
ลําดับ ชื่อปฏิบัติการ รายละเอียดของปฏิบัติการ ม.1-3 ม.4-6

1 กวาจะเปนอาจารยใหญ

เรียนรูกระบวนการ ขั้นตอนการดําเนินการ กวาจะเปน

อาจารยใหญ และศึกษาชิ้นสวนอวัยวะกลามเนื้อของ

อาจารยใหญ

√ √

2 นักสืบสายน้ํา

เปนการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเบื้องตนของน้ําคลอง

 โดยมีการตรวจวิเคราะหทั้งทางกายภาพ (การวัดสี 

กลิ่น อุณหภูมิ ความลึก ความโปรงใส ความขุน) และ

การวิเคราะหคุณภาพน้ําทางเคมี (การวัดคา pH และ

การวิเคราะห DO) และทางชีวภาพ ดูสิ่งมีชีวิตในน้ํา

พรอมทั้งประเมินผลวาแหลงน้ําที่ทําการตรวจวัด

จัดเปนแหลงน้ําประเภทไหน

√ √

3
ออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolve 

oxygen) และหินปูนในน้ํา

เปนการวิเคราะหหาปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยูใน

แหลงน้ํา โดยจะใหนักเรียนทําการเก็บตัวอยางน้ําจาก

แหลงน้ําในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย โดยใช water 

sampler ในการเก็บตัวอยาง จากนั้นก็จะใหนักเรียน

ทําการวิเคราะหหาปริมาณออกซิเจนละลายน้ําโดยวิธี 

Azide modification ซึ่งเปนการเติมสารเคมีลงไปเพื่อ

 Fix ออกซิเจน และทําการ ไตเตรทตัวอยางน้ํา และนํา

คาที่ไดไปวิเคราะหผล ศึกษาเรื่องความกระดางของน้ํา

 และทําการวิเคราะหหาความกระดางในน้ําตัวอยาง

จากน้ําคลอง น้ําประปา และน้ําบาดาล โดยใชวิธีการไต

เตรท

√ √

ปฏิบัติการสําหรับบริการวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา (ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ)
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4 จุลชีพในอาหารเสีย

เปนการตรวจหาจุลินทรียที่อยูในอาหาร โดยในแลปนี้ 

นักเรียนจะไดรูจักแบคทีเรียและเชื้อราจากอาหารที่

เสียแลว เชน นมบูด , ขนมปง ซึ่งการศึกษาแบคทีเรีย 

ทําโดยการยอมแกรม Gram's stain และยังไดฝก

ทักษะการใชกลองจุลทรรศน เพื่อสองดูและวิเคราะห

รูปรางของแบคทีเรียและเชื้อรา รวมถึงการศึกษาหา

เชื้อโคลิฟอรมบนฝามือ โดยใชชุดทดสอบ SI-II

√ √

5 ในน้ํามีเหล็ก

ในบทปฏิบัติการนี้ นักเรียนจะไดตรวจหาปริมาณเหล็ก

ทั้งหมดในน้ําตัวอยาง โดยจะใชการวิเคราะหหาปริมาณ

เหล็กแบบ Phenantholine โดยใชเครื่อง 

spectrophotometer ซึ่งในการทําแลปนี้ นักเรียน

จะตองมีการฝกทํา standard curve ของ เหล็กดวย 

และนําผลของตัวอยางไปเทียบกับคามาตรฐาน

√ √

6 การทดสอบสารปนเปอนในอาหาร

เปนการทดสอบหาสารปนเปอนในอาหาร เชน การ

ทดสอบหาสารบอแรกซ ฟอรมาลิน สารฟอกขาว เปน

ตน

√ √

7 ผากบ...พบรัก

 

