
 

 
ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

หัวข้อบริการวิชาการ “ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น”  

ส าหรับปฏิบัติการทางด้าน “ฟิสิกส์”  

ล าดับ ชื่อปฏิบัติการ รายละเอียดของปฏิบัติการ 

1 การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย 
ศึกษาคาบการแกว่งของลูกตุ้ม (Pendulum) เมื่อความยาวของเชือกมีระยะ
ที่แตกต่างกัน เพ่ือวิเคราะห์หาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก (g) 
พร้อมทั้งฝึกทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกราฟ 

2 จลนศาสตร์การเคลื่อนที่เชิงเส้น 
ใช้โฟโต้เกท (Photogate) วัดเวลาเพื่อหาความเร็วและวิเคราะห์หาความเร่ง
ของวัตถุบนรางที่ไร้แรงเสียดทาน 

3 สมบัติความยืดหยุ่น 
ศึกษาหาค่าคงที่ของสปริงตามกฏของฮุก (Hooke’s Law) เทียบกับการหา
ค่าคงที่สปริงจากคาบการสั่นของสปริงพร้อมทั้งฝึกทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยกราฟ 

4 การเลี้ยวเบนของแสงเลเซอร์ 
ทดลองหาความยาวคลื่นของแสงเลเซอร์โดยให้แสงเลเซอร์ส่องผ่านช่องว่าง
แคบ (slit) ที่มีขนาดความกว้างของช่องสลิทที่แตกต่างกัน น าหลักการ
เลี้ยวเบนไปใช้หาขนาดของเส้นผมหรือวัตถุที่มีขนาดเล็ก 

5 สเปกโตรมิเตอร์แสง 
ทดลองหาความยาวคลื่นของแสงธาตุปริศนา โดยใช้สเปกโตรมิเตอร์แสง เพ่ือ
วัดมุมเลี้ยวเบนของสเปกตรัมสีต่างๆ แล้วท าการหาความยาวคลื่นของแสงสี
นั้นด้วยทฤษฏีการเลี้ยวเบนแสงผ่านเกรตติ้ง 

6 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
ทดลอต่อวงจรไฟฟ้าโดยใช้ตัวต้านทานค่าต่างๆ ต่อแบบอนุกรมและแบบ
ขนาน จากนั้นทดลองวัดกระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า และวิเคราะห์ค่าที่
ได้ตามกฏของโอห์ม (Ohm’s Law) 

7 แผนที่สนามไฟฟ้า 
วาดภาพเส้นแรงไฟฟ้าและเส้นสมศักย์บนกระดาษกราฟ โดยใช้มัลติมิเตอร์
วัดศักย์ไฟฟ้าบนผิวน้ าที่มีข้ัวไฟฟ้าแบบต่างๆ และต าแหน่งต่างๆ บนถาดน้ า 

8 การหาระยะโฟกัสจากเลนส์บาง 
ทดลองหาระยะภาพจริงหัวกลับที่เกิดจากเลนส์นูนและทดลองหาระยะ
ภาพเสมือนของเลนส์นูนด้วยวิธีพาราแล็กซ์ ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์หา
ระยะโฟกัสของเลนส์ด้วยการค านวณ หรือวิเคราะห์ด้วยกราฟ 

9 สมบัติเชิงคลื่นของแสง 

ศึกษาสมบัติเชิงคลื่นของแสงทั้ง 5 สมบัติ อันได้แก่ การสะท้อน การหักเห 
การเลี้ยวเบน การแทรกสอด และ การโพล่าไรเซชั่นของแสง ผ่านอุปกรณ์ที่
หลากหลาย และวิเคราะห์หามุมสะท้อน ดัชนีหักเหของวัสดุ ความยาวคลื่น
ของแสงเลเซอร์ และความเข้มของแสง 

10 การเคลื่อนที่ของวัตถุใน 1 และ 2 มิติ 
ใช้โปรแกรม Tracker วิเคราะห์ การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ของวัตถุ โดย
การถ่ายภาพเคลื่อนไหวของวัตถุและวิเคราะห์ต าแหน่งเทียบกับเวลาแล้วน า
ผลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าคงที่เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก 
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ล าดับ ชื่อปฏิบัติการ รายละเอียดของปฏิบัติการ 

1 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

เรียนรู้เรื่องการปฏิบัติตัวเพ่ือความปลอดภัยในขณะท าปฏิบัติการใน
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รู้จักสัญลักษณ์อันตราย และอันตรายจาก
สารเคมี เรียนรู้เครื่องมือเพ่ือความปลอดภัยและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล แนวปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล และการอพยพหนี
ไฟกรณีเกิดเพลิงไหม้  

