
1

คู่มือการปฏิบัติงาน 
นักวิทยาศาสาตร์(สาขาจุลชีววิทยา) 
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คำนำ 

 เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ข้าพเจ้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนกวิทยาศาสตร์ ได้ศึกษา

ขั้นตอนการดำเนินงานและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สาขาจุล

ชีววิทยา) ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน

ฉบับนี้แล้ว จะสามารถปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยต่อไป 

นางสาวกรกมล    จันทร์เพียร 

นักวิทยาศาสตร์ (สาขาจุลชีววิทยา) 
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บทที่ 1  

ส่วนนํา  

1. ชื่อหน่วยงาน 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

2. ที่ตั้ง  

 อาคาร 13 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

3. ประวัติความเป็นมาโดยย่อ  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะหนึ่งที่สังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตามที่กระทรวง

ศึกษาธิการขอให้นำความบังคมทูลพระกรุณาว่าวิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยผลิต บัณฑิตในสาขาต่าง ๆ 

เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา จึงเห็นสมควรพระราชทานชื่อวิทยาลัยครูว่า สถาบันราชภัฏ และต่อมาได้รับการจัดตั้งให้

เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547  

 ปี พ.ศ. 2518 คณะวิชาวิทยาศาสตร์จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู  

 ปี พ.ศ. 2529 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ได้ถูกจัดตั้งขึ้น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พระ ราช บัญญัติ

วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ประกอบด้วย 8 ภาควิชา 

ได้แก่ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปภาควิชา คณิตศาสตร์และสถิติ ภาควิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาหัตถศึกษาและ อุตสาหกรรมศิลป์  

 ปี พ.ศ. 2530 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เปิดรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับ อนุปริญญาและระดับ

ปริญญาตรี ระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (อ.วท.) เปิดโปรแกรมวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และโปรแกรมวิชาไฟฟ้า ระดับ

ปริญญาตรี (วท.บ.) เปิดโปรแกรมวิชาพืชศาสตร์กับโปรแกรมวิชา เกษตรศาสตร์  

 ปี พ.ศ. 2532 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เปิดทาการสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชา

คอมพิวเตอร์  

 ปี พ.ศ. 2533 คณะวิทยาศาสตร์ ได้เปิดทาการสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ โปรแกรม วิชาเคมีปฏิบัติ

การและระดับปริญญาตรี  

 ปี พ.ศ. 2534 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เปิดทาการสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเซรามิ

กส์ และเปิดทาการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ค.บ.4 ปี) ในโครงการคุรุทายาท (ระดับมัธยม) จานวน 3 

โปรแกรมวิชา ได้แก่ เกษตรกรรม ฟิสิกส์ และชีววิทยา  
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 ปี พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็น “สถาบันราชภัฏ นครสวรรค์” 

และได้เปลี่ยนจากคณะวิทยาศาสตร์เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 ปี พ.ศ. 2542 เปลี่ยนแปลงการบริหารภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากภาควิชา ซึ่งเดิมเป็น

หน่วยงานหนึ่งของคณะวิชาวิทยาศาสตร์เป็นการบริหารแบบมีคณะกรรมการ โปรแกรมวิชาตามประกาศกระทรวง

ศึกษาธิการ ซึ่งประกาศราชกิจจานุเบกษา ประกาศทั่วไป เล่มที่ 116 ตอนพิเศษ 79 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2542 มีหน้า

ที่หลัก คือ จัดการศึกษาสาหรับบุคลากรและหลังประจาการ วิจัย การบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลป

วัฒนธรรม มีหัวหน้าคณะและคณบดีเป็นผู้บริหารคณะ ตั้งแต่ อดีตถึงปัจจุบัน ดังนี้  

 พ.ศ. 2518 – 2520  นายสุรชาติ ฉัตรสุทธิพงษ์ 

 พ.ศ. 2521 – 2522  นายเกษม ศรีเดิมมา 

 พ.ศ. 2522 – 2524  นายมาโนชญ์ ไวทยกุล 

 พ.ศ. 2525 – 2529  นายวิทยา วาจาบัณฑิตย์ 

 พ.ศ. 2530 – 2533  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป แก้วเหล็ก 

 พ.ศ. 2534 – 2537  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชเนศ คงการค้า 

 พ.ศ. 2538 – 2541  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณ์ คงมี 

 พ.ศ. 2542 – 2544  นายสมชาย พลานนท์ 

 พ.ศ. 2545 – 2547  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป แก้วเหล็ก 

 พ.ศ. 2548 – 2551  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชเนศ คงการค้า 

 พ.ศ. 2551 – 2556  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ทวี 

 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีอภิเดช มงคลปัญญา 

 ปี พ.ศ. 2547 รวมโปรแกรมวิชาชีววิทยาและโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน กลายเป็น

โปรแกรมวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

 ปี พ.ศ. 2548 เปลี่ยนคานาหน้าส่วนราชการในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากโปรแกรมวิชา เป็นภาค

วิชา และจัดโครงสร้างการบริหารใหม่ ประกอบด้วย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอง คณบดีฝ่ายแผนงาน
และพัฒนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
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 ปี พ.ศ. 2549 จัดทาโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 10 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา คณิตศาสตร์ 

สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุขศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์

อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

 ปี พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ประกาศให้มีการแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงาน ของ

มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2549 ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แบ่งหน่วยงาน ดังนี้  

 1. สานักงานคณบดี 

 2. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 

 3. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

 4. ศูนย์วิทยาศาสตร์  

 ปี พ.ศ. 2554 จัดทาโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 10 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา คณิตศาสตร์ 

เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ เทคโนโลยี

มัลติมีเดียและสาธารณสุขศาสตร์  

4. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์  

 ปรัชญา 

  เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

 วิสัยทัศน์  

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้นาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์ นวัตกรรมและ

ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน  

 พันธกิจ  

  1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  2. วิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อถ่ายทอดสู่ท้องถิ่นและอาเซียน 

  3. บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสืบสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระ

ราชดำริ 

  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  
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5. โครงสร้างการบริหารงาน (Administration chart) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 5 

5. โครงสรางการบริหารงาน (Administration chart) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบรหิาร  

รองคณบดี 
ฝายบริหาร/ฝายวิชาการ/ฝายกิจการนักศึกษา 

 

               สํานักงานคณบดี 
กลุมงานบริหารทั่วไป 
- งานธุรการ 
- งานการเงินและพัสด ุ
- งานนโยบายและแผน 
กลุมงานสงเสรมิวิชาการ 
- งานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- งานวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
- งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ 
กลุมงานพัฒนานักศึกษา 
- งานกิจการนักศึกษา 
- งานศิลปวัฒนธรรม 

 

ภาควิชาวิทยาศาสตร 
- สาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป 
- สาขาวิชาเคม ี
- สาขาวิชาชีววิทยาและทคโนโลยี

ชีวภาพ 
- สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถติ ิ

 

ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต                                                                   

- สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 
- สาขาวิชาคหกรรม 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
- สาชาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

 

คณะกรรมการประจํา

คณะ 

ศูนยวิทยาศาสตร 
กลุมงานบริหารศูนยวิทยาศาสตร 
- งานนโยบายและแผน 
- งานพัสดุ 
กลุมงานบริการวิชาการและวิจัย 
- งานบริการวิชาการ 
- งานวิจัย 
กลุมงานประเมินคณุภาพและ