ศึกษาอวัยวะภายในของกบ ศึกษาการเตนของหัวใจกบ

 และศึกษาการทํางานของหัวใจกบโดยใชสารละลาย

สําหรับกบที่อุณหภูมิตางกัน

√ √

8 นักสืบสายเลือด

เจาะเลือด เพื่อตรวจดูหมูเลือด ABO และ Rh ศึกษา

เม็ดเลือดในสภาวะตางๆ ตรวจดูปริมาตรอัดแนนของ

เม็ดเลือดแดง และศึกษาลักษณะของเม็ดเลือดใน

สภาวะตางๆ

√ √

9
ระบบสืบพันธุกับอสุจิที่รัก และ

ปสสาวะของหนู

ศึกษากายวิภาคของระบบสืบพันธุ มองอสุจิผานเลนส 

ตรวจปสสาวะทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ (ตรวจ 

pH น้ําตาล ความถวงจําเพาะ และความเขมขนของ

ปสสาวะ)

√ √
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10 คลื่นไฟฟาหัวใจในคน

ศึกษาคลื่นไฟฟาหัวใจ แบบ 3 lead โดยใชเครื่อง

บันทึกการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยา (power lab) 

และศึกษาคลื่นไฟฟาหัวใจแบบ 12 lead โดยใชเครื่อง

บันทึกสัญญาณคลื่นไฟฟาหัวใจ (EKG)

√ √

11 พยาธิตัวนอย

ตั้งกลองเพื่อศึกษาลักษณะของปรสิตชนิดตางๆที่พบ

บอย ศึกษาวงจรชีวิตของปรสิต การติดตอ อันตราย 

และการปองกัน

√ √

12 Saponi - station (สบู..เอาแตใจ)

เรียนรูปฏิกิริยาของการเกิดสบู และฝกทักษะการใช

เครื่องมือ อุปกรณในการทําสบูจากวัตถุดิบธรรมชาติ 

เชน น้ําผึ้ง วานหางจระเข ฯ โดยเนนการแตงสี แตง

กลิ่น ออกแบบ และตกแตงดวยตนเอง

√ √

13 สเตรียรอยดในเครื่องสําอางและยา

เปนการนํายาสมุนไพร (ยาลูกกลอน) มาสกัดเพื่อหาส

เตรียรอยดที่อยูในยาสมุนไพรนั้น โดยใชเทคนิค Thin 

layer chromatography                *** สามารถ

นําตัวอยางมาทดสอบได ***

√ √

14 ปอด...ไมปอด

เรียนรูกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของระบบหายใจ

 และตรวจปริมาตร ความจุของปอดโดยใชเครื่อง 

spirometer และเครื่องบันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยา
√ √

15 จิ๊กซอวมนุษย

ศึกษาระบบตางๆของมนุษย เชน ระบบกระดูก ระบบ

หัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาทและสมอง ระบบ

ทางเดินอาหาร ระบบหายใจ เปนตน โดยศึกษาจาก

ชิ้นสวนอวัยวะของอาจารยใหญ และหุนจําลอง

ทางการแพทย

√ √

16
แนะนําและสาธิตเครื่องมือทาง

กายภาพบําบัด

แนะนําหลักสูตรกายภาพบําบัด และลองทดสอบ

รางกายโดยใชเครื่องมือทางกายภาพบําบัด
√ √
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17 เรียนรูรางกาย ระบายดวยสี

ไดเรียนรูชื่อและรูปรางของกลามเนื้อในสวนตาง ๆ 

ของรางกาย และเรียนรูการทํางานของกลามเนื้อโดย

ใชการระบายสีบนรางกาย ซึ่งถือเปนวิธีการที่มีงายแต

มีประสิทธิภาพในการเรียนกายวิภาคศาสตรของ

กลามเนื้อในมนุษย

√ √

18 STEM : สเลอป
เรียนรูหลักการทําสเลอป โดยใชการศึกษาเรียนรูแบบ 

STEM ศึกษา เรียนรูเรื่องสมบัติคอลลิเกทีฟ
√ √

19 STEM : แยกสี แยกสารธรรมชาติ

เรียนรูหลักการสกัดสารจากใบไม โดยใช paper 

chromatography และใชรูปแบบการเรียนการสอน

แบบ STEM ศึกษา

√ √

20 CPR นาทีชีวิต

เรียนรูการฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ (CPR) โดยใช

หุนจําลองรวมกับการใชเครื่อง AED ตาม

มาตรฐานสากล (Guideline 2015)