2 
การจัดการสารเคมีและของเสีย 

ในห้องปฏิบัติการ 

เรียนรู้เรื่องการจัดการสารเคมี การแยกประเภทและการจัดการของเสียใน
ห้องปฏิบัติการตามระบบมาตรฐานสากล รู้ถึงความเป็นอันตรายของสารเคมี 
รู้ระบบข้อมูล Safety Data Sheet และฝึกปฏิบัติจริงในการแยกสารเคมีและ
ของเสียในห้องปฏิบัติการ 

3 เทคนิคพ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการ 

เรียนรู้วิธีปฏิบัติขั้นพ้ืนฐานและกฎระเบียบในห้องปฏิบัติการ ประโยชน์ของ
เครื่องมือและเครื่องแก้วพื้นฐาน รวมถึงแนะน าเทคนิคและฝึกทักษะพ้ืนฐาน 
เช่น การชั่ง การตวง และการวัดที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถ
เลือกใช้เครื่องมือ เครื่องแก้ว และเทคนิคให้เหมาะสมในการท าการทดลอง
ต่อไป 

4 
โครมาโทรกราฟี  

(TLC และ Paper Chromatography) 

เรียนรู้และรู้จักหลักการของการแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟี โดยอาศัย
เทคนิคการแยกสารแบบ paper chromatography และ Thin layer 
chromatography ทั้งยังได้ปฏิบัติจริงในการวิเคราะห์หาสารตัวอย่าง 

5 การกลั่นด้วยไอน้ า 
เรียนรู้และรู้จักหลักการ เครื่องมือ อุปกรณ์ ข้อจ ากัดของการแยกสาร โดย
วิธีการกลั่นด้วยไอน้ า ทั้งยังเพ่ิมทักษะในการสังเกตลักษณะทางกายภาพ 
และปฏิบัติจริงในการกลั่นน้ ามันหอมระเหยจากพืชด้วยวิธีการกลั่นด้วยไอน้ า 

6 เทคนิคการสกัดสาร 
เรียนรู้และรู้จักหลักการของการแยกสารโดยวิธีการสกัดสาร ทั้งยังทราบถึง
อุปกรณ์ เทคนิคในการสกัดสารโดยการปฏิบัติจริง 

7 เทคนิคการเตรียมสารละลาย 

เรียนรู้การการเตรียมสารละลายส าหรับใช้ในห้องปฏิบัติการโดยเริ่มจากท า
ความรู้จักกับหน่วยความเข้มข้นของสารเคมีต่างๆ การค านวณน้ าหนักของตัว
ถูกละลายและปริมาตรสารละลายที่ต้องการเตรียม และฝึกปฏิบัติการเตรียม
สารละลายจากสารบริสุทธิ์และการเตรียมสารละลายโดยการเจือจางจาก
สารละลายที่มีอยู่ ซึ่งเป็นการฝึกการเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม
ไปในตัว 

8 การแยกสารโดยอาศัยสมบัติทางกายภาพ 

เรียนรู้เทคนิคการแยกสารออกจากของผสมโดยอาศัยสมบัติทางกายภาพของ
สาร เริ่มจากเรียนรู้และฝึกทักษะการกรอง การตกผลึก การเลือกตัวท า
ละลายที่เหมาะสม ฝึกทักษะการกรองแบบธรรมดาและการกรองภายใต้
ความดัน การตรวจสอบประสิทธิภาพในการแยกสารผ่านค่า %recovery 
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9 เทคนิคการแยกสารโดยวิธีการตกผลึก 
เรียนรู้และรู้จักวิธีในการท าให้สารบริสุทธิ์ และได้ฝึกทักษะการแยกสารให้
บริสุทธิ์โดยการตกผลึก ซึ่งในการทดลองจะได้ การเตรียมและใช้อุปกรณ์ใน
การตกผลึก ฝึกทักษะการกรองแบบธรรมดาและการกรองภายใต้ความดัน 

10 การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า 
เรียนรู้และศึกษาปฏิบัติรีดอกซ์ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า 
และท าให้สารบริสุทธ์ขึ้น 

11 การทดสอบกรด-เบส 

เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของกรด-เบส ท าการทดสอบตัวอย่างเพ่ือทราบถึง
คุณสมบัติว่าเป็นกรด เบส หรือกลาง โดยใช้เทคนิคการทดสอบด้วยกระดาษ
ลิตมัส กระดาษยูนิเวอร์แซล สารละลายอินดิเคเตอร์ สารละลายอินดิเคเต
อร์ธรรมชาติ และใช้เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่างของสารละลาย (pH 
meter)   

