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ค าน า 
 

ห้องวิจัยกลางของภาควิชาสัตววิทยา เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน การท้าวิจัย และบริการวิชาการ
ของคณาจารย์  นิสิต และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนของภาควิชาสัตววิทยา เพ่ือให้การใช้ห้องวิจัยกลางได้รับประโยชน์สูงสุด 
คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและห้องวิจัยกลาง ได้จัดท้าคู่มือ “ระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง” ของภาควิชาสัตววิทยา ซ่ึง
ประกอบด้วย รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบห้องวิจัยกลางและผู้ปฏิบัติงานแทน สถานที่ท้างาน เบอร์โทรศัพท ์ และ E-mail 
address ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบห้องวิจัยกลาง ระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง และแบบฟอร์มที่เก่ียวข้องในการใช้ห้อง
วิจัยกลาง  

 
ท้ายนี้ คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและห้องวิจัยกลางหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกๆ ท่านที่ใช้ห้องวิจัยกลาง จะได้รับความ

สะดวก ประสบความส้าเร็จในการเรียนการสอนและการท้าวิจัยเป็นอย่างด ี 
 
 
 

คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและห้องวิจัยกลาง  

       ภาควิชาสัตววิทยา 

              มกราคม 2561 
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ข้อมูลเจ้าหน้าทีผู่้รับผดิชอบและผู้ปฏิบัติงานแทน 

ห้องวิจัยกลางภาควิชาสตัววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  
คณะกรรมการฝา่ยวิจัยเเละห้องวิจัยกลางภาควิชาสัตววิทยา ได้จดัท้าข้อมูล เจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบ ผูป้ฏิบัติงานแทน สถานท่ีท้างาน 

เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail address ส้าหรับตดิต่อเจา้หน้าท่ีห้องวิจัยกลาง เพื่อให้ผู้ใช้บริการห้องวจิัยกลางได้รับความสะดวก และสามารถ
ใช้งานห้องวิจัยกลางได้เตม็ประสิทธิภาพ ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที ่1 และ 2 
ตารางที่ 1 รายชื่อเจ้าหน้าท่ีผู้รับผดิชอบและผู้ปฏิบัติงานแทนของหอ้งวิจัยกลาง สถานท่ีท้างาน และเบอร์โทรศัพท์  
 

ล าดับ ห้องวิจัยกลาง รายละเอียด หรือ ลักษณะงาน 
เจ้าหน้าที่ห้องวิจัยกลาง 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติงานแทน 

1 103 กายวิภาคศาสตร์ คุณนุสรณ์  พิมพาภรณ์ คุณนันทพล เพ็ชรักษ์ 

2 107 เลี้ยงสัตว์น้้า หรืออื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง คุณนุสรณ์  พิมพาภรณ์ คุณสังคม ไชยวารี 

3 114 เลี้ยงสัตว์ทดลอง คุณนันทพล เพ็ชรักษ์ คุณสังคม ไชยวารี 

4 116 ห้องเก็บสารเคมี คุณนันทพล เพ็ชรักษ์ 1. ดร.กมลพร มาแสวง 
2. คุณพิชชานิธิ์ แสงธาราทิพย์ 

5 211 นิเวศวิทยาและปรสิตวิทยา คุณนุสรณ์  พิมพาภรณ์ คุณสังคม ไชยวารี 

6 304/1 สรีรวิทยา คุณนันทพล เพ็ชรักษ์ คุณสังคม ไชยวารี 

7 306  
 

ชีววิทยาของเซลล์และอณูชีววิทยา 
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ 
การสกัดและทดสอบสารเคมี 
ไมโครเทคนิคและมิญชเคมี 

1. ดร.กมลพร มาแสวง 
2. คุณพิชชานิธิ์ แสงธาราทิพย์ 
 

1. คุณนันทพล เพ็ชรักษ์ 
2. คุณสังคม ไชยวารี 

8 308 ด้านจุลชีววิทยา ดร.กมลพร มาแสวง คุณพิชชานิธิ์ แสงธาราทิพย์ 

9 313 เพาะเลี้ยงเซลล์และเอมบริโอ ดร.กมลพร มาแสวง คุณพิชชานิธิ์ แสงธาราทิพย์ 

10 315 สัตว์มีกระดูกสันหลัง คุณพิชชานิธิ์ แสงธาราทิพย์ ดร.กมลพร มาแสวง 

11 317 เครื่องมือที่ใช้ความร้อนสูง  คุณพิชชานิธิ์ แสงธาราทิพย์ ดร.กมลพร มาแสวง 

12 400 เลี้ยงแมลง คุณสังคม ไชยวารี คุณพิชชานิธิ์ แสงธาราทิพย์ 

13 449 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  คุณสังคม ไชยวารี คุณพิชชานิธิ์ แสงธาราทิพย์ 

14 502/2 กล้องจุลทรรศน์ คุณกัณชลี  จงรักวิทย์ ดร.กมลพร มาแสวง 

15 504 ไมโครเทคนิคและมิญชเคมี  คุณกัณชลี  จงรักวิทย์ ดร.กมลพร มาแสวง 
 
 

เจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ดการเข้า-ออกห้องวิจัยกลาง/อาคารภาควิชาสัตววิทยา  
ผู้รับผิดชอบ: ดร.กมลพร มาแสวง  
ปฏิบัติงานแทน: คุณพิชชานิธิ ์แสงธาราทิพย์ 
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หมายเหตุ  

- ผู้ปฏิบตัิงานแทนจะรับผิดชอบเฉพาะกรณีทีเ่จ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบหลักลาราชการ หรือมีการแจ้งเพือ่ฝากงานไว้แล้วเท่านั้นโดยจะ
แทนตามล้าดับ 
 - ห้องวิจัยกลางจะรับผดิชอบการควบคุมคีย์การ์ดเข้า-ออกอาคารภาควิชาสัตววิทยา เฉพาะกรณีทีเ่กีย่วข้องกับการปฏิบัติงานวิจัย
และห้องพักนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเท่าน้ัน 
 
ตารางที่ 2 สถานท่ีท้างาน เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail address ส้าหรับตดิต่อเจ้าหน้าท่ีห้องวิจัยกลาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณนุสรณ์  พิมพาภรณ์ 
ห้อง 215 
เบอร์โทร 025625555 ต่อ 647848 
E-mail: fscinsp@ku.ac.th 

คุณนันทพล เพ็ชรักษ์ 
ห้อง 304/1 
เบอร์โทร 025625555 ต่อ 647849 
E-mail: fscinpph@ku.ac.th 

ดร.กมลพร มาแสวง 
ห้อง 306 
เบอร์โทร 025625555 ต่อ 647850 
E-mail: fscikpm@ku.ac.th 

คุณพิชชานิธิ์ แสงธาราทิพย์ 
ห้อง 306 
เบอร์โทร 025625555 ต่อ 647850 
E-mail: fscipas@ku.ac.th 

คุณสังคม ไชยวารี 
ห้อง 417 
เบอร์โทร 025625555 ต่อ 647859 
E-mail: fsciskc@ku.ac.th 

คุณกัณชลี  จงรักวิทย์ 
ห้อง 502/2 
เบอร์โทร 025625555 ต่อ 647860 
E-mail: fsciklj@ku.ac.th 

 

เลขทะเบยีนห้องปฏิบัติการ 
        ช่ือห้องปฏิบัติการ: ห้องวิจัยกลางภาควิชาสัตววิทยา    คณะวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
        เลขทะเบียน: 2-0020-0014-0  

mailto:fsciskc@ku.ac.th
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ขั้นตอนการขอใช้ห้องวิจัยกลาง ส าหรับคณาจารย/์บุคลากร เพื่องานวิจัย 

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 

1.  กรอก “แบบขอใช้ห้องวิจัยกลางส าหรับคณาจารย์/บุคลากร เพื่องานวิจัย”* ให้สมบูรณ์ 
2.  เสนอประธานคณะกรรมการฝ่ายวิจัยฯ / หัวหน้าภาควิชา (กรณีเเทน) เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
3.  รับคีย์การ์ด/กุญเเจห้องวิจัยกลางที่เจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ด (หน้า 4) 
4. เมื่อครบก้าหนด ขอให้คืนคีย์การ์ด/กุญเเจห้องวิจัยกลางที่เจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ด (หน้า 4) 
 
หมายเหตุ 
- ขอให้ยื่นแบบขอใช้ล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันท้าการ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ/จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ 

ให้พร้อมก่อนการใช้งาน  
- * “แบบขอใช้ห้องวิจัยกลางส าหรับคณาจารย์/บุคลากร เพื่องานวิจัย” รับได้ที่ตู้เอกสารหน้าห้องวิจัยกลาง 306 หรือ 

ห้องธุรการ ชั้น 1 
- การฝากตัวอย่าง/ สารเคมี/ วัสดุอุปกรณ์ส้าหรับงานวิจัยส่วนตัวที่ห้องวิจัยกลาง ให้มีการระบุชื่อเจ้าของและตัวอย่าง