ประชาสมัพันธ 
- งานประกันคุณภาพ 
- งานประชาสัมพันธ 

คณบดี 
 

คณะกรรมการบรหิาร  คณะกรรมการบรหิาร  

หมายเหต ุ1. คณะกรรมการประจําคณะ  ประกอบดวย คณบดี รองคณบดี  หัวหนาสํานักงานคณะ หัวหนาภาควิชา และผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 
             2. คณะกรรมการบริหารภาควิชา ประกอบดวย หัวหนาภาควิชา ผูแทนสาขาวิชา 
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6. แผนภูมิอัตรากำลังตามโครงสร้าง  

6 

 
 

6. แผนภูมิอัตรากําลังตามโครงสราง

คณบดี 
(ผูชวยศาสตราจารยวาที่รอยตรี อภิเดช มงคลปญญา) 

นายชัยวัฒน  ยิ้มชาง 
(รองคณบดีฝายวิชาการ) 

นางสาววิรังรอง แสงอรุณเลิศ                   

(รองคณบดีฝายบริหาร) 
นายวิฑูร  สนธิปกษ 

(รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา) 

ผศ.ดร.ศศิโสพิต  บัวดา 
(หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร) 

ผศ.ภคินี คงสิบ 
(หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต) 

ดร.พีรพัฒน คําเกิด 
(หัวหนาศูนยวิทยาศาสตร) 

นางนิภาพร คําตัน 
(หัวหนาสํานักงานคณบดี) 

นางสาววรชนันท ชูทอง 
(หัวหนากลุมงานพัฒนานักศกึษา) 

- หวัหนาสาขาวิชาฟสกิสและวิทยาศาสตรทั่วไป 
  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาคิน อินทรชิดจุย) 
- หวัหนาสาขาวิชาเคมี 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร    

ธีรการุณวงศ) 
- หวัหนาสาขาชวีวิทยาและเทคโนโลยีชวีภาพ 
  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระยุทธ เตียนธนา) 
- หวัหนาสาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิต ิ
  (นายชม  ปานตา) 

- หวัหนาสาขาวิชาคอมพวิเตอรและเทคโนโลยี   
  สารสนเทศ  (นายคณินณัฏฐ  โชติพรสีมา) 
- หวัหนาสาขาวิชาคหกรรม 
  (นางสาวสิรภัทร สิริบรรสพ) 
- หวัหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
  (ผูชวยศาสตราจารยภคินี  คงสิบ) 
- หวัหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
  (นายอนุวัตน  แสงออน) 

กลุมงานบริหารทั่วไป (นางวัชรี  ไหมทอง – รักษาการหัวหนากลุมงาน) 
- หัวหนางานธุรการ (นางสาววลีรัตน ดวงมหาสอน) 
- หัวหนางานการเงนิและพัสดุ (นางวัชรี  ไหมทอง) 
- หัวหนางานนโยบายและแผน   
 (นางสาวชนติรนันท กลุนาพนัธ – นางวัชร ี ไหมทอง) 
 กลุมงานสงเสริมวชิาการ  
(นางสาวชนิตรนนัท กุลนาพันธ – รักษาการหัวหนากลุมงาน) 
- หัวหนางานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  (นางสาวชนิตรนันท กุลนาพนัธ-นายภาณ ุหอมสุวรรณ) 
- หัวหนางานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(นายอาทิตย แกววงษา) 
- หัวหนางานมาตรฐานและประกันคุณภาพ (นางสุนันทา คงเงิน) 
กลุมงานพัฒนานักศกึษา 
- หัวหนางานกิจการนกัศึกษา  
- หัวหนางานศิลปวัฒนธรรม  
 
 
  

- หวัหนากลุมงานบริหาร 
  - นักวิทยาศาสตร (นางสาวจิรัชฌา ปนนอย) 
- หวัหนากลุมงานวิชาการและวิจยั 
- นักวิทยาศาสตร (นางสาวกรกมล จันทรเพียร) 

- หวัหนากลุมงานประเมินคุณภาพและ

ประชาสัมพันธ 
  - นักวิทยาศาสตร (นายศิริชัย ทวีผล) 
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7. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบ่งส่วนราชการเป็น  

 - สำนักงานคณบดี 

 - ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 

 - ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

  - ศูนย์วิทยาศาสตร์  

ศูนย์วิทยาศาสตร์ แบ่งส่วนงานเป็น 3 กลุ่มงาน คือ 

7 

7. โครงสรางการแบ่งส่วนราชการในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
    แบ่งส่วนราชการเปน  

- สํานักงานคณบดี 
- ภาควิชาวิทยาศาสตร 
- ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต 
- ศูนยวิทยาศาสตร 
 
ศูนยวิทยาศาสตร แบ่งส่วนงานเปน 3 กลุ่มงาน  คือ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยว์ิทยาศาสตร์ 

งานบริหารศูนยวิทยาศาสตร 

 
งานบริการวิชาการและวิจัย กลุมงานประเมินคณุภาพ

และประชาสัมพันธ 

 
- งานนโยบายและแผน 
- งานพัสดุ 

 

- งานบริการวิชาการ 
- งานวิจัย 

 

- งานประกันคุณภาพ 
- งานประชาสัมพันธ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานนักวิทยาศาสตร์ (Job Description)  

ตําแหน่งประเภท   เชี่ยวชาญเฉพาะ 

 ชื่อสายงาน    วิทยาศาสตร์  

ชื่อตําแหน่งในสายงาน   นักวิทยาศาสตร์  

ระดับตําแหน่ง    ปฏิบัติการ  

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบ

หมาย  

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

 1. ด้านการปฏิบัติการ  

  (1) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมดำเนินการวิจัย เผยแพร่ผลงานด้าน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาอุตสาหกรรม  

  (2)  วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ วินิจฉัย ทางวิทยาศาสตร์ของวัตถุ  

ตัวอย่าง สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์วัด เพื่อนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทา ฐานข้อมูลห้อง

ปฏิบัติการ ส่งเสริมพัฒนาห้องปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  

  (3) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ระดับรอง

ลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติ

งานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  

 2. ด้านการวางแผน  

  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การ

ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด  

 3. ด้านการประสานงาน  

  (1) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้  
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  (2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

 4. ด้านการบริการ  

  (1) ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 

รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่

เป็นประโยชน์  

(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 

เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบ ข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่

เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน 

หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ  

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

 1. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา หรือใน สาขาวิชาที่

เกี่ยวข้อง  

 2. ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา หรือใน สาขาวิชาที่

เกี่ยวข้อง  

 3. ได้รับปริญญาเอก หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา หรือ ในสาขาวิชา

ที่เกี่ยวข้อง  

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง  

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และระดับสมรรถนะที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่ง ระดับ 3 คือ สามารถทำได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  
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บทที่ 2  

งานนักวิทยาศาสตร์  
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บทที่ 2 

 งานนักวิทยาศาสตร์  

1. ขอบข่ายงาน 

 การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ทราบและเข้าใจขั้นตอน รวมทั้งระบบของ

การปฏิบัติงานในสายงานนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมงานหลากหลาย ได้แก่ งานควบคุม ดูแลเครื่องมือ และ

อุปกรณ์การทดลอง ในห้องปฏิบัติการ งานจัดซื้อ - จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์การทดลอง งานซ่อมแซมเครื่องมือครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์ การตรวจมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และงานอื่น ๆ โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถทำหน้าที่ของตนเองตามสาย

งานได้อย่าง ถูกต้อง  

2. บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์  

 1. ดร.พีรพัฒน์ คำเกิด   หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์  

 2. หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 

 3. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและวิจัย 

 4. หัวหน้ากลุ่มงานประเมินคุณภาพและประชาสัมพันธ์  

 5. นางสาวจิรัชฌา ปั้นน้อย นักวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาเคมี) 