12 
การทดสอบการปนเปื้อนสารบอแรกซ์ 

และสารกันราในตัวอย่างอาหาร 

เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและอันตรายของสารกันรา และสารบอแรกซ์ วิธีการ
ตรวจสอบสารกันรา สารบอบอแรกซ์ ที่ปนเปื้อนในอาหาร โดยใช้เทคนิคการ
ทดสอบทางเคมีแบบคุณภาพวิเคราะห์ เพ่ือตรวจสอบความมีมาตรฐานของ
อาหารตัวอย่าง ตลอดจนฝึกทักษะเทคนิคการเตรียมสารเคมี ตัวอย่าง และ
วัสดุ เพ่ือใช้ในการทดสอบ 

13 
การทดสอบสารอาหารประเภท

คาร์โบไฮเดรต 

เรียนรู้เกี่ยวกับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต รู้หน้าที่ของสารอาหาร
ประเภทคาร์โบไฮเดรต ได้ทดลองเก่ียวกับคุณสมบัติการของสารอาหาร
ประเภทคาร์โบไฮเดรต โดยดูคุณสมบัติน้ าตาลรีดิวซ์ โดยใช้ Benedict's 
Test, Molisch's Test และ Orcinol test 

14 การทดสอบสารอาหารประเภทโปรตีน 

เรียนรู้เกี่ยวกับสารอาหารประเภทโปรตีน รู้หน้าที่ของสารอาหารประเภท
โปรตีน  ได้ทดลองเกี่ยวกับคุณสมบัติการของสารอาหารประเภทโปรตีนโดยดู
คุณสมบัติทางกายภาพโดยใช้ความร้อนและกรด และทดลองคุณสมบัติทาง
เคมีโดยใช้ Ninhydrin test และ Biuret test 

15 

เทคนิคการใช้เครื่องวัดค่าดูดกลืนแสง 
(Spectrophotometer) 

และการวัดค่าการดูดกลืนแสง 
ของสารละลาย 

เรียนรู้ส่วนประกอบและเข้าใจหลักการท างานของเครื่องวัดค่าการดูดกลืน
แสงของสารละลาย (เครื่อง Spectrophotometer) ฝึกใช้เครื่อง ตรวจหา
ความยาวคลื่นที่ดีที่สุดที่สารตัวอย่างสามารถดูดกลืนแสงได้ และสามารถหา
ความเข้มข้นของสารตัวอย่างเทียบกับสารมาตรฐานได้ 

16 
การหาค่าปริมาณออกซิเจนในน้ า 

(Dissolved Oxygen : DO) 

เรียนรู้ถึงตัวชีวัดคุณภาพของน้ า และการปนเปื้อนของสารมลพิษในน้ าซึ่งมีตัว
บ่งชี้ของระดับการปนเปื้อน เช่นค่า DO (Dissolved Oxygen) รู้ถึงวิธีการ
เก็บน้ าตัวอย่างจากแหล่งน้ าเพ่ือมาหาค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ า 
และเพ่ือหาค่า DO (Dissolved Oxygen) ที่ละลายอยู่ในน้ าได้ 
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17 การแพร่ของก๊าซ 
เรียนรู้เรื่องการแพร่ของแก๊สชนิดต่างๆ สามารถเปรียบเทียบอัตราเร่งการ
แพร่ของแก๊สชนิดต่างๆได้ และเรียนรู้เรื่อง กฎการแพร่ของเกรแฮม 
(Graham’s law of diffusion) 

18 เซลล์ไฟฟ้าเคมี 

ได้รู้จักกับแหล่งก าเนิดไฟฟ้าต่างๆ และได้เรียนรู้การผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
เซลล์ไฟฟ้าเคมีโดยการประยุกต์ใช้สิ่งรอบตัวเป็นแหล่งก าเนิดไฟฟ้า เช่น 
ผลไม้ต่างๆ และเปรียบเทียบการก าเนิดไฟฟ้าจากการต่อวงจรแบบขนานและ
อนุกรมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการก าเนิดไฟฟ้า 
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หัวข้อบริการวิชาการ “ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น”  

ส าหรับปฏิบัติการทางด้าน “ชีววิทยา”  

ล าดับ ชื่อปฏิบัติการ รายละเอียดของปฏิบัติการ 

1 มองผ่านเลนส์...กล้องจุลทรรศน์ 
ฝึกทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์อย่างถูกวิธี ส าหรับกล้องจุลทรรศน์แบบ
เลนส์ประกอบ (Compound light microscope) รวมทั้งเทคนิคการเตรียม
สไลด์สด แบบ wet mout จากตัวอย่างพืชและสัตว์ 