√ √

21 เปะ...ปง...ชั่ง ตวง วัด
ฝกเตรียมตําหรับยา โดยการใชอุปกรณพื้นฐานในการ

เรียนปฏิบัติการ เรียนรูทักษะการชั่ง การตวง การวัด 

และการเลือกอุปกรณใหเหมาะสมกับการใชงาน

√ √

22 เลนแสงแปลงสี

เรียนรูหลักการดูดกลืนแสงของสีตางๆ โดยการใช

เครื่อง spectrophotometer วิเคราะหในเชิงปริมาณ

และคุณภาพของสาร

√ √

23 ปดแฟม คดีเด็ด

การรวบรวมพยานหลักฐานมายืนยันใหสามารถพิสูจน

ความผิดไดอยางชัดเจน จึงจําเปนตองนําความรู

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตางๆเชน การ

ตรวจหมูเลือด และตรวจรอยพิมพลายนิ้วมือ ใชในการ

ตรวจพิสูจนหลักฐานตางๆใหไดผลที่ถูกตองแทจริงตาม

หลักวิทยาศาสตร

√ √

24
แนะแนวการศึกษาตอในดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ

เปนการแนะแนวการศึกษาตอในดานวิทยาศาสตร

สุขภาพ โดยรุนพี่นักศึกษา บัณฑิตศึกษา และอาจารย 

จากสาขาวิชาตางๆในดานวิทยาศาสตรสุขภาพ

√
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25
เปดโลกใตเลนส By Health 

Science

เรียนรูเรื่องการใชกลองจุลทรรศน ฝกการเตรียมสไลด 

ยอมดูเซลลเม็ดเลือด smear เม็ดเลือด และดูตัวอยาง

จากสไลดถาวร

√ √

26 เหี่ยว เตง แตก เรียนรูกระบวนการ osmosis ของเม็ดเลือดที่อยูใน

สารละลายที่ความเขมขนตางๆ โดยใชกลองจุลทรรศน

√ √

27 มหัศจรรยสารพันธุกรรม

ฝกทักษะการสกัดสารพันธุกรรม (DNA) จากแบคทีเรีย

 ฝกทักษะการใชไมโครปเปต และวิเคราะห DNA จาก

วิธีการ Gel eletrophoresis

√ √

28 Body Guard

เปนการทดสอบประสิทธิภาพการทํางานในเม็ดเลือด

ขาวในการกําจัดเชื้อโรค ใหเห็นการจับกินเชื้อโรค เชน

 ยีสต

√ √

29 กวาจะเปนยาเม็ด

เรียนรูกระบวนการผลิตและฝกทักษะการใชเครื่องมือ 

อุปกรณในการผลิตยาเม็ด เชน ขั้นตอนการเตรียมสาร-

วัตถุดิบ การผสม การใชเครื่องตอกเม็ดยา ตลอดจน

การทดสอบสมบัติของยาเม็ด รวมถึงการเพิ่มมูลคา

ใหกับผลิตภัณฑยาเม็ดที่ผลิตได

√ √

30 Stop อวน คํานวณ Cal

เปนการเรียนรูเกี่ยวกับโภชนาการ การอานฉลาก การ

คํานวณแคลอรี่ และการกําหนดอาหารอยางงาย √ √

31 ไขความลับสมอง
ศึกษาการทํางานของสมอง และทดสอบการทํางาน

ของสมองซีกซายและซีกขวา
√ √

32 สองรางกายผานกลองจุลทรรศน
ศึกษาเซลลและเนื้อเยื่อของระบบตาง ๆ ในรางกาย 

โดยใชกลองจุลทรรศน
√ √

33 ความลับของโครงกระดูก ศึกษาโครงสราง รูปราง สวนประกอบของกระดูก

มนุษย หนาที่ ตําแหนงที่พบของโครงกระดูกแตละชิ้นได

√ √
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