 6. นางสาวกรกมล จันทร์เพียร  นักวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาจุลชีววิทยา) 

 7. นายศิริชัย ทวีผล   นักวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาฟิสิกส์)  

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (งานนักวิทยาศาสตร์)  

 1) งานควบคุม ดูแลเครื่องมือ และอุปกรณ์การทดลอง ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

 2) งาน จัดซื้อ - จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์การทดลอง และวัสดุสำนักงานสาขาวิชาชีววิทยา 

  3) งาน จัดซื้อ - จัดจ้าง (ซ่อมแซม) เครื่องมือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

  4) การตรวจตัวอย่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนทางด้านจุลชีววิทยา (ประเภทอาหาร)  
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ตำแหน่ง    :  นักวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา)  หน่วยงานสังกัด : ศูนย์วิทยาศาสตร์  

1) งานสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์  ควบคุมตรวจสอบการเตรียม

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนซึ่งอยู่ในความดูแล 

2) ช่วยสนับสนุนการสอนและให้คำแนะนำการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ตามที่อาจารย์ผู้สอนประสานขอ

ใช้บริการ ให้เป็นไปตามระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด 

3) สำรวจ  ตรวจสอบ  จัดระบบระเบียบห้องปฏิบัติการเครื่องมือ  ให้คำแนะนำการใช้งานอย่างถูกวิธี  เมื่อมี

การประสานขอใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจำหน่วยงาน 

4) จัดทำสมุดบันทึกการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

5) จัดทำรายงานเพื่อการจัดหาทรัพยากร  วัสดุและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จัดซื้อ-จัดจ้าง  การปฏิบัติ

งานที่มีอุปสรรค  เป็นปัญหา  นำเสนอความเห็นเพื่อการปรับปรุง  แก้ไข  ระบบงานเครื่องมือที่รับผิดชอบ 

6) ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวก  ในกรณีที่มีตัวแทนบริษัทมาทำการซ่อมแซมเครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ 

7) ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบ  วิเคราะห์  ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ 

8) จัดทำรายงานและสรุปผลการตรวจสอบ  การวิเคราะห์  การทดสอบทางเคมีเบื้องต้น  ตามโครงการตรวจ

วิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชุน (มผช.) 

9) เขียนผังการปฏิบัติงานในหน้าที่  แสดงเป็นลำดับขั้นตอนการปฏิบัติและระบุเวลาในแต่ละขั้นตอนอย่าง

ชัดเจน 

10)  งานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณี ๆ  ไป 
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รายละเอียดขอบข่ายงานประจำ 

รายการ รายละเอียดขอบข่ายงานประจำ

1. งานสนับสนุนการเรียนการสอน                     

    วิชาปฏิบัติการชีววิทยา และ ปฏิบัติการ

จุลชีววิทยา

- จัดเตรียมอุปกรณ์และสารเคมีต่างๆในรายวิชาปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 

อาทิเช่น ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป ปฏิบัติการสรีรวิทยา ปฏิบัติการ

สัตววิทยา 

- จัดเตรียมอุปกรณ์และสารเคมีต่างๆในรายวิชาปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

อาทิเช่น ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร 

ปฏิบัติการอนุกรมวิธาน

2.  งานสนับสนุนโครงการวิจัยนักศึกษา • ควบคุม ดูแลการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์  เครื่องมือวิเคราะห์ทาง

ชีววิทยา และจุลชีววิทยา และเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง เช่น  Autoclave 

, Hot Air Oven , Incubator , Incubator Shaker , Laminar 

Airflow , Freeze Dryer , Biosafety Carbinet Class II

3.  งานวิเคราะห์ทดสอบ • ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลชีววิทยา โครงการตรวจสอบ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน  (มผช.)  และรายงานผลการทดสอบเบื้องต้น 

• งานทดสอบและรายงานผลเบื้องต้น   ได้แก่  งานทดสอบด้วย

เทคนิควิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา   เช่น   

    1) ทดสอบการหาเชื้อจุลินทรีย์ในตัวอย่างโมจิ 

    2) ทดสอบการหาเชื้อจุลทรีย์ในตัวอย่างข้าวแตน

4.  งานบำรุงรักษาเครื่องมือ • สำรวจ  ตรวจเช็คสภาพพร้อมใช้   และจัดทำระบบห้องปฏิบัติการเครื่อง

มือให้มีการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงาน 

• บำรุงรักษาเครื่องมือครุภัณฑ์ตามแผนงานและบริหารจัดการงบประมาณ

ของศูนย์วิทยาศาสตร์   เพื่อการซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์ที่เป็นปัญหา 

• ทำรายงานความบกพร่องด้านทรัพยากรวิทยาศาสตร์  และดำเนินการ

จัดหาวัสดุประกอบเครื่องมือ  ตามงบประมาณศูนย์วิทยาศาสตร์ 

• อำนวยความสะดวก ในกรณีมีตัวแทนบริษัททำการซ่อมแซมเครื่องมือ
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รายละเอียดขอบข่ายงานประจำ  (ต่อ) 

 ขั้นตอนและการดําเนินงาน ตามลักษณะการปฏิบัติงาน  

  การดำเนินการสำหรับการให้บริการใช้งานเคร่ืองมือและการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนเพื่อบำรุง

รักษา ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน  

 1. การให้บริการใช้งานเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ 

  1.1) สนับสนุนการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน ด้วยเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา  

  1.2) สนับสนุนโครงการวิจัยของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 

  1.3) การให้บริการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ ภายนอกหน่วยงาน  

 2. การจัดหาทรัพยากร วัสดุวิทยาศาสตร์และซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ของหน่วยงาน งานจัดซื้อจัดจ้าง  

รายการ รายละเอียดขอบข่ายงานประจำ

5.  งานอื่น ๆ • งานบริการให้คำแนะนำเพื่อการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือใน

ความควบคุมดูแล  ให้กับนักศึกษาในสถาบันซึ่งสังกัดต่างสาขาวิชา / คณะฯ  

และหน่วยงานราชการภายนอกสถาบันฯ    

• จัดเตรียมความพร้อมด้านการจัดหาทรัพยากรของงานวิเคราะห์ทดสอบทาง

จุลชีววิทยา 

• จัดทำวิธีปฏิบัติการทดสอบเบื้องต้น  พร้อมทำการทบทวน ทดสอบทดลอง

เพื่อคัดเลือกใช้วิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน  

• สำรวจรายการทดสอบทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  จากข้อมูล 

สมอ. ตามรอบปีงบประมาณ  เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับวางแผนพัฒนางานให้

บริการวิเคราะห์ทดสอบของหน่วยงาน 

• จัดทำสมุดบันทึกการใช้งานประจำเครื่องมือ  สาขาวิชาชีววิทยาและ

เทคโนโลยีชีวภาพ   

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์    

• เข้าร่วมอบรม/สัมมนาทางวิชาการ   ตามคำสั่งปฏิบัติงานราชการ 

• งานร่วมจัดโครงการอบรมบริการวิชาการของศูนย์วิทยาศาสตร์ ดำเนินการ

และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้งานบรรรลุตามเป้าหมาย 

• ช่วยงานสาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพเป็นกรณี ๆ ไป  เช่น  

- ช่วยดูแลการเบิกจ่าย  ยืม - คืน อุปกรณ์เครื่องแก้ว และสารเคมี 

- ช่วยจัดระเบียบห้องเก็บสารเคมี และห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องแก้ว
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1. การให้บริการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ 