2 เซลล์...หนว่ยที่เล็กที่สุด 
เรียนรู้เรื่องเซลล์และส่วนประกอบของเซลล์ และฝึกทักษะการเตรียมสไลด์
สด แบบ wet mout จากตัวอย่างพืชและสัตว์ เช่น ว่านกาบหอย สาหร่าย
หางกระรอก เยื่อบุข้างแก้ม เซลล์อสุจิ และตัวอย่างอ่ืนๆ 

3 
การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 

(Photosynthesis) 

ศึกษากระบวนการและปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
เช่น รงควัตถุสังเคราะห์แสงจากใบพืช โดยวิธี paper partition 
chromatography ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และความยาวคลื่นแสง 

4 
การล าเลียงในพืช  

(Plant Transportation) 

ศึกษาหลักการล าเลียงน้ าและแร่ธาตุไปเลี้ยงส่วนต่างๆ เพื่อการเจริญเติบโต
ของพืช เช่น การศึกษาแรงดันราก (Root pressure) หาอัตราการคายน้ า
ของพืชด้วยชุดการทดลอง Potometer และการออสโมซีสของน้ าสีผ่านพืช
ตัวอย่าง  

5 
โอ้ว โห !! Mitosis  

(การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส) 
ฝึกเทคนิคการเตรียมสไลด์สดจากเซลล์ปลายรากหอม เพื่อศึกษาการแบ่ง
เซลล์แบบไมโทซีสภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และสามารถบอกระยะต่างๆ ได้  

6 
โปรโตซัว...สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 

(The Protozoa) 

ท าความรู้จักสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่เรียกว่า "โปรโตซัว (Protozoa)" เพ่ือให้
เข้าใจบทบาทความส าคัญในระบบนิเวศ แหล่งที่อยู่อาศัย ประโยชน์ และโทษ 
รู้จักโครงสร้างเซลล์และออร์แกเนลล์ที่ใช้ในการเคลื่อนที่ รวมทั้งจ าแนกกลุ่ม
ของโปรตัวซัว และฝึกเทคนิคการท าสไลด์สด แบบ wet mount เพ่ือดู
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบ   

7 
ยีสต์ เป่า โป่ง  

(การหายใจระดับเซลล์) 

ศึกษาการหายใจระดับเซลล์แบบไม่ใช้ออกซิเจนจากเซลล์ยีสต์ (การหมัก) ใน
หลอดทดลองที่ครอบด้วยลูกโป่ง รวมทั้งศึกษาผลของสารที่เป็นตัวกระตุ้น 
และตัวยับยั้งการท างานของเอนไซม์ โดยวัดปริมาตรก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ที่ได้จากการหายใจระดับเซลล์ จากขนาดความเต่งของลูกโป่ง 

8 เอนไซม์...กับการย่อยอาหาร 
ศึกษาการย่อยแป้งเป็นน้ าตาลด้วยเอนไซม์อะไมเลสที่เวลาต่างๆ กันและ
ทดสอบน้ าตาลที่เกิดขึ้นด้วยสารละลายเบเนดิกส์และทดสอบปริมาณแป้งที่
ลดลงด้วยไอโอดีน 

9 DNA...สารพันธุกรรมจากเซลล์พืช 
ศึกษาเทคนิคและวิธีการสกัดดีเอ็นเออย่างง่าย จากเซลล์พืช เช่น ผัก ผลไม้ 
และการน าดีเอ็นเอไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ 

10 เทคนิคพ้ืนฐานทางจุลชีววิทยา 

รู้จักเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในปฏิบัติการจุลชีววิทยา เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
เทคนิคการถ่ายเชื้อที่ถูกต้องโดยใช้เทคนิคปลอดเชื้อ (Aseptic technique) 
ศึกษารูปร่างและการจัดเรียงตัวของแบคทีเรียโดยใช้เทคนิคการย้อมสีแบบ 
แกรม (Gram stain) 

 



 

 
ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
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  ส าหรับปฏิบัติการทางดา้น “ชีววิทยา” (ต่อ)  

ล าดับ ชื่อปฏิบัติการ รายละเอียดของปฏิบัติการ 

11 
ระบบหมุนเวียนเลือด 

(Blood Circulatory System) 

เรียนรู้ระบบหมุนเวียนเลือดแบบต่างๆ ศึกษาระบบหมุนเวียนเลือดของคน
จากหุ่นจ าลอง รู้จักส่วนประกอบของเลือด และสามารถจ าแนกชนิดเม็ดเลือด
ผ่านกล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบได้ 

12 ในน้ านั้น...มีคลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) 

ศึกษารงควัตถุสังเคราะห์แสงที่เรียกว่า "คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll)" 
วิเคราะห์หาปริมาณคลอโรฟิลล์รวมในน้ า โดยวิธี Spectrophotometric 
method และสามารถจัดจ าแนกประเภทของแหล่งน้ าตามระดับของปริมาณ
คลอโรฟิลล์ได้ 

