณวางของเหลว        

4.2 บริเวณวางของแขง็        

4.3 บริเวณวางของเสีย        

4.4 อ่ืนๆ        

5. ความสะอาดโดยรวม        

6.อุปกรณ์ดบัเพลิง        

7. อุปกรณ์ปฐมพยาบาล        
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หัวข้อ / รายการเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

ผู้รับผดิชอบ 

การใช้งาน 

ผู้รับผดิชอบ 

ความสะอาด 

ผลการตรวจสอบ 

ใช้งานได้ 
(จ านวน) 

ใช้งานไม่ได้ 
(จ านวน)  

สะอาด ไม่สะอาด หมายเหตุ 

8. ตารางปฏิบติังานของนกัวิทยาศาสตร์ 

และ เจา้หนา้ท่ี 

      

9. อ่ืนๆ        

 

หมำยเหต ุส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ดแูลปฏิบตัิกำร และอำจำรย์ผู้ตรวจ 

1. อำจแนบเอกสำรอื่นเพิ่มเตมิได้ (จ ำนวนเอกสำรโดยรวม เมื่อรวม 2 หน้ำนี ้= ………หน้ำ) 

2. เมื่อตรวจเสร็จแล้ว สง่ส ำเนำให้คณุก ำธร คณุอำรยำและคณุศภุโชค (ห้อง 603) และคณุสมพร คณุธรำ และคณุอรุณ (ห้อง 504) รับทรำบเพื่อด ำเนินกำร  
3. เก็บเอกสำรกำรตรวจสอบไว้ในแฟ้มโครงกำรเตรียมควำมพร้อมห้องปฏิบตัิกำร 504 603 ในห้องปฏิบตัิกำรท่ีทำ่นรับผิดชอบดแูล
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