
 

โครงการ การเพ่ิมศักยภาพการใชเ้ครื่องมอืวิทยาศาสตร์ 
: เทคนิคการใชเ้ครื่องมือและห้องปฏิบัติการ เพ่ือนิสิต มก. 

ประจ าปี พ.ศ. 2560 
------------------------------------------------------------------- 

1. ชื่อโครงการ :   การเพิ่มศักยภาพการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ : เทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ  

เพื่อนิสิต มก. 

2. หัวหน้าโครงการ :  นางศิริวัลย์  สร้อยกล่อม 

 หน่วยงาน :   ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจยัและพฒันาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                

3. หลักการและเหตผุล : 

  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีภารกิจหลักด้านวชิาการและการเรียนการสอน เพื่อผลิตให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพเปน็ที่
ยอมรับและเป็นทีต่้องการของตลาด  ดังนัน้การเพิ่มพูนและส่งเสริมให้นิสิตได้รับความรู้ความเข้าใจด้านวทิยาศาสตร์ รวมถึง
ได้ความใกล้ชดิกับเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์เปน็อีกแนวทางหนึ่งทีจ่ะให้นิสิตได้รบัประสบการณ์การเรียนรู้อันจะน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้กับงานวจิัยได้มากยิง่ขึ้น  

  ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจยัและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานกลาง
ที่มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ทนัสมัยของมหาวิทยาลัย ได้แก่ กล้องจลุทรรศน์อิเล็กตรอน สเปคโตมิเตอร์โครมา                 
โตรกราฟ และเครื่องมือด้านอณูชีววิทยาและเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่พืช  เป็นต้น ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์  มี
นโยบายการเพิ่มการบริการวชิาการแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้มากข้ึน โดยจัดท าโครงการ เทคนิคการใช้เครื่องมือ
และห้องปฏิบัติการ เพื่อนิสิต มก.    เพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบดว้ยเทคนิค
ทางดา้น  Gas Chromatography, High Performance Liquid Chromatography, Thin Layer Chromatography, 
Electrofusion/ Electroporation, AtomicAbsorption Spectrophotometry, Scanning Electron Microscope, 
Transmission Electron Microscope, Biolistic Gun และ เครื่องมือพื้นฐานส าหรับการวิจัยด้านอณชูีวิทยา ซึ่งจะเปน็
ประโยชน์ต่อนสิิตสามารถน าไปปรับใช้ในงานวิจัยที่ก าลังด าเนินการได้ หรือน าไปวางแผนการด าเนินงานในอนาคตให้ด าเนนิ 
งานวิจยัให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
เพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับความรู้ด้านเทคนิคการใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์   

5.   ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้รับบริการ : 
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ รับจ ำนวนจ ำกัดหัวข้อกำรบรรยำยละ  20  คน    

  (สามารถเลือกหัวข้อการบรรยายได้มากกว่า 1 หัวข้อ) 
6. วัน/เวลา/สถานที่ : 

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 – กันยายน 2560  เวลาฝึกอบรม 09.30.-11.30 น.   
สถานที่ : ห้องประชุม C202 ชัน้ 2 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ฝ่ายเคร่ืองมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์  
            สถาบนัวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

7.  วิทยากร :  บุคลากรฝา่ยเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจยัและพัฒนาแห่งมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
8.  วิธีการฝึกอบรม :    การบรรยาย   
9.  ค่าลงทะเบียน : ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Output - Outcome) 
 10.1  มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมประมาณ 80 คน 
  10.2  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์มากขึ้น  
11.  วิธีการประเมินผลโครงการ 



 12.1 ประเมินความพงึพอใจของผู้รับบริการ 
 12.2 ประเมินผลในเชิงคุณภาพ โดยมีผลการด าเนนิงานร้อยละ 80 ขึ้นไป 
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12.  หลักสูตรการอบรม 
 