13 จุลินทรีย์ในน้ านม 
ศึกษารูปร่างของจุลินทรีย์ในน้ านมและผลิตภัณฑ์จากนมภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบ และทดสอบคุณภาพของน้ านมโดยวิธี 
Resazurin Reduction Test 

14 ระบบนิเวศ (Ecosystem) 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สามารถจ าแนกกลุ่ม
สิ่งมีชีวิตตามบทบาทและหน้าที่ ในระบบนิเวศ และเขียนความสัมพันธ์เชิง
อาหาร (trophic level) ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ที่อาศัยในที่เดียวกันได้ 
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หัวข้อบริการวิชาการ “ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น”  

ส าหรับปฏิบัติการทางด้าน “วิทยาศาสตร์สุขภาพ”   

ล าดับ ชื่อปฏิบัติการ รายละเอียดของปฏิบัติการ 

1 กว่าจะเป็น...อาจารย์ใหญ่ 
เรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ กว่าจะเป็นอาจารย์ใหญ่ และ
ศึกษาชิ้นส่วนอวัยวะกล้ามเนื้อของอาจารย์ใหญ่ 

2 ผ่ากบ...พบรัก 
แนะน าเครื่องมือที่ใช้ผ่าตัด ท าปฏิบัติการผ่ากบเพ่ือศึกษาอวัยวะภายในของ
กบ ศึกษาการเต้นของหัวใจกบ และศึกษาการท างานของหัวใจกบโดยใช้
สารละลายส าหรับกบท่ีอุณหภูมิต่างกัน 

3 อสุจิที่รักและปัสสาวะของหนู 
ศึกษากายวิภาคของระบบสืบพันธุ์ มองอสุจิผ่านเลนส์ ตรวจปัสสาวะทาง
กายภาพ เคมี และชีวภาพ (ตรวจ pH น้ าตาล ความถ่วงจ าเพาะ และความ
เข้มข้นของปัสสาวะ) 

4 จิ๊กซอว์...มนุษย ์
ศึกษาระบบต่างๆ ของมนุษย์จากชิ้นส่วนอวัยวะของอาจารย์ใหญ่ และ
หุ่นจ าลองทางการแพทย์ เช่น ระบบกระดูก ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
ระบบประสาทและสมอง ระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ เป็น 

5 เหี่ยว เต่ง แตก 
เรียนรู้กระบวนการ osmosis ของเม็ดเลือดที่อยู่ในสารละลายที่ความเข้มข้น
ต่างๆ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ 

6 นักสืบสายเลือด 
เจาะเลือด เพ่ือตรวจดูหมู่เลือด ABO และ Rh ศึกษาเม็ดเลือดในสภาวะต่างๆ 
ตรวจดูปริมาตรอัดแน่นของเม็ดเลือดแดง และศึกษาลักษณะของเม็ดเลือดใน
สภาวะต่างๆ 

7 ปิดแฟ้ม คดีเด็ด 

การรวบรวมพยานหลักฐานมายืนยันให้สามารถพิสูจน์ความผิดได้อย่างชัดเจน 
จึงจ าเป็นต้องน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆเช่น การ
ตรวจหมู่เลือด และตรวจรอยพิมพ์ลายนิ้วมือ ใช้ในการตรวจพิสูจน์หลักฐาน
ต่างๆให้ได้ผลที่ถูกต้องแท้จริงตามหลักวิทยาศาสตร์ 

8 Body Guard 
เป็นการทดสอบประสิทธิภาพการท างานในเม็ดเลือดขาวในการก าจัดเชื้อโรค 
ให้เห็นการจับกินเชื้อโรค เช่น ยีสต์ 

9 
เทคนิคปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 

ทางการแพทย์ 

ฝึกปฏิบัติการย้อมแกรมจากเชื้อผสม (Mixed culture) การแยกเชื้อให้ได้
โคโลนีเดี่ยว streak plate การนับจ านวนเชื้อแบคทีเรีย (spread plate) 
รวมถึงการฝึกปฏิบัติรล้างมือที่ถูกวิธีปราศจากเชื้อโรค 

10 สนุกกับ MT (เทคนิคการแพทย์) 
เรียนรู้ลักษณะงานและตัวอย่างทดลองฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาชีพเทคนิค-
การแพทย์ ซึงครอบคลุมงานด้านเคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์ งานธนาคาร
เลือด งานภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก งานโลหิตวิทยา และงานจุลชีววิทยา 

11 คลื่นไฟฟ้าหัวใจในคน 
ศึกษาคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แบบ 3 lead โดยใช้เครื่องบันทึกการเปลี่ยนแปลงทาง
สรีระวิทยา (power lab) และศึกษาคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ 12 lead โดยใช้
เครื่องบันทึกสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 