1.1) สนับสนุนการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา 

แผนผังกระบวนการทางาน มีดังน้ ี 

9 
 

1.  การให้บริการใช้งานเครืองมือวทิยาศาสตร์ของศูนย์วทิยาศาสตร์ 
1.1)  สนับสนุนการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน  ด้วยเครืองมือวทิยาศาสตร์ด้านเคมี 
  แผนผังกระบวนการทํางาน  มีดังนี้ 

ลาํดบัที ผงักระบวนการ ช่วงเวลา รายละเอียดงาน ผูรั้บผดิชอบ 
1  

 
 

1//2 วนั ผูข้อรับบริการ   
ขอใชง้านเครืองมือวทิยาศาสตร์

ของหน่วยงาน 

ผูข้อรับบริการ 

2  
 
 

1//2 วนั ผูข้อรับบริการ 
ระบุรายละเอียดการขอใช้

บริการ 
ลงแบบฟอร์มยนืต่อเจา้หนา้ที 
 

ผูข้อรับบริการ 

3  
 
 

1 วนั พิจารณาตรวจรับงาน  
กาํหนดแผนการดาํเนินงาน 
 

นกัวทิยาศาสตร์ 

4  ตามรายการ

ขอรับ

บริการ 

ดาํเนินการกาํกบั/ควบคุมดูแล 
ใหค้วามรู้แนะนาํการปฏิบติัการ 

ดว้ยเครืองมือ   ตามความ

ตอ้งการของผูข้อรับบริการ  
ตามขอ้ตกลง 

นกัวทิยาศาสตร์ 

5  
 
 
 

1 วนั - ลงบนัทึกรายละเอียดการใช้

งานในสมุดบนัทึกตามรายการ

ขอรับบริการ 
- ตรวจเช็คความเรียบร้อยเมือ

เสร็จสินการทาํงาน 

- ผูข้อรับบริการ 
 
 
- นกัวทิยาศาสตร์ 
 

6  
 

 
 
 

  

 
 ขั้นตอนและการดําเนินงาน 
         1)  จัดระบบระเบียบหองปฏิบัติการเครื่องมือ  เมื่อมีการประสานขอใชบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร 
              ดานเคมีประจําหนวยงาน 

ระบุรายละเอียด 
การขอใชบริการ 

ลงแบบฟอรม 

ผูรับบริการตดิตอ 

ขอรบริการ 

พิจารณา/ตรวจรับงาน                 

ดําเนินงาน                                 

ขั้นตอนการใชงาน 

ติดตามและรายงาน                               

ผลการดําเนินการ 

สิ้นสุด 
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1.2)สนับสนุนโครงการวิจยัของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา  

แผนผังกระบวนการทำงาน มีดังนี ้

11 
 

 
        8)  จัดทําเอกสารการใชงานเครื่องมือวิทยาศาสตรแตละรายการที่อยูในความควบคุมดูแล   ใหมี 
              เนื้อหาสาระที่เขาใจไดงาย  และสามารถนํามาใชปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยทําการ 
              ปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ 
  หมายเหตุ  การปฏิบัติงานใหทําตามคูมือของเครื่องมือและวิธีการใชงานประจําเครื่องมือ  อยางเครงครัด  
 
1.2)  สนับสนุนโครงการวิจยัของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 
  แผนผังกระบวนการทํางาน  มีดังนี้ 

ลําดับที่ ผังกระบวนการ ชวงเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 
1  

 
 

1//2 วัน ผูขอรับบริการ   
ขอใชงานเครื่องมือวิทยาศาสตร

ของหนวยงาน 

ผูขอรับบริการ 

2  
 
 

1//2 วัน ผูขอรับบริการ 
ระบุรายละเอียดการขอใชบริการ 
ลงแบบฟอรมยื่นตอเจาหนาท่ี 
 

ผูขอรับบริการ 

3  
 
 

1 วัน พิจารณาตรวจรับงาน  
กําหนดแผนการดําเนินงาน 
 

นักวิทยาศาสตร 

4  ตามรายการ

ขอรับ

บริการ 

ดําเนินการกํากับ/ควบคมุดูแล 
ใหความรูแนะนําการปฏิบตัิการ 

ดวยเครื่องมือ   ตามความ

ตองการของผูขอรับบริการ  
ตามขอตกลง 

นักวิทยาศาสตร 

5  
 
 
 

1 วัน - ลงบันทึกรายละเอียดการใช
งานในสมุดบันทึกตามรายการ

ขอรับบริการ 
- ตรวจเช็คความเรียบรอยเมื่อ
เสร็จสิ้นการทํางาน 

- ผูขอรับบริการ 
 
 
- นักวิทยาศาสตร 
 

6  
 

 
 
 

  

 
 

ระบุรายละเอียด 
การขอใชบริการ 

ลงแบบฟอรม 

ผูรับบริการตดิตอ 

ขอรบริการ 

พิจารณา/ตรวจรับงาน                 

ดําเนินงาน                                 

ขั้นตอนการใชงาน 

ติดตามและรายงาน                               

ผลการดําเนินการ 

สิ้นสุด 
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1.3) การให้บริการใช้งานเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ ภายนอกหน่วยงาน  

แผนผังกระบวนการทำงาน มีดังน้ ี

 

14 
 

1.3)  การใหบริการใชงานเครื่องมือวิทยาศาสตรของศูนยวิทยาศาสตร   ภายนอกหนวยงาน 
 แผนผังกระบวนการทํางาน  มีดังนี้ 
 

ลําดับที่ ผังกระบวนการ ชวงเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 
1  

 
 

1/2 วัน ผูขอรับบริการ  
ขอใชงานเครื่องมือ

วิทยาศาสตรของหนวยงาน 
 

ผูขอรับบริการ 

2  
 
 

1/2 วัน ผูขอรับบริการ 
มีเอกสารบันทึกขอความ/ 
 ลายลักษณอักษร /  
หนังสือราชการ 
ระบุรายละเอียดการขอใช

บริการ 
ลงแบบฟอรมยื่นตอ

เจาหนาที่ 
 

ผูขอรับบริการ 

3  
 
 
 

1 - 3 วัน - นําเสนอขอมูลเอกสารฯ  
ตอหัวหนาศูนยวิทยาศาสตร  

รับทราบ/พิจารณา 
- พิจารณา/สั่งการ  
จากเอกสารบันทึกขอความ 

/ลายลักษณเอกสาร/ 
หนังสือราชการ 
- กําหนดแผนการดําเนินงาน 
จัดเตรียมความพรอม 

- เจาหนาที่
ประสานงาน 
 
- หัวหนาศูนย
วิทยาศาสตร 
 
 
- นักวิทยาศาสตร 

 
 
 
 
 
 

ระบุรายละเอียด 
การขอใชบริการ 

ลงแบบฟอรม 

ผูขอรับบริการ 

ติดตอขอรับบริการ 

พิจารณา/ สั่งการ                 
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15 
 

ลําดับที่ ผังกระบวนการ ชวงเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 
4  ตาม

รายการ

ขอรับ

บริการ 

ดําเนินการกํากับ/

ควบคุมดูแล 
ใหความรูแนะนําการ

ปฏิบัติการดวยเครื่องมือ  

ตามความตองการของผู

ขอรับบริการ  
ตามขอตกลง 

นักวิทยาศาสตร 

5  
 
 
 