ที ่ วันที ่ เวลา หัวข้อบรรยาย 

1 4  พฤศจิกายน 2559 9.30-11.30 น. High Performance Liquid Chromatography  and Ultra High 
Performance Liquid Chromatography  : เครื่องแยกชนิดและหาปริมาณ
สารในสภาวะของเหลวและเครื่องอัลตรา 
ไฮลิควิดโครมาโตกราฟ: (ดร.กฤตยา เพชรผ้ึง) 

2 15 ธันวาคม 2559 9.30-11.30 น. Autoclave : (รมณีย์  เจริญทรัพย์) 

3 11 มกราคม 2560 9.30-11.30 น. Scanning Electron Microscope : (ยุพดี เผ่าพันธ์) 

4 12 มกราคม 2560 9.30-11.30 น. Transmission   Electron Microscope : (ปิยนันท์ ถนอมชาติ) 

5  23 มกราคม 2560 9.30-11.30 น. Digital balance: การใช้งานและการบ ารุงรักษาเครื่องช่ัง :  
(ดร.จิดาภา มุ่งการนา สุขบาง) 

6  31 มกราคม 2560 9.30-11.30 น. Real Time PCR : (ดร.จิดาภา มุง่การนา สขุบาง) 

7 16 กุมภาพันธ์ 2560 9.30-11.30 น. เครื่องมือพ้ืนฐานส าหรับการวจิัยดา้นอณูชีวิทยา :  
(จันทร์แรม รูปข า/ดร.จิดาภา มุ่งการนา สขุบาง) 

8 21 กุมภาพันธ์ 2560 9.30-11.30 น. Centrifuge: (ดร.จิดาภา มุ่งการนา สุขบาง) 

9 8 มีนาคม 2560 9.30-11.30 น. Fluorescence Stereo Microscope: กล้อมสเตรโิอชนิดฟลูออเรสเซนต์ 
(ดร. นงณพชร คุณากร) 

10 14 มีนาคม 2560   9.30-11.30 น. Electrofusion : (ดร.จิดาภา มุง่การนา สุขบาง) 
 

11 21 มีนาคม 2560   9.30-11.30 น. TLC Densitometer : เครื่องวัดปริมาณสารบนแผ่น TLC :  (ธนภมู ิมณีบุญ) 

12 29 มีนาคม 2560   9.30-11.30 น. Biolistic Gun : เครื่องถ่ายยีนเข้าสู่พืช : (ดร. นงณพชร คุณากร) 

13 7  กรกฏาคม 2560 9.30-11.30 น. UV- Vis Spectrophotometer : เครื่องวัดการดดูกลืนแสง : (วิภาดา  ศิริ

อนุสรณ์ศักดิ)์ 

14 24  กรกฏาคม 2560 9.30-11.30 น. Rotary Evaporator / Kjeldahl Distiller : เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน
และเครื่องกลั่นไนโตรเจน : (ศิริวัลย์  สร้อยกล่อม)  

15 9  สิงหาคม 2560 9.30-11.30 น. Atomic Absorption Spectrophotometry, AAS : การวิเคราะหป์ริมาณ
ธาตุและโลหะหนักโดยเทคนิค Atomic Absorption Spectrophotometry : 
(ดร.นุษรา สินบัวทอง) 

16 28  สิงหาคม 2560 9.30-11.30 น. เครื่องมือพ้ืนฐานส าหรับการสกัดสารแบบรีฟลักซ์ :  
(ศิริวัลย์  สร้อยกล่อม)/(วิภาดา  ศิริอนุสรณ์ศักดิ)์ 

17 4  กันยายน 2560 9.30-11.30 น. Gas Chromatography, GC : เครื่องแยกและวิเคราะห์สารในสภาวะแก๊ส  : 
(ดร.กฤตยา เพชรผ้ึง) 

 
หมายเหตุ   1. พิเศษเฉพาะนิสิต มก. ที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมในการใช้เคร่ืองมือ  

       เฉพาะเครื่องที่เข้าอบรม 25 % (สิทธิ์นี้จะใช้ได้จนจบระดับการศึกษานั้นๆ) 
     2. นิสิตปริญญาตรีมก.จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสตูรหัวข้อละ 2 ชั่วโมง 