12 CPR นาทีชีวิต 
เรียนรู้การฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) โดยใช้หุ่นจ าลองร่วมกับการใช้
เครื่อง AED ตามมาตรฐานสากล (Guideline 2015) 
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ล าดับ ชื่อปฏิบัติการ รายละเอียดของปฏิบัติการ 

13 สนุกกับเด็ก Nurse 
เรียนรู้เกี่ยวกับการวัดความดัน ปฐมพยาบาลเบื้องต้น การท าแผล การ
อาบน้ าเด็ก และการดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยจ าลอง ได้เรียนรู้การท างานของ
พยาบาลในการดูแลผู้ป่วย 

14 Saponi - station (สบู่...เอาแต่ใจ) 
เรียนรู้ปฏิกิริยาของการเกิดสบู่ และฝึกทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการ
ท าสบู่จากวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น น้ าผึ้ง ว่านหางจระเข้ ฯ โดยเน้นการแต่งสี 
แต่งกลิ่น ออกแบบ และตกแต่งด้วยตนเอง 

15 สเตรียรอยด์ในเครื่องส าอางและยา 
เป็นการน ายาสมุนไพร (ยาลูกกลอน) มาสกัดเพ่ือหาสเตรียรอยด์ที่อยู่ในยา
สมุนไพรนั้น โดยใช้เทคนิค Thin layer chromatography                 
*** สามารถน าตัวอย่างมาทดสอบได้ *** 

16 เป๊ะ...ปัง...ชั่ง ตวง วัด 
ฝึกเตรียมต าหรับยา โดยการใช้อุปกรณ์พ้ืนฐานในการเรียนปฏิบัติการ เรียนรู้
ทักษะการชั่ง การตวง การวัด และการเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้
งาน 

17 กว่าจะเป็นยาเม็ด 

เรียนรู้กระบวนการผลิตและฝึกทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการผลิตยา
เม็ด เช่น ขั้นตอนการเตรียมสาร-วัตถุดิบ การผสม การใช้เครื่องตอกเม็ดยา 
ตลอดจนการทดสอบสมบัติของยาเม็ด รวมถึงการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
ยาเม็ดที่ผลิตได้ 

18 หมอยา...ท้าสังเคราะห์ 
สังเคราะห์กรดซาลิไซลิกจากน้ ามันมวย และน ากรดซาลิไซลิกที่สังเคราะห์
ได้มาสังเคราะห์เป็นตัวยาแอสไพริน และวิเคราะห์ตัวแอสยาไพรินตามหลัก
เภสัชต ารับมาตรฐาน 

19 ปอด...ไม่ป๊อด 
เรียนรู้กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบหายใจ และตรวจปริมาตร 
ความจุของปอดโดยใช้เครื่อง spirometer และเครื่องบันทึกสัญญาณทาง
สรีรวิทยา 

20 เรียนรู้ร่างกาย ระบายด้วยสี 
ได้เรียนรู้ชื่อและรูปร่างของกลามเนื้อในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และเรียนรู้
การท างานของกล้ามเนื้อโดยใช้การระบายสีบนร่างกาย ซึ่งถือเป็นวิธีการที่มี
ง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการเรียนกายวิภาคศาสตร์ของกล้ามเนื้อในมนุษย์ 

21 เปิดโลกใต้เลนส์ By health science  
เรียนรู้เรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์ ฝึกการเตรียมสไลด์ ย้อมดูเซลล์เม็ดเลือด 
smear เม็ดเลือด และดูตัวอย่างจากสไลด์ถาวร 

22 ไขความลับสมอง 
ศึกษาการท างานของสมอง และทดสอบการท างานของสมองซีกซ้ายและซีก
ขวา 

23 ความลับของโครงกระดูก 
ศึกษาโครงสร้าง รูปร่าง ส่วนประกอบของกระดูกมนุษย์ หน้าที่ ต าแหน่งที่
พบของโครงกระดูกแต่ละชิ้นได้ 

24 หนอนพยาธิทางการแพทย์ 
นักเรียนจะได้ดูหนอนพยาธิชนิดต่างๆ ผ่านกล้องสาธิต ฝึกเตรียมสไลด์สดใน
การดูไข่พยาธิในอุจจาระ และมีการสาธิตการตรวจหาพยาธิในวิธีการต่างๆ 

 



 

 
ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

หัวข้อบริการวิชาการ “ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น”  

ส าหรับปฏิบัติการทางด้าน “วิทยาศาสตร์สุขภาพ” (ต่อ)   

