
 

ค ำน ำ 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีนโยบายให้ทุกส่วนงาน จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือ

ประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  เป็นการจัดองค์ความรู้ไว้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้

และเพ่ือการพัฒนางานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต  

          เอกสารคู่มือนี้   ได้จัดท าข้ึนจากการรวบรวมประวัติทั่วไป   กิจกรรมการด าเนินงานในปัจจุบัน เป็น

แนวทางการปฏิบัติงานด้านการให้บริการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์   และเทคนิควิธีการใช้งานอย่างง่าย

ส าหรับครุภัณฑเ์ครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางเคมีบางประเภทที่มีความซับซ้อนยุ่งยาก  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและ

สามารถท างานได้เบื้องต้น   

 

          ทั้งนี้จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เอกสารคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เก่ียวข้องในการด าเนินงานและน าไป

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หากมีข้อเสนอแนะอันใดที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถาบัน  โปรดแจ้งกลับ

ต่อส านักงานในสังกัดนี้  เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นางสาว จิรัชฌา  ปั้นน้อย 

ผู้จัดท า 
 

ก 



 

สำรบัญ 

 

  หน้ำ 
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สารบัญ  ข 
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 แผนผังโครงสร้างการบริหารงาน 19 
บทที่ 3   หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติงำนและเงื่อนไข  
 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 22 
 เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 23 
 ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรค านึงถึง 24 
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 ปัญหาและอุปสรรคของงาน   62 
 แนวทางการแก้ไขและการพัฒนางาน 62 
บรรณานุกรม   
ภาคผนวก   65 
ประวัติผู้เขียน  81 
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คู่มือกำรปฏิบัติงำน 

 

กำรให้บริกำรใช้งำนเครื่องมือวิทยำศำสตร์    และเทคนิควิธีกำรใช้งำนอย่ำงง่ำย 

ส ำหรับเครื่องมือวิทยำศำสตร์ทำงเคมีบำงประเภทที่มีควำมซับซ้อนยุง่ยำก 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวจิรัชฌา   ปั้นน้อย 

ต าแหน่งงาน  นักวิทยาศาสตร์  (ศูนย์วิทยาศาสตร์  ส่วนงานสาขาวิชาเคมี) 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

2564 
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  บทที่ 1  บทน ำ 
    ความส าคัญ 

                            วัตถุประสงค์ของคู่มือปฏิบัติงาน 

                            ขอบเขตของคู่มือปฏิบัติงาน 

                            ค าจ ากัดความและค าอธิบายสัญลักษณ์ 
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คู่มือกำรปฏิบัติงำน   (Work  Manual) 

ต ำแหน่งงำน  :  นักวิทยำศำสตร ์ (ศูนย์วิทยำศำสตร์  :  ส่วนงำนสำขำวิชำเคมี)    

 

ควำมส ำคัญ 

  คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) หมายถึง เอกสารที่จัดท าข้ึน  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงาน  โดยการรวบรวมประวัติทั่วไป   ระบุรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการของกิจกรรม

การด าเนินงานในปัจจุบัน  ให้มีความเข้าใจในงานที่ยุ่งยากซับซ้อน  และเกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน   

 

วัตถุประสงค์ของคู่มือปฏบิัติงำน 

1) เพ่ือให้ส่วนงานได้มีคู่มือการปฏิบัติงาน ใช้เป็นแนวทางในการสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการ

ปฏิบัติงาน 

2) เพ่ืออธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เอ้ืออ านวยองค์ประกอบความรู้ในการปฏิบัติให้เข้าใจรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น  สามารถน าไปใช้ในการพิจารณา  ทบทวน ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานได้ 

 

ขอบเขตของคู่มือปฏิบัติงำน 

        คู่มือปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมโครงสร้างของหน่วยงาน  ลักษณะการปฏิบัติงานของนักวิทยาศาสตร์  

ตามสายงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  รวบรวมข้อมูลประวัติการปฏิบัติงาน  รวมทั้ง

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

 

ค ำจ ำกัดควำมและค ำอธิบำยสัญลักษณ์ 

ค ำจ ำกัดควำม 

        การวิเคราะห์ทดสอบ คือ การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ทราบถึงชนิด  ปริมาณของ

องค์ประกอบหรือวินิจฉัยคุณภาพหรือคุณสมบัติของตัวอย่างโดยเครื่องมือและวิธีการพิเศษ 

        การให้บริการ  คือ การให้บริการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีของ

หน่วยงานสังกัด  



3 
 

        เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี  คือ  ครุภัณฑ์เครื่องมือของหน่วยงานศูนย์

วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ที่ให้บริการใช้งานวิเคราะห์

ทดสอบคุณลักษณะทางเคมี  โดยใช้เทคนิควิธีทางวิทยาศาสตร์  และเทคนิควิธีการพิเศษ 

 หน่วยงานสังกัด  คือ  ศูนย์วิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์ 

 

ค ำอธิบำยสัญลักษณ์ที่ใช้ 

แผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work flow)  และข้ันตอนการปฏิบัติงาน  มีดังต่อไปนี้ 

สัญลักษณ์ ค ำอธิบำย 
 
 

จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 
 

 
 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 
 

 
 

การตัดสินใจ (Decision) 
 

 
 

เอกสาร/ รายงาน (Document) 
 

 
 

เอกสาร/ รายงานหลายแบบ/ ประเภท (Multi Document) 
 

 
 

ทิศทาง/ การเคลื่อนไหวของงาน 
 

 
 

ทิศทางการน าเข้า/ รายงาน 
 

 
 

จุดเชื่อมต่อระหว่างข้ันตอน/ กระบวนการ (Connector) 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

บทที่ 2  หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
                    บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

   ลักษณะการปฏิบัติงาน 

แผนผังโครงสร้างการบริหารงาน 
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หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

ต าแหน่งงาน : นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)   หน่วยงานสังกัด  : ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

 

1. งานสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์  ควบคุมตรวจสอบการ

เตรียมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนซึ่งอยู่ในการควบคุมดูแล 

2. ช่วยสนับสนุนการสอนและให้ค าแนะน าการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ตามท่ีอาจารย์ผู้สอน

ประสานขอการบริการ  ให้เป็นไปตามระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด 

3. ส ารวจ  ตรวจสอบ  จัดระบบระเบียบห้องปฏิบัติการเครื่องมือ  ให้ค าแนะน าการใช้งานอย่างถูกวิธี  

เมื่อมีการประสานขอใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจ าหน่วยงาน 

4. จัดท าสมุดบันทึกการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

5. จัดท ารายงานเพ่ือการจัดหาทรัพยากร  วัสดุและซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จัดซื้อ - จัดจ้าง  การ

ปฏิบัติงานที่มีอุปสรรค  เป็นปัญหา  น าเสนอความเห็นเพ่ือการปรับปรุง  แก้ไข  ระบบงานเครื่องมือ 

ที่รบัผิดชอบ 

6. ดูแลความเรียบร้อยและอ านวยความสะดวก  ในกรณีท่ีมีตัวแทนบริษัทมาท าการซ่อมแซมเครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ 

7. ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบ  วิเคราะห์  ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ 

8. จัดท ารายงานและสรุปผลการตรวจสอบ  การวิเคราะห์  การทดสอบทางเคมีเบื้องต้น  ตามโครงการ

ตรวจวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  (มผช.) 

9. เขียนผังการปฏิบัติงานในหน้าที่  แสดงล าดับขั้นตอนการปฏิบัติและระบุระยะเวลาในแต่ละข้ันตอน

อย่างชัดเจน 

10. งานอ่ืน ๆ  ทีไ่ด้รับมอบหมายเป็นกรณี ๆ  ไป  
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ลักษณะกำรปฏิบัติงำน 

1) การให้ค าปรึกษา  และแนะน า การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์   ก ากับควบคุมดูแลการด าเนินงาน 

ของผู้ขอรับบริการที่มีความประสงค์ขอใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางเคมี   เพ่ือ ให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้

และความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและด าเนินงานได้อย่างปลอดภัย มี

ประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย 

  2) จัดเตรียมความพร้อมตรวจสอบการท างานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนซึ่งอยู่ใน

ความดูแลปรับปรุงแก้ไขความขัดข้อง  อุปสรรคปัญหา ต่าง ๆ  ขณะปฏิบัติงาน  อ านวยความสะดวกเพ่ือให้

การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย 

  3) จัดท ารายงานเพื่อการจัดหาทรัพยากร วัสดุวิทยาศาสตร์และงานซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์  รวมถึงการ 

ปฏิบัติงานที่มอุีปสรรคเป็นปัญหา  น าเสนอความเห็นเพื่อการปรับปรุงแก้ไขระบบงานเครื่องมือที่รับผิดชอบให้

มีความสอดคล้องกับความต้องการใช้งานและเพ่ือลดปัญหาความขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน    

4) ก าหนดแผนงานจัดท าตารางแผนการบ ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในความควบคุมดูแล 

ให้ครอบคลุมขอบข่ายงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ  

  5) จัดท าเอกสารวิธีการใช้งานเครื่องมือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  ของหน่วยงานสังกัด  ที่ให้บริการใช้งาน

ในรูปแบบย่อ ประกอบกระบวนการเรียนรู้ส าหรับการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเครื่องมือ 

 

 ตารางที่ 1  เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี               

ล าดับที่ รายการ คุณลักษณะ/การใช้งาน 
1 เครื่องกวนสารให้ความร้อน  

(Hotplate  stirrer) 
ใช้กวนสารละลายและสามารถให้ความร้อน
ได้ขณะกวนสาร 

2 เตาไฟฟ้า (Hotplate) ให้ความร้อนสารละลาย 
3 ตู้อบลมร้อน   

(Hot air oven) 
ใช้ลมร้อนให้ความร้อนตัวอย่างในการ
อบแห้ง 

4 เครื่องหมุนเหวี่ยงสาร  
(centrifuge)   

ใช้แรงหมุนเหวี่ยงสารเพ่ือแยกสาร    
ตกตะกอนออกจากสารละลาย 

5 เครื่องล้างท าความสะอาดความถ่ีสูง   
(Ultrasonic  cleaning bath)  

ใช้การสั่นสะเทือนด้วยความถี่สูงในการแยก
สารดูดซับและช่วยท าความสะอาดอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ 
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ล าดับที่ รายการ คุณลักษณะ/การใช้งาน 
6 เครื่องระเหยสุญญากาศ   

(Rotary  Evaporator) 
ใช้ในการแยกสารตัวท าละลายของเหลวออกจาก
สารตัวอย่างสกัด  เพ่ือน าสารที่ได้ไปทดสอบเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณต่อไป 

7 เตาเผาอุณหภูมิสูง (Furnace) ใช้ความร้อนสูงเพ่ือเผาตัวอย่างให้เป็นเถ้า 
8 เครื่องย่อยสลายสาร ด้วยคลื่นไมโครเวฟ 

(Microwave Digestion and Extraction 
System) 

ใช้เตรียมตัวอย่าง  ก่อนน าไปทดสอบหาปริมาณ
โลหะชนิดต่าง ๆ ด้วยเครื่องมืออ่ืน ๆ 
เช่น  AAS  เป็นต้น 

9 เครื่องวัดจุดหลอมเหลว  (Melting  point) วัดค่าจุดหลอมเหลวสารเคมีของแข็ง 
10 เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง  (pH meter)  วัดค่า pH  ของสารละลายหรือของเหลว 
11 เครื่องวัดค่าการน าไฟฟ้า (Conductivity 

meter) 
วัดค่าการน าไฟฟ้าของสารละลายหรือของเหลว 

12 เครื่องหาค่าพลังงานความร้อน 
(Bomb  Calorimeter) 

ทดสอบหาค่าพลังงานความร้อนตัวอย่างทดสอบ 
- ค่าพลังงานสารชีวมวล 

13 เครื่องวิเคราะห์โปรตีนและไนโตรเจน  
(Protein  and Nitrogen  Analyzer) 

วิเคราะห์หาโปรตีนและไนโตรเจน 
ในตัวอย่างทดสอบ น าสารที่ได้มาหาปริมาณด้วย
เทคนิคการไทเทรต ค านวณประมวลผล 

14 เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง  
(UV - Vis  Spectrophotometer)     

วัดค่าการดูดกลืนแสง ของสารละลายตัวอย่าง
เปรียบเทียบกับสารละลายมาตรฐาน 

15 เครื่องแยกสารชนิดของเหลวสมรรถนะสูง 
 (High  Performance  Liquid 
Chromatography  ;  HPLC) 

ทดสอบท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ   
ด้วยเทคนิคแยกสารชนิดของเหลวสมรรถนะสูง 
โดยเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน 

16 เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี 
(Gas Chromatography ; GC)  

ทดสอบท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ   
ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟี 
โดยเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน 

17 เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงโดยอะตอม  
(Atomic  Absorption  Spectrometer ;  
AAS) 

ทดสอบตัวอย่าง  ด้วยการวัดค่าการดูดกลืนแสง
โดยอะตอม    หาปริมาณโดยการทดสอบ
เปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน 
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ขั้นตอนและกำรด ำเนินงำน   ตำมลักษณะกำรปฏิบตัิงำน 

   การด าเนินการส าหรับการให้บริการใช้งานเครื่องมือและการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนเพ่ือบ ารุงรักษา

ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน   

1. การให้บริการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ 

1.1)  สนับสนุนการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน  ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านเคมี 

1.2)  สนับสนุนโครงการวิจัยของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 

1.3)  การให้บริการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร ์ ภายนอกหน่วยงาน 

    2. การจัดหาทรัพยากร วัสดุวิทยาศาสตร์และซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ของหน่วยงาน  งานจัดซื้อจัดจ้าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ รายการ คุณลักษณะ/การใช้งาน 
18 เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ - แมสสเปกโตร

มิเตอร์ (Gas Chromatograph - Mass 
Spectrometer ;  GC-MS) 

ใช้วิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารประกอบ
อินทรีย์ในสารตัวอย่าง  โดยเทคนิคแก๊สโครมาโต
กราฟ - แมสสเปกโตรมิเตอร์  ประกอบด้วยชุด
ป้อนตัวอย่างแบบอัตโนมัติ  และควบคุมการ
ท างานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์   
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1.  การให้บริการใช้งานเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ของศูนย์วทิยาศาสตร์ 

1.1)  สนับสนุนการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน  ด้วยเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ด้านเคมี 

  แผนผังกระบวนการท างาน  มีดังนี้ 

ล ำดบัท่ี ผงักระบวนกำร ช่วงเวลำ รำยละเอียดงำน ผูรั้บผดิชอบ 
1  

 
 

1//2 วนั ผูข้อรับบริกำร   
ขอใชง้ำนเคร่ืองมือวทิยำศำสตร์
ของหน่วยงำน 

ผูข้อรับบริกำร 

2  
 
 

1//2 วนั ผูข้อรับบริกำร 
ระบุรำยละเอียดกำรขอใช้
บริกำร 
ลงแบบฟอร์มยืน่ต่อเจำ้หนำ้ท่ี 
 

ผูข้อรับบริกำร 

3  
 
 

1 วนั พิจำรณำตรวจรับงำน  
ก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำน 

 

นกัวทิยำศำสตร์ 

4  ตำมรำยกำร
ขอรับ
บริกำร 

ด ำเนินกำรก ำกบั/ควบคุมดูแล 
ใหค้วำมรู้แนะน ำกำรปฏิบติักำร 
ดว้ยเคร่ืองมือ   ตำมควำม
ตอ้งกำรของผูข้อรับบริกำร  
ตำมขอ้ตกลง 

นกัวทิยำศำสตร์ 

5  
 
 
 