1 วัน - ลงบันทึกรายละเอียดการ
ใชงานในสมุดบันทึกตาม

รายการขอรับบริการ 
- ตรวจเช็คความเรียบรอย 
เมื่อเสร็จสิ้นการทํางาน 
- ประสานงานผูเกี่ยวของ 
ปฏิบัติตามระเบียบของ

หนวยงาน 

- ผูขอรับบริการ 
 
 
- นักวิทยาศาสตร 
 
- เจาหนาที่
ประสานงาน 

6  
 
 

   

 
ขั้นตอนและการดําเนินงาน 
          1)  สนับสนุนการปฏิบัติงานดวยเครื่องมือวิทยาศาสตร  เมื่อผูขอรับบริการมีความประสงคขอใชงาน 
               เครื่องมือวิทยาศาสตรของหนวยงานตามกระบวนการทํางาน    
          2)  จัดทําเอกสารการใชงานของเครื่องมือวิทยาศาสตรแตละรายการที่อยูในความดูแล  ใหมีเนื้อหา 
               สาระที่เขาใจไดงาย  และสามารถนํามาใชปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยทําการปรับปรุง 
               ใหทันสมัยอยูเสมอ 
          3)  การใหบริการใชงานเครื่องมือวิทยาศาสตร    
               สวนงานสาขาวิชาเคมี 

- รับเอกสารคําขอลายลักษณเอกสาร/บันทึกขอความ /หนังสือราชการ  เพ่ือประสงคขอใช
งานเครื่องมือวิทยาศาสตรจากเจาหนาที่ประสานงาน  

ดําเนินงาน                                 

ขั้นตอนการใชงาน 

ติดตามและรายงาน                               

ผลการดําเนินการ 

สิ้นสุด 
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2. การจัดหาทรัพยากรวัสดุวิทยาศาสตร์ และซ่อมบํารุงครุภัณฑ์ของหน่วยงาน งานจัดซ้ือจัดจ้าง  

แผนผังกระบวนการทำงาน มีดังน้ ี

 17 
 

2. การจัดหาทรัพยากรวัสดุวิทยาศาสตร และซอมบํารุงครุภัณฑของหนวยงาน  งานจัดซื้อจัดจาง 

แผนผังกระบวนการทํางาน  มีดังนี้ 

ลําดับที่ ผังกระบวนการ ชวงเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 
1  

 
 

1-7 วัน ประสานงาน/สาํรวจราคา 
ผูขาย/ ผูรับจาง 
 
 

นักวิทยาศาสตร 

2  
 
 

1 วัน นําเสนอรายงานความตองการ

พัสด ุ
- นักวิทยาศาสตร 
- หัวหนาหนวยงาน 
- ผูที่เกี่ยวของ 
 

3  
 
 
 

1 วัน นักวิทยาศาสตรประสานงานผู

ที่เกี่ยวของเพื่อการพิจารณา

ลงนามเห็นชอบ 

หัวหนาศูนย

วิทยาศาสตร/ 
เจาหนาท่ีพัสดุ/ 
ผูมีอํานาจตามระเบียบ

สถาบัน 
 

4   
1 วัน 

ประสานงานพัสดุของ

หนวยงานเพื่อทําบันทึก

รายงานขออนุมัติซื้อ/จาง 
 

นักวิทยาศาสตร 
งานพัสดุการเงิน

หนวยงาน 
ตามระเบียบสถาบัน 
 

5  1-2 วัน 
จนเสรจ็สิ้น 

รับเอกสารตนเรื่อง ฯ

ประสานงานซื้อกับผูขาย/ 
งานซอมบํารุงกับผูรับจาง

ติดตามงานจนเสร็จสิ้น 

นักวิทยาศาสตร 
ผูที่เกี่ยวของ 
 

6  
 
 
 

1-7 วัน มีใบสงของ แนบเรื่อง ฯ 

ประสานงานติดตามการสง

มอบ-ตรวจรับกับ
คณะกรรมการฯเพื่อลงนาม 
เสนอเพื่อทราบและลงนาม

เบิก-จาย   

- นักวิทยาศาสตร 
- คณะกรรมการฯ/ 
ผูมีอํานาจตามระเบียบ

สถาบัน 
 

 
 

รายงานความต้องการพสัด ุ

ประสานงาน              

สาํรวจราคา 

ตรวจสอบรายละเอียด

พิจารณาเห็นชอบ 

ติดตอ่ประสานงาน 
จดัซอืจดัจ้างตามระเบียบปฏิบตัิ 

No 

Yes 

ดําเนินการซอื/ จ้าง 

สง่มอบ - ตรวจรับ                                

เสนอเพือทราบและอนมุตัิเบิก-จ่าย 
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18 
 

ลําดับที่ ผังกระบวนการ ชวงเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 
7  

 
1-7 วัน จัดเก็บ/สงมอบพัสดุ  

รวบรวมหลักฐานสงการเงิน 
ลงทะบัญชี/ ทะเบยีน 
 
 
 
 

เจาหนาท่ีฯ 
งานพัสดุการเงิน 
ตามระเบียบสถาบัน 
 

8  
 
 

  
 
 

 

 
ขั้นตอนและการดําเนินงาน 
          1)   ประสานงาน/สํารวจราคาผูขาย/ ผูรับจาง บริหารจัดการงบประมาณศูนยวิทยาศาสตรให  
                สอดคลองกับแผนงานของหนวยงาน 
          2)   ตรวจสอบความถูกตอง นําเสนอรายงานความตองการพัสดุ  ดําเนินการตามระเบียบปฏิบัติงาน  
          3)   ทําการประสานงานผูที่เกี่ยวของเพ่ือการพิจารณาลงนามเห็นชอบ 
          4)   ประสานงานเจาหนาพัสดุของหนวยงานเพื่อทําบันทึกรายงานขออนุมัติซื้อ/จาง 
          5)   รับเอกสารตนเรื่อง ฯ  ประสานงานจัดซื้อ - จดัจางกับผูขาย/ งานซอมบํารุงกับผูรับจาง  ติดตาม 
                งานจนเสร็จสิ้น 
          6)   ตรวจเช็คดูแลความเรียบรอยการรับสงมอบงาน - ตรวจรับ   ทําการรวบรวมเอกสารสําคัญ 
                ใบสงของ/ ใบกํากับภาษีของบริษัทฯ ผูรับจาง / ผูขาย   ใชแนบสงเอกสารตนเรื่องฯ     
                ประสานงานผูเกี่ยวของ  ปฏิบัติตามกระบวนวิธีของหนวยงาน  ประสานเจาหนาที่พัสดุทําการ  
                บันทึกรายการงานจัดซื้อ - จัดจาง  พรอมออกเอกสารการตรวจรับงาน 
         7)  ประสานงานและติดตามคณะกรรมการผูมีหนาที่ตรวจรับและพิจารณาลงนามในเอกสารจัดซื้อ ı  
              จัดจาง  ใหครบถวน   
         8)  ประสานงานพัสดุของหนวยงาน   สงคืนเอกสารจัดซื้อ - จัดจางพรอมหลักฐานสําคัญกับ               
              เจาหนาที่พัสดุ   เพ่ือดําเนินการเสนอพิจารณาเพ่ือทราบและอนุมัติเบิก - จาย  ตาม  
              ระเบียบปฏิบัติของหนวยงาน 
 
 

สนิสดุ 

งานพสัดกุารเงิน                                 

ตามระเบียบปฏิบตั ิ



24

บทท่ี 3  

หลักฐานวิธีการปฏิบัติงาน 

และเง่ือนไข  
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22 
 

 

ระเบียบการขอใชเครื่องมือวิทยาศาสตร 
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอใชเครื่องมือวิทยาศาสตร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :   
 