ทุกช้ินให้ชัดเจน  
- ผู้ขอใช้ห้องวิจัยกลางต้องรับผิดชอบตัวอย่าง/ สารเคมี/ วัสดุอุปกรณ์ส่วนตัว ที่น าเข้ามาในห้องวิจัยกลาง ด้วย

ตัวเอง หากมีการสูญเสีย สูญหาย ถูกขโมย หรือตกอยู่ในความครอบครองของผู้อ่ืน ภาควิชาและฝ่ายวิจัยฯ  
ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ 

- ผู้เข้าปฏิบัติงานภายในห้องวิจัยกลางต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง และนโยบายความปลอดภัยห้องวิจัย
กลาง ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- หากต้องการฝากสารเคมีไว้ในห้องวิจัยกลาง ต้องให้ข้อมูลชนิดเเละลักษณะสารเคมี รวมทั้งต้องมีเอกสารด้านข้อมลู
ความปลอดภัยของสารเคมี (SDS) เเละข้อมูลอื่นๆ ตามท่ีก้าหนดในเเบบฟอร์มการฝากสารเคมีของห้องวิจัยกลาง 
แก่เจ้าหน้าที่ประจ้าห้องวิจัยกลางก่อนทุกครั้ง 
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ขั้นตอนการขอใช้ห้องวิจัยกลาง ส าหรับคณาจารย ์เพื่อการเรียนการสอน 

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 

1.  กรอก “แบบขอใช้ห้องวิจัยกลางส าหรับคณาจารย์ เพื่อการเรียนการสอน”* ให้สมบูรณ์ 
2.  เสนอประธานคณะกรรมการฝ่ายวิจัยฯ / หัวหน้าภาควิชา (กรณีเเทน) เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
3.  รับคีย์การ์ด/กุญเเจห้องวิจัยกลางที่เจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ด (หน้า 4) 
4. เมื่อครบก้าหนด ขอให้คืนคีย์การ์ด/กุญเเจห้องวิจัยกลางที่เจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ด (หน้า 4) 
 
หมายเหตุ 
-  ขอให้ยื่นแบบขอใช้ล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษา อย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ/จัดเตรียมอุปกรณ์

เครื่องมือต่างๆ ให้พร้อมก่อนการใช้งาน  
-   * “แบบขอใช้ห้องวิจัยกลางส าหรับคณาจารย์ เพื่อการเรียนการสอน” รับได้ที่ตู้เอกสารหน้าห้องวิจัยกลาง 306 หรือ

ห้องธุรการชั้น 1 
- การฝากตัวอย่าง/ สารเคมี/ วัสดุอุปกรณ์ส้าหรับงานวิจัยส่วนตัวที่ห้องวิจัยกลาง ให้มีการระบุชื่อเจ้าของและตัวอย่าง

ทุกช้ินให้ชัดเจน  
- ผู้ขอใช้ห้องวิจัยกลางต้องรับผิดชอบตัวอย่าง/ สารเคมี/ วัสดุอุปกรณ์ส่วนตัว ที่น าเข้ามาในห้องวิจัยกลาง ด้วย

ตัวเอง หากมีการสูญเสีย สูญหาย ถูกขโมย หรือตกอยู่ในความครอบครองของผู้อ่ืน ภาควิชาและฝ่ายวิจัยฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ 

- ผู้เข้าปฏิบัติงานภายในห้องวิจัยกลางต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง และนโยบายความปลอดภัยห้อง 
วิจัยกลาง ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- หากต้องการฝากสารเคมีไว้ในห้องวิจัยกลาง ต้องให้ข้อมูลชนิดเเละลักษณะสารเคมี รวมทั้งต้องมีเอกสารด้านข้อมลู
ความปลอดภัยของสารเคมี (SDS) เเละข้อมูลอื่นๆ ตามท่ีก้าหนดในเเบบฟอร์มการฝากสารเคมีของห้องวิจัยกลาง 
แก่เจ้าหน้าที่ประจ้าห้องวิจัยกลางก่อนทุกครั้ง 
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ขั้นตอนการขอใช้ห้องวิจัยกลาง ส าหรับนิสติ 

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 

1.  ยื่น “แบบขอใช้ห้องวิจัยกลางส าหรับนิสิต”* ที่เจ้าหน้าที่ห้องวิจัยกลางผู้รับผิดชอบ** (หน้า 4) พร้อมรับทราบระเบียบ   
การใช้ห้องวิจัยกลาง  
กรณีไม่อยู่ (ลาราชการ) ขอให้ติดต่อผู้ปฏิบัติงานแทน** (หน้า 4) 
2.  เสนอ อาจารย์ที่ปรึกษา / อาจารย์ประจ้าวิชา เพ่ือลงนาม  
3.  ส่งแบบขอใช้ฯ ที่กรอกข้อมูลและลงนามครบถ้วนแล้วที่เจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ด (หน้า 4) เพ่ือเสนอประธาน 
คณะกรรมการฝ่ายวิจัยฯ / หัวหน้าภาควิชา (กรณีแทน) พิจารณาอนุมัติ  
4.  รับคีย์การ์ด/กุญเเจห้องวิจัยกลางในวัน-เวลาที่ก้าหนด ที่เจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ด (หน้า 4)   
5. เมื่อครบก้าหนด ขอให้คืนคีย์การ์ด/กุญเเจห้องวิจัยกลางที่เจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ด (หน้า 4) 
 
หมายเหตุ 
-  ขอให้ยื่นแบบขอใช้ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท้าการ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ/จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ  

ให้พร้อมก่อนการใช้งาน ส้าหรับรายละเอียดการยืมและคืนคีย์การ์ด กรุณาดูท่ีหน้า 9 
-  * “แบบขอใช้ห้องวิจัยกลางส าหรับนิสิต” รับได้ที่ตู้เอกสารหน้าห้องวิจัยกลาง 306 หรือห้องธุรการชั้น 1 
-  ** รายละเอียดตามตารางที่ 1 (หน้า 4) 
- การฝากตัวอย่าง/ สารเคมี/ วัสดุอุปกรณ์ส้าหรับงานวิจัยส่วนตัวที่ห้องวิจัยกลาง ให้มีการระบุชื่อเจ้าของและตัวอย่าง 

ทุกช้ินให้ชัดเจน  
-  ผู้ขอใช้ห้องวิจัยกลางต้องรับผิดชอบตัวอย่าง/ สารเคมี/ วัสดุอุปกรณ์ส่วนตัว ที่น าเข้ามาในห้องวิจัยกลาง ด้วย

ตัวเอง หากมีการสูญเสีย สูญหาย ถูกขโมย หรือตกอยู่ในความครอบครองของผู้อ่ืน ภาควิชาและฝ่ายวิจัยฯ ขอ 
สงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ 

-  ผู้เข้าปฏิบัติงานภายในห้องวิจัยกลางต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง และนโยบายความปลอดภัยห้อง 
วิจัยกลาง ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

-  หากต้องการฝากสารเคมีไว้ในห้องวิจัยกลาง ต้องให้ข้อมูลชนิดเเละลักษณะสารเคมี รวมทั้งต้องมีเอกสารด้านข้อมูล 
ความปลอดภัยของสารเคมี (SDS) เเละข้อมูลอื่นๆ ตามท่ีก้าหนดในเเบบฟอร์มการฝากสารเคมีของห้องวิจัยกลาง 
แก่เจ้าหน้าที่ประจ้าห้องวิจัยกลางก่อนทุกครั้ง 
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การยืมและคืนคีย์การ์ดเข้าอาคารและห้องวิจัยกลาง ส าหรับนิสติ 
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
การยืม และคืนคีย์การ์ด มีขั้นตอนดังนี้ 
การยืม 
ผู้ขอใช้ห้องฯ มารับคีย์การ์ดพร้อมจ่ายค่ามัดจ้า จ้านวน 200 บาท ต่อ 1 ท่าน ที่เจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ด 
การเข้า-ออกห้องวิจัยกลาง/อาคารภาควิชา (หน้า 4) 
ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. 
กรณีไม่อยู่ (ลาราชการ) ขอให้ติดต่อผู้ปฏิบัติงานเเทนเจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ดการเข้า-ออกห้องวิจัยกลาง/อาคาร 
ภาควิชา (หน้า 4) 
การคืน 
เมื่อครบก้าหนดการยืม ขอให้ส่งคืนคีย์การ์ด พร้อมแบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการห้องวิจัยกลาง และ
รับค่ามัดจ้า จ้านวน 200 บาทคืน ที่เจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ดการเข้า-ออกห้องวิจัยกลาง/อาคารภาควิชา (หน้า 4) 
ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. 
กรณีไม่อยู่ (ลาราชการ) ขอให้ติดต่อผู้ปฏิบัติงานแทนเจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ดการเข้า-ออกห้องวิจัยกลาง/อาคาร 
ภาควิชา (หน้า 4) 
กรณีมีความจ าเป็นต้องใช้ห้องวิจัยกลางต่อ  
ขอให้ยื่นแบบขอใช้ห้องฯ เพ่ือขอขยายเวลาการยืมคีย์การ์ดที่เจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ดการเข้า-ออกห้องวิจัยกลาง/ 
อาคารภาควิชา (หน้า 4) 
กรณีไม่อยู่ (ลาราชการ) ขอให้ติดต่อผู้ปฏิบัติงานแทนเจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ดการเข้า-ออกห้องวิจัยกลาง/อาคาร 
ภาควิชา (หน้า 4) 