1 วนั - ลงบนัทึกรำยละเอียดกำรใช้
งำนในสมุดบนัทึกตำมรำยกำร
ขอรับบริกำร 
- ตรวจเช็คควำมเรียบร้อยเม่ือ
เสร็จส้ินกำรท ำงำน 

- ผูข้อรับบริกำร 
 
 
- นกัวทิยำศำสตร์ 
 

6  
 

 
 
 

  

 

 ขั้นตอนและการด าเนินงาน 

         1)  จัดระบบระเบียบห้องปฏิบัติการเครื่องมือ  เมื่อมีการประสานขอใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

              ด้านเคมีประจ าหน่วยงาน 

ระบุรายละเอียด 
การขอใช้บริการ 

ลงแบบฟอร์ม 

ผู้รับบริการตดิต่อ 

ขอรบริการ 

พิจารณา/ตรวจรับงาน                 

ด าเนินงาน                                 
ขั้นตอนการใช้งาน 

ติดตามและรายงาน                               
ผลการด าเนินการ 

สิ้นสุด 
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         ๒)  สนับสนุนการเรียนการสอน  และสนับสนุนโครงการวิจัยของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา    ด้วย

เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี    โดยยึดถือแนวทางปฏิบัติงานตามระเบียบการ

ใช้งานเครื่องมือขององค์กร 

         3)  ควบคุมตรวจสอบการเตรียมความพร้อมของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนซึ่งอยู่ใน 

ความดูแล                                                                                        

         4)  การให้บริการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี       

  ส่วนงานสาขาวิชาเคมี 

- รับเอกสารค าขอของผู้ขอรับบริการ  เพ่ือการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของหน่วยงาน 

ตรวจเช็คข้อมูลรายละเอียด/ความประสงค์ในการใช้งานเครื่องมือ  

- ตรวจเช็คตารางงาน   พิจารณาขอบข่ายการปฏิบัติงาน  ตามรายละเอียดข้อมูลที่ระบุไว้

ในเอกสารแบบฟอร์มขอใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์   

- พิจารณาให้ผู้ขอใช้บริการปฏิบัติงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์เข้ามาด าเนินการใช้งาน

เครื่องมือของหน่วยงาน   

- ก าหนดแผนการด าเนินงาน  ตรวจเช็คจัดเตรียมความพร้อมของเครื่องมือที่ต้องใช้

ปฏิบัติงาน  และท าการตรวจเช็คจัดเตรียมงานส าหรับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่อยู่ใน

ความควบคุมดูแล  เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติการตามเทคนิคจ าเพาะงาน    

ตามความสามารถและประสิทธิภาพของเครื่องมือแต่ละรายการของหน่วยงาน  

- ผู้ขอรับบริการเข้ามาปฏิบัติงาน  ตามเงื่อนไขข้อตกลง   โดยให้อยู่ในความควบคุมดูแล

ของนักวิทยาศาสตร์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเครื่องมือวิเคราะห์

ทดสอบด้านเคมีที่ต้องการใช้ปฏิบัติงาน  

         5)  ช่วยสนับสนุนและให้ค าแนะน า   ให้ความเห็น  ข้อเสนอแนะ   เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือที่อยู่      

              ในความควบคุมดูแล  ให้การปฏิบัติงานราบรื่น  และเป็นไปตามระเบียบการปฏิบัติงานของ 

              ห้องปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด    ติดตามการด าเนินงานของผู้เข้ามาใช้งานเครื่องมือจนเสร็จสิ้น 

         6)  ควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานบันทึกรายละเอียดการใช้งานของเครื่องมือนั้น ๆ  ลงในสมุดบันทึก 

         7)  นักวิทยาศาสตร์ตรวจเช็คสภาพและความเรียบร้อยในการปฏิบัติงานของผู้ขอรับบริการ   หลังการ  

              ปฏิบัติงานเสร็จสิน้ 
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        8)  จัดท าเอกสารการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์แต่ละรายการที่อยู่ในความควบคุมดูแล   ให้มี 

              เนื้อหาสาระที่เข้าใจได้ง่าย  และสามารถน ามาใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยท าการ 

              ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

  หมายเหตุ  การปฏิบัติงานให้ท าตามคู่มือของเครื่องมือและวิธีการใช้งานประจ าเครื่องมือ  อย่างเคร่งครัด  

 

1.2)  สนับสนุนโครงกำรวิจยัของบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำ 

  แผนผังกระบวนการท างาน  มีดังนี้ 

ล าดับที่ ผังกระบวนการ ช่วงเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 
1  

 
 

1//2 วัน ผู้ขอรับบริการ   
ขอใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ของหน่วยงาน 

ผู้ขอรับบริการ 

2  
 
 

1//2 วัน ผู้ขอรับบริการ 
ระบุรายละเอียดการขอใช้บริการ 
ลงแบบฟอร์มยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี 
 

ผู้ขอรับบริการ 

3  
 
 

1 วัน พิจารณาตรวจรับงาน  
ก าหนดแผนการด าเนินงาน 

 

นักวิทยาศาสตร ์

4  ตามรายการ
ขอรับ
บริการ 

ด าเนินการก ากับ/ควบคมุดูแล 
ให้ความรู้แนะน าการปฏิบตัิการ 
ด้วยเครื่องมือ   ตามความ
ต้องการของผู้ขอรับบริการ  
ตามข้อตกลง 

นักวิทยาศาสตร ์

5  
 
 
 

1 วัน - ลงบันทึกรายละเอียดการใช้
งานในสมุดบันทึกตามรายการ
ขอรับบริการ 
- ตรวจเช็คความเรียบร้อยเมื่อ
เสร็จสิ้นการท างาน 

- ผู้ขอรับบริการ 
 
 
- นักวิทยาศาสตร ์
 

6  
 

 
 
 

  

 

 

ระบุรายละเอียด 
การขอใช้บริการ 

ลงแบบฟอร์ม 

ผู้รับบริการตดิต่อ 

ขอรบริการ 

พิจารณา/ตรวจรับงาน                 

ด าเนินงาน                                 
ขั้นตอนการใช้งาน 

ติดตามและรายงาน                               
ผลการด าเนินการ 

สิ้นสุด 
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 ขั้นตอนและการด าเนินงาน 

         1)  จัดระบบระเบียบห้องปฏิบัติการเครื่องมือ  เมื่อมีการประสานขอใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

ด้านเคมีประจ าหน่วยงาน 

         2)  สนับสนุนการเรียนการสอน  และสนับสนุนโครงการวิจัยของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา    ด้วย  

เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี    โดยยึดถือแนวทางปฏิบัติงานตามระเบียบการ

ใช้งานเครื่องมือขององค์กร 

         3)  ควบคุมตรวจสอบการเตรียมความพร้อมของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนซึ่งอยู่ใน

ความดูแล                                                                                        

         4)  การให้บริการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี               

  ส่วนงานสาขาวิชาเคมี 

- รับเอกสารค าขอของผู้ขอรับบริการ  เพ่ือการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของหน่วยงาน

ตรวจเช็คข้อมูลรายละเอียด/ความประสงค์ในการใช้งานเครื่องมือ  

- ตรวจเช็คตารางงาน   พิจารณาขอบข่ายการปฏิบัติงาน  ตามรายละเอียดข้อมูลที่ระบุไว้

ในเอกสารแบบฟอร์มขอใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์   

- พิจารณาให้ผู้ขอใช้บริการปฏิบัติงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์เข้ามาด าเนินการใช้งาน

เครื่องมือของหน่วยงาน   

- ก าหนดแผนการด าเนินงาน  ตรวจเช็คจัดเตรียมความพร้อมของเครื่องมือที่ต้องใช้

ปฏิบัติงาน  และท าการตรวจเช็คจัดเตรียมงานส าหรับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่อยู่ใน

ความควบคุมดูแล  เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติการตามเทคนิคจ าเพาะงาน    

ตามความสามารถและประสิทธิภาพของเครื่องมือแต่ละรายการของหน่วยงาน  

- ผู้ขอรับบริการเข้ามาปฏิบัติงาน  ตามเงื่อนไขข้อตกลง   โดยให้อยู่ในความควบคุมดูแล

ของนักวิทยาศาสตร์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเครื่องมือวิเคราะห์

ทดสอบด้านเคมีที่ต้องการใช้ปฏิบัติงาน  

         5)  ช่วยสนับสนุนและให้ค าแนะน า   ให้ความเห็น  ข้อเสนอแนะ   เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือที่อยู่      

              ในความควบคุมดูแล  ให้การปฏิบัติงานราบรื่น  และเป็นไปตามระเบียบการปฏิบัติงานของ 

              ห้องปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด    ติดตามการด าเนินงานของผู้เข้ามาใช้งานเครื่องมือจนเสร็จสิ้น 

         6)  ควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานบันทึกรายละเอียดการใช้งานของเครื่องมือนั้น ๆ  ลงในสมุดบันทึก 
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         7)  นักวิทยาศาสตร์ตรวจเช็คสภาพและความเรียบร้อยในการปฏิบัติงานของผู้ขอรับบริการ   หลังการ  

              ปฏิบัติงานเสร็จสิน้ 

         8)  จัดท าเอกสารการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์แต่ละรายการที่อยู่ในความควบคุมดูแล   ให้มี 

              เนื้อหาสาระที่เข้าใจได้ง่าย  และสามารถน ามาใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยท าการ 

              ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

  หมายเหตุ  การปฏิบัติงานให้ท าตามคู่มือของเครื่องมือและวิธีการใช้งานประจ าเครื่องมือ  อย่างเคร่งครัด  
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1.3)  กำรให้บริกำรใช้งำนเครื่องมือวิทยำศำสตร์ของศูนย์วิทยำศำสตร์   ภำยนอกหน่วยงำน 

 แผนผังกระบวนการท างาน  มีดังนี้ 

 
ล าดับที่ ผังกระบวนการ ช่วงเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 

1/2 วัน ผู้ขอรับบริการ  
ขอใช้งานเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ของหน่วยงาน 
 

ผู้ขอรับบริการ 

2  
 
 

1/2 วัน ผู้ขอรับบริการ 
มีเอกสารบันทึกข้อความ/ 
 ลายลักษณ์อักษร /  
หนังสือราชการ 
ระบุรายละเอียดการขอใช้
บริการ 
ลงแบบฟอร์มยื่นต่อ
เจ้าหน้าที่ 
 

ผู้ขอรับบริการ 

3  
 
 
 

1 - 3 วัน - น าเสนอข้อมูลเอกสารฯ  
ต่อหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์  
รับทราบ/พิจารณา 
- พิจารณา/สั่งการ  
จากเอกสารบันทึกข้อความ 
/ลายลักษณ์เอกสาร/ 
หนังสือราชการ 
- ก าหนดแผนการด าเนินงาน 
จัดเตรียมความพร้อม 

- เจ้าหน้าที่
ประสานงาน 
 
- หัวหน้าศูนย์
วิทยาศาสตร์ 
 
 
- นักวิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

ระบุรายละเอียด 
การขอใช้บริการ 

ลงแบบฟอร์ม 

ผู้ขอรับบริการ 

ติดต่อขอรับบริการ 

พิจารณา/ สั่งการ                 
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ล าดับที่ ผังกระบวนการ ช่วงเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 
4  ตาม

รายการ
ขอรับ
บริการ 

ด าเนินการก ากับ/
ควบคุมดูแล 
ให้ความรู้แนะน าการ
ปฏิบัติการด้วยเครื่องมือ  
ตามความต้องการของผู้
ขอรับบริการ  
ตามข้อตกลง 

นักวิทยาศาสตร์ 

5  
 
 
 

1 วัน - ลงบันทึกรายละเอียดการ
ใช้งานในสมุดบันทึกตาม
รายการขอรับบริการ 
- ตรวจเช็คความเรียบร้อย 
เมื่อเสร็จสิ้นการท างาน 
- ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
ปฏิบัติตามระเบียบของ
หน่วยงาน 

- ผู้ขอรับบริการ 
 
 
- นักวิทยาศาสตร์ 
 
- เจ้าหน้าที่
ประสานงาน 

6  
 
 

   

 

ขั้นตอนและการด าเนินงาน 

          1)  สนับสนุนการปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์  เมื่อผู้ขอรับบริการมีความประสงค์ขอใช้งาน 

               เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานตามกระบวนการท างาน    

          2)  จัดท าเอกสารการใช้งานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์แต่ละรายการที่อยู่ในความดูแล  ให้มีเนื้อหา 

               สาระที่เข้าใจได้ง่าย  และสามารถน ามาใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยท าการปรับปรุง 

               ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

          3)  การให้บริการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์    

               สว่นงานสาขาวิชาเคมี 

- รับเอกสารค าขอลายลักษณ์เอกสาร/บันทึกข้อความ /หนังสือราชการ  เพ่ือประสงค์ขอใช้

งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์จากเจ้าหน้าที่ประสานงาน  

ด าเนินงาน                                 
ขั้นตอนการใช้งาน 

ติดตามและรายงาน                               
ผลการด าเนินการ 

สิ้นสุด 
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- ตรวจเช็คข้อมูลรายละเอียด  พิจารณาขอบข่ายการปฏิบัติงาน  ที่ได้ระบุรายละเอียดไว้

บันทึกข้อความ / ลายลักษณ์เอกสาร/ หนังสือราชการ  และในเอกสารแบบฟอร์มขอใช้

งานเครื่องมือ  

- ตรวจเช็คตารางงานและบริหารจัดการพร้อมทั้งก าหนดแผนการด าเนินงาน  ตามความ

ประสงค์ขอใช้งานเครื่องมือของผู้ขอรับบริการ   ตามเงื่อนไขข้อตกลง 

- ตรวจเช็คและจัดเตรียมความพร้อมของเครื่องมือที่ต้องใช้ปฏิบัติงาน  เพ่ือให้มีความ

สอดคล้องกับการปฏิบัติการ   ด้วยเทคนิคจ าเพาะงาน   ตามความสามารถและ

ประสิทธิภาพของเครื่องมือนั้น ๆ  ของหน่วยงาน  

- ควบคุมดูแลให้ผู้ขอรับบริการเข้ามาปฏิบัติงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์  โดยช่วยสนับสนุน

และให้ค าแนะน า  ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือที่อยู่ใน

ความควบคุมดูแล   และให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบของห้องปฏิบัติการอย่าง

เคร่งครัด   

- ผู้ปฏิบัติงานท าการบันทึกรายละเอียดการใช้งานลงในสมุดบันทึกของเครื่องมือที่ใช้งาน 

- นักวิทยาศาสตร์ตรวจเช็คสภาพความเรียบร้อย หลังการปฏิบัติงานเสร็จสิ้น  ติดตามและ

รายงานผลการด าเนินการในเอกสารแบบฟอร์มของหน่วยงาน   น าส่งเจ้าหน้าที่

ประสานงานเพ่ือให้จัดการด าเนินงานตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน 

 

  หมายเหตุ  การปฏิบัติงานให้ท าตามคู่มือของเครื่องมือและวิธีการใช้งานประจ าเครื่องมือ  อย่างเคร่งครัด  
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2. กำรจัดหำทรัพยำกรวัสดุวิทยำศำสตร์ และซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์ของหน่วยงำน  งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 

แผนผังกระบวนการท างาน  มีดังนี้ 

ล าดับที่ ผังกระบวนการ ช่วงเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 
1  

 
 

1-7 วัน ประสานงาน/ส ารวจราคา 
ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง 
 
 

นักวิทยาศาสตร ์

2  
 
 

1 วัน น าเสนอรายงานความต้องการ
พัสด ุ

- นักวิทยาศาสตร ์
- หัวหน้าหน่วยงาน 
- ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