ล าดับ ชื่อปฏิบัติการ รายละเอียดของปฏิบัติการ 

25 แลปแพทย์...เรียนอะไร 

นักเรียนจะได้ลงมือท าปฏิบัติการ โดยแยกตามการเรียนของนักศึกษาแพทย์ 
อาทิเช่น ปี 2 จะเน้นเกี่ยวกับสรีรวิทยา การท างานของระบบต่างๆ เช่น การ
หดคลายกล้ามเนื้อ หรือไฟฟ้าหัวใจ โดยใช้เครื่องบันทึกทางสรีรวิทยา ปี 3 
เน้นการใช้กล้องจุลทรรศน์ ดูเซลล์ต่างๆ เช่น เม็ดเลือด หนอนพยาธิต่างๆ 
แบคทีเรีย ปี 4 การใช้ Stethoscope ฟังเสียงหัวใจและอวัยวะต่างๆ โดยมี
หุ่นทางการแพทย์ หรือฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) เป็นต้น 

26 
กิจกรรมเสริมความรู้ 

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
เป็นการแนะแนวการศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยรุ่นพ่ีนักศึกษา 
บัณฑิตศึกษา และอาจารย์ จากสาขาวิชาต่างๆในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

27 
แนะน าและสาธิตเครื่องมือ 

ทางกายภาพบ าบัด 

แนะน าหลักสูตรกายภาพบ าบัด ท าความรู้จักกับเครื่องมือต่างๆ รวมทั้ง
วิธีการใช้งานและการบ ารุงรักษาเบื้องต้น พร้อมทั้งได้ทดสอบสมรรถภาพทาง
ร่างกายโดยใช้เครื่องมือทางกายภาพบ าบัด 

28 เล่นแสงแปลงสี 
เรียนรู้หลักการดูดกลืนแสงของสีต่างๆ โดยการใช้เครื่อง 
spectrophotometer วิเคราะห์ในเชิงปริมาณและคุณภาพของสารชีว
โมเลกุลในร่างกาย 

29 มหัศจรรย์สารพันธุกรรม 
ฝึกทักษะการสกัดสารพันธุกรรม (DNA) จากแบคทีเรีย ฝึกทักษะการใช้ 
ไมโครปิเปต และวิเคราะห์ DNA จากวิธีการ Gel electrophoresis  

30 Gel electrophoresis 
ฝึกทักษะการเตรียมเจล และบัฟเฟอร ส าหรับรันเจล (DNA) วิเคราะห์ DNA 
หาความบริสุทธิ์ DNA โดยใช้เครื่อง Nanodrop และฝึกการโหลด Protein 
ซึ่งจะเป็นการรันเจลในแนวตั้ง 

31 ในอาหารมีอะไร 
เพ่ือศึกษาการทดสอบหาสารอินทรีย์พวกคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และ
สามารถตรวจสอบหาสารอินทรีย์เหล่านี้ในตัวอย่างอาหารบางชนิด 

32 จุลชีพในอาหารเสีย 

เป็นการตรวจหาจุลินทรีย์ที่อยู่ในอาหาร โดยในแลปนี้ นักเรียนจะได้รู้จัก
แบคทีเรียและเชื้อราจากอาหารที่เสียแล้ว เช่น นมบูด ขนมปัง ซึ่งการศึกษา
แบคทีเรีย ท าโดยการย้อมแกรม Gram's stain และยังได้ฝึกทักษะการใช้
กล้องจุลทรรศน์ เพ่ือส่องดูและวิเคราะห์รูปร่างของแบคทีเรียและเชื้อรา 
รวมถึงการศึกษาหาเชื้อโคลิฟอร์มบนฝ่ามือ โดยใช้ชุดทดสอบ SI-II 

33 การทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร 
เป็นการทดสอบหาสารปนเปื้อนในอาหาร เช่น การทดสอบหาสารบอแรกซ์ 
ฟอร์มาลิน สารฟอกขาว สารโพลาร์ เป็นต้น 

 

 

 

 

 



 

 
ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

 หัวข้อบริการวิชาการ “ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น”  

ส าหรับปฏิบัติการทางด้าน “วิทยาศาสตร์สุขภาพ” (ต่อ)   

ล าดับ ชื่อปฏิบัติการ รายละเอียดของปฏิบัติการ 

34 
Lab Safety : ความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการ 

เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การอ่านฉลากสารเคมี 
สัญลักษณ์ความเป็นอันตราย การแยกแยะประเภทของเสีย การรับมือภาวะ
ฉุกเฉินที่อาจเกิดข้ึนในห้องปฏิบัติการ และได้ฝึกใช้ถังดับเพลิง 