** การยื่นแบบฟอรมกับเจาหนาที่  ควรยื่นกอนลวงหนาอยางนอย 1 วัน  ในเวลากอน 12.00 น.  เพ่ือใหมี

เวลาในการจัดเตรียมความพรอมกอนการเขาใชงาน 
 ** เครื่องมือวิเคราะหชั้นสูง  ไมอนุญาตใหใชงานนอกเวลาราชการ  ซึ่งใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาศูนย
วิทยาศาสตร 

รับแบบฟอรม 
ขอใชเครื่องมือวิทยาศาสตร 

 

กรอกแบบฟอร์มทงัสองส่วน 
(ส่วนที 1 และ 2) 

และยนืแบบฟอร์มกบัเจา้หนา้ที 

เขาใชเครื่องมือวิทยาศาสตร 
ตามวัน-เวลาที่ระบุไว 

 

โดยอยูในการควบคุมดูแลของเจาหนาที่ 
(สําหรับเครื่องมือวิเคราะหชั้นสูง) 

 

โดยตองไดรับคําแนะนําการใชงาน/ 
ขอควรระวัง  จากเจาหนาที่ 

(สําหรับเครื่องมือวิทยาศาสตร อ่ืน ๆ) 
 

ลงบันทึกการใชเครื่อง (log Book)  
ทุกครั้ง  เมื่อใชงานเสร็จแลว 

 

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั 

 

เจาหนาที่ตรวจเช็คสภาพ 
หลังการใชงาน 

 

ทําหนังสือขออนุญาตใช

เครื่องมือ 

 

กรณีขอใชเครื่องมือ 
นอกเวลาราชการ 

 

เก็บแบบฟอร์มส่วนที  ไว ้

 

เวลาทีอนุญาตใชเ้ครืองมือ 
08-30- 16.30 น.   

(ในวนั - เวลาราชการ) 
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ระเบียบปฏิบัติการขอใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์  

 1.กรอกแบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ระบุรายละเอียดการใช้ให้ครบถ้วน ส่งให้พนักงาน 

วิทยาศาสตร์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน (ก่อนเวลา 12.00 น.) ก่อนวันท่ีต้องการใช้เคร่ืองมือน้ัน ๆ  

 *** ให้เข้ามาใช้งาน ในวันเวลาท่ีระบุตามการใช้งานจริงกรณีมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ให้แจ้งต่อ พนักงาน

วิทยาศาสตร์ด้วย 

 *** กรณีบุคคลภายนอกสถาบันฯ ให้มี เอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อ หัวหน้าศูนย์ วิทยาศาสตร์ 

พิจารณาอนุญาตเป็นกรณี ๆ ไป  

 2.เวลาที่อนุญาตให้ใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ คือ 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ  

 3.ให้นักศึกษาลงบันทึกการใช้เคร่ืองมือ (Log Book) ทุกคร้ัง หากมีส่ิงผิดปกติเกิดข้ึนกับเคร่ืองมือให้รีบ  

แจ้งพนักงานวิทยาศาสตร์/อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา ทันที  

 4.หากนักศึกษามีความประสงค์ที่จะใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์นอกเหนือจากวัน-เวลาท่ีกาหนดให้กรอก  

แบบฟอร์มขออนุญาตใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ นอกเวลาราชการ เสนอต่อหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์  

เป็นราย ๆ ไป โดยให้มีอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ท่ีปรึกษารับผิดชอบการใช้งานเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ นั้น ๆ และจะ 

ต้องอยู่ด้วยในช่วงเวลาดังกล่าวทุกคร้ัง  

 นอกเวลาราชการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 - 18.00 น.  

      วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.  

ผู้ลงนามอนุมัติ ................................................... ( ) วันท่ีอนุมัติใช้.................................. หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์  
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บทที่ 4  

ปัญหาและอุปสรรคของงาน  

แนวทางการแก้ไขและการพัฒนางาน  
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ปัญหาและอุปสรรคของงาน แนวทางการแก้ไขและการพัฒนางาน  

 วัสดุ ครุภัณฑ์ ในห้องปฏิบัติการ มีความสำคัญต่อการทำปฏิบัติการเป็นอย่างย่ิง จึงควรมีการ จัดการและการ

จัดเก็บท่ีถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันอันตรายและความเสียหายที่จะ เกิดข้ึน โดยจัดเก็บอย่างมี

ระบบและเป็นระเบียบ มีการจำแนกตามหมวดหมู่และความถ่ีของการใช้งานหรือ ตามลักษณะของวัสดุวิทยาศาสตร์ 

ครุภัณฑ์ หรือชุดปฏิบัติการ มีข้อเสนอแนะวิธีการจัดการและการจัดเก็บ วัสดุ ครุภัณฑ์ ดังนี้  

 1) วัสดุวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์สําหรับการทําปฏิบัติการ ซ่ึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเรียนการสอน และเป็น 

แหล่งความรู้ของผู้เรียน ผู้ท่ีเก่ียวข้องในการเรียนการสอนทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ บริหาร จัดการ และ

ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้คือ  

  1.1) กำหนดแผนงบประมาณการจัดซ้ือ การจัดเก็บ และการจัดทำระเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ และ 

ซ่อมแซมอุปกรณ์เคร่ืองมือเครื่องใช้ในการทำปฏิบัติการท่ีชำรุดเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้  

  1.2) เลือกวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงการใช้งานและการใช้ประโยชน์ อย่าง

คุ้มค่าและความทันสมัยด้วย  

  1.3) จัดทำคู่มือประกอบการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของ ห้องปฏิบัติการ 

โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการใช้ การบำรุงรักษา การซ่อมบำรุง ข้อควรระมัดระวังและข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน

รวมถึงบอกสถานภาพการใช้งานด้วย โดยมี วัน เดือน ปี ท่ีดำเนินการตรวจเช็ค สภาพและการซ่อมบำรุง เพื่อความ

สะดวกและเพ่ือความปลอดภัยแก่เคร่ืองมือและตัวผู้ใช้งานเอง  

  1.4) จัดทำป้ายท่ีอ่านง่ายและชัดเจน บอกถึง ชื่อของวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือและครุภัณฑ์ 

วิทยาศาสตร์ ถ้าเป็นไปได้ควรแสดงภาพประกอบการอธิบายต่าง ๆ ไว้ด้วย  

  1.5) จัดจำแนกและแยกเก็บวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และชุดปฏิบัติการตามประเภท ของ

ปฏิบัติการ ลักษณะการใช้งานและการใช้ประโยชน์ อาทิเช่น ปฏิบัติการด้วยเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ปฏิบัติการ

ด้วยเครื่องมือข้ันสูง และอ่ืน ๆ  

  1.6) มีระเบียนควบคุมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์และชุดปฏิบัติการ เช่น สมุดบันทึก การ

ใช้งาน แบบฟอร์มบันทึกการยืม-คืน ท่ีตรวจสอบได้เพื่อป้องกันการสูญหาย  

 2) วัสดุ ครุภัณฑ์ทั่วไป สำหรับแนวทางการบริหารจัดการและจัดเก็บ วัสดุ ครุภัณฑ์ท่ัวไปคือ ดำเนินการจัด

เก็บให้อยู่ประจำท่ีเดิมตามระเบียนครุภัณฑ์ ยกตัวอย่างเช่น ครุภัณฑ์ประเภทโต๊ะ เก้าอ้ี ก็จะ ดำเนินการใช้งานและจัด