3  
 
 
 

1 วัน นักวิทยาศาสตร์ประสานงานผู้
ที่เกี่ยวข้องเพื่อการพิจารณา
ลงนามเห็นชอบ 

หัวหน้าศูนย์
วิทยาศาสตร์/ 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ/ 
ผู้มีอ านาจตามระเบียบ
สถาบัน 
 

4   
1 วัน 

ประสานงานพัสดุของ
หน่วยงานเพื่อท าบันทึก
รายงานขออนุมัติซื้อ/จ้าง 
 

นักวิทยาศาสตร ์
งานพัสดุการเงิน
หน่วยงาน 
ตามระเบียบสถาบัน 
 

5  1-2 วัน 
จนเสรจ็สิ้น 

รับเอกสารต้นเรื่อง ฯ
ประสานงานซื้อกับผู้ขาย/ 
งานซ่อมบ ารุงกับผูร้ับจ้าง
ติดตามงานจนเสร็จสิ้น 

นักวิทยาศาสตร ์
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

6  
 
 
 

1-7 วัน มีใบส่งของ แนบเรื่อง ฯ 
ประสานงานติดตามการส่ง
มอบ-ตรวจรับกับ
คณะกรรมการฯเพื่อลงนาม 
เสนอเพื่อทราบและลงนาม
เบิก-จ่าย   

- นักวิทยาศาสตร ์
- คณะกรรมการฯ/ 
ผู้มีอ านาจตามระเบียบ
สถาบัน 
 

 

 

รายงานความต้องการพสัด ุ

ประสานงาน              

ส ารวจราคา 

ตรวจสอบรายละเอียด

พิจารณาเห็นชอบ 

ติดตอ่ประสานงาน 

จดัซือ้จดัจ้างตามระเบียบปฏิบตัิ 

No 

Yes 

ด าเนินการซือ้/ จ้าง 

สง่มอบ - ตรวจรับ                                

เสนอเพื่อทราบและอนมุตัิเบิก-จ่าย 
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ล าดับที่ ผังกระบวนการ ช่วงเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 
7  

 
1-7 วัน จัดเก็บ/ส่งมอบพัสดุ  

รวบรวมหลักฐานส่งการเงิน 
ลงทะบัญชี/ ทะเบยีน 
 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ีฯ 
งานพัสดุการเงิน 
ตามระเบียบสถาบัน 
 

8  
 

 

  
 
 

 

 

ขั้นตอนและการด าเนินงาน 
          1)   ประสานงาน/ส ารวจราคาผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง บริหารจัดการงบประมาณศูนย์วิทยาศาสตร์ให้  

                สอดคล้องกับแผนงานของหน่วยงาน 

          2)   ตรวจสอบความถูกต้อง น าเสนอรายงานความต้องการพัสดุ  ด าเนินการตามระเบียบปฏิบัติงาน  
          3)   ท าการประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือการพิจารณาลงนามเห็นชอบ 
          4)   ประสานงานเจ้าหน้าพัสดุของหน่วยงานเพื่อท าบันทึกรายงานขออนุมัติซื้อ/จ้าง 

          5)   รับเอกสารต้นเรื่อง ฯ  ประสานงานจัดซื้อ - จดัจ้างกับผู้ขาย/ งานซ่อมบ ารุงกับผู้รับจ้าง  ติดตาม 

                งานจนเสร็จสิ้น 

          6)   ตรวจเช็คดูแลความเรียบร้อยการรับส่งมอบงาน - ตรวจรับ   ท าการรวบรวมเอกสารส าคัญ 

                ใบส่งของ/ ใบก ากับภาษีของบริษัทฯ ผู้รับจ้าง / ผู้ขาย   ใช้แนบส่งเอกสารต้นเรื่องฯ     

                ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง  ปฏิบัติตามกระบวนวิธีของหน่วยงาน  ประสานเจ้าหน้าที่พัสดุท าการ  

                บันทึกรายการงานจัดซื้อ - จัดจ้าง  พร้อมออกเอกสารการตรวจรับงาน 

         7)  ประสานงานและติดตามคณะกรรมการผู้มีหน้าที่ตรวจรับและพิจารณาลงนามในเอกสารจัดซื้อ –  

              จัดจ้าง  ให้ครบถ้วน   

         8)  ประสานงานพัสดุของหน่วยงาน   ส่งคืนเอกสารจัดซื้อ - จัดจ้างพร้อมหลักฐานส าคัญกับ               

              เจ้าหน้าที่พัสดุ   เพ่ือด าเนินการเสนอพิจารณาเพ่ือทราบและอนุมัติเบิก - จ่าย  ตาม  

              ระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน 

 

 

สิน้สดุ 

งานพสัดกุารเงิน                                 

ตามระเบียบปฏิบตั ิ
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โครงสร้ำงกำรบริหำรหน่วยงำน  

 
 

*  หน่วยงำนสังกัด   :  ศูนย์วิทยำศำสตร์ 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

1.สาขาวิชาฟิสิกส์ 

2.สาขาวิชาเคมี 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต 

1.สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ 

 

 

 

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

* 

 

 

 

 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต 

1.สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

1.สาขาวิชาเคมี 

2.สาขาวิชาชีววิทยา 

3.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

4.สาขาวิชาสถิติและวิทยาการ
ข้อมูล 

5.สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

6.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 

7.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

8.สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

9.สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

10.สาขาวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย 

11.สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
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แผนผังโครงสร้ำงกำรบริหำรหน่วยงำนสังกัด 

  

 
 

*  นักวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาเคมี 
    นางสาวจิรัชฌา  ปั้นน้อย  

 

 

  

 

 

 

 

หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ 

รองหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ 

คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

นักวิทยาศาสตร์ (เคมี) 

* 
นักวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) นักวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) 
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บทที่ 3  หลักฐำนวิธีกำรปฏิบัติงำนและเง่ือนไข 
  หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 

  เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

  ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรค านึงถึง 
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ระเบียบกำรขอใช้เครื่องมือวิทยำศำสตร์ 

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ :   

 

** การยื่นแบบฟอร์มกับเจ้าหน้าที่  ควรยื่นก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน  ในเวลาก่อน 12.00 น.  เพ่ือให้มี

เวลาในการจัดเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าใช้งาน 

 ** เครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง  ไม่อนุญาตให้ใช้งานนอกเวลาราชการ  ซึ่งให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าศูนย์

วิทยาศาสตร์ 

รับแบบฟอร์ม 
ขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

 

กรอกแบบฟอร์มทั้งสองส่วน 

(ส่วนท่ี 1 และ 2) 

และยืน่แบบฟอร์มกบัเจำ้หนำ้ท่ี 

เข้าใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
ตามวัน-เวลาที่ระบุไว้ 

 

โดยอยู่ในการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ 
(ส าหรับเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง) 

 

โดยต้องได้รับค าแนะน าการใช้งาน/ 
ข้อควรระวัง  จากเจ้าหน้าที่ 

(ส าหรับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ อ่ืน ๆ) 
 

ลงบันทึกการใช้เครื่อง (log Book)  
ทุกครั้ง  เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว 

 

ล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 1 วนั 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คสภาพ 
หลังการใช้งาน 

 

ท าหนังสือขออนุญาตใช้
เครื่องมือ 

 

กรณีขอใช้เครื่องมือ 
นอกเวลาราชการ 

 

เก็บแบบฟอร์มส่วนท่ี 2 ไว ้

 

เวลำท่ีอนุญำตใชเ้คร่ืองมือ 
08-30- 16.30 น.   

(ในวนั - เวลำรำชกำร) 
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ระเบียบปฏิบัติกำรขอใช้เครื่องมือวิทยำศำสตร์  
 

1. กรอกแบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ระบุรายละเอียดการใช้ให้ครบถ้วน  ส่งให้พนักงาน

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

*** ให้เข้ามาใช้งาน  ในวันเวลาที่ระบุตามการใช้งานจริงกรณีมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้แจ้งต่อ 

พนักงานวิทยาศาสตร์ด้วย 

*** กรณีเครื่องวิเคราะห์ชั้นสูง (AAS, HPLC,…) ให้แจ้งความประสงค์การขอใช้ ล่วงหน้าอย่างน้อย  2 

วัน 

*** กรณีบุคคลภายนอกสถาบันฯ  ให้มี  เอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อ หัวหน้าศูนย์ 

วิทยาศาสตร์  พิจารณาอนุญาตเป็นกรณี ๆ ไป 

2. เวลาที่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์  คือ 08.30  - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ 

3. ให้นักศึกษาลงบันทึกการใช้เครื่องมือ (Log Book) ทุกครั้ง  หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเครื่องมือให้รีบ

แจ้งพนักงานวิทยาศาสตร์/อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา ทันที 

4. หากนักศึกษามีความประสงค์ที่จะใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์นอกเหนือจากวัน-เวลาที่ก าหนด ให้กรอก

แบบฟอร์มขออนุญาตใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ นอกเวลาราชการ  เสนอต่อหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ 

เป็นราย ๆ ไป  โดยให้มีอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษารับผิดชอบการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์

นั้น ๆ  และจะต้องอยู่ด้วยในช่วงเวลาดังกล่าวทุกครั้ง 

          นอกเวลาราชการ :   วันจันทร์ - ศุกร์      เวลา  17.00 - 18.00 น. 

    วันเสาร์ - อาทิตย์    เวลา  09.00  - 16.00 น. 

 

*** เครื่องมือวิเครำะห์ชั้นสูง ไม่อนุญำตให้ใช้งำนนอกเวลำรำชกำร 

ซึ่งให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้ำศูนย์วิทยำศำสตร์*** 

 

 

ผู้ลงนามอนุมัติ ................................................... (                               )   วันท่ีอนุมัตใิช้..................................                                   

                     หวัหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ 
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ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรค ำนึงถึง 

  การใช้งานเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและเครื่องมือชั้นสูง  เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ที่ต้องการ  จ าเป็นมีความรู้พื้นฐาน  มีทักษะในการใช้เครื่องมือเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคของ

เครื่องมือ  เนื่องจากการท างานด้วยเครื่องมือมีความยุ่งยากซับซ้อน และหากการใช้งานไม่ถูกต้องอาจสร้าง

ความเสียหายต่อเครื่องมือและไม่ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์  และอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับ

ผู้ปฏิบัติงานได ้ จึงควรปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและศึกษาคู่มือการใช้งานของเครื่องมือนั้น ๆ  ก่อนการ

ใช้งาน  และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

  เอกสารคู่มือปฏิบัติงานนี้  สามารถใช้เป็นข้อมูลความรู้พื้นฐานส าหรับการปฏิบัติงานได้เบื้องต้น  

ส าหรับการท างานด้วยเครื่องมือที่ได้น ามากล่าวไว้ในรายละเอียด  เทคนิคการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ

เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบทางเคมีบางประเภทที่มีความซับซ้อนยุ่งยาก  โดยได้สรุปเนื้อหาพอสังเขปให้มีการใช้

งานด้วยเทคนิคอย่างง่าย  สามารถใช้งานได้ตามคุณลักษณะของเครื่องมือนั้น ๆ  
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บทที่ 4  เทคนิคในกำรปฏิบัติงำน 
เทคนิคการใช้งานอย่างง่าย 

เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบทางเคมีบางประเภท 

ท่ีมีความซับซ้อนยุ่งยาก 
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เทคนิคในกำรปฏิบัติงำน 

  เป็นวิธีการปฏิบัติงานส าหรับการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี

บางประเภท  ที่มีความซับซ้อนยุ่งยาก  โดยได้กล่าวถึงขั้นตอนกระบวนการใช้งานอย่างง่าย ของเครื่องมือ  4 

รายการ  ดังนี้คือ 

 

1)  เครื่องย่อยสลายสาร  ด้วยคลื่นไมโครเวฟ  (Microwave  Digestion and Extraction System) 
2)  เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงโดยอะตอม  (Atomic  Absorption  Spectrometer  ; AAS) 
3)  เครื่องมือวิเคราะห์โปรตีนและไนโตรเจน (Protein and Nitrogen analysis) 

4)  เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ - แมส สเปกโตรมิเตอร์ (Gas Chromatograph - Mass Spectrometer ;   

    GC-MS) 
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1) เครื่องย่อยสลำยสำร  ด้วยคลื่นไมโครเวฟ  (Microwave  Digestion and Extraction 
System) 
  Model :  ETHOS EASY 
  Manufacturer :  Milestone 
หลักกำรท ำงำนของเคร่ืองมือ 

  อาศัยหลักการให้พลังงานแก่ตัวอย่างในช่วงคลื่นไมโครเวฟ  ซึ่งเป็นพลังงานที่ท าให้โมเลกุลของน้ าเกิดการสั่น  และ
ท าให้เกิดความร้อนขึ้นอย่างฉับพลัน  ในการย่อยตัวอย่างนิยมใช้กรดอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ  เช่น  กรดไนตริกเข้มข้น  กรดไฮโดร
ริกเข้มข้น  หรือสารเคมีมากกว่าหนึ่งชนิดผสมกัน  เช่น Hydrogen  peroxide (H2O2) , Sulfuric  acid (H2SO4) , 
perchloric  acid  (HClO4) ,  Hydrogen  fluoride (HF) , Phosphoric  acid (H3PO4) , Ammonium fluoride (NH4F)  
เป็นต้น   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยท าให้เกิดการย่อยสลายพันธะและโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ให้หมดสิ้นไป  
โดยส่วนใหญ่เครื่องไมโครเวฟจะมีระบบการย่อยแบบปิด  ซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิและความดันตามที่ก าหนด  และใช้
ระยะเวลาในการย่อยได้พร้อม ๆ  กันได้ถึง  15  ตัวอย่าง  ท าให้สามารถย่อยตัวอย่างได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาประมาณ  30 
นาที  รวมทั้งมีวิธีมาตรฐานรับรองเทคนิคการย่อยสลายตัวอย่างอีกด้วย 
 

กำรประยุกต์ใช้   
  การย่อยสลายตัวอย่างน้ า  ดิน  สมุนไพร  ตัวอย่างอาหาร  และตัวอย่างอื่น ๆ  ก่อนน าไปวิเคราะห์หาปริมาณโลหะ
หนักด้วยเครื่อง atomic  Absorption  Spectrometer (AAS) 
 

อุปกรณ์ประกอบ 

1. อุปกรณ์ส าหรับตรวจวดัค่าอุณหภมูิในหลอดอ้างอิง  1 ช้ิน 

2. ภาชนะบรรจุสารตัวอย่างแบบแยกช้ินได้  High  Pressure  Rotor  ทนแรงดันได้  100  บาร์  และทนอุณหภูมิ

ได้สูงสุด  300  องศาเซลเซียส  บรรจุตัวอยา่งได้ครั้งละ  15  ตัวอย่าง  หลอดบรรจตุัวอย่าง  มีความจุ  100  

มิลลลิิตร  มีอุปกรณ์พิเศษป้องกันการเกิด  Overpressure  ภายใน  Vessel  ซึ่งน ากลับมาใช้ใหมไ่ด้  จ านวน  

1 ชุด  ประกอบด้วย 

1) หลอดบรรจุตัวอยา่ง  ขนาด  100  มิลลลิิตร  (TFM  Vessel)  จ านวน  15  ช้ิน 

2) ฝาปิดหลอดบรรจตุัวอย่าง  (Cover)  จ านวน  14  ช้ิน 

3) อุปกรณ์ป้องกันการเกดิ  overpressure  จ านวน  14  ช้ิน 

4) ฝาปิดหลอดอ้างอิงอุณหภมูิ (vessel  cover)  จ านวน  1  ช้ิน 

5) อุปกรณ์ป้องกันการเกดิ  overpressure ส าหรับหลอดตัวอย่างอ้างองิ  จ านวน  1  ช้ิน 

3. เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟ  (stabilizer)  จ านวนไม่น้อยกว่า  5  KVA  จ านวน  1  เครื่อง 

4. ชุด Rotor  body  SR-15  1 ชุด 

5. Torque  wrench  พร้อม  Adapter  1 ชุด 

6. ชุด Direct temperature  sensor  ส าหรับ  SK-15 rotor  1 ชุด   

7. ชุด Segment SK-15  15  ชุด 
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ตำรำงกำรใช้งำนส ำหรับตัวอย่ำงประเภทต่ำง ๆ   

ประเภทตัวอย่าง Standard  
Method  

Sample  weight and reagents การใช้งาน 

  Sample  weight 45 ml  Time T1 Power 
ตัวอย่างน้ า   EPA 3015 Reagents 5 ml HNO3 Step 1   

Step 2 
00:10:00 
00:10:00 

180 C 

180 C 

1800 W 
1800 W 

ตะกอน (Sediments) EPA 3051 Sample  weight 500 mg  Time T1 Power 

กากตะกอน (Sludges) 
ดิน (Soils)  
น้ ามัน (Oils)                     

 Reagents 10 ml HNO3 Step 1   
Step 2 

00:10:00 
00:10:00 

180 C 

180 C 

1800 W 
1800 W 

เครื่องดื่มมปีริมาณ 
แอลกอฮอลส์ูง 

High  
alcohol  
beverages  
(Max.40 %) 

Sample  weight 400 mg  Time T1 Power 

Reagents 8 ml HNO3 
2 ml H2O 

Step 1   
Step 2 

00:20:00 
00:10:00 
 

180 C 

180 C 

1800 W 
1800 W 

กาแฟ Coffee Sample  weight 500 mg  Time T1 Power 
  Reagents 9 ml HNO3 

1 ml H2O2 
Step 1   
Step 2 

00:15:00 
00:15:00 

200 C 

200 C 

1800 W 
1800 W 

 

** ปฏิบัติตามคูม่ือของเครื่องมือ Application  notes for  SK15 
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ขั้นตอนกำรใช้เครื่องมือ 

1. เสียบปลั๊กชุดส ารองไฟฟ้า    สับสวิทซ์ข้ึน 

      
 

 

2. เปิดสวิทซ์เครื่อง Microwave   (ด้านหน้าเครื่องมือ)   รอเครื่องเช็คตัวเองเพ่ือเข้าระบบ Software   

เลือก Method ที่ต้องการใช้งาน  

   

 

ยกสวิทซ์ (ซ้ายมือ)  ขึ้น รอส ารองไฟฟ้าเช็คระบบการท างาน  

กดสวิทซ์เพื่อเปดิ 
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3. ก าหนดตั้งค่า Method  ใช้งาน      1) กดลูกศรเมนู             2) เลือก Method 

 

 
   

 3) เลือกสัญลักษณ์   

 

ฃ 

เลือก Digestion (ย่อยสลายสาร)    

Environment (ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม)  

ก าหนด Name เช่น  TEST      

ก าหนด Notes  :  เพ่ือระบุรายละเอียดจ าเป็นที่ใช้งาน 

กด1 

กด 2 
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 4) เลือกสัญลักษณ์ ก าหนดตั้งค่าต่าง ๆ  ดังนี้ 

4.1)  T1  ให้แถบสีอยู่ด้านขวามือ  เพ่ือให้เครื่องมือควบคุมอุณหภูมิการท างานที่ 

ต าแหน่ง T1   

        Control for ขึ้นข้อความ  T1 (ดังรูป)     

   4.2)  ก าหนด P2 , Twist  , MW  continuous ,  P2 limit 10 %   

                               (ตามภาพด้านล่างนี้) 

 
 

5) เลือกสัญลักษณ์                       ตั้งค่า Time  ,  Watt  , อุณหภูมิ  (T1) และ  

   Cooling   

  5.1) ก าหนดค่าตาม Method  คู่มือของเครื่องมือ  และควรเลือกให้เหมาะสมกับ

ประเภทของตัวอย่าง 

 5.2) การก าหนดค่า กดตัวเลข    และเลือกเพ่ือยืนยันค่าข้อมูล  เลือก   

  

  

 

 

 

 

 

 

 ยกเลิกข้อมลูที่พิมพ์ผิดหรือไม่ใช้ 

ยืนยันค่าข้อมูลที่พิมพ ์ 
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 5.3)  เมื่อระบุค่าใช้งานเสร็จสิ้นแล้วให้ท าการบันทึก       

 

โดยเลือกสัญลักษณ์                      และเลือกสัญลักษณ์ลูกศร                      

 

เพ่ือกลับมาหน้าเมนู   รอการสั่ง Run     ให้เครื่องมือท างานหลังจากติดตั้งชุดตัวอย่าง

ภายในเครื่องมือเรียบร้อยแล้ว 
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ชุดอุปกรณ์บรรจุตัวอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Safety  spring 

Vessel  cover 

Vessel 

Safety  shield 

Rotor  segment 
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การเตรียมตัวอย่าง 

1. เติมตัวอย่างหรือชั่งตัวอย่าง ใส่ใน  vessels   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ปิด Vessel  cover  น า vessel  ใส่ใน Safety  shield    

วาง Safety  spring  ไว้ด้านบน 
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3. ประกอบชุดเครื่องมือ   ตามภาพตามล าดับ   

 
 

4. น าชุดบรรจุตัวอย่างเข้าติดตั้งภายในเครื่องมือ 

 
 

 

 

 

Step 1 Step 2 

Step 4 Step 3 
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5. หลังจากนั้น  เสียบชุดวัดอุณหภูมิใน  Vessel ต าแหน่งที่ 1  และชุดควบคุมที่ตัวเครื่อง  (ดังรูป)  

 
6. เช็คการหมุนอย่างอิสระของถาดวางตัวอย่าง  กดลุกศรเมนู   เลือก  Rotor  จากนั้นปิดประตู

หน้าของเครื่องมือ 

 

 
 

 

7. สั่งให้เครื่องท างาน  (Run)   โดยกดสัญลักษณ์                  

และรอจนเครื่องมือสิ้นสุดการท างาน 
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2) เครื่องวัดค่ำกำรดูดกลืนแสงโดยอะตอม  (Atomic  Absorption  Spectrometer  ; 
AAS) 

Model :  PinAAcle  900T 
Manufacturer :  PerkinElmer 

ความสามารถของเครื่อง 
           เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ธาตุ  (metal  element)  ที่อยู่ในตัวอย่างทดสอบ  ด้วยเทคนิค 
Atomic  Absorption  Spectroscopy  ซ่ึงเป็นกระบวนการที่อะตอมอิสระ  (free  atom)  ของธาตุ  
ดูดกลืน (absorb)  แสงที่ความยาวคลื่นระดับหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งข้ึนอยู่กับธาตุแต่ละธาตุ 
          การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค AAS  จึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนสารละลายหรือตัวอย่างที่จะวิเคราะห์ให้เป็น
อะตอมอิสระ  จากนั้นอะตอมอิสระจะดูดกลืน  (absorb)  พลังงานที่ระดับพลังงานจ าเพาะ  ยิ่งมีอะตอมอิสระ
มากก็ยิ่งมีค่าการดูดกลืน  (absorbance) มาก   จึงใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณของธาตุนั้น ๆ  ได้ 
องค์ประกอบที่ส ำคัญของเครื่องมือ             จะมีด้วยกัน   5  ส่วน  ดังนี้คือ     

1. แหล่งก าเนิดแสง (light  source) : hollow  cathode  lamp  (HCL)  electrodeless  discharge  
lamp (EDL) 

2. ส่วนที่ท าให้ธาตุกลายเป็นอะตอมอิสระ  (atomizer) : Flame  Atomization,  Electrothermal  
atomization 

3. Monochromator 
4. Detector 
5. เครื่องประมวลผลและอ่านผล 

วิธีกำรใช้งำน  : เป็นเครื่องมือตำมขั้นตอน  ดังนี้ 
Flame  Technique 

1. ระบบแก๊ส (Flame)            Acetylene  14-15 psi ,  Air 60-70 psi  , N2O 60-70 psi  (ถ้าใช้) 
2. ระบบไฟฟ้า                      Breaker ,  Voltage  Stabilizer , UPS 
3. เครื่องมือ                         เครื่อง  AAS  (ควรอุ่นเครื่องนานประมาณ   10  นาที) 
4. ระบบระบายอากาศ            เมื่อต้องการจุด  Flame 
5. คอมพิวเตอร์                     เข้าสู่   Software   WinLab32 for AA 
6. ให้ปฏิบัติตามคู่มือ   QUICK  GUIDE  MANUAL   หน้า  2 - 20 
7. หลังจากการวิเคราะห์ให้ท าการล้างอุปกรณ์โดยการ  Flush  2 %  HNO3 ตามด้วยน้ ากลั่นประมาณ  

5  นาที  และยกปลายสายขึ้น  เพ่ือดูดอากาศ  (ให้ระบบแห้ง) 
จากนั้นดับ  Flame โดย  click  ที่  Flame Off       1      (หน้าต่าง  Flame  Control) 
ปิดวาล์วแก๊ส Acetylene และ N2O (ถ้าใช้) และ click  Bleed  Gases  (ไล่แก๊สออกจากระบบจน
หมด        2 
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และปิด  Lamp     3    :  กด On/Off  1  ครั้ง   ให้ไฟสีเขียวเปลี่ยนเป็นสีเทา  (หน้าต่าง  Lamp  
Setup) 

8. ปิดระบบ  Software  WinLab32 for AA  และ คอมพิวเตอร์  - Voltage  Stabilizer              
ปิดสวิทซ์เครื่อง AAS             ปิดระบบระบายอากาศ               Main  Breaker             เปิด
วาล์ว  Air filter ,  ตัวถัง  Air  เพ่ือไล่อากาศและ Drain  น้ าออกจากระบบ 

9. ตรวจเช็คความเรียบร้อย  ดูแลความสะอาดบริเวณใช้งาน 
10. บันทึกรายละเอียดการใช้งานลงสมุดบันทึกทุกครั้งหลังการใช้เครื่องมือ 

*** หมายเหตุ  :  การเข้าใช้เครื่องมือต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่  ที่รับผิดชอบเครื่องมือหรือ
ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น  เพ่ือให้ค าแนะน าการใช้งานอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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3)  เครื่องมือวิเครำะห์โปรตีนและไนโตรเจน (Protein and Nitrogen analysis) 

Model B-414 , B-426,  B-324 ของ  BUCHI 

กำรเตรียม   Sample  ลงใน  Tube  ตัวอย่ำง 

1. ชั่ง Sample ประมาณ 1 g  (เครื่องชั่ง 4 ต าแหน่ง) 

2. เติมกรดซัลฟูริก 15-20 ml  ต่อ 1 sample  

3. เติม Selenium Mix  3 g 

กำรใช้  Scrubber B-414 

 การเตรียม Solution ของตัวก าจัดไอกรด 

- เติมน้ ากลั่น 2.8 L 

- เติมโซเดียมคาร์บอเนต 600 g  คนให้ละลายและทิ้งไว้ให้เย็น 

- เติมน้ าเย็นให้ถึงขีดสีฟ้าข้างโถแก้ว (หรือโซเดียมไฮดรอกด์ 10-20 %) 

- ใส่ Bromothymol  blue  (0.1 g/100ml diln alcohol)  ให้น้ าเป็นสีฟ้า 

กำรใช้   Digestion Unit B-426 

- เปิดเครื่อง Digestion Unit B-426  ไปที่ต าแหน่ง “10”  วอร์มเครื่องไว้ 10 นาทีแล้วปรับมาที่

ต าแหน่ง “8”   

- เปิดเครื่อง Scrubber  เพ่ือให้มีการดูดไอกรด  สังเกตในโถแก้วมีฟองอากาศเกิดขึ้น 

- น าตัวอย่างที่เตรียมเรียบร้อยแล้วใน  tube  ใส่ลงไปในเครื่อง  Digestion  (ทิ้งไว้ประมาณ 45 นาที  

ขึ้นอยู่กับ Sample) 

** กรณีท่ีใส่ Sample ไม่ครบทุกหลอด ให้ใส่กรดอย่าเดียว ลงไป 15 ml  แต่ต้องมีครบทุกหลอด  

ห้าม!  ลืมเติม  มิฉะนั้นแก้วจะแตก 

- เมื่อตัวอย่างถูกย่อยหมดจากเครื่อง  Digestion  สังเกตตัวอย่างใส 

- ยกหลอดออกจากตัวเครื่อง  Digestion  วางพักไว้ที่นอกตัวท าความร้อน   

(โดยชุด  Scrubber  ไม่ปิดให้ท างานต่อไป) 

- รอจนกระทั้ง  Tube เริ่มเย็นหรือควันในหลอดไม่มีจึงปิด  ชุด  Scrubber 

- เมื่อ Tube เย็นก็ให้น าไปกลั่นในเครื่อง  Distillation Unit (B-324)  

- กดปุ่ม Start 

- น้ าจะไหลลงสู่ Tube ประมาณ 100 ml  และจะกลั่นประมาณ 2 นาที  จากนั้นจะดูดน้ าในหลอดทิ้ง 

- รอให้เครื่อง  Complete  จึงจะใช้งานได้ 
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Distillation  Unit (ใช้ในกำรกลั่นตัวอย่ำง) 

1. กดปุ่มลูกศรเลื่อนขึ้น - ลง เลือกมาที่โหมด Distillation 

2. กดปุ่ม Enter 

3. หลังจากนั้นเซ็ตค่าให้เครื่องเติมน้ า  โดยการกดปุ่ม Edit  แล้วใช้ลูกศรขึ้น - ลง เซ็ตค่าตามต้องการ   

ปกติจะเซ็ต  H2O  ไว้ประมาณ  50-70  ml  เมื่อได้ค่าตามต้องการให้กดปุ่ม Enter 

4. เซ็ตค่าเพ่ือให้เครื่องเติมด่าง (NaOH) ประมาณ  70 ml  โดยการกดปุ่มลูกศรขึ้น-ลงเลือกมาท่ี  NaOH 

และกดปุ่ม  Enter  จากนั้นกดปุ่ม Edit  ใช้ลูกศรเลื่อนขึ้น-ลงเพื่อเซ็ตค่าเมื่อได้ตามต้องการแล้วกดปุ่ม 

Enter 

5. เซ็ตค่าให้เครื่องเติมกรดบอริก (H3BO3) ประมาณ 100 mlการเซ็ตท าเหมือนกับข้อ 4  

6. เซ็ตค่า  Delay   3  วินาที   ^Edit           ^Edit              

7. เซ็ตค่า  Dist.               2 นาที (เวลาในการกลั่น)  ^Edit    

8. เซ็ตค่า Steam            100 % 

9. เซ็ตค่า  Aspir             ALL        (SAM) 

10. เมื่อเซ็ตค่าท้ังหมดแล้วให้กดปุ่ม  Start 

11. ในขณะที่เครื่องเริ่มจะกลั่นให้สังเกตตัวอย่างว่าถึงจุด  End Point  หรือไม่  (โดยตัวอย่างจะเปลี่ยนสี

ไปเป็นน้ าตาลตกตะกอน)  กรณียังไม่สมบูรณ์ ให้กดปุ่ม F2  เพ่ือเติมด่างเข้ามาเพ่ิม 

12. ตัวอย่างที่ได้จากการรองรับในการกลั่น  ให้น าไปท าข้ันตอนการไทเทรต  เพ่ือหาค่าปริมาณไนโตรเจน 
 