 
หมายเหตุ 
1. ก้าหนดวัน-เวลารับ และ/ คืนคีย์การ์ด อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละภาคการศึกษา ขอให้  
ผู้ใช้บริการติดตามจากประกาศห้องวิจัยกลาง 306 
2. วันปิดภาคเรียนของแต่ละภาคการศึกษา เจ้าหน้าที่จะลบข้อมูลคีย์การ์ดที่ครบก้าหนดและไม่ได้ยื่นเรื่องขอขยาย
เวลาการยืมไว้ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ดังนั้นผู้ไม่คืนคีย์การ์ดภายในวัน-เวลาที่ก้าหนดจะไม่สามารถใช้
คีย์การ์ดเข้า-ออกห้องวิจัยกลางและอาคารภาควิชาได้ และภาควิชาจะด้าเนินการ ยึดเงินค่ามัดจ า  
จ านวน 200 บาท และอาจไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ห้องวิจัยกลางอีกต่อไป  
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(สรุป) ขั้นตอนการขอใช้ห้องวิจัยกลางพร้อมคีย์การ์ดและกุญแจห้อง ส าหรับนิสิต 

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
(ฉบับมกราคม 2561) 

 
 

  

นิสิตยื่นเเบบฟอร์มขอใช้ห้องวิจัยกลาง หน้าห้อง สัตว. 306 

(จองเวลาขอใช้ในสมดุบันทึกการขอใช้ห้องวิจัยกลาง) 

ก าหนดรับคีย์การ์ด/กุญแจ ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี  
เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00  น. 

(หมายเหตุ: ลงนามทุกวันพุธ) 

ประธานฯ ส่งแบบคืนที่ เจ้าหน้าท่ีควบคุมคีย์การ์ด 

ประธานฯ ส่งแบบคืนที่ 
เจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ด 
เพื่อติดต่อนิสิตให้ด าเนินการ
แก้ไข 
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(ค าอธิบาย) 

ขั้นตอนการขอใช้ห้องวิจัยกลางพร้อมคีย์การ์ดและกุญแจห้อง ส าหรับนิสติ 
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(ฉบับมกราคม 2561) 

 1. นิสิตกรอก “แบบขอใช้ห้องวิจัยกลาง ส้าหรับนิสิต”(ก) โดยระบุห้องวิจัยกลางที่ประสงค์ขอใช้และข้อมูลต่างๆ  
ให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อผู้ขอใช้ในส่วนที่ (1) 
 2. นิสิตเสนอเรื่องให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจ้าวิชาลงนามรับรองในส่วนที่ (2) 
 3. นิสิตน้าแบบขอใช้ฯ ที่ด้าเนินการตามขั้นตอนที่ 1 - 2 แล้ว ไปพบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบห้องวิจัยกลางที่ท่านประสงค์
ขอใช้(ข) เพ่ือรับทราบระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลางและให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นลงนาม 
 4. นิสิตยื่นแบบขอใช้ฯ ที่ด้าเนินการตามข้ันตอนที ่ 1 - 3 แล้ว ที่หน้าห้องวิจัยกลาง 306  
 5. เจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ดการเข้า-ออกห้องวิจัยกลาง/อาคารภาควิชา ตรวจสอบความถูกต้องของแบบขอใช้ฯ เพ่ือ
เสนอเรื่องให้ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิจัยฯ หรือหัวหน้าภาควิชา (กรณีแทน) พิจารณาลงนามเห็นชอบในส่วนที่ (3) 
 6. กรณีได้รับอนุมัติ: นิสิตรับคีย์การ์ดและกุญเเจ(ค) ห้องวิจัยกลางในวัน-เวลาที่ก้าหนด(ง) หลังจากยื่นแบบขอใช้ฯ ที่หน้า
ห้องวิจัยกลาง 306 แล้ว อย่างน้อย 5 วันท้าการ พร้อมจ่ายค่ามัดจ้า จ้านวน 200 บาท ต่อ 1 ท่าน 

ทั้งนี ้ส้าหรับห้องวิจัยกลาง 502/2 และ 504 นิสิตติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(ข) เพ่ือนัดหมายวัน-เวลาใช้ห้อง พร้อมลง
ชื่อขอยืมคีย์การ์ดหรือกุญแจเข้าห้องวิจัยกลาง 502/2 หรือ 504 กรณีใช้ห้องนอกเวลาราชการ  
 7. กรณีแบบขอใช้ฯ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้รับอนุมัติ เจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ดฯ ชี้แจงนิสิตผู้ขอใช้ห้อง เพ่ือด้าเนินการ
แก้ไขต่อไป 
 8. เมื่อครบก้าหนดการขอใช้ห้องวิจัยกลาง นิสิตคืนคีย์การ์ดและกุญเเจห้องวิจัยกลางที่เจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ดฯ 
พร้อมแบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการห้องวิจัยกลาง (จ) และรับค่ามัดจ้า จ้านวน 200 บาทคืน ที่เจ้าหน้าที่ควบคุม
คีย์การ์ดฯ  
 9. กรณีผู้ไม่คืนคีย์การ์ดภายในวัน-เวลาที่ก้าหนด นิสิตจะไม่สามารถใช้คีย์การ์ดเข้า-ออกห้องวิจัยกลางและอาคาร
ภาควิชาได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ดฯ จะลบข้อมูลคีย์การ์ดที่ครบก้าหนดและไม่ได้ยื่นเรื่องขอขยายเวลา 
การยืมไว้ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในวันปิดภาคเรียนของแต่ละภาคการศึกษา  และภาควิชาจะด้าเนินการ 
ยึดเงินค่ามัดจ้า จ้านวน 200 บาท และอาจไม่อนุญาตให้นิสิตใช้ห้องวิจัยกลางอีกต่อไป 

หมายเหตุ 
(ก)  “แบบขอใช้ห้องวิจัยกลาง ส้าหรับนิสิต” สามารถดาวน์โหลดจากเวบไซต์ภาควิชา 
(ข)  ตรวจสอบข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติงานแทน และเจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ดฯ ในระเบียบการใช้ห้อง 

วิจัยกลาง หรือป้ายติดประกาศหน้าห้องวิจัยกลาง 306 
(ค)  ไม่อนุญาตให้ปั๊มกุญแจห้องวิจัยกลางใดๆ กรณีท้าหายจะต้องด้าเนินการเปลี่ยนลูกบิดประตูและกุญแจใหม่ทั้งชุด พร้อม

ถูกยึดค่ามัดจ้า จ้านวน 200 บาท 
(ง)  ปัจจุบันก้าหนดรับ-คืนคีย์การ์ดและกุญแจห้องวิจัยกลางทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-

16.00 น. และกรุณาเตรียมค่ามัดจ้าคีย์การ์ด ท่านละ 200 บาท  
(จ)  แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการห้องวิจัยกลาง สามารถดาวน์โหลดจากเวบไซต์ภาควิชา และขอความกรุณาส่ง

ในกล่องรับแบบประเมินหน้าห้องวิจัยกลาง 306 
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ขั้นตอนการขอใช้ห้องวิจัยกลางส าหรับ บุคคลภายนอก* 

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

1.  กรอก “แบบขอใช้ห้องวิจัยกลางส าหรับบุคคลภายนอก”** ให้สมบูรณ ์พร้อมส้าเนาหนังสืออนุมัติโครงการวิจัย หรือ   
     เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2.  ยื่นแบบขอใช้ฯ ที่เจ้าหน้าที่ห้องวิจัยกลางผู้รับผิดชอบ (หน้า 4) พร้อมรับทราบระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง  
 กรณีไม่อยู่ (ลาราชการ) ขอให้ติดต่อผู้ปฏิบัติงานแทน (หน้า 4) 
3.  ส่งแบบขอใช้ฯ ที่กรอกข้อมูลและลงนามครบถ้วนแล้วที่เจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ด (หน้า 4) เพ่ือเสนอประธาน 
คณะกรรมการฝ่ายวิจัยฯ / หัวหน้าภาควิชา (กรณีแทน) พิจารณาอนุมัติ  
4.  รับคีย์การ์ด/กุญเเจห้องวิจัยกลางในวัน-เวลาที่ก้าหนด ที่เจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ด (หน้า 4)   
5. เมื่อครบก้าหนด ขอให้คืนคีย์การ์ด/กุญเเจห้องวิจัยกลางที่เจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ด (หน้า 4) 
 
หมายเหตุ 
-  ขอให้ยื่นแบบขอใช้ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท้าการ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ/จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ  

ให้พร้อมก่อนการใช้งาน  
- * เป็นบุคคลที่ไม่ได้สังกัดภาควิชาสัตววิทยา แต่ท้างานร่วมกับคณาจารย์ / บุคลากรของภาควิชา 
- ** “แบบขอใช้ห้องวิจัยกลางส าหรับบุคคลภายนอก” รับได้ที่ตู้เอกสารหน้าห้องวิจัยกลาง 306 หรือ ห้องธุรการ ชั้น 1  
-  การฝากตัวอย่าง/ สารเคมี/ วัสดุอุปกรณ์ส้าหรับงานวิจัยส่วนตัวที่ห้องวิจัยกลาง ให้มีการระบุชื่อเจ้าของและตัวอย่าง 