เก็บให้อยู่ประจำท่ีเดิม หากมีความจำเป็นต้องเคล่ือนย้าย ก็จะต้องทำบันทึกเป็น หลักฐานการเคล่ือนย้ายด้วยพร้อมทั้ง

แก้ไขระเบียนครุภัณฑ์เพ่ือจัดทาเป็นฐานข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันท่ีสุด  
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ภาคผนวก  

    ตัวอย่างแบบฟอร์มคำขอบริการ 

    ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ นอกเวลาราชการ  

    ตัวอย่างแบบฟอร์มขอใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 

    ตัวอย่างแบบฟอร์ม สมุดบันทึกการใช้เครื่องมือ (log book)  
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ตัวอย่างแบบคาํขอบริการ 

ศูนย์วทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
 
 
 

 
     ขา้พเจา้.................................................................................ในนาม............................... ........................................................................................................ 
     ตาํแหน่ง...........................................................สถานทีติดต่อ เลขที...........................ถนน.......................................แขวง/ตาํบล...........................................    
     เขต/อาํเภอ........................................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์............................................    
    โทรศพัท.์..........................................................โทรสาร.................................................... .......................... 
มีความประสงคข์อรับบริการ        ก. �  งานวิเคราะห์    ข.  � ใชเ้ครืองมือวิทยาศาสตร์…………………………………………………………….…... 
                                                      ค. �  อืน ๆ....................................................................................................................................................................  
 เพือใชใ้น  �  งานวิจยั          �  อืน ๆ............................................................................................................................ ................................................... 
 ตงัแต่วนัที..................................................ถึงวนัที.................................................เวลา.........................................น. ถึงเวลา........................... .........น. 
 โดยขา้พเจา้   �  ปฏิบติังานดว้ยตนเอง     �  ปฏิบติังานดว้ยเจา้หนา้ที   �  อืน ๆ................................................................................................... 
  จากศูนยวิ์ทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  ดงัรายการต่อไปนี 

รายการตัวอย่าง จํานวน รายละเอยีดการทดสอบ 
 
 
 

  

 

การรับผลการทดสอบ 
�  รับผลเอง  �  ส่งทาง  FAX………………………………….… 
�  ส่งทางไปรษณีย…์…………………………………………………….… 
�  E-mail :  ……………….………………………………………………..… 
�  รายงานผล…….................….ฉบบั    
�  ขอรับคืนตวัอยา่งทีนาํมาขอรับบริการภายใน  วนั หลงัจากรับใบรายงานผล 
�  ไม่ขอรับคืนตวัอยา่งทีนาํมาขอบริการ 
�  มีเอกสารเพิมเติมแนบทา้ย 
�   ขา้พเจา้ยนิดีชาํระค่าบริการ ตามระเบียบของสถาบนั 
�  หลงัจากการวิเคราะห์ / ทดสอบหากตวัอยา่งชาํรุดเสียหายหรือขดัขอ้ง 

ขา้พเจา้ยนิดีรับตวัอยา่งคืน โดยไม่คิดค่าเสียหายจากสถาบนั 
 

              ลงชือ............................................................................. 
                             (                                                                )       
                                               ผูข้อรับบริการ 

สําหรับเจ้าหน้าทีเท่านนั 
สภาพตัวอย่าง 
�  สภาพปกติ 
�  อืนๆ (โปรดระบุ) ....................................................... 
                 .......................................................................................  
 การเกบ็รักษาตัวอย่าง 
� อุณหภูมิห้อง (Room temp.)  �   แช่เยน็ (Chilled) 
 

 กาํหนดเสร็จ......................................................... 
 

ค่าบริการตรวจวิเคราะห์.................................บาท 
 

 ลงชือ.................................................................. 
            (                                                            )       
                                เจา้หนา้ที 
หมายเหตุ: รายละเอียดเพิมเติม โปรดบนัทึกดา้นหลงัของแบบฟอร์มนี 

FM-CHE-01 Rev.0 

แบบคาํขอรับบริการ 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มคาํขอรับบริการ 
 

สําหรับเจ้าหน้าที 
เลขที........................../......................... 
วนัทีรับ.........../................../................ 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มใบรับนํา - ส่งตัวอย่าง 

ใบรับนํา - ส่งตวัอย่าง 
วเิคราะห์ค่าความร้อนของเชือเพลงิแข็ง    (Solid fuel)   ด้วยเครือง    Bomb calorimeter 

ศูนย์วทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
 
ขา้พเจา้..................................................................................................................................................................... 
ในนาม..................................................................................................................................................................... 
ตาํแหน่ง...........................................................สถานทีติดต่อ เลขที....................ถนน.....................................แขวง/ตาํบล............................................. 
เขต/อาํเภอ........................................................จงัหวดั ...............................................รหสัไปรษณีย.์................................................................................. 
โทรศพัท.์........................................................โทรสาร............................................................................. 
มีความประสงคข์อรับบริการ      ก. �  งานวิเคราะห์    ข.  �  ใชเ้ครืองมือวิทยาศาสตร์    ค. �  อืนๆ ............................................................................................ 
เพือใชใ้น   �  งานวิจยั           �  อืนๆ ................................................................................................................................................................................................... 
ขอรับบริการ จากศูนยว์ิทยาศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดงัรายการต่อไปนี 

ที รายการตัวอย่าง จํานวน หมายเหตุ 
    
    
    
    
    
    

การทดสอบค่าพลงังานความร้อน  (Heating Value)     แสดงผลในหน่วย    �  J/g           � cal/g     
กรณีตอ้งการรายงานค่า SD (ทดสอบ  ซาํ)   เพิมค่าใชจ่้ายตามจาํนวน       �  ตอ้งการ         �  ไม่ตอ้งการ 
 
การรับผลการทดสอบ 
�  รับผลเอง   �  ส่งทาง  FAX………………………………… 
�  ส่งทางไปรษณีย…์………………………………………………………….. 
�  E-mail :  ……………………………………………………………….…… 
�   รายงานผล…….................….ฉบบั 
�   ขอรับคืนตวัอยา่งทีนาํมาขอรับบริการภายใน  วนั หลงัจากรับใบรายงานผล 
�  ไมข่อรับคืนตวัอยา่งทีนาํมาขอบริการ 
�  ขา้พเจา้ยินดีชาํระค่าบริการ ตามระเบียบของสถาบนั 
� หลงัจากการวิเคราะห์ / ทดสอบหากตวัอยา่งชาํรุดเสียหายหรือขดัขอ้ง 

         ขา้พเจา้ยินดีรับตวัอยา่งคืน โดยไม่คิดค่าเสียหายจากสถาบนั 
                   ลงชือ............................................................................. 
                                (                                                                )       
                                                    ผูข้อรับบริการ 

สําหรับเจ้าหน้าทเีท่านัน 
สภาพตวัอย่าง 
�  สภาพปกติ 
�  อืน ๆ   (โปรดระบุ) …………………………………………. 
     …………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………… 
 

กาํหนดเสร็จ ................................................................................... 
 
ค่าบริการตรวจวิเคราะห์. ...................................................... บาท 
 
                  ลงชือ.................................................................. 
                         (                                                            )       
                                               เจา้หนา้ที 
หมายเหตุ:รายละเอียดเพิมเติม โปรดบนัทึกดา้นหลงัของแบบฟอร์มนี 

FM-CHE-02 Rev.0 

สําหรับเจ้าหน้าที 
เลขที........................../....................... 
วนัทีรับ.........../................../............... 