กำรใช้เครื่อง   B-324 

- เปิดสวิตซ์ที่อยู่ด้านหลังเครื่องและเปิดน้ าหล่อเย็น (ก๊อก) 

- รอประมาณ 2 นาที เพ่ือให้ตัว Boiler ต้มน้ าเดือด 

- เลือก Function ในการท างานโดยกดปุ่ม  ลูกศรขึ้นหรือลงให้ Function  อยู่ที่ Pre Heating 

- ใส่ Tube โดยเติมน้ ากลั่น ½  ของ Tube  แล้วน าไปใส่ในช่องใส่  Sample  ด้านซ้าย 

- น า Flask  250 ml   วางในชอ่งรองรับด้านขวา 

- กดปุ่ม   Start  เครื่องจะท าการกลั่นน้ าไปประมาณ 2 นาที  แล้วหยุดเพื่อเป็นการวอร์มเครื่องแล้วจะ

ดูดน้ าทั้งหมด 
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Function  Cleaning 

- ใช่เพื่อล้างระบบวาล์วต่าง ๆ  ที่อยู่ในเครื่องเมื่อเลิกใช้งาน 

- กดปุ่มลูกศรขึ้นหรือลงให้  Function  อยู่ที่ Cleaning 

- ใส่ Tube  เปล่าที่ช่องใส่ตัวอย่างด้านซ้าย ใส่ flask  250 ml  ที่ช่องรองรับ 

- กด Start 

- น้ ากลั่นจะไหลลงสู่ Tube ประมาณ  100 ml  แล้วจะกลั่นประมาณ 2 นาที  จากนั้นจะดูดทิ้งท้ังหมด 

 

Function  Configuration 

- กดเพ่ือตั้งค่าต่าง ๆ  ที่อยู่ในระบบ เช่น ตั้งเวลา,  ภาษา, Printer  เป็นต้น 

- โดยการเลื่อนต าแหน่งโดยใช้ลูกศรขึ้นหรือลงไปยังต าแหน่งที่ต้องการแก้ไข 

- กดปุ่ม  Enter  

- กดปุ่มลูกศรขึ้นหรือลงเซ็ตค่าตามต้องการและกดปุ่ม  Enter  ซ้ าอีกครั้ง 

 

Preheating 

 ใช้ Warm  เครื่องแก้วรวมถึงล้างระบบเครื่อง  เหมือนกับ  Function  Cleaning 

- กดปุ่มลูกศรขึ้นหรือลงให้มาอยู่ที่  Preheating 

- ใส่  Tube  เปล่าในช่องใส่สารตัวอย่าง  และน า  Flask  250  ml  ที่ช่องรองรับ 

 

……………………………………….. 
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4) เครื่องแก๊สโครมำโตกรำฟ - แมสสเปกโตรมิเตอร์ (Gas Chromatograph - Mass Spectrometer ;   

    GC-MS)  

Model :   Gas chromatograph , 8890 GC system 
            Mass Spectrometer /5977 B GC/MSD 
Manufacturer :  Agilent 

 : งานวิเคราะห์ทดสอบเชิงคุณภาพ  เทคนิค Head space  (Qualitative analysis - Head space) 

 การวิเคราะห์โดยเครื่องมือแก๊สโครมาโตกราฟ  แมสสเปกโตรมิเตอร์  อาศัยหลักการแยกสารภายใน

ส่วนของ Gas Chromatograph  ในสถานะแก๊ส  สารโมเลกุลเชิงเดี่ยวที่เกิดขึ้นจะถูกเฟสเคลื่อนที่น าพาส่ง

เข้าสู่  Mass Spectrometer และเกิดการแตกตัวในรูปประจุ  อิเล็กตรอนเดี่ยวพลังงานสูงจ านวนมากใน

รูปแบบแตกตัวเรียกว่า Mass  spectrum  หลังจากได้ข้อมูลการทดสอบนี้แล้ว  สามารถน ามาท านาย

องค์ประกอบในตัวอย่างสารทดสอบโดยการเปรียบเทียบ  Mass  spectrum  ของสารตัวอย่างนั้น ๆ  กับ

ข้อมูลใน  Library  ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในระดับสากล  และ  NIS  ได ้

เครื่องมือ 

1. Gas  Chromatograph  - Mass Spectrometer 

2. ระบบ Gas   :  Helium  99.9995  %  (ความดันเข้าเครื่องมือ 80-100 psi) 

3. ระบบไฟฟ้า (Breaker & UPS)   และ ชุดคอมพิวเตอร์ Software เครื่องมือ (GCMSD system) 

4. Column  :  Capillary  Column (เหมาะสมกับชนิดงานทดสอบ) 

5. การเตรียมเครื่องมือระบบ GC-MS  

1) ตรวจเช็คปริมาณ Gas ในถัง   ปริมาณไม่ควรต่ ากว่า 500 psi และควรปรับความดันเข้าเครื่องมือ 

80-100 psi 

2) ตรวจเช็คและเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง เช่น Septum ,  Liner , O-Ring , Gold  Plate Seal  เป็น

ต้น (ตามชนิดของ Inlet)  

ชนิด Liner  :  

 

 

GC - split   GC - splitless   HS และ SPME 

 

 

 

O-ring 

ใยแก้ว (บน) 

O-ring 
 

ใยแก้ว (ล่าง) 

O-ring 

* ไม่มีใยแกว้ 
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3) ติดตั้ง Column  ด้าน Inlet โดยให้ Nut และ Ferrule ลงผ่าน Column  ด้านเล็กออกมา 

ดังรูป 

 

          

 

 

ตัดปลาย  Column  ด้วย อุปกรณ์ตัด  แล้วใช้มือหักออก ส่วนที่ถูกตัดควรมีขอบเรียบ  ไม่เป็น

ปากฉลาม    วัดระยะปลาย  Column ให้มีความยาวเหนือ Ferrule  4-6 mm  (ส าหรับ SSL  

Inlet) 

4) สอดอุปกรณ์ท้ังหมดเข้าไปที่  Inlet  แล้วหมุน  Nut  ให้แน่นด้วยมือ   

5) ติดตั้ง  Column  ด้าน  MSD  

เปิดฝาข้างชุด MSD  (ปรับความดันภายในไม่ให้เป็นสุญญากาศก่อน)  โดย เปิด  Vent Valve 

ใส่  Nut  และ  Ferrule  (ส าหรับ  MSD)  ลงผ่าน Column  โดยหันด้านเล็กเข้าหา Nut   

ตัดปลาย Column ด้วย อุปกรณ์ตัด  แล้วใช้มือหักออก ส่วนที่ถูกตัดควรมีขอบเรียบ  ไม่เป็น

ปากฉลาม 

ยึด Column กับชุด MSD  (ตามเอกสารคู่มือเครื่องมือ , Agilent Technologies) และประกอบ

ฝาครอบของ MS  ตามเดิม   

                                                                            Ferrule 

                                                                            Column 

                          Column  nut 

                    

 

 

 

6) ตรวจเช็คชุด  PAL 3  ระบบน าเข้าสารทดสอบ  

เลือกชุดประกอบ Sample Injection ให้เหมาะสม ประกอบด้วย 3 ระบบ คือ Liquid  , 

Headspace และ SPME  (ตามคู่มือเครื่องมือ , Agilent  Technologies) 

 

 

 

ตัดปลายออก (มีความยาวเหนือ Ferrule  4-6 mm) 

Ferrule 

Column  nut 
 

Column 

ตัดปลายออก (มีความยาวโผล่ออกมาจาก 

MSD  Interface  1-2 mm) 
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ขั้นตอนกำรเปิดเครื่องมือ  GC-MS  

1. เปิดระบบ gas Helium  (ความดันเข้าเครื่อง  80-100 psi) 

2. เปิดระบบไฟฟ้า  Breaker & UPS  และเปิดระบบชุดคอมพิวเตอร์  เข้าหน้าต่างใช้งาน desktop  

3. เปิดสวิทซ์เครื่อง GC   

4. ท าระบบสุญญากาศ ของ GCMSD 

เปิดฝา  Cover  ของ MS  (หมุนปิด Vent Valve)   เปิดสวิทซ์เครื่อง MS  (ด้านล่าง)   

กดบริเวณกึ่งกลาง  sideboard  ของเครื่องค้างไว้  และกด Side-plate  เบา ๆ  ให้แน่นกับ 

Chamber    

ประมาณ 10 วินาที  เพ่ือช่วยให้ระบบเป็นสุญญากาศ 

5. รอจนการตรวจสอบระบบของเครื่องมือ GC และ  MS  เสร็จสิ้น โดยมีสัญญาณบี๊บ  หน้าจอ GC  

ปรากฏค าว่า “Power  On   Successful”  และไฟสถานะของ PAL  เป็นสีเขียว 

6. เปิด Software  โดย  Double  click  ที่  Instrument # 1  หรือ  GCMSD  icon   บนหน้าจอ  

Desktop 

7. กดปุ่ม Apply และ กดปุ่ม  Close  (ในหน้าต่าง  MS  Zones  ที่ปรากฏ)  เพ่ือให้ระบบ MS  ท า

อุณหภูมิตาม Setpoint 

8. ท าการ  Pump  Down 

เลือกเข้า  Vacuum  MS Vacuum  Control… กดปุ่ม  Pump Down 

9. รอประมาณ 2 ชั่วโมง  เพื่อให้ความดันและอุณหภูมิในระบบเครื่องมือเสถียร 

10. ท าการตรวจเช็คค่าน้ า และ ไนโตรเจน ในระบบอย่างคร่าว ๆ  โดยการท า Manual  Tune   

เพ่ือป้องกัน  filament  ขาดระหว่างการจูน (Tune) 
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ขั้นตอนกำรเปิดเครื่องมือ  GC-MS  

 
1. เปิดระบบ gas Helium  (ความดันเข้าเครื่อง  80-100 psi) 

 
2. เปิดระบบไฟฟ้า  Breaker & UPS  และเปิดระบบชุดคอมพิวเตอร์  เข้าหน้าต่างใช้งาน desktop  

3. เปิดสวิทซ์เครื่อง GC   

กดเปิดสวิทซ์          

 

Pressure Gauge  วาลว์ gas  
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4. ท าระบบสุญญากาศ ของ GCMSD 

เปิดฝา  Cover  ของ MS  (หมุนปิด Vent Valve)   เปิดสวิทซ์เครื่อง MS  (ด้านล่าง)   

            กดเปิดสวิทซ์                

 

    กดบริเวณกึ่งกลาง  sideboard  ของเครื่องค้างไว้  ...... (1)   และกด Side-plate  เบา ๆ  ให้

แน่นกับ Chamber ……(2)  ประมาณ 10 วินาที  เพ่ือช่วยให้ระบบเป็นสุญญากาศ 

 
 

 

5. รอจนการตรวจสอบระบบของเครื่องมือ GC และ  MS  เสร็จสิ้น โดยมีสัญญาณบี๊บ  หน้าจอ GC  

ปรากฏค าว่า “Power  On   Successful”  และไฟสถานะของ PAL  เป็นสีเขียว 

 

กด (1) กด (2) 
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6. เปิด Software  โดย  Double  click  ที่  Instrument # 1  หรือ  GCMSD  icon   บนหน้าจอ  

Desktop 

 
 

7. กดปุ่ม Apply และ กดปุ่ม  Close  (ในหน้าต่าง  MS  Zones  ที่ปรากฏ)  เพ่ือให้ระบบ MS  ท า

อุณหภูมิตาม Setpoint 

8. ท าการ  Pump  Down   (ปฏิบัติตามคู่มือของเครื่องมือ) 

เลือกเข้า  Vacuum  MS Vacuum  Control… กดปุ่ม  Pump Down 

 
9. รอประมาณ 2 ชั่วโมง  เพื่อให้ความดันและอุณหภูมิในระบบเครื่องมือเสถียร 

10. ท าการตรวจเช็คค่าน้ า และ ไนโตรเจน ในระบบอย่างคร่าว ๆ  โดยการท า Manual  Tune   

เพ่ือป้องกัน  filament  ขาดระหว่างการจูน (Tune) 
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กำรสร้ำง Method ใหม่ (Creating  a New  Method)  

Step 1   คลิกเลือก  Instrument   Inlet /Injection types…   

 Sample  Type  

  

 Injection Source   

  

 Inlet Location      Front     กดปุ่ม  

  MS  Connected    Front     
  
Step 2  Configuration  Tool  ที่ใช้งาน   

คลิกเลือก Instrument  PAL  Configuration  

Step 3  เมื่อปรากฏหน้าต่าง  PAL 3 

 3.1 คลิกเลือก  Tool   Configuration   เลือก needle  guide  ให้ถูกต้องเหมาะสมกับการใข้งาน 

เช่น  SPME  

Syringe   
Name Needle  Length  Fiber  Type 

SU57327U 60 mm 23 Pink (Stable) 
    

 

GC     :   Liquid   Sample  Tool  (LS Tool) 

Headspace    :   Headspace  Tool  (HS  Tool) 

SPME   :   SPME  Tool  

        SPME  Fiber  holder  :   เช่น  SU57327U  (pink) 

 
 

  3.2  กรณเีปลี่ยนแปลงชนิดของ Tool  ท าการ Update configuration  ใน  software  ใหม่  

                  คลิกเลือก Instrument   

               PAL  Configuration 

      กด Connection       

                              Update  Configuration                  

                                                                  กด OK 

 

GC 

PAL Sampler 

OK 
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Step 4   ก าหนดต าแหน่ง - ชนิดของ Tray   และ ชนิดของ  Vial  ที่ใช้งาน 

  (หน้าต่าง PAL 3  Configuration  Instrument  3) 

 คลิกเลือก  Tray  Configuration            Tray  Holder 1           กด  OK 

 

 

          Tray  Holder 2 

 

 

Step 5   เลือก Instrument   Edit  PAL  Parameters…. 