ทุกช้ินให้ชัดเจน  
-  ผู้ขอใช้ห้องวิจัยกลางต้องรับผิดชอบตัวอย่าง/ สารเคมี/ วัสดุอุปกรณ์ส่วนตัว ที่น าเข้ามาในห้องวิจัยกลาง ด้วย

ตัวเอง หากมีการสูญเสีย สูญหาย ถูกขโมย หรือตกอยู่ในความครอบครองของผู้อ่ืน ภาควิชาและฝ่ายวิจัยฯ ขอ 
สงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ 

- ผู้เข้าปฏิบัติงานภายในห้องวิจัยกลางต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง และนโยบายความปลอดภัยห้อง 
วิจัยกลาง ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

-  หากต้องการฝากสารเคมีไว้ในห้องวิจัยกลาง ต้องให้ข้อมูลชนิดเเละลักษณะสารเคมี รวมทั้งต้องมีเอกสารด้านข้อมูล 
ความปลอดภัยของสารเคมี (SDS) เเละข้อมูลอื่นๆ ตามท่ีก้าหนดในเเบบฟอร์มการฝากสารเคมีของห้องวิจัยกลาง 
แก่เจ้าหน้าที่ประจ้าห้องวิจัยกลางก่อนทุกครั้ง 
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ระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง กายวิภาคศาสตร ์(หอ้ง 103) 

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1. ห้องวิจัยกลาง 103 ให้บริการเฉพาะกรณีไม่มีการเรียนการสอนเท่านัน้ 
2. ต้องเป็นผู้ที่ยืน่แบบขอใช้ฯ และได้รับอนุมัติให้ใช้ห้องฯ จากประธานคณะกรรมการฝา่ยวิจัยฯ หรือ หัวหน้าภาควิชา   

(กรณีแทน) แล้ว  
3. ติดต่อขอใช้ห้องวิจัยกลาง 103 ที่เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ* ในเวลาราชการ 8.30 - 16.30 น. 

 กรณีไม่อยู ่(ลาราชการ) ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานแทน* 
4. เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ขอใช้ติดต่อรับคีย์การ์ดเข้าอาคารและกญุแจเข้าห้องวิจัยกลาง 103 ไดท้ี่เจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ด* 
5. ผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอใช้ห้อง ต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยในการใช้ห้องวิจัยกลาง 103 ที่ขอใช้  

หากมีปัญหาขอให้แจ้งเจ้าหน้าทีผู่้ดูแลห้องวิจัยกลาง 103 ทันท ี
6. ผู้ที่ใช้ห้องต้องช่วยกันดูแลความปลอดภัย รักษาความสะอาดบรเิวณพื้นที่ใช้งานและจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย   

หลังการใช้ทุกครั้ง  
7. ลงชื่อในสมุดบันทึกการใช้งานทกุครั้งตามความเป็นจริง (เพื่อใช้เป็นประวัติการท้างานของเคร่ือง ซึ่งจะชว่ย 

ในการบ้ารุงรักษา และตั้งงบซื้อต่อไป) 
8. ไม่อนุญาตให้นา้เครื่องดื่มหรืออาหารเข้ามารับประทาน และหา้มบุคคลภายนอกที่ไม่เก่ียวข้องเข้ามาในห้องวิจัยกลาง 
9. ของเสียอันตรายที่เกิดจากการทา้งาน ขอให้จัดการอย่างถูกวิธี และ/หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้อง  
10. ขอความร่วมมือใช้ห้องวิจัยกลาง เพื่อปฏิบัติงานวิจัยหรือการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมเท่านั้น 

ไม่อนุญาตให้ใช้ห้องวิจัยกลางเปน็ห้องพักนิสิต 
11. กรณีมีความจ้าเป็นต้องยืมเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ออกนอกห้องวิจัยกลาง ต้องแจ้งเจ้าหนา้ทีล่่วงหนา้ อย่างน้อย 3 วันท้าการ 

โดยยื่น ใบขอยืม / เบิกครุภัณฑ์ เพื่อขออนุญาตจากประธานคณะกรรมการฝ่ายวิจัยฯ หรือ หัวหน้าภาควชิา (กรณีแทน)  
ก่อน  

12. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการขอใช้ห้อง ขอให้ผู้ใช้คืนคีย์การ์ดเข้าอาคารและกุญแจเข้าห้องวิจัยกลาง 103 ที่เจ้าหนา้ที่ควบคุม
คีย์การ์ด* ตามก้าหนด 

  (กรณีจ้าเป็นต้องใช้ห้องเกินระยะเวลาที่ขอใช้ ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนวนัสิน้สุดเดิม เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม 
และไม่อนุญาตให้ปั๊มกุญแจ) 

13. เมื่อสิ้นสุดการใช้ห้องวิจัยกลาง ขอความอนุเคราะห์กรอก แบบประเมินความพงึพอใจการใช้บรกิารห้องวิจัยกลาง 
เพื่อน้าไปพฒันาปรบัปรุงระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพดียิง่ขึ้น 

14. ขอให้ผู้ใช้งานทุกท่าน อ่านคู่มือการใช้งานเครื่องมือ/อุปกรณ ์ให้เข้าใจ  ปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง 
และนโยบายความปลอดภัยห้องวิจัยกลาง ภาควิชาสัตววิทยา อย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การใช้ห้องวิจัยกลาง 
103 ทันท ี

15. การฝากตัวอย่าง/ สารเคมี/ วัสดุอุปกรณ์ส้าหรับงานวิจัยส่วนตวัที่ห้องวิจัยกลาง ให้มีการระบชุื่อเจ้าของและตัวอย่าง 
ทุกชิ้นให้ชัดเจน  

16. ผู้ขอใช้ห้องวิจัยกลางต้องรับผิดชอบตัวอย่าง/ สารเคมี/ วัสดุอุปกรณ์ส่วนตัว ที่นา้เข้ามาในห้องวิจัยกลาง ด้วยตัวเอง  
หากมีการสูญเสีย สูญหาย ถูกขโมย หรือตกอยูใ่นความครอบครองของผู้อื่น ภาควิชาและฝา่ยวจิัยฯ ขอสงวนสทิธิ์  
ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ 

 
หมายเหตุ  
* ตรวจสอบข้อมูลเจ้าหนา้ที่ผู้รบัผิดชอบ ผู้ปฏบิัติงานแทน และเจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ดในระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง 
(หน้า 4)      
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ระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง เลี้ยงสัตว์น้ า (ห้อง 107) 

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

1. ต้องเป็นผู้ที่ยืน่แบบขอใช้ฯ และได้รับอนุมัติให้ใช้ห้องฯ จากประธานคณะกรรมการฝา่ยวิจัยฯ หรือ หัวหน้าภาควิชา  
(กรณีแทน) แล้ว 

2. ติดต่อขอใช้ห้องวิจัยกลาง 107 ที่เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ* ในเวลาราชการ 8.30 - 16.30 น. 
 กรณีไม่อยู ่(ลาราชการ) ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานแทน* 

3. เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ขอใช้ติดต่อรับคีย์การ์ดเข้าอาคารและห้องวิจัยกลาง 107 ได้ที่เจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ด* 
4. ผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอใช้ห้อง ต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยในการใช้ห้องวิจัยกลาง 107 และเครื่องมือที่ 

ขอใช้ หากเคร่ืองมือขัดข้องหรือมีปัญหาขณะทา้งาน ขอให้แจ้งเจ้าหน้าทีผู่้ดูแลห้องวิจัยกลาง 107 ทันท ี
5. ผู้ที่ใช้ห้องต้องช่วยกันดูแลความปลอดภัย รักษาความสะอาดบรเิวณพื้นที่ใช้งานและจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย   

หลังการใช้ทุกครั้ง 
6. ลงชื่อในสมุดบันทึกการใช้งานทกุครั้งตามความเป็นจริง (เพื่อใช้เป็นประวัติการท้างานของเคร่ือง ซึ่งจะชว่ย 

ในการบ้ารุงรักษา และตั้งงบซื้อต่อไป) 
7. ไม่อนุญาตให้นา้เครื่องดื่มหรืออาหารเข้ามารับประทาน และหา้มบุคคลภายนอกที่ไม่เก่ียวข้องเข้ามาในห้องวิจัยกลาง 
8. ของเสียอันตรายที่เกิดจากการทา้งาน ขอให้จัดการอย่างถูกวิธี และ/หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้อง 
9. ขอความร่วมมือใช้ห้องวิจัยกลาง เพื่อปฏิบัติงานวิจัยหรือการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมเท่านั้น 

ไม่อนุญาตให้ใช้ห้องวิจัยกลางเปน็ห้องพักนิสิต 
10. กรณีมีความจ้าเป็นต้องยืมเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ออกนอกห้องวิจัยกลาง ต้องแจ้งเจ้าหนา้ทีล่่วงหนา้ อย่างน้อย 3 วันท้าการ 