ตัวอย่างแบบฟอร์มใบรับนํา-ส่งตวัอย่าง 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอใช้เครืองมือวิทยาศาสตร์ นอกเวลาราชการ 
 

แบบฟอรมขออนญุาตใชเครื่องมอืวิทยาศาสตร  (นอกเวลาราชการ) 
นอกเวลาราชการ  :    วันจันทร  -  วันศุกร                 เวลา 17.00  - 18.00 น. 
                           วันเสาร - วันอาทิตย                 เวลา 09.00  - 16.00 น. 

 

ชื่อผูขออนุญาตใช .................................................................................................... ...................................... 
สาขาวิชา/สถาบัน........................................................................................................................................ .... 
รหัสนักศึกษา (กรณีเปนนักศึกษา)………………………………….ชื่ออาจารยที่ปรึกษา.............................................. 
ชื่องานวิจัย/โครงงาน......................................................................................................... ................................ 
...................................................................................... .................................................................................... 
เครื่องมือวิทยาศาสตรที่ขออนุญาตใชนอกเวลาราชการ............................................................................. ........ 
.................................................................................................................................................................. ......... 
วันที่ตองการใชงาน……………………………………………ชวงเวลา/ระยะเวลาใช...................................................... 
รายละเอียดงาน/การใชงาน................................................................................................................ ............... 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................... .......................................................................................  
ระบุเหตุผล/ความจําเปน 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................... .......................................................................................  
ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา (กรณีเปนนักศึกษา) 
                       อนุมัติ                         ไมอนุมัติ    เพราะ............................................. ............... 
 

                                                                                 ................................................................ 
                                                                                 (...............................................................) 
ความเห็นของหัวหนาศูนยวิทยาศาสตร 
                        อนุมัติ                        ไมอนุมัติ    เพราะ............................................................ 
 

                                                                                ................................................................ 
                                                                                (.........................................................

ตัวอย่างแบบฟอร์มขอใช้เครืองมือวิทยาศาสตร์ นอกเวลาราชการ 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอเบิกยืมอุปกรณ์ / เครื่องแก้ว 

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

โปรดจัดส่งแบบฟอร์มการขอเบิกล่วงหน้าอย่างน้อย 1 - 2 วัน 

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

ชื่อ - นามสกุล ผู้เบิก..........................................................รหัสนักศึกษา..............................สาขาวิชา............................ 

วันที่ส่งใบเบิกยืม................................วันที่กำหนดรับ.....................................วันที่ส่งคืน.............................. 

วัตถุประสงค์ในการใช้งานเพื่อ 
- งานวิจัยเรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ปฏิบัติการในรายวิชา................................................................................................................................................. 

* หมายเหตุ 1. ในการเบิกยืมแต่ละครั้งจะให้ทำการเบิกยืมไม่เกิน 7 วัน/1 ครั้ง แต่ถ้าต้องการเบิกยืมต่อให้มาติดต่อทำ

เรื่องเบิกยืมต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 

       2. เวลาในการเบิกยืม ช่วงเช้า เวลา 9:00 น. - 11.30 น. 

     ช่วงบ่าย เวลา 13:30 น. -  15:30 น. 

ลงชื่อ…………………………………………….ผู้เบิก  ลงชื่อ………………………………………..อาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้สอน 

 (……………………………………..)   (………………………………………) 

ลงชื่อ……………………………………………………….เจ้าหน้าที่ 

ลำดับที่ รายการ จำนวน ลำดับที่ รายการ จำนวน
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แบบฟอร์มการขอเบิกยืมสารเคมี 

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

โปรดจัดส่งแบบฟอร์มการขอเบิกล่วงหน้าอย่างน้อย 1 - 2 วัน 

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

ชื่อ - นามสกุล ผู้เบิก..........................................................รหัสนักศึกษา..............................สาขาวิชา............................ 

วันที่ส่งใบเบิกยืม................................วันที่กำหนดรับ.....................................วันที่ส่งคืน.............................. 

วัตถุประสงค์ในการใช้งานเพื่อ 
- งานวิจัยเรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ปฏิบัติการในรายวิชา................................................................................................................................................. 

-

* หมายเหตุ 1. ในการเบิกยืมแต่ละครั้งจะให้ทำการเบิกยืมไม่เกิน 7 วัน/1 ครั้ง แต่ถ้าต้องการเบิกยืมต่อให้มาติดต่อทำ

เรื่องเบิกยืมต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 

       2. เวลาในการเบิกยืม ช่วงเช้า เวลา 9:00 น. - 11.30 น. 

     ช่วงบ่าย เวลา 13:30 น. -  15:30 น. 

ลงชื่อ…………………………………………….ผู้เบิก  ลงชื่อ………………………………………..อาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้สอน 

 (……………………………………..)   (………………………………………) 

ลงชื่อ……………………………………………………….เจ้าหน้าที่ 

ลำดับที่ รายการ จำนวน ลำดับที่ รายการ จำนวน
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แบบฟอร์มการขอเบิกยืมสารเคมี 

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

โปรดจัดส่งแบบฟอร์มการขอเบิกล่วงหน้าอย่างน้อย 1 - 2 วัน 

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

ชื่อ - นามสกุล ผู้เบิก..........................................................รหัสนักศึกษา..............................สาขาวิชา............................ 

วันที่ส่งใบเบิกยืม................................วันที่กำหนดรับ.....................................วันที่ส่งคืน.............................. 

วัตถุประสงค์ในการใช้งานเพื่อ 
- งานวิจัยเรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ปฏิบัติการในรายวิชา................................................................................................................................................. 

-

* หมายเหตุ 1. ในการเบิกยืมแต่ละครั้งจะให้ทำการเบิกยืมไม่เกิน 7 วัน/1 ครั้ง แต่ถ้าต้องการเบิกยืมต่อให้มาติดต่อทำ

เรื่องเบิกยืมต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 

       2. เวลาในการเบิกยืม ช่วงเช้า เวลา 9:00 น. - 11.30 น. 

     ช่วงบ่าย เวลา 13:30 น. -  15:30 น. 

ลงชื่อ…………………………………………….ผู้เบิก  ลงชื่อ………………………………………..อาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้สอน 

 (……………………………………..)   (………………………………………) 

ลงชื่อ……………………………………………………….เจ้าหน้าที่ 

ลำดับที่ รายการ จำนวน ลำดับที่ รายการ จำนวน
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ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอเบิกยืมสารเคมี 

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

โปรดจัดส่งแบบฟอร์มการขอเบิกล่วงหน้าอย่างน้อย 1 - 2 วัน 

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

ชื่อ - นามสกุล ผู้เบิก..........................................................รหัสนักศึกษา..............................สาขาวิชา............................ 

วันที่ส่งใบเบิกยืม................................วันที่กำหนดรับ.....................................วันที่ส่งคืน.............................. 

วัตถุประสงค์ในการใช้งานเพื่อ 
- งานวิจัยเรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ปฏิบัติการในรายวิชา................................................................................................................................................. 

* หมายเหตุ 1. ในการเบิกยืมแต่ละครั้งจะให้ทำการเบิกยืมไม่เกิน 7 วัน/1 ครั้ง แต่ถ้าต้องการเบิกยืมต่อให้มาติดต่อทำ

เรื่องเบิกยืมต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 

       2. เวลาในการเบิกยืม ช่วงเช้า เวลา 9:00 น. - 11.30 น. 

     ช่วงบ่าย เวลา 13:30 น. -  15:30 น. 

ลงชื่อ…………………………………………….ผู้เบิก  ลงชื่อ………………………………………..อาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้สอน 

 (……………………………………..)   (………………………………………) 

ลงชื่อ……………………………………………………….เจ้าหน้าที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน ลำดับที่ รายการ จำนวน