Step 6   หน้าต่าง Setup  Method    

  6.1 เลือก Script ของ Tool  ที่ใช้งาน   (HS-STD-V3.0 ,  GC-LIQ-STD-V3.0 ,  SPME-STD-V3.0) 

                  คลิกเลือก HS-STD-V3.0    

           

 

 

 

 

 

  6.2  ท าการระบุ  รายละเอียดของ parameter 

        ตั้งค่า Parameter  ที่จ าเป็น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VT-54 

2-CV NonMagnetic 

VT-15 

2-CV NonMagnetic 

HS-STD-V3.0 

GC-LIQ-STD-V3.0 

SPME-STD-V3.0 

 

เลือกรายการใดรายการหนึ่งที่ต้องการใช้งาน 

HS-STD-V3.0         :  เทคนิค Headspace    
GC-LIQ-STD-V3.0   :  เทคนิค GC-Liquid      

SPME-STD-V3.0     :  เทคนิค (Solid Phase  

                             Microextraction ; SPME) 

                             วิเคราะหส์ารในระดับปริมาณน้อย                     

                             (trace  Analysis) 
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Headspace  Technique 

HS-STD-V3.0 

Tool HS-STD-V3.0  
GC Cycle Time 18  
Sample Volume 0.5 µl 
Agitator   
Incubation  Time 6 min 
Incubation Time  Increment 0 min 
Heat  Agitator On  
Incubation  Temperature 80 C 
Heat  Syringe On  
Syringe  Temperature 85 C 
Pre  Injection 

Flush  Time 5 s 
Sample 

sample vial penetration depth 15 mm 
sample vial penetration Speed 50 mm/s 
Sample  Aspirate  Flow Rate 12 ml/min 
Sample  Post  Aspirate  Delay 1 s 
Injection  Signal  Mode  Plunger   up  
Inlet  Penetration Depth 45 mm 
Inlet  Penetration  Speed 50 mm/s 
Pre  Inject  Time  Delay 0.5 s 
Injection  Flow  Rate 10 ml/min 
Post  Inject  Time  Delay 0.5 s 
Flush  Time 10 s 
Continuous  Flush Off  
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Advanced 

Agitator  Speed 250 rpm 
Agitator  On  Time 5 s 
Agitator  Off  Time 2 s 
 

** Parameter อ่ืน ๆ  หากเพ่ิมเติม  สามารถใช้ค่าจาก  Default  ในการใช้งานได้ 

 

หมุนเปิดวาล์ว (1) และหมุนปรับความดัน gas  เข้าระบบ Headspace ให้ Pressure Gauge มีความดัน

ระบบ  0.5 psi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressure Gauge (2)  

วำล์ว gas (1)   
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กรณีต้องการตั้งค่า  standby  Temperature  ที่  Agitator  สามารถท าตามขั้นตอนดังนี้ 

1. เลือก Instrument             PAL  Show/ Hide  Status 

2. หน้าต่าง Sampler  Status   

ตั้งค่า   standby  Temperature   ควรเป็นอุณหภูมิเดียวกับอุณหภูมิที่ใช้วิเคราะห์ตัวอย่าง  เช่น  

270 C    

  ก าหนด Standby (C)     กด   

 

 

 
 

การก าหนดพารามิเตอร์ใช้งานเทคนิค Head Space ส าหรับค่าของ  Incubation Temperature    

- กรณีก าหนด Incubation Temperature   85 C   ให้เปลี่ยนค่า Standby (C )  85 C      

   ยืนยันค่าใช้งาน โดยกด  Set 

 

 

 

 

 

 

270 Set 
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กำรท ำ Manual Tune 

Step 1  คลิกเลือก view   

           Parameters 

          Manual  Tune  

Step 2  เลือก  Profile 

  ระบุค่า  Mass  ของสารที่สนใจ  ในส่วนของ Mass 1 , Mass 2 

   Mass 1 เปลี่ยนค่าจาก 219  เป็น  18                หมายถึง ค่ามวลของ water 18 m/z 

   Mass 2 เปลี่ยนค่าจาก 502  เป็น  28                 หมายถึง ค่ามวลของ nitrogen 28 

m/z 

Step 3  เลือก  Scan 

  ปรับค่า  Scan Range  ให้อยู่ในช่วง  10 - 100  

Low  m/z     

High  m/z 

Step 4  เปิด  PFTBA   

  คลิกขวาในต าแหน่ง  PFTBA               แล้วเลื่อนแถบจากซ้าย ไป ขวา เพ่ือเปิดสั่งงาน  Open 

Step 5  สั่งงานให้ระบบท าการเช็คค่า water  และ nitrogen  

             กดปุ่ม  Scan   รอประมาณ 5-10 วินาที  เพ่ือให้ระบบได้ท าการตรวจเช็คค่า water  และ 

nitrogen  

                    กดปุ่ม MS  เพ่ือให้ระบบปิดการท างาน  Filament 

 

Step 6   อ่านค่ารายงานผลที่ได้จากการท า Manual Tune  เปรียบเทียบกับตารางค่ามาตรฐานในแต่ละ

รายการ (อ้างอิงจากเอกสาร GCMS with MassHunter software , Agilent  Technologies   หน้า 15)  

- ค่า  Relative   Abundance  ของ  water  (18 m/z)   ควรมีค่า  <  20 %  ของ Base  

peak  

- ค่า  Relative   Abundance  ของ  nitrogen  (28 m/z)   ควรมีค่า  <  10 %  ของ Base  

peak 

 

2 

2 

2 

1 

1 

1 
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   การท า Manual Tune  เป็นการสั่งให้ระบบตรวจเช็คค่ามวลน้ า (water) และ มวลของไนโตรเจน  

(nitrogen) ภายในเครื่องมือเบื้องต้น   ก่อนการท า Auto Tune  เพ่ือช่วยป้องกันไม่ให้  Filament  ขาด  ซึ่ง

ต้องให้ความส าคัญและมีความระมัดระวังอย่างยิ่ง  เนื่องจากชุดอุปกรณ์ Filament  เป็นส่วนส าคัญในการ

ตรวจทดสอบด้วยเทคนิคเครื่องมือนี้และมีราคาสูงหากได้รับความเสียหาย 

 

อ่ำนค่ำผลของ Manual วิธีด าเนินการ 
ผ่าน 1) ให้ท าข้ันตอน  Auto Tune 

ไม่ผ่าน 1) ทิ้งให้ระบบเครื่องมือ  Run ต่อเนื่องสักระยะ 
(โดยประมาณ 30 นาที) 
2) ท าข้ันตอน Manual  ใหม่  อีกครั้ง 
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กำรท ำ Auto Tune 

Step 1  หน้าต่าง  Instrument  Control  คลิกเลือก view   

   Tune 

               Auto Tune  (Atune.U)  รอเวลาประมาณ   

                                                                           10 นาท ี

  หลังจากเครื่องมือปรับค่าต่าง ๆ  โดยอัตโนมัติแล้วจะพิมพ์ Tune Report  ออกมาให้  (ควรเช็ค

เครื่อง Printer ให้เปิดใช้งาน)  น าเอกสารรายงานมาตรวจเช็คเปรียบเทียบ  ตามชนิด  Tune File (อ้างอิง

เอกสาร Thai Manual  for  GCMS  with  MassHunter  software , agilent  Technologies  หน้า 15 - 

16) 

 

  ตัวอย่างรายงานค่า Auto Tune 
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กำรสร้ำง Method ใหม่   

Step 1   คลิกเลือก  Method   Load  Method   Drive D  : 1      เลือก Mass  Hunter 

           

         Default.m           Method           1           GC MS 

Step 2   คลิกเลือก  Method Edit  Method  

 

     Instrument / Acqusition               กดปุ่ม   

  ระบุรายละเอียด Method  Information   เช่น  Test  method 

Method  Information  Save  Copy  of  Method  with  Data 

           พิมพ์                                                 Data  Acquisition 

              

                    กดปุ่ม   

  คลิก        Use  MS 

    

  กดปุ่ม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test  method  

 

OK 

OK 

 

OK 
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Step 1   เลือก Configuration   เพื่อตั้งค่า Column 

  คลิกเลือก Configuration               Column  

  เลือกชนิดของ Column  ให้ตรงกบัการใช้งาน  กดเลือกตรงหมายเลขด้านหน้า 

          กดไฮไลท ์

 

อาจเลือกจาก       กดไฮไลท ์เลือกคอลมัน ์    กดปุ่ม  create  Inventory 

 

- คลิก Front  Inlet  ช่อง Inlet 

- คลิก MSD  ในช่อง Outlet 

   

 

 

 

 

  

Step 2   เลือก  Aux  Heaters  เพื่อก าหนดให้ระบบ  On  และเติมค่าอุณหภูมิ (T) 

- คลิก            On 

- ระบุค่า T       MSD Transfer  line  temp. to  

280 C (ควรก าหนดค่าให้เท่ากับ 

หรือมากกว่า temp.ของ column) 

Step 3  เลือก Oven  เพื่อสั่งระบบ  Oven  Temp. On  ให้ท างาน 

- คลิก   Oven  Temp. On 

- ระบุค่า Temp.  เริ่มต้น 

 (Temp. ของ Oven ควรสูงกว่า Temp. Inlet) 

- เวลารอให้อณุหภมูิคงท่ี  (Equilibration time)  

ก่อนการวิเคราะห์ถัดไปใช้  t = 3  นาที 

- Temp. สูงสุด ของ Oven (Maximum Oven)   

350 C (ห้ามก าหนดเกินคา่นี)้ 

 

 

หน้าต่าง GC  Edit  Parameter 

1 รายละเอียดของ column 

Select  from  catalog 

OK 

Inlet  Outlet 

 Front  Inlet MSD 

 

150 

       Oven  Temp. On 

   30  C 

 

75 C 

3 min 

350 C 
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- ก าหนดค่าโปรแกรมการท างานของระบบ  Oven  Temp.    

  Hold  Time  (min)  หมายถึง  การค้างที่ Temp. ก าหนดไวจ้ านวน.......นาท ี

  Rate   (C / min)   หมายถึง  อัตราเร็วของการเพิ่ม Temp.  ของ Ramp ……….C / min  

   Value (C)     หมายถึง  ค่า  Temp. ตามก าหนด 

  Run Time (min)     หมายถึง  เวลาในการด าเนินการ  (ตามก าหนด) 

  Post  Run    หมายถึง  การก าหนดอุณหภูมิหลังการ Run ระบบโปรแกรม 

  Post Run  Time     หมายถึง  ระยะเวลาที่ใช้เพื่อให้ระบบมีอณุหภูมิตามก าหนด Post  Run 

   ตัวอย่างการสร้างโปรแกรมอณุหภมูิการท างานของ Oven  เช่น  

 

 

 

  

    Post   Run  

        Post  Run Time 

 

  จากตาราง Temp. Oven เริ่มต้น  75  C  ,  ค้างไว้ 1 นาที   และให้เพิ่มขึ้นด้วยอัตราเร็ว 20  C ต่อนาที จนถึง

อุณหภูมิ 235  C  แล้วค้างไว้  1 นาที  ใช้เวลาทั้งสิ้นรวม (Total  Run)  10 นาที  ระบบอัตโนมัติจะท าการลดอุณหภูมมิาที่ 

อุณหภูมเิริ่มต้น  หลังเสร็จสิ้นกระบวนการท างานตามก าหนดโปรแกรมนี้   

 

Step 4   เลือก Column   

   เพื่อเข้าไปตรวจเช็คชนิดของคอลมัน์  (Column)   เปิดระบบให้ท างาน (On)  การก าหนดค่าอัตราเรว็  (Flow)   

             และ ความดัน (Pressure)  ภายในคอลัมน ์

- คลิก    ต าแหน่ง  On 

- ตั้งค่า Flow หรือ Pressure  เช่น  

ระบุค่า Flow 2 ml/min             คลิก 1 ครั้ง  ระบบจะค านวณ ค่า Pressure ให้โดยอัตโนมตั ิ

 

 

 

 

 

Rate 

(C / min) 

Value 

(C) 

Hold Time 
(min) 

Run  Time 
(min) 

 75 1 1 
20 235 1 10 

50  C 

0  min 
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Step 5  เลือก  Inlet     

  ในขั้นตอนการควบคุมการท างานของ Inlet  ระบบ Heater  ,  Pressure ,  Septum   Purge   โดยการคลิก

เครื่องหมาย     ในช่องว่างหน้าต าแหน่งนี้  ระบุค่าแตล่ะรายการไดแ้ก่  Heater 250  C  , ค่า Septum  Purge  Flow   

3 ml/min    กรณีเลือก Mode การท างาน  Splitless  ควรก าหนดค่า Gas Save เพื่อประหยัดการใช้ Gas ที่ท าการทดสอบ

สารตัวอยา่ง 

         Setpoint 

            Heater             

                        Pressure 

                        Total   Flow    

                        Septum  Purge  Flow 

             

   Septum Purge Flow Mode 

   Mode  

 

   Gas  Save :  

  On 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1729 psi 

103.46  ml/min 

ระบุ อุณหภูมิที่ต้องการใช้งาน 

เป็นค่าข้อมูลอตัโนมตัิเครื่องมือค านวณ 

มาให้แล้ว   

 

 
3  ml/min 

 

Standard       

250   C 

Splitless      
เลือก Mode  การท างานให้เหมาะสม    

โดยมี 4 Mode  ได้แก่   

 1) Split    2) Splitless 3) Pulsed  split  

4) Pulsed  Splitless   
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Method  Run     

   ใช้ในกรณีทดสอบสารตัวอยา่งที่ละขวด 

 

  เมนู Method         กดเลือก   Run  Method   สร้าง Sub  รายละเอียดข้อมลู  

   หรือ กด  สัญลักษณ์คนวิ่ง 

   หรือ กด สัญลักษณล์ูกศร ช้ีทางขวามือ 

 

    - ตัวอย่างการวางต าแหน่ง  Tray 1  ,  No. 46  

   - เตรยีมสารละลายลา้งระบบเขม็ฉีดตัวอย่างทดสอบ 

      เช่น Hexane  (AR grade)  ลา้ง 5-10 ml  , 3 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

Sequence  Run      

   ใช้ในกรณีทดสอบสารตัวอยา่งหลาย ๆ  ขวด เป็นชุดหรือเป็น Batch 

 

  Step 1    Load  sequence    Edit  Sequence  (แก้ไขตารางขอ้มูลใช้งาน) 

  Step 2    กดเลือก  Sequence     เมื่อข้ึนตาราง Sequence Table   ท าการระบุข้อมลูใช้งาน   

                                   ตัวอย่างทดสอบ  เช่น  

 

  *  การกด fill  down  คือการท าซ้ า ๆ  

 

Step 3    เลือก  Sequence      กด  Save  (เพื่อบันทึก) 

------------------------------------------------------------------------- 

 Name Vial Method  Path Method  File Data  File Type Level  Di. Vol. 
1 Cal_1 46 D\Mac.\Method… Qualitative.train M. Cal_1 Cal 1 1.0 
2 Cal_2 46 D\Mac.\Method… Qualitative.train M. Cal_2 Cal 2 1.5 
3 Cal_3 46 D\Mac.\Method… Qualitative.train M. Cal_3 Cal 3 2.0 
4 Unk 46 D\Mac.\Method… Qualitative.train M. Unk Sample 4 1.8 

 

 

Operator  :  ระบุงานทดสอบ / ผู้ทดสอบ 

Data path :   เทคนิค / method ใช้งาน 

Data  file  :  แฟ้มข้อมูล 
 

 
 

 

 

ใส่ Hexane ส าหรับล้างชุด PAL 

ต าแหน่งท้ิงสาร (waste) 
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บทที่ 5  ปัญหำและอุปสรรคของงำน   

           แนวทำงกำรแก้ไขและกำรพัฒนำ  

           งำน 
      

ปัญหาและอุปสรรคของงาน 

แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน 
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ปัญหำและอุปสรรคของงำน  แนวทำงกำรแก้ไขและกำรพัฒนำงำน 

วัสดุ  ครุภัณฑ์  ในห้องปฏิบัติการ  มีความส าคัญต่อการท าปฏิบัติการเป็นอย่างยิ่ง  จึงควรมีการ

จัดการและการจัดเก็บที่ถูกต้อง  เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  เพ่ือป้องกันอันตรายและความเสียหายที่จะ

เกิดข้ึน   โดยจัดเก็บอย่างมีระบบและเป็นระเบียบ  มีการจ าแนกตามหมวดหมู่และความถี่ของการใช้งานหรือ

ตามลักษณะของวัสดุวิทยาศาสตร์  ครุภัณฑ์  หรือชุดปฏิบัติการ มีข้อเสนอแนะวิธีการจัดการและการจัดเก็บ

วัสดุ  ครุภัณฑ์  ดังนี้ 

1) วัสดุวิทยำศำสตร์  ครุภัณฑ์ส ำหรับกำรท ำปฏิบัติกำร  ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเรียนการสอน 

และเป็นแหล่งความรู้ของผู้เรียน  ผู้ที่เกี่ยวข้องในการเรียนการสอนทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ  บริหาร

จัดการ  และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนี้คือ 

1.1)  ก าหนดแผนงบประมาณการจัดซื้อ  การจัดเก็บ  และการจัดท าระเบียนวัสดุ  ครุภัณฑ์  และ

ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการท าปฏิบัติการที่ช ารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 

 1.2)  เลือกวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีคุณภาพ  โดยค านึงถึงการใช้งานและการใช้ประโยชน์

อย่างคุ้มค่าและความทันสมัยด้วย 

1.3)  จัดท าคู่มือประกอบการใช้วัสดุ   อุปกรณ์  เครื่องมือและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของ

ห้องปฏิบัติการ  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้  การบ ารุงรักษา  การซ่อมบ ารุง  ข้อควรระมัดระวังและ 

ข้อควรปฏิบัติในการใช้งานรวมถึงบอกสถานภาพการใช้งานด้วย  โดยมี  วัน  เดือน  ปี  ที่ด าเนินการตรวจเช็ค

สภาพและการซ่อมบ ารุง  เพ่ือความสะดวกและเพ่ือความปลอดภัยแก่เครื่องมือและตัวผู้ใช้งานเอง 

1.4)  จัดท าป้ายที่อ่านง่ายและชัดเจน  บอกถึง  ชื่อของวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือและครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์  ถ้าเป็นไปได้ควรแสดงภาพประกอบการอธิบายต่าง ๆ ไว้ด้วย 

1.5)  จัดจ าแนกและแยกเก็บวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือวิทยาศาสตร์และชุดปฏิบัติการตามประเภท

ของปฏิบัติการ  ลักษณะการใช้งานและการใช้ประโยชน์  อาทิเช่น  ปฏิบัติการด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน    

ปฏิบัติการด้วยเครื่องมือขั้นสูง  และอ่ืน ๆ   

1.6)  มีระเบียนควบคุมวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือวิทยาศาสตร์และชุดปฏิบัติการ เช่น สมุดบันทึก

การใช้งาน  แบบฟอร์มบันทึกการยืม-คืน  ที่ตรวจสอบได้เพ่ือป้องกันการสูญหาย 
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  2) วัสดุ  ครุภัณฑ์ทั่วไป  ส าหรับแนวทางการบริหารจัดการและจัดเก็บ  วัสดุ   ครุภัณฑ์ทั่วไปคือ 

ด าเนินการจัดเก็บให้อยู่ประจ าที่เดิมตามระเบียนครุภัณฑ์  ยกตัวอย่างเช่น  ครุภัณฑ์ประเภทโต๊ะ  เก้าอ้ี  ก็จะ

ด าเนินการใช้งานและจัดเก็บให้อยู่ประจ าที่เดิม  หากมีความจ าเป็นต้องเคลื่อนย้าย  ก็จะต้อ งท าบันทึกเป็น

หลักฐานการเคลื่อนย้ายด้วยพร้อมทั้งแก้ไขระเบียนครุภัณฑ์เพ่ือจัดท าเป็นฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด 
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บรรณำนุกรม 
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ภำคผนวก 
     ภาคผนวก ก 

    ภาคผนวก ข 

    ภาคผนวก ค 
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ภำคผนวก ก 
ตัวอย่างแบบฟอร์มค าขอบริการ 

ตัวอย่างใบรับน าส่ง - ส่งตัวอย่าง วิเคราะห์ค่าความร้อนเชื้อเพลิงแข็ง 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ นอกเวลาราชการ 

ตัวอย่างแบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม สมุดบันทึกการใช้เครื่องมือ  (log book) 

                     ตารางการบ ารุงรักษาเครื่องมือวิเคราะห์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์   
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์มเอกสำร 

ตำรำงกำรบ ำรุงรักษำเครื่องมือ 
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ตัวอย่างแบบค าขอบริการ 

ศูนย์วทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
 

 
 

 

     ขำ้พเจำ้.................................................................................ในนำม............................... ........................................................................................................ 

     ต  ำแหน่ง...........................................................สถำนท่ีติดต่อ เลขท่ี...........................ถนน.......................................แขวง/ต ำบล...........................................    

     เขต/อ ำเภอ........................................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์............................................    

    โทรศพัท.์..........................................................โทรสำร.................................................... .......................... 

มีควำมประสงคข์อรับบริกำร        ก.   งำนวิเครำะห์    ข.   ใชเ้คร่ืองมือวิทยำศำสตร์…………………………………………………………….…... 

                                                      ค.   อ่ืน ๆ....................................................................................................................................................................  

 เพื่อใชใ้น    งำนวิจยั            อ่ืน ๆ............................................................................................................................ ................................................... 

 ตั้งแต่วนัท่ี..................................................ถึงวนัท่ี.................................................เวลำ.........................................น. ถึงเวลำ........................... .........น. 

 โดยขำ้พเจำ้     ปฏิบติังำนดว้ยตนเอง       ปฏิบติังำนดว้ยเจำ้หนำ้ท่ี     อ่ืน ๆ................................................................................................... 

  จำกศูนยวิ์ทยำศำสตร์  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี  ดงัรำยกำรต่อไปน้ี 

รายการตัวอย่าง จ านวน รายละเอยีดการทดสอบ 

 

 

 

  

 

กำรรับผลกำรทดสอบ 

  รับผลเอง    ส่งทำง  FAX………………………………….… 

  ส่งทำงไปรษณีย…์…………………………………………………….… 

  E-mail :  ……………….………………………………………………..… 

  รำยงำนผล…….................….ฉบบั    

  ขอรับคืนตวัอยำ่งท่ีน ำมำขอรับบริกำรภำยใน 30 วนั หลงัจำกรับใบรำยงำนผล 

  ไม่ขอรับคืนตวัอยำ่งท่ีน ำมำขอบริกำร 

  มีเอกสำรเพ่ิมเติมแนบทำ้ย 

   ขำ้พเจำ้ยนิดีช ำระค่ำบริกำร ตำมระเบียบของสถำบนั 
  หลงัจำกกำรวิเครำะห์ / ทดสอบหำกตวัอยำ่งช ำรุดเสียหำยหรือขดัขอ้ง 

ขำ้พเจำ้ยนิดีรับตวัอยำ่งคืน โดยไม่คิดค่ำเสียหำยจำกสถำบนั 

 

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

                             (                                                                )       

                                               ผูข้อรับบริกำร 

ส าหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น 

สภาพตัวอย่าง 

  สภำพปกติ 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ....................................................... 

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

 การเกบ็รักษาตัวอย่าง 

 อุณหภูมิห้อง (Room temp.)     แช่เยน็ (Chilled) 
 

 ก  ำหนดเสร็จ......................................................... 
 

ค่ำบริกำรตรวจวิเครำะห์.................................บำท 
 

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

            (                                                            )       

                                เจำ้หนำ้ท่ี 

หมำยเหตุ: รำยละเอียดเพ่ิมเติม โปรดบนัทึกดำ้นหลงัของแบบฟอร์มน้ี 

FM-CHE-01 Rev.0 

แบบค าขอรับบริการ 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มค าขอรับบริการ 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

เลขท่ี........................../......................... 

วนัท่ีรับ.........../................../................ 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มใบรับน า - ส่งตัวอย่าง 

ใบรับน า - ส่งตวัอย่าง 

วเิคราะห์ค่าความร้อนของเช้ือเพลงิแข็ง    (Solid fuel)   ด้วยเคร่ือง    Bomb calorimeter 

ศูนย์วทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
 

ขำ้พเจำ้..................................................................................................................................................................... 

ในนำม..................................................................................................................................................................... 

ต ำแหน่ง...........................................................สถำนท่ีติดต่อ เลขท่ี....................ถนน.....................................แขวง/ต ำบล............................................. 

เขต/อ ำเภอ........................................................จงัหวดั ...............................................รหสัไปรษณีย.์................................................................................. 

โทรศพัท.์........................................................โทรสำร............................................................................. 

มีควำมประสงคข์อรับบริกำร      ก.   งำนวิเครำะห์    ข.    ใชเ้คร่ืองมือวิทยำศำสตร์    ค.   อ่ืนๆ ............................................................................................ 

เพื่อใชใ้น     งำนวิจยั             อ่ืนๆ ................................................................................................................................................................................................... 

ขอรับบริกำร จำกศูนยว์ิทยำศำสตร์  คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี ดงัรำยกำรต่อไปน้ี 

ที่ รายการตัวอย่าง จ านวน หมายเหตุ 

    

    

    

    

    

    

กำรทดสอบค่ำพลงังำนควำมร้อน  (Heating Value)     แสดงผลในหน่วย      J/g            cal/g     

กรณีตอ้งกำรรำยงำนค่ำ SD (ทดสอบ 3 ซ ้ำ)   เพิ่มค่ำใชจ่้ำยตำมจ ำนวน         ตอ้งกำร           ไม่ตอ้งกำร 

 

กำรรับผลกำรทดสอบ 

  รับผลเอง     ส่งทำง  FAX………………………………… 

  ส่งทำงไปรษณีย…์………………………………………………………….. 

  E-mail :  ……………………………………………………………….…… 

   รำยงำนผล…….................….ฉบบั 
   ขอรับคืนตวัอยำ่งท่ีน ำมำขอรับบริกำรภำยใน 30 วนั หลงัจำกรับใบรำยงำนผล 

  ไมข่อรับคืนตวัอยำ่งท่ีน ำมำขอบริกำร 

  ขำ้พเจำ้ยินดีช ำระค่ำบริกำร ตำมระเบียบของสถำบนั 
 หลงัจำกกำรวิเครำะห์ / ทดสอบหำกตวัอยำ่งช ำรุดเสียหำยหรือขดัขอ้ง 

         ขำ้พเจำ้ยินดีรับตวัอยำ่งคืน โดยไม่คิดค่ำเสียหำยจำกสถำบนั 

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

                                (                                                                )       

                                                    ผูข้อรับบริกำร 

ส าหรับเจ้าหน้าทีเ่ท่าน้ัน 

สภาพตวัอย่าง 

  สภำพปกติ 

  อ่ืน ๆ   (โปรดระบุ) …………………………………………. 

     …………………………………………………………………… 

     …………………………………………………………………… 
 

ก ำหนดเสร็จ ................................................................................... 

 

ค่ำบริกำรตรวจวิเครำะห์. ...................................................... บำท 

 

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

                         (                                                            )       

                                               เจำ้หนำ้ท่ี 

หมำยเหตุ:รำยละเอียดเพิ่มเติม โปรดบนัทึกดำ้นหลงัของแบบฟอร์มน้ี 

FM-CHE-02 Rev.0 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

เลขท่ี........................../....................... 

วนัท่ีรับ.........../................../............... 

ตัวอย่างแบบฟอร์มใบรับน า-ส่งตวัอย่าง 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ นอกเวลาราชการ 
 

แบบฟอร์มขออนญุาตใช้เครื่องมอืวิทยาศาสตร ์ (นอกเวลาราชการ) 
นอกเวลาราชการ  :    วันจันทร์  -  วันศุกร์                 เวลา 17.00  - 18.00 น. 

                           วันเสาร ์- วันอาทิตย์                 เวลา 09.00  - 16.00 น. 

 

ชื่อผู้ขออนุญำตใช้ .................................................................................................... ...................................... 

สำขำวิชำ/สถำบัน........................................................................................................................................ .... 

รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นนักศึกษา)………………………………….ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.............................................. 

ชื่องานวิจัย/โครงงาน......................................................................................................... ................................ 

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

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ขออนุญาตใช้นอกเวลาราชการ............................................................................. ........ 

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

วันที่ต้องการใช้งาน……………………………………………ช่วงเวลา/ระยะเวลาใช้...................................................... 

รายละเอียดงาน/การใช้งาน................................................................................................................ ............... 

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

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

ระบุเหตุผล/ความจ าเป็น 

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

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

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีเป็นนักศึกษา) 

                       อนุมัติ                         ไม่อนุมัติ    เพราะ............................................. ............... 
 

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

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

ความเห็นของหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ 

                        อนุมัติ                        ไม่อนุมัติ    เพราะ............................................................ 
 

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

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

ตัวอย่างแบบฟอร์มขอใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ นอกเวลาราชการ 
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(ส่วนที่ 1  ส าหรับเจ้าหน้าที่) 

แบบฟอร์มขอใช้เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ 

รำยช่ือผูข้อใช ้

1.  ____________________________________________ชั้นปีท่ี _____ วิชำเอก___________________ 

2.  ____________________________________________ชั้นปีท่ี _____ วิชำเอก___________________ 

3.  ____________________________________________ชั้นปีท่ี _____ วิชำเอก___________________ 

4.  ____________________________________________ชั้นปีท่ี _____ วิชำเอก___________________ 

มีควำมประสงคข์อใชเ้คร่ืองมือวิทยำศำสตร์    (โปรดระบุรำยกำร/ ขอ้มูลกำรใชง้ำน)  

           Atomic Absorption Spectrometer (AAS) **ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วนั 

            High Performance Liquid Chromatography (HPLC) 

           Gas Chromatography  (GC) 

           UV-Visible Spectrophotometer : (  ) Evolution 201 (  ) UV 1601 
            Protein and Nitrogen Analysis  

            อ่ืน ๆ  (ระบ)ุ_____________________________________ 

      ___________________________________________________ 

เพือ่________________________________________________________________________ 

ในรายวชิา__________________________________________________________________ 

วนัที่ต้องการใช้______________________________เวลา ___________________________ 

 

อ. ผูส้อน/ ผูรั้บผิดชอบเคร่ืองมือ ____________________________  ( __________________________)                                    

นกัวิทยำศำสตร์ ________________________________________ วนัท่ี ________________________ 

 

(ส่วนที่ 2  ส าหรับนักศึกษา) 

แบบฟอร์มขอใช้เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ 

รำยช่ือผูข้อใช ้

1.  ____________________________________________ชั้นปีท่ี _____ วิชำเอก___________________ 

2.  ____________________________________________ชั้นปีท่ี _____ วิชำเอก___________________ 

3.  ____________________________________________ชั้นปีท่ี _____ วิชำเอก___________________ 

4.  ____________________________________________ชั้นปีท่ี _____ วิชำเอก___________________ 

มีควำมประสงคข์อใชเ้คร่ืองมือวิทยำศำสตร์  (โปรดระบุรำยกำร/ ขอ้มูลกำรใชง้ำน) 

            Atomic Absorption Spectrometer (AAS) **ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วนั 

             High Performance Liquid Chromatography (HPLC) 

            Gas Chromatography (GC) 

            UV-Visible Spectrophotometer : (  ) Evolution 201 (  ) UV 1601 
            Protein and Nitrogen Analysis 

             อ่ืน ๆ  (ระบ)ุ_____________________________________ 

      ___________________________________________________ 

เพือ่________________________________________________________________________ 

ในรายวชิา__________________________________________________________________ 

วนัที่ต้องการใช้______________________________เวลา ___________________________ 

 

อ. ผูส้อน/ ผูรั้บผิดชอบเคร่ืองมือ ____________________________  ( __________________________)                                    

นกัวิทยำศำสตร์ ________________________________________ วนัท่ี ________________________ 

ตัวอย่างแบบฟอร์มขอใช้เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ 
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บันทกึการใช้เคร่ืองมือ____________________________________ 

ที่ วัน เดือน ปี ชื่อ – นามสกุล / โปรแกรม / ชัน้ปี รายละเอียดการใช้ ปัญหา / วิธีแก้ไข หมายเหตุ 
 

….. 
 