โดยยื่น ใบขอยืม / เบิกครุภัณฑ์ เพื่อขออนุญาตจากประธานคณะกรรมการฝ่ายวิจัยฯ หรือ หัวหน้าภาควชิา (กรณีแทน)  
ก่อน   

11. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการขอใช้ห้อง ขอให้ผู้ใช้คืนคีย์การ์ดเข้าอาคารและห้องวิจัยกลาง 107 ที่เจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ด* 
ตามก้าหนด เพื่อสามารถส่งมอบให้ผู้ขอใช้ห้องท่านอื่นต่อไป เนื่องจากห้องวิจัยกลาง 107 ควรมีการหมุนเวียนให้ทุกคนใช้
งานได้ทั่วถึง (ทั้งนีไ้ม่อนุญาตให้มีการจองใช้ห้องต่อระหว่างผู้ใชเ้อง โดยมิได้ผา่นการยืน่เร่ืองเสนอตามขั้นตอน)  

   (กรณีจ้าเป็นต้องใช้ห้องเกินระยะเวลาที่ขอใช้ ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนวนัสิน้สุดเดิม เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม)     
12. เมื่อสิ้นสุดการใช้ห้องวิจัยกลาง ขอความอนุเคราะห์กรอก แบบประเมินความพงึพอใจการใช้บรกิารห้องวิจัยกลาง 

เพื่อน้าไปพฒันาปรบัปรุงระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพดียิง่ขึ้น 
13. ขอให้ผู้ใช้งานทุกท่าน อ่านคู่มือการใช้งานเครื่องมือ/อุปกรณ ์ให้เข้าใจ  ปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง และ

นโยบายความปลอดภัย ห้องวิจยักลาง ภาควชิาสัตววิทยาอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิก์ารใช้ห้องวิจัยกลาง 107 
ทันท ี

14. การฝากตัวอย่าง/ สารเคมี/ วัสดุอุปกรณ์ส้าหรับงานวิจัยส่วนตวัที่ห้องวิจัยกลาง ให้มีการระบชุื่อเจ้าของและตัวอย่าง 
ทุกชิ้นให้ชัดเจน  

15. ผู้ขอใช้ห้องวิจัยกลางต้องรับผิดชอบตัวอย่าง/ สารเคมี/ วัสดุอุปกรณ์ส่วนตัว ที่นา้เข้ามาในห้องวิจัยกลาง ด้วยตัวเอง  
หากมีการสูญเสีย สูญหาย ถูกขโมย หรือตกอยู่ในความครอบครองของผู้อื่น ภาควิชาและฝา่ยวจิัยฯ ขอสงวนสทิธิ์  
ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ 

 
หมายเหตุ  
* ตรวจสอบข้อมูลเจ้าหนา้ที่ผู้รบัผิดชอบ ผู้ปฏบิัติงานแทน และเจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ดในระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง 
(หน้า 4) 
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ระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง เลี้ยงสัตว์ทดลอง (หอ้ง 114) 
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

1. ต้องเป็นผู้ที่ยืน่แบบขอใช้ฯ และได้รับอนุมัติให้ใช้ห้องฯ จากประธานคณะกรรมการฝา่ยวิจัยฯ หรือ หัวหน้าภาควิชา  
(กรณีแทน) แล้ว  

2. ติดต่อขอใช้ห้องวิจัยกลาง 114 ที่เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ* ในเวลาราชการ 8.30 - 16.30 น. 
 กรณีไม่อยู ่(ลาราชการ) ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานแทน* 

3. เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ขอใช้ติดต่อรับคีย์การ์ดเข้าอาคารและกญุแจเข้าห้องวิจัยกลาง 114 ไดท้ี่เจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ด* 
4. ผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอใช้ห้อง ต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยในการใช้ห้องวิจัยกลาง 114 ที่ขอใช้  

หากมีปัญหาขอให้แจ้งเจ้าหน้าทีผู่้ดูแลห้องวิจัยกลาง 114 ทันท ี
5. ผู้ที่ใช้ห้องต้องช่วยกันดูแลความปลอดภัย รักษาความสะอาดบรเิวณพื้นที่ใช้งานและจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย   

หลังการใช้ทุกครั้ง 
6. ลงชื่อในสมุดบันทึกการใช้งานทกุครั้งตามความเป็นจริง (เพื่อใช้เป็นประวัติการท้างานของเคร่ือง ซึ่งจะชว่ย 

ในการบ้ารุงรักษา และตั้งงบซื้อต่อไป) 
7. ไม่อนุญาตให้นา้เครื่องดื่มหรืออาหารเข้ามารับประทาน และหา้มบุคคลภายนอกที่ไม่เก่ียวข้องเข้ามาในห้องวิจัยกลาง 
8. ของเสียอันตรายที่เกิดจากการทา้งาน ขอให้จัดการอย่างถูกวิธ ีและ/หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้อง  
9. ขอความร่วมมือใช้ห้องวิจัยกลาง เพื่อปฏิบัติงานวิจัยหรือการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมเท่านั้น 

ไม่อนุญาตให้ใช้ห้องวิจัยกลางเปน็ห้องพักนิสิต 
10. กรณีมีความจ้าเป็นต้องยืมเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ออกนอกห้องวิจัยกลาง ต้องแจ้งเจ้าหนา้ทีล่่วงหนา้ อย่างน้อย 3 วันท้าการ 

โดยยื่น ใบขอยืม / เบิกครุภัณฑ์ เพื่อขออนุญาตจากประธานคณะกรรมการฝ่ายวิจัยฯ หรือ หัวหน้าภาควชิา (กรณีแทน)  
ก่อน  

11. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการขอใช้ห้อง ขอให้ผู้ใช้คืนคีย์การ์ดเข้าอาคารและกุญแจเข้าห้องวิจัยกลาง 114 ที่เจ้าหนา้ที่ควบคุม
คีย์การ์ด*ตามก้าหนด เพื่อสามารถส่งมอบให้ผู้ขอใช้ห้องท่านอื่นต่อไป เนื่องจากห้องวิจัยกลาง 114 ควรมีการหมุนเวียนให้
ทุกคนใช้งานไดท้ั่วถึง (ทั้งนีไ้ม่อนุญาตให้มีการจองใช้ห้องต่อระหว่างผู้ใช้เอง โดยมไิด้ผา่นการยืน่เร่ืองเสนอตามขั้นตอน 
และไม่อนุญาตให้ปั๊มกุญแจ) 
(กรณีจ้าเป็นต้องใช้ห้องเกินระยะเวลาที่ขอใช้ ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนวนัสิน้สุดเดิม เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม) 

12. เมื่อสิ้นสุดการใช้ห้องวิจัยกลาง ขอความอนุเคราะห์กรอก แบบประเมินความพงึพอใจการใช้บรกิารห้องวิจัยกลาง 
เพื่อน้าไปพฒันาปรบัปรุงระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพดียิง่ขึ้น 

13. ขอให้ผู้ใช้งานทุกท่าน อ่านคู่มือการใช้งานเครื่องมือ/อุปกรณ ์ให้เข้าใจ  ปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง 
และนโยบายความปลอดภัยห้องวิจัยกลาง ภาควิชาสัตววิทยา อย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การใช้ห้องวิจัยกลาง 
114 ทันท ี

14. การฝากตัวอย่าง/ สารเคมี/ วัสดุอุปกรณ์ส้าหรับงานวิจัยส่วนตวัที่ห้องวิจัยกลาง ให้มีการระบชุื่อเจ้าของและตัวอย่าง 
ทุกชิ้นให้ชัดเจน  

15. ผู้ขอใช้ห้องวิจัยกลางต้องรับผิดชอบตัวอย่าง/ สารเคมี/ วัสดุอุปกรณ์ส่วนตัว ที่นา้เข้ามาในห้องวิจัยกลาง ด้วยตัวเอง  
หากมีการสูญเสีย สูญหาย ถูกขโมย หรือตกอยู่ในความครอบครองของผู้อื่น ภาควิชาและฝา่ยวจิัยฯ ขอสงวนสทิธิ์  
ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ 

 
หมายเหตุ  
* ตรวจสอบข้อมูลเจ้าหนา้ที่ผู้รบัผิดชอบ ผู้ปฏบิัติงานแทน และเจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ดในระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง 
(หน้า 4) 
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ระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง ห้องเก็บสารเคมี  (ห้อง 116) 
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

1. ต้องเป็นผู้ที่ยืน่แบบขอใช้ฯ และได้รับอนุมัติให้ใช้ห้องฯ จากประธานคณะกรรมการฝา่ยวิจัยฯ หรือ หัวหน้าภาควิชา (กรณี
แทน) แล้ว  

2. ติดต่อขอใช้ห้องวิจัยกลาง 116 ที่เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ* ในเวลาราชการ 8.30 - 16.30 น. 
 กรณีไม่อยู ่(ลาราชการ) ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานแทน* 

3. เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ขอใช้สามารถเข้าห้องวิจัยกลาง 116 โดยติดต่อขอรับกุญเเจกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ* และไม่
อนุญาตให้ยืมหรือปั๊มกุญแจ หรือถือครองกุญเเจ 

4. ผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอใช้ห้อง ต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยในการใช้ห้องวิจัยกลาง 116 ที่เข้าห้องวิจัย 
หากมีปัญหาขอให้แจ้งเจ้าหน้าทีผู่้ดูแลห้องวิจัยกลาง 116 ทันท ี

5. ผู้ที่ใช้ห้องต้องช่วยกันดูแลความปลอดภัย รักษาความสะอาดบรเิวณพื้นที่ใช้งานทุกครั้ง 
6. ผู้ต้องการฝากสารเคมีต้องลงชื่อในสมุดบนัทึกนา้ฝากสารเคมีทุกคร้ัง โดย ต้องให้ข้อมูลชนิดเเละลักษณะสารเคมี รวมทั้ง

ต้องมีเอกสารด้านข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS) เเละข้อมูลอื่นๆ ตามที่ก้าหนดในเเบบฟอร์มการฝากสารเคมีของ
ห้องวิจัยกลางแก่เจ้าหน้าทีป่ระจ้าห้องวิจัยกลางก่อนทุกครั้ง 

7. ไม่อนุญาตให้นา้เครื่องดื่มหรืออาหารเข้ามารับประทาน และหา้มบุคคลภายนอกที่ไม่เก่ียวข้องเข้ามาในห้องวิจัยกลาง 
8. เมื่อต้องการยกเลิกการฝากสารเคมีภายในห้อง ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและขอความอนุเคราะห์กรอก แบบ

ประเมินความพงึพอใจการใช้บรกิารห้องวิจัยกลางเพื่อน้าไปพฒันาปรบัปรุงระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้ 
13. ขอให้ผู้ใช้งานทุกทา่น อ่านคู่มือการใช้งานเครื่องมือ/อุปกรณ ์ให้เข้าใจ ปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง และ

นโยบายความปลอดภัย ห้องวิจยักลาง ภาควชิาสัตววิทยาอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิก์ารใช้ห้องวิจัยกลาง 116 
ทันท ี

14. การฝากสารเคมีที่ห้องวิจัยกลาง ให้มีการระบุชื่อเจ้าของที่ภาชนะบรรจุสารเคมีทุกชิ้นให้ชัดเจน 
15. ผู้ขอใช้ห้องวิจัยกลางต้องรับผิดชอบสารเคมีส่วนตัวทีฝ่ากที่ห้องวิจัยกลางด้วยตวัเอง หากมีการสูญเสีย สูญหาย ถูกขโมย 

หรือตกอยู่ในความครอบครองของผู้อื่น ภาควิชาและฝ่ายวจิัยฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสียหายใดๆ 
 

หมายเหตุ  
* ตรวจสอบข้อมูลเจ้าหนา้ที่ผู้รบัผิดชอบและผู้ปฏิบตัิงานแทนในระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง (หน้า 4) 
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ระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลางนิเวศวิทยาและปรสิตวิทยา  (ห้อง 211) 
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

1. ต้องเป็นผู้ที่ยืน่แบบขอใช้ฯ และได้รับอนุมัติให้ใช้ห้องฯ จากประธานคณะกรรมการฝา่ยวิจัยฯ หรือ หัวหน้าภาควิชา  
(กรณีแทน) แล้ว 

2. ติดต่อขอใช้ห้องวิจัยกลาง 211 ที่เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ* ในเวลาราชการ 8.30 -16.30 น. 
 กรณีไม่อยู ่(ลาราชการ) ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานแทน* 

3. เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ขอใช้ติดต่อรับคีย์การ์ดเข้าอาคารและห้องวิจัยกลาง 211 ได้ที่เจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ด* 
4. ผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอใช้ห้อง ต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยในการใช้ห้องวิจัยกลาง 211 และเครื่องมือที ่

ขอใช้ หากเคร่ืองมือขัดข้องหรือมีปัญหาขณะทา้งาน ขอให้แจ้งเจ้าหน้าทีผู่้ดูแลห้องวิจัยกลาง 211 ทันท ี
5. ผู้ที่ใช้ห้องต้องช่วยกันดูแลความปลอดภัย รักษาความสะอาดบรเิวณพื้นที่ใช้งานและจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย   

หลังการใช้ทุกครั้ง   
6. ลงชื่อในสมุดบันทึกการใช้งานทกุครั้งตามความเป็นจริง (เพื่อใช้เป็นประวัติการท้างานของเคร่ือง ซึ่งจะชว่ย 

ในการบ้ารุงรักษา และตั้งงบซื้อต่อไป) 
7. ไม่อนุญาตให้นา้เครื่องดื่มหรืออาหารเข้ามารับประทาน และหา้มบุคคลภายนอกที่ไม่เก่ียวข้องเข้ามาในห้องวิจัยกลาง 
8. ของเสียอันตรายที่เกิดจากการทา้งาน ขอให้จัดการอย่างถูกวิธี และ/หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้อง  
9. ขอความร่วมมือใช้ห้องวิจัยกลาง เพื่อปฏิบัติงานวิจัยหรือการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมเท่านั้น 

ไม่อนุญาตให้ใช้ห้องวิจัยกลางเปน็ห้องพักนิสิต  
10. กรณีมีความจ้าเป็นต้องยืมเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ออกนอกห้องวิจัยกลาง ต้องแจ้งเจ้าหนา้ทีล่่วงหนา้ อย่างน้อย 3 วันท้าการ 

โดยยื่น ใบขอยืม / เบิกครุภัณฑ์ เพื่อขออนุญาตจากประธานคณะกรรมการฝ่ายวิจัยฯ หรือ หัวหน้าภาควชิา (กรณีแทน)  
ก่อน   

11. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการขอใช้ห้อง ขอให้ผู้ใช้คืนคีย์การ์ดเข้าอาคารและห้องวิจัยกลาง 211 ที่เจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ด*
ตามก้าหนด (กรณีจ้าเป็นต้องใชห้้องเกินระยะเวลาที่ขอใช้ ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนวันสิน้สุดเดิม เพื่อพิจารณาตามความ
เหมาะสม)   

12. เมื่อสิ้นสุดการใช้ห้องวิจัยกลาง ขอความอนุเคราะห์กรอก แบบประเมินความพงึพอใจการใช้บรกิารห้องวิจัยกลาง 
เพื่อน้าไปพฒันาปรบัปรุงระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพดียิง่ขึ้น  

13. ขอให้ผู้ใช้งานทุกท่าน อ่านคู่มือการใช้งานเครื่องมือ/อุปกรณ ์ให้เข้าใจ  ปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง และ
นโยบายความปลอดภัย ห้องวิจยักลาง ภาควชิาสัตววิทยาอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิก์ารใช้ห้องวิจัยกลาง 211 
ทันท ี

14. การฝากตัวอย่าง/ สารเคมี/ วัสดุอุปกรณ์ส้าหรับงานวิจัยส่วนตวัที่ห้องวิจัยกลาง ให้มีการระบชุื่อเจ้าของและตัวอย่าง 
ทุกชิ้นให้ชัดเจน  

15. ผู้ขอใช้หอ้งวิจัยกลางต้องรับผิดชอบตัวอย่าง/ สารเคมี/ วัสดุอุปกรณ์ส่วนตัว ที่นา้เข้ามาในห้องวิจัยกลาง ด้วยตัวเอง  
หากมีการสูญเสีย สูญหาย ถูกขโมย หรือตกอยู่ในความครอบครองของผู้อื่น ภาควิชาและฝา่ยวจิัยฯ ขอสงวนสทิธิ์  
ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ 

 
หมายเหตุ  
* ตรวจสอบข้อมูลเจ้าหนา้ที่ผู้รบัผิดชอบ ผู้ปฏบิัติงานแทน และเจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ดในระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง 
(หน้า 4) 
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ระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง สรีรวิทยา (ห้อง 304/1) 
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
1. ห้องวิจัยกลาง 304/1 หมายถึง บริเวณด้านหลังห้อง 304 ซึ่งแยกออกจากพื้นที่การเรียนการสอน ดังนัน้ขอให้ 

ผู้ใช้ห้องวิจัยกลาง 304/1 ท้างานเฉพาะบริเวณที่จดัเตรียมไว้ให้ และเข้าออกเฉพาะประตูที่ติดตั้งคีย์การ์ดด้านหลังห้อง 
2. ต้องเป็นผู้ที่ยืน่แบบขอใช้ฯ และได้รับอนุมัติให้ใช้ห้องฯ จากประธานคณะกรรมการฝา่ยวิจัยฯ หรือ หัวหน้าภาควิชา  

(กรณีแทน) แล้ว  
3. ติดต่อขอใช้ห้องวิจัยกลาง 304 ที่เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ* ในเวลาราชการ 8.30 - 16.30 น. 
 กรณีไม่อยู ่(ลาราชการ) ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานแทน* 
4. เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ขอใช้ติดต่อรับคีย์การ์ดเข้าอาคารและห้องวิจัยกลาง 304 ได้ที่เจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ด* 
5. ผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอใช้ห้อง ต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยในการใช้ห้องวิจัยกลาง 304 และเครื่องมือที ่

