
 

โครงการอบรมเรื่อง 
“เทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัตกิารทางวิทยาศาสตร์” 

 
วัน พุธ ที่ ๒๗ กมุภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร ์อาคาร ๙ ชั้น ๘ 
มหาวทิยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๑. หลักการและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีภารกิจหลักด้านวิชาการและการเรียนการสอน เพ่ือผลิต

บัณฑิตและบริการวิชาการสู่ชุมชนให้ได้คุณภาพเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของตลาด ดังนั้นการเพ่ิมพูน
และส่งเสริมความรู้ให้ครู อาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้รับความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึง
ใกล้ชิดกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์เป็นอีกแนวทางที่จะให้ครู อาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้รับประสบการณ์
การเรียนรู้อันจะน าไปสู่การประยุกต์ใช้กับงานวิจัยได้มากยิ่งข้ึน   

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา          
เป็นหน่วยงานกลางที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยของมหาวิทยาลัย ได้แก่ กล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอน สเปกโตรมิเตอร์ โครมาโตรกราฟได้แก่เครื่องจีซีและเอชพีแอลซี เครื่องมือทางด้านการเตรียม
ชิ้นงานทางวัสดุศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์ชนิดฟูลออเรสเซนต์ ถังปฏิกรณ์ชีวภาพและเครื่องมือทางอณูชีววิทยา 
เป็นต้น จึงมีนโยบายเพ่ิมการบริการทางวิชาการให้แก่ ครู อาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจโดยจัดท าโครงการ
อบรมเรื่อง “เทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์” เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านทักษะการ
ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนและก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยและ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษามากข้ึน 

 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือให้ผู้ เข้าฝึกอบรมได้รับความรู้ พ้ืนฐานด้านเทคนิค การใช้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

๒.๒ เพ่ือให้ผู้ เข้าฝึกอบรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคนิคการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

๒.๓ เพ่ือเป็นการเพ่ิมเติมความรู้ส าหรับครู อาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
 



๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

๔. เวลาและสถานที่ด าเนนิโครงการ 
 วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร ๙ ชั้น ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
๕. แนวทางการอบรม 
 ฟังบรรยายและตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมประชุม 
 
๖. ผู้เข้ารับการอบรม 
 ครู อาจารย์ นักศึกษานักวิจัยหรือผู้ที่สนใจทั่วไป 
 
๗. จ านวนเปิดรับการอบรม 
 ๕๐ คน 
 
๘. ค่าลงทะเบียน 
 ไม่มีค่าลงทะเบียน 
 
๙. รายช่ือวิทยากร 

 วิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์ และบริษัทเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้แก่ บ. ฮอลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล 
บ. รัชมอร์ บ. แล็บ เอ็กซเพิร์ท  บ. ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จ ากัดและ จ ากัด  

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๑๐.๑ ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับความรู้ พ้ืนฐานด้านเทคนิคการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ

ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
  ๑๐.๒ ผู้เข้าฝึกอบรมมีความสามารถในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจน

มีความรู้ความเข้าใจในการบ ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
  ๑๐.๓ เป็นการเพ่ิมจ านวนผู้ที่มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
 
๑๑. ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 

  นางสาวศิริกาญ  แซ่อ้ือ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๐๖๑ 
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. ๑๐๖๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓๗๐๐๐ ต่อ ๓๐๐๐ – ๓๐๐๒ โทรสาร ๐๒-๔๗๒-๕๗๑๔ 
โทรศัพทม์ือถือ: ๐๘-๙๑๖๐-๐๗๘๔ 
 
 
 
 



๑๒. ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม 
๑๒.๑ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เวบไซด์ http://sci.bsru.ac.th/sciweb/index.html 
๑๒.๒ กรอกใบสมัครและส่งทาง อีเมล์ sirikarnbsru2527@gmail.com 
๑๒.๓ หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sci.bsru.ac.th/sciweb/index.html
mailto:sirikarnbsru2527@gmail.com


ก าหนดการ 
โครงการอบรมเรื่อง “เทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์” 

วันพุธ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
ณ ศูนยวิ์ทยาศาสตร์ อาคาร ๙ ชั้น ๘   

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

 
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนและพิธีเปิดการอบรม 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้กล้องจุลทรรศน์และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 
   โดย บ. ฮอลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลและบ. รัชมอร์ 
๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๐ น. รับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๑๐ – ๑๑.๐๐ น. ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางชีววิทยา 
   โดย บ. ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จ ากัด  
๑๑.๑๐ – ๑๒.๐๐ น. ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้เครื่องมือ UV – VIS spectrophotometer 
   โดย บ. ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จ ากัด  
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้เครื่อง GC 
   โดย บ. แล็บ เอ็กซเพิร์ท จ ากัด 
๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๐ น. รับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๑๐ – ๑๕.๐๐ น. ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้เครื่อง HPLC 
   โดย บ. แล็บ เอ็กซเพิร์ท จ ากัด 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สาธิตปฏิบัติการและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
   ประยุกต์  
   โดย วิทยากรประจ าศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์และบริษัทเครื่องมือ
   วิทยาศาสตร์ 
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. พิธีรับใบประกาศและปิดการอบรม 
 

 
 
 
 
 
 
 



แบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรม 
เรื่อง “เทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์” 

วันพุธ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร ๙ ชั้น ๘  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ชื่อ-นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว) ..................................................................................... .................. 

ต าแหน่ง ............................................................................................................................. ....................... 

หน่วยงาน .................................................................................................. ............................................... 

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

ที่อยู่ ........................................................................................................................................ ................. 

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

จังหวัด ...................................................... รหสัไปรษณีย์ ................................................. ...................... 

โทรศัพท์ ................................................... โทรสาร ................. ............................................................... 

อี เมล์ ..................................................................................................................... ................................. 

 
 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เวบไซด์ http://sci.bsru.ac.th/sciweb/index.html หรือ 

   กรอกใบสมัครและส่งทาง อีเมล์ sirikarnbsru2527@gmail.com 
 
(ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้า หมดเขตรับสมคัรในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  
 นางสาวศิริกาญ  แซ่อ้ือ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๐๖๑ แขวง
หิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. ๑๐๖๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓๗๐๐๐ ตอ่ ๓๐๐๐ – ๓๐๐๒ โทรสาร ๐๒-๔๗๒-๕๗๑๔ 
โทรศัพท์มือถือ: ๐๘-๙๑๖๐-๐๗๘๔ 

http://sci.bsru.ac.th/sciweb/index.html
mailto:sirikarnbsru2527@gmail.com