35 หมอยาท้า...ลดไข้ 

วิเคราะห์หาปริมาณ พาราเซตามอล (Paracetamol) ในยาลดไข้ ด้วยการท า
ปฏิกิริยากับ Vanillin และตรวจวัดด้วยเครื่อง Spectrophotometer โดย
ฝึกทักษะการเตรียมสารละลายยาก่อนการวิเคราะห์ การสร้างกราฟมาตรฐาน
และการค านวณความเข้มข้นยา Paracetamol จากกราฟมาตรฐานและ
เปรียบเทียบ %LA ตามหลักเภสัชต าหรับมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

หัวข้อบริการวิชาการ “ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น”  

ส าหรับปฏิบัติการทางด้าน “สิ่งแวดล้อม วิศวกรรม อาหาร และ STEM ศึกษา ”   

ล าดับ ชื่อปฏิบัติการ รายละเอียดของปฏิบัติการ 

1 นักสืบสายน้ า 

เป็นการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าเบื้องต้นของน้ าคลอง โดยมีการตรวจ
วิเคราะห์ทั้งทางกายภาพ (การวัดสี กลิ่น อุณหภูมิ ความลึก ความโปร่งใส 
ความขุ่น) และการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทางเคมี (การวัดค่า pH และการ
วิเคราะห์ DO) และทางชีวภาพ ดูสิ่งมีชีวิตในน้ าพร้อมทั้งประเมินผลว่าแหล่ง
น้ าที่ท าการตรวจวัดจัดเป็นแหล่งน้ าประเภทไหน 

2 
ออกซิเจนละลายน้ า (Dissolve oxygen) 

และหินปูนในน้ า 

เป็นการวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในแหล่งน้ า โดยจะให้
นักเรียนท าการเก็บตัวอย่างน้ าจากแหล่งน้ าในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย โดยใช้ 
water sampler ในการเก็บตัวอย่าง จากนั้นก็จะให้นักเรียนท าการวิเคราะห์
หาปริมาณออกซิเจนละลายน้ าโดยวิธี Azide modification ซึ่งเป็นการเติม
สารเคมีลงไปเพ่ือ Fix ออกซิเจน และท าการ ไตเตรทตัวอย่างน้ า และน าค่าที่
ได้ไปวิเคราะห์ผล ศึกษาเรื่องความกระด้างของน้ า และท าการวิเคราะห์หา
ความกระด้างในน้ าตัวอย่างจากน้ าคลอง น้ าประปา และน้ าบาดาล โดยใช้
วิธีการไตเตรท 

3 เหล็กในน้ า 

ในบทปฏิบัติการนี้ นักเรียนจะได้ตรวจหาปริมาณเหล็กทั้งหมดในน้ าตัวอย่าง 
โดยจะใช้การวิเคราะห์หาปริมาณเหล็กแบบ Phenantholine โดยใช้เครื่อง 
spectrophotometer ซึ่งในการท าแลปนี้ นักเรียนจะต้องมีการฝึกท า 
standard curve ของ เหล็กด้วย และน าผลของตัวอย่างไปเทียบกับค่า
มาตรฐาน 

4 Set Zero Pollution 
เรียนรู้ที่มามลพิษท่ีเกิดข้ึน ณ ปัจจุบัน อาทิเช่น อากาศ ดิน น้ า และขยะ 
เรียนรู้เทคนิควิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆเสมือนเป็น
นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

5 น้ าสะอาดได้มาอย่างไร 
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภค บริโภค 
และได้ทดสอบคุณภาพน้ าเบื้องต้นในการน าน้ าดิบไปผลิตเป็นน้ าประปา 

6 เครื่องยนต์เบนซีนลูกสูบเดียว   
เรียนรู้เกี่ยวกับการท างานของเครื่องยนต์เบนซีนชนิดลูกสูบเดียว ศึกษากลไก
การท างาน และการประกอบเครื่องยนต์ 

7 
See Smell & Sensory…ดู ดม ดื่ม 

(การทดสอบทางประสาทสัมผัส) 

เป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับกระบวนการทดสอบทางประสาทสัมผัสต่างๆ 
นักเรียนได้เตรียมตัวอย่างเพ่ือการทดสอบด้วยตนแอง และได้ท าการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์อาหารโดยผ่านทางประสาทสัมผัสโดยการมองเห็น การดมกลิ่น 
และการชิมผลิตภัณฑ์อาหาร  

8 STEM : สเลอปี้ 
เรียนรู้หลักการท าสเลอปี้ โดยใช้การศึกษาเรียนรู้แบบ STEM ศึกษา เรียนรู้
เรื่องสมบัติคอลลิเกทีฟ 

9 STEM : แยกสี แยกสารธรรมชาติ 
เรียนรู้หลักการสกัดสารจากใบไม้ โดยใช้ paper chromatography และใช้
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ STEM ศึกษา 

 

    