ขอใช้ หากเคร่ืองมือขัดข้องหรือมีปัญหาขณะทา้งาน ขอให้แจ้งเจ้าหน้าทีผู่้ดูแลห้องวิจัยกลาง 304 ทันท ี
6. ผู้ที่ใช้ห้องต้องช่วยกันดูแลความปลอดภัย รักษาความสะอาดบรเิวณพื้นที่ใช้งานและจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย   

หลังการใช้ทุกครั้ง 
7. ลงชื่อในสมุดบันทึกการใช้งานทุกครั้งตามความเป็นจริง (เพื่อใช้เป็นประวัติการท้างานของเคร่ือง ซึ่งจะชว่ย 

ในการบ้ารุงรักษา และตั้งงบซื้อต่อไป) 
8. ไม่อนุญาตให้นา้เครื่องดื่มหรืออาหารเข้ามารับประทาน และหา้มบุคคลภายนอกที่ไม่เก่ียวข้องเข้ามาในห้องวิจัยกลาง 
9. ของเสียอันตรายที่เกิดจากการทา้งาน ขอให้จัดการอย่างถูกวิธี และ/หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้อง 
10. ขอความร่วมมือใช้ห้องวิจัยกลาง เพื่อปฏิบัติงานวิจัยหรือการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมเท่านั้น 

ไม่อนุญาตให้ใช้ห้องวิจัยกลางเปน็ห้องพักนิสิต 
11. กรณีมีความจ้าเป็นต้องยืมเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ออกนอกห้องวิจัยกลาง ต้องแจ้งเจ้าหนา้ทีล่่วงหนา้ อย่างน้อย 3 วันท้าการ 

โดยยื่น ใบขอยืม / เบิกครุภัณฑ์ เพื่อขออนุญาตจากประธานคณะกรรมการฝ่ายวิจัยฯ หรือ หัวหน้าภาควชิา (กรณีแทน)  
ก่อน  

12. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการขอใช้ห้อง ขอให้ผู้ใช้คืนคีย์การ์ดเข้าอาคารและห้องวิจัยกลาง 304 ที่เจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ด*
ตามก้าหนด (กรณีจ้าเป็นต้องใชห้้องเกินระยะเวลาที่ขอใช้ ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนวันสิน้สุดเดิม เพื่อพิจารณาตามความ
เหมาะสม)  

13. เมื่อสิ้นสุดการใช้ห้องวิจัยกลาง ขอความอนุเคราะห์กรอก แบบประเมินความพงึพอใจการใช้บรกิารห้องวิจัยกลาง 
เพื่อน้าไปพฒันาปรบัปรุงระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพดียิง่ขึ้น 

14. ขอให้ผู้ใช้งานทุกท่าน อ่านคู่มือการใช้งานเครื่องมือ/อุปกรณ ์ให้เข้าใจ  ปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลางและ
นโยบายความปลอดภัยห้องวิจัยกลาง ภาควชิาสัตววิทยาอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะถูกตัดสทิธิ์การใช้ห้องวิจัยกลาง 304/1 
ทันท ี

15. การฝากตัวอย่าง/ สารเคมี/ วัสดุอุปกรณ์ส้าหรับงานวิจัยส่วนตวัที่ห้องวิจัยกลาง ให้มีการระบชุื่อเจ้าของและตัวอย่าง 
ทุกชิ้นให้ชัดเจน  

16. ผู้ขอใช้ห้องวิจัยกลางต้องรับผิดชอบตัวอย่าง/ สารเคมี/ วัสดุอุปกรณ์ส่วนตัว ที่นา้เข้ามาในห้องวิจัยกลาง ด้วยตัวเอง  
หากมีการสูญเสีย สูญหาย ถูกขโมย หรือตกอยู่ในความครอบครองของผู้อื่น ภาควิชาและฝา่ยวจิัยฯ ขอสงวนสทิธิ์  
ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ 

 
หมายเหตุ  
* ตรวจสอบข้อมูลเจ้าหนา้ที่ผู้รบัผิดชอบ ผู้ปฏบิัติงานแทน และเจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ดในระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง 
(หน้า 4) 
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ระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง 306  

ภาควิชาสัตววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

1. ต้องเป็นผู้ที่ยืน่แบบขอใช้ฯ และได้รับอนุมัติให้ใช้ห้องฯ จากประธานคณะกรรมการฝา่ยวิจัยฯ หรือ หัวหน้าภาควิชา  
(กรณีแทน) แล้ว 

2. ติดต่อขอใช้ห้องวิจัยกลาง 306 ที่เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ* ในเวลาราชการ 8.30 -16.30 น. 
 กรณีไม่อยู ่(ลาราชการ) ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานแทน* 
3. เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ขอใช้ติดต่อรับคีย์การ์ดเข้าอาคารและห้องวิจัยกลาง 306 ได้ที่เจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ด* 
4. กรุณาเปลี่ยนรองเท้าเมื่อเข้าห้องวิจัยกลาง 306 เพื่อช่วยรักษาความสะอาดและลดฝุ่น ซึง่มีผลต่อการท้างาน 

ของเคร่ืองมือหลายชนิด 
5. ผู้ขอใช้ห้องวิจัยกลาง 306 จะได้รับอนุญาตให้ใช้เฉพาะเครื่องมือที่แจ้งความประสงค์ขอใช้มาแล้วเท่านัน้  

กรณีจ้าเป็นต้องใช้เคร่ืองมือนอกเหนือจากที่แจ้งความประสงค์ ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ 
เครื่องมือนั้นก่อนการใช้งาน 

6. กรณีจ้าเป็นต้องฝากอุปกรณ์หรือสารเคมีไว้ที่ห้องวิจัยกลาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อจัดเตรียมพื้นที่เก็บให้เหมาะสม 
7. ผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอใช้ห้อง ต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยในการใช้ห้องวิจัยกลาง 306 และเครื่องมือที่ 

ขอใช้ หากเคร่ืองมือขัดข้องหรือมีปัญหาขณะทา้งาน ขอให้แจ้งเจ้าหน้าทีผู่้ดูแลห้องวิจัยกลาง 306 ทันท ี
8. ผู้ที่ใช้ห้องต้องช่วยกันดูแลความปลอดภัย รักษาความสะอาดบรเิวณพื้นที่ใช้งานและจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย   

หลังการใช้ทุกครั้ง 
9. ลงชื่อในสมุดบันทึกการใช้งานทกุครั้งตามความเป็นจริง (เพื่อใช้เป็นประวัติการท้างานของเคร่ือง ซึ่งจะชว่ย 

ในการบ้ารุงรักษา และตั้งงบซื้อต่อไป) 
10. ไม่อนุญาตให้นา้เครื่องดื่มหรืออาหารเข้ามารับประทาน และหา้มบุคคลภายนอกที่ไม่เก่ียวข้องเข้ามาในห้องวิจัยกลาง 
11. ของเสียอันตรายที่เกิดจากการทา้งาน ขอให้จัดการอย่างถูกวิธี และ/หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเครื่องมือ  
12. ขอความร่วมมือใช้ห้องวิจัยกลาง เพื่อปฏิบัติงานวิจัยหรือการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมเท่านั้น 

ไม่อนุญาตให้ใช้ห้องวิจัยกลางเปน็ห้องพักนิสิต 
13. กรณีมคีวามจ้าเป็นต้องยืมเครื่องมอื/อุปกรณ์ออกนอกห้องวิจัยกลาง ต้องแจ้งเจ้าหน้าท่ีล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันท้าการโดยยื่น  

ใบขอยืม / เบิกครภุัณฑ ์เพื่อขออนุญาตจากประธานคณะกรรมการฝ่ายวิจัยฯ หรือ หัวหน้าภาควิชา (กรณีแทน)ก่อน 
14. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการขอใช้ห้อง ขอให้ผู้ใช้คืนคีย์การ์ดเข้าอาคารและห้องวิจัยกลาง 306 ที่เจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ด*

ตามก้าหนด (กรณีจ้าเป็นต้องใชห้้องเกินระยะเวลาที่ขอใช้ ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนวันสิน้สุดเดิม เพื่อพิจารณาตามความ
เหมาะสม) 

15. เมื่อสิ้นสุดการใช้ห้องวิจัยกลาง ขอความอนุเคราะห์กรอก แบบประเมินความพงึพอใจการใช้บรกิารห้องวิจัยกลาง 
เพื่อน้าไปพฒันาปรบัปรุงระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพดียิง่ขึ้น 

16. ขอให้ผู้ใช้งานทุกท่าน อ่านคู่มือการใช้งานเครื่องมือ/อุปกรณ ์ให้เข้าใจ  ปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง และ
นโยบายความปลอดภัย ห้องวิจยักลาง ภาควชิาสัตววิทยาอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิก์ารใช้ห้องวิจัยกลาง 306 
ทันท ี