………….… 
 

………………………………………………… 
 

…………………………… 
 

………………………..… 
 

………………...… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทกึการใช้เคร่ืองมือ 
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ตารางการบ ารงุรักษาเครื่องมอืวเิคราะห์คณุภาพทางเคมแีละเครื่องมือวทิยาศาสตร ์  สว่นสาขาวชิาเคมี 

สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๓ สัปดาห์ที่ ๔ 
                    
  13322    13320  13318  13318  13313 13304, 13305, 13313 13320 

                    

        
เครื่องวิเคราะห์เชิงปริมาณ         เครื่องวิเคราะห์ชั้นสูง  เครื่องวิเคราะห์ชั้นสูง          เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องวิเคราะห์เชิงปริมาณ    เครื่องมือวิทยาศาสตร์         ส ารวจเพิ่มเติม          เครื่องวิเคราะห์ชั้นสูง 

          AAS          HPLC                    GC 
 

เครื่องมือวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
ห้อง 13322 1 UV-VIS Spectrophotometer 6 set 
ห้อง 13320 1 pH meter ; S220 1 set 
 2 Conductivity meter ,S230 1 set 
ห้อง 13318 1 Protein and Nitrogen Analyzer 1 set 
 2 Melting point apparatus ; B540 1 set 
 3 Bomb calorimeter 1 set 
ห้อง 13313 1 Melting point ,MP50 1 set 
 2 Turbidity meter 1 set 
ห้อง 13305 1 Conductivity meter ,S230 1 set 
เครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง 
ห้อง 13320 1 High Performance Liquid Chromatography 2 set 
 2 Gas Chromatography, GC 1 set 
 3 Gas Chromatograph  Mass  Spectrometer,  

GC-MS 
1 set 

ห้อง 13322 1 เครื่อง AAS ;  PinAAcle 900T 1 set 

 

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

ห้อง 13318 1 Rotary  Evaporator 3 set 

  2 Hot air oven 2 set 

 3 Stirrer ; Vertical 4 set 

 4 ULTRA-TURRAX , T25 digital 1 set 

 5 Centrifuge 2 set 

 6 Microwave digestion system 1 set 

 7 shaker 1 set 

ห้อง 13313 1 Centrifuge 1 set 

 2 Hot air oven 1 set 

 3 Furnace 1 set 

 4 B.O.D. Incubator ; Low temperature 1 set 

 5 Turbidity meter 1 set 

 6 Melting point ; MP50 1 set 

ห้อง 13305 1 Furnace , P330 Controller 1 set 

 2 Heating water bath 1 set 

 3 Ultrasonic cleaning bath 1 set 

 รายการเพิ่มเติม  :  ห้อง  13302, 13305, 13306, 13313, 13314, 13318         

    เครื่องมือ :  Balance , Hotplate , Heating mantle  , Hood , Hotplate  magnetic  stirrer             
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ภำคผนวก ข 

 ประวัติการพัฒนาตนเอง 

1)  เข้าร่วมการอบรม  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน 

2)  กิจกรรมทดสอบความช านาญ   
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1) เข้ำร่วมกำรอบรม  กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรและกำรศึกษำดูงำน  

ประจ ำปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖  -  ๒๕๕๘  

ล าดับที ่ หลักสตูรการฝึกอบรม วัตถุประสงค์ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ี 

1 หลักสตูรข้อก าหนด ISO/IEC 

17025  (ภาคเหนือ) 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ

ข้อก าหนดด้านบรหิาร Management 

Requirement และข้อก าหนดด้าน

วิชาการ Technical Requirement  

ตามเอกสารระบบคณุภาพตามISO/IEC 

17025 

7-8 ส.ค. 56 กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน          

จ. พิษณุโลก 

2 หลักสตูรการจัดท าเอกสาร

ระบบบรหิารคณุภาพ

ห้องปฏิบัติการ ตาม 

ISO/IEC 17025   และ

หลักสตูรการปฏิบตัิการจดัท า

เอกสารระบบบริหารงาน

คุณภาพห้องปฏิบตัิการตาม           

ISO/IEC 17025 (ภาคเหนือ) 

เพื่อให้มีความรู้ที่จะทดสอบสินค้าหนึ่ง

ต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ (OTOP)             

และผลิตภัณฑ์ชุมชน  มีความเข้าใจใน

การจัดท าเอกสารระบบคณุภาพ  

 

(คู่มือคุณภาพ  ข้ันตอนการด าเนินงาน   

วิธีปฏิบัติงาน  วิธีทดสอบและเอกสาร

สนับสนุน)   

30 ต.ค.- 

1 พ.ย. 56 

ส านักบริหารและรับรอง

ห้องปฏิบัติการ กรม

วิทยาศาสตร์บริการ  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

ณ โรงแรมเซ็นทาราดวง

ตะวัน เชียงใหม่ จ.เชียงใหม ่

3 การทดสอบความช านาญเพื่อ

การประกันคณุภาพผลการ

ทดสอบของห้องปฏิบัติการ

และการแปรผลและการ

ประเมินสมรรถนะ

ห้องปฏิบัติการทดสอบความ

ช านาญ (ภาคเหนือ) 

เพื่อให้มีความรู้ในการประกันคณุภาพ

ห้องปฏิบัติการโดยการเข้าร่วมกิจกรรม

การทดสอบความช านาญและให้มี

ความรู้ในการแปลผลจากการประเมิน

สมรรถนะห้องปฏิบตัิการโดยใช้รูปแบบ

สถิติของกิจกรรมการทดสอบความ

ช านาญ 

18-20 ธ.ค. 57 ศูนย์บริหารจัดการทดสอบ

ความช านาญห้องปฏิบตัิการ 

กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

ณ โรงแรมอิมพีเรยีลแม่ปิง   

จ.เชียงใหม่ 

4 การทบทวนการจัดท าเอกสาร

ระบบบรหิารงานคณุภาพ

ห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 

17025 

เพื่อให้มีความรู้ที่จะทดสอบสินค้าหนึ่ง

ต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ (OTOP)  และ

ผลิตภณัฑ์ชุมชน  และสามารถจัดท า

เอกสาร QM, QP, SOP ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

8-10 ม.ค. 57 ส านักบริหารและรับรอง

ห้องปฏิบัติการ กรม

วิทยาศาสตร์บริการ  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

ณ โรงแรมเซ็นทารา                

ดวงตะวัน เชียงใหม่จ.

เชียงใหม ่
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: เข้าร่วมการอบรม  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงาน  ประจ าปี พ.ศ. 2556 - 2558 (ต่อ) 

ล าดับที ่ หลักสตูรการฝึกอบรม วัตถุประสงค์ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ี 

5 การฝึกอบรมในทักษะวิชาชีพ

และความสามารถในการใช้

ภาษาอังกฤษ 

โครงการเตรยีมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียน 

28-30 เม.ย. - 

2 พ.ค. 57 

มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค ์

6 การทบทวนการจัดท าเอกสาร

วิธีทดสอบและการตรวจสอบ

ความใช้ได้ของวิธีทดสอบทาง

เคมีและ  จุลชีววิทยา 

เพื่อให้มีความรู้ ท่ีจะทดสอบสินค้าหนึ่ง

ต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ (OTOP)  และ

ผลิตภณัฑ์ชุมชน   

และสามารถจัดท าเอกสาร  SOP ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

6-8 พ.ค. 57 ส านักบริหารและรับรอง

ห้องปฏิบัติการ กรม

วิทยาศาสตร์บริการ  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี                           

ณ โรงแรมเซ็นทารา                   

ดวงตะวัน เชียงใหม่                        

จ.เชียงใหม่ 

7 การควบคุมคณุภาพภายใน

ส าหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ

ในภูมิภาค 

เพื่อให้มีความรู้ในจดัท าเอกสารการ

ควบคุมคุณภาพภายใน  

ตามระบบบริหารงานคณุภาพ

ห้องปฏิบัติการตาม  ISO/IEC 17025  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

20-21 พ.ย. 57 ส านักบริหารและรับรอง

ห้องปฏิบัติการ กรม

วิทยาศาสตร์บริการ  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี                                       

ณ โรงแรมอิมพีเรยีลแม่ปิง 

จ.เชียงใหม่ 

8 การประมาณค่าความไม่

แน่นอนของการวัด 

(Uncertainty of 

measurement) และการ

ปฏิบัติการจัดท าเอกสาร ฯ 

(ภาคเหนือ) 

เพื่อให้มีความรู้ในจดัท าเอกสารการ

ประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด   

(Uncertainty  of measurement)                

ตามระบบบริหารงานคณุภาพ

ห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

26-28 พ.ย. 57 ส านักบริหารและรับรอง

ห้องปฏิบัติการ                                 

กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ               

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี                                 

ณ โรงแรมเซ็นทารา                   

ดวงตะวัน เชียงใหม่                          

จ.เชียงใหม่ 

9 โครงการศึกษาดูงาน  

จ.ก าแพงเพชร – เชียงใหม่ - 

แม่อ่องสอน 

 

ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และท า

ความร่วมมือการพัฒนาศูนย์

วิทยาศาสตร์ และร่วมกันจดัท าเอกสาร

ในระบบบริหารงานปฏิบตัิการ ISO 

15-17 ธ.ค. 57 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่                                   
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: เข้าร่วมการอบรม  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงาน  ประจ าปี พ.ศ. 2556 - 2558  (ต่อ) 

 

 

ล าดับที ่ หลักสตูรการฝึกอบรม วัตถุประสงค์ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ี 

10 การทบทวนเอกสารการ

ควบคุมคุณภาพภายในส าหรับ

ห้องปฏิบัติการทดสอบใน

ภูมิภาค 

 

เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง           

ของระบบบริหารงานคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025  

ให้มีความรูส้ าหรับการจดัท าเอกสารการ

ควบคุมคุณภาพภายในส าหรับการ

ทดสอบทางเคมีและจลุชีววิทยาของ

ห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าหนึ่งต าบล

หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และผลติภัณฑ์

ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

15-16 ม.ค. 58 ส านักบริหารและรับรอง

ห้องปฏิบัติการ กรม

วิทยาศาสตร์บริการ  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

 

ณ โรงแรมเซ็นทารา                 

ดวงตะวัน  เชียงใหม่              

จ.เชียงใหม่ 

11 การทบทวนการจัดท าเอกสาร

การประมาณค่าความไม่

แน่นอนของการวัดส าหรับ

ห้องปฏิบัติการทดสอบใน

ภูมิภาค 

เพื่อให้มีความรูส้ าหรับการจดัท าเอกสาร

การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการ

วัดส าหรับการทดสอบทางเคมีและจุล

ชีววิทยาของห้องปฏิบัติการทดสอบ

สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  

และผลิตภัณฑ์ชุมชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ตามระบบบริหารงาน

คุณภาพห้องปฏิบตัิการตาม  ISO/IEC 

17025 

9-10 ก.พ. 58 ส านักบริหารและรับรอง

ห้องปฏิบัติการ กรม

วิทยาศาสตร์บริการ  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

 

ณ โรงแรมดิเอม็เพรส

เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

12 โครงการอบรมการท าผลงาน

เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งส าหรับ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มคีวามก้าวหน้าใน

อาชีพและขอก าหนดต าแหน่งให้สงูขึ้น 

24-26 ก.พ. 58 ห้องอมราวดี  อาคาร 14 

มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค ์

13 การประชุมสัมมนาเรื่อง “การ

ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน

ของศูนย์วิทยาศาสตร์ส าหรับ

ปีงบประมาณ 2559”         

และการศึกษาดูงานระบบการ

บริหารจดัการห้องปฏิบัติการ

มาตรฐาน 

เพื่อร่วมศึกษาดูงานและประชุมสมัมนา

เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ

ศูนย์วิทยาศาสตรส์ าหรบัปีงบประมาณ 

2559 

22-23 มิ.ย. 58  - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งประเทศ

ไทย  (วว.) จ.ปทุมธานี 

 - มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม จ.นครปฐม 

 - เดอะฟอร์เรสท์ รีสอร์ท            

อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุ ี
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2)  เข้ำร่วมกิจกรรมทดสอบควำมช ำนำญประจ ำปี   พ.ศ.  ๒๕๕๗  -  ๒๕๕๘ 

ล าดับ

ที่ 

กิจกรรมทดสอบความช านาญ  วันที่report หน่วยงาน/สถานที่ 

1 รายการ Heavy metals (As, Cd, Cr, 

Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and Zn) in 

water  

ด้วยเครื่อง Atomic absorption 

spectroscopy ;   AAS  

- Flame techniques 

PTEN - W02 - 1401 

: ทดสอบ Mn 

28 เม.ย. 57 ศูนย์บริหารจัดการทดสอบ

ความช านาญห้องปฏิบตัิการ  

 

กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

2 รายการ Heavy metals  

(Aa, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and 

Zn) in water(round 2) 

ด้วยเครื่อง Atomic absorption 

spectroscopy   ; AAS  

- Flame techniques 

PTEN - W02 - 1402 

: ทดสอบ Mn 

28 ส.ค. 57 ศูนย์บริหารจัดการทดสอบ

ความช านาญห้องปฏิบตัิการ  

 

กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ   

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

3 Natural Water : pH - value  

(pilot study) 

 

ด้วยเครื่อง pH meter 

PTEN - NW01 - 1501 20 ก.พ. 58 ศูนย์บริหารจัดการทดสอบ

ความช านาญห้องปฏิบตัิการ  

กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

4 Water : pH - value 

 

ด้วยเครื่อง pH meter 

PTEN - W03 - 1501 20 ก.พ. 58 ศูนย์บริหารจัดการทดสอบ

ความช านาญห้องปฏิบตัิการ  

กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

5 Water : Heavy metals 

(Aa, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and Zn)  

 

ด้วยเครื่อง Atomic absorption 

spectroscopy  ; AAS  

- Flame techniques 

PTEN - W02 - 1501 

: ทดสอบ  Cu 

10 มี.ค. 58 ศูนย์บริหารจัดการทดสอบ

ความช านาญห้องปฏิบตัิการ  

 

กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
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ภำคผนวก ค 
ประกาศนียบัตรท่ีได้รับ 
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ประกำศนียบัตรที่ได้รับ  

 

 

ล าดับที่ ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมหลักสูตร วันที่ หน่วยงาน/สถานที่ 

1 ข้อก าหนด ISO/IEC 17025 7-8 ส.ค. 56 กรมวิทยาศาสตร์บริการ  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

2 การทวนสอบ ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี 

และการควบคุมคุณภาพผลการทดสอบ 

20-21 ส.ค. 56 กรมวิทยาศาสตร์บริการ  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

3 การควบคุมคุณภาพภายในส าหรับ

ห้องปฏิบัติการทดสอบในภูมิภาค 

20-21 พ.ย. 57 กรมวิทยาศาสตร์บริการ  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

4 การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด

ส าหรับห้องปฏิบัติการทดสอบในภูมิภาค 

26-28 พ.ย. 57 กรมวิทยาศาสตร์บริการ  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

5 ได้รับใบ Certificate of Attendence จาก  

Consult & Braintrain Co.,Ltd. 

ISO 17025:2017 

Awareness & Requirement 

21 ม.ค. 2564 

21 ม.ค. 2564 

26 ม.ค.2564 

เข้าร่วมอบรมระบบคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการ ISO 17025 : 

2017 

โดย Consult & Braintrain 

Co.,Ltd. 

ระบบออนไลน์ meet และร่วม

กิจกรรมจนครบหลักสูตรฯ 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
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ประวัติผู้เขียน 

 

 

ชื่อ - ชื่อสกุล จิรัชฌา   ปั้นน้อย 
วันเดือนปีเกิด 3  พฤษภาคม 2520 
ต ำแหน่งปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์   
หน่วยงำนสังกัด ศูนย์วิทยาศาสตร์  (ส่วนงานสาขาวิชาเคมี) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ที่อยู่สถำนที่ท ำงำน 398  หมู่ 9  ถนนสวรรค์วิถี  ต.นครสวรรค์ตก   
อ. เมือง จ. นครสวรรค ์

  
ประวัติกำรศึกษำ  
     พ.ศ. 2543 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

วท.บ.อุตสาหกรรมเกษตร   
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จ.พิษณุโลก 

     พ.ศ. 2551 ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร  สัมฤทธิบัตรบัณฑิต 
จิตวิทยาและการแนะแนว 

  
ประวัติกำรท ำงำน  
     พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2549 ซุปเปอร์ไวเซอร์ 1  

ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จ ากัด  จ.สมุทรสาคร 
     พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย 

นักวิทยาศาสตร์   ศูนย์วิทยาศาสตร์   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 