17. การฝากตัวอย่าง/ สารเคมี/ วัสดุอุปกรณ์ส้าหรับงานวิจัยส่วนตวัที่ห้องวิจัยกลาง ให้มีการระบชุื่อเจ้าของและตัวอย่าง 
ทุกชิ้นให้ชัดเจน  

18. ผู้ขอใช้ห้องวิจัยกลางต้องรับผิดชอบตัวอย่าง/ สารเคมี/ วัสดุอุปกรณ์ส่วนตัว ที่นา้เข้ามาในห้องวิจัยกลาง ด้วยตัวเอง  
หากมีการสูญเสีย สูญหาย ถูกขโมย หรือตกอยู่ในความครอบครองของผู้อื่น ภาควิชาและฝา่ยวจิัยฯ ขอสงวนสทิธิ์  
ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ 
หมายเหตุ  
* ตรวจสอบข้อมูลเจ้าหนา้ที่ผู้รบัผิดชอบ ผู้ปฏบิัติงานแทน และเจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ดในระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง 
(หน้า 4) 
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ระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง ทดสอบทางจุลชีววทิยา (ห้อง 308)  
ภาควิชาสัตววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   
1. ต้องเป็นผู้ที่ยืน่แบบขอใช้ฯ และได้รับอนุมัติให้ใช้ห้องฯ จากประธานคณะกรรมการฝา่ยวิจัยฯ หรือ หัวหน้าภาควิชา  

(กรณีแทน) แล้ว 
2. ติดต่อขอใช้ห้องวิจัยกลาง 308 ที่เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ* ในเวลาราชการ 8.30 - 16.30 น. 

  กรณีไม่อยู ่(ลาราชการ) ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานแทน* 
3. เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ขอใช้ติดต่อรับคีย์การ์ดเข้าอาคารและห้องวิจัยกลาง 308 ได้ที่เจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ด* 
4. กรุณาเปลี่ยนรองเท้าเมื่อเข้าห้องวิจัยกลาง 308 เพื่อช่วยรักษาความสะอาดและลดฝุ่น ซึง่มีผลต่อการท้างาน 

ของเคร่ืองมือหลายชนิด 
5. ผู้ขอใช้ห้องวิจัยกลาง 308 จะได้รับอนุญาตให้ใช้เฉพาะเครื่องมือที่แจ้งความประสงค์ขอใช้มาแล้วเท่านัน้  

กรณีจ้าเป็นต้องใช้เคร่ืองมือนอกเหนือจากที่แจ้งความประสงค ์ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ 
เครื่องมือนั้นก่อนการใช้งาน 

6. กรณีจ้าเป็นต้องฝากอุปกรณ์หรือสารเคมีไว้ที่ห้องวิจัยกลาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อจัดเตรียมพื้นที่เก็บให้เหมาะสม 
7. ผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอใช้ห้อง ต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยในการใช้ห้องวิจัยกลาง 308 และเครื่องมือที่ 

ขอใช้ หากเคร่ืองมือขัดข้องหรือมีปัญหาขณะทา้งาน ขอให้แจ้งเจ้าหน้าทีผู่้ดูแลห้องวิจัยกลาง 308 ทันท ี
8. ผู้ที่ใช้ห้องต้องช่วยกันดูแลความปลอดภัย รักษาความสะอาดบรเิวณพื้นที่ใช้งานและจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย   

หลังการใช้ทุกครั้ง 
9. ลงชื่อในสมุดบันทึกการใช้งานทกุครั้งตามความเป็นจริง (เพื่อใช้เป็นประวัติการท้างานของเคร่ือง ซึ่งจะชว่ย 

ในการบ้ารุงรักษา และตั้งงบซื้อต่อไป) 
10. ไม่อนุญาตให้นา้เครื่องดื่มหรืออาหารเข้ามารับประทาน และหา้มบุคคลภายนอกที่ไม่เก่ียวข้องเข้ามาในห้องวิจัยกลาง 
11. ของเสียอันตรายที่เกิดจากการทา้งาน ขอให้จัดการอย่างถูกวิธี และ/หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเครื่องมือ  
12. ขอความร่วมมือใช้ห้องวิจัยกลาง เพื่อปฏิบัติงานวิจัยหรือการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมเท่านั้น 

ไม่อนุญาตให้ใช้ห้องวิจัยกลางเปน็ห้องพักนิสิต 
13. กรณีมคีวามจ้าเป็นต้องยืมเครื่องมอื/อุปกรณ์ออกนอกห้องวิจัยกลาง ต้องแจ้งเจ้าหน้าท่ีล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันท้าการ 

โดยยื่น ใบขอยืม / เบิกครภุัณฑ ์เพื่อขออนุญาตจากประธานคณะกรรมการฝ่ายวิจัยฯ หรือ หัวหน้าภาควิชา (กรณีแทน) ก่อน 
14. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการขอใช้ห้อง ขอให้ผู้ใช้คืนคีย์การ์ดเข้าอาคารและห้องวิจัยกลาง 308 ที่เจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ด*

ตามก้าหนด (กรณีจ้าเป็นต้องใชห้้องเกินระยะเวลาที่ขอใช้ ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนวันสิน้สุดเดิม เพื่อพิจารณาตามความ
เหมาะสม) 

15. เมื่อสิ้นสุดการใช้ห้องวิจัยกลาง ขอความอนุเคราะห์กรอก แบบประเมินความพงึพอใจการใช้บรกิารห้องวิจัยกลาง 
เพื่อน้าไปพฒันาปรบัปรุงระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพดียิง่ขึ้น 

16. ขอให้ผู้ใช้งานทุกท่าน อ่านคู่มือการใช้งานเครื่องมือ/อุปกรณ ์ให้เข้าใจ  ปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง และ
นโยบายความปลอดภัยห้องวิจัยกลาง ภาควชิาสัตววิทยา อย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะถูกตัดสทิธิ์การใช้ห้องวิจัยกลาง 308 
ทันท ี

17. การฝากตัวอย่าง/ สารเคมี/ วัสดุอุปกรณ์ส้าหรับงานวิจัยส่วนตวัที่ห้องวิจัยกลาง ให้มีการระบชุื่อเจ้าของและตัวอย่าง 
ทุกชิ้นให้ชัดเจน  

18. ผู้ขอใช้ห้องวิจัยกลางต้องรับผิดชอบตัวอย่าง/ สารเคมี/ วัสดุอุปกรณ์ส่วนตัว ที่นา้เข้ามาในห้องวิจัยกลาง ด้วยตัวเอง  
หากมีการสูญเสีย สูญหาย ถูกขโมย หรือตกอยู่ในความครอบครองของผู้อื่น ภาควิชาและฝา่ยวจิัยฯ ขอสงวนสทิธิ์  
ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ 
หมายเหตุ  
* ตรวจสอบข้อมูลเจ้าหนา้ที่ผู้รบัผิดชอบ ผู้ปฏบิัติงานแทน และเจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ดในระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง 
(หน้า 4) 
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ระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง เพาะเลี้ยงเซลล์และเอมบริโอ (ห้อง 313)  

ภาควิชาสัตววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

1. ต้องเป็นผู้ที่ยื่นแบบขอใช้ฯ และไดร้ับอนุมัติให้ใช้ห้องฯ จากประธานคณะกรรมการฝา่ยวิจัยฯ หรือ หัวหน้าภาควิชา  
(กรณีแทน) แล้ว 

2. ติดต่อขอใช้ห้องวิจัยกลาง 313 ที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ* ในเวลาราชการ 8.30 - 16.30 น. 
  กรณไีม่อยู ่(ลาราชการ) ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติงานแทน* 

3. เมื่อไดร้ับอนุมัติแล้ว ผู้ขอใช้ติดต่อรับคีย์การด์เข้าอาคารและห้องวิจยักลาง 313 ได้ที่เจ้าหน้าที่ควบคมุคีย์การ์ด* 
4. กรุณาถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องวิจยักลาง 313 เพื่อช่วยรักษาความสะอาดและลดฝุ่น ซึ่งมผีลต่อการท้างาน 

ของเครื่องมือหลายชนิด 
5. ผู้ขอใช้ห้องวิจัยกลาง 313 จะไดร้บัอนุญาตให้ใช้เฉพาะเครื่องมือท่ีแจ้งความประสงค์ขอใช้มาแล้วเท่านั้น  

กรณีจ้าเป็นต้องใช้เครื่องมือนอกเหนือจากท่ีแจ้งความประสงค์ ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือนั้นก่อนการใช้งาน 

6. กรณีจ้าเป็นต้องฝากอุปกรณ์หรือสารเคมไีว้ท่ีห้องวิจัยกลาง กรณุาตดิต่อเจ้าหน้าท่ีเพื่อจดัเตรียมพื้นท่ีเกบ็ให้เหมาะสม 
7. ผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอใช้ห้อง ต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยในการใช้ห้องวิจัยกลาง 313 และเครื่องมือท่ีขอใช้  

หากเครื่องมือขัดข้องหรือมีปญัหาขณะท้างาน ขอให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีผูดู้แลห้องวิจัยกลาง 313 ทันท ี
8. ผู้ที่ใช้ห้องวิจัยกลาง 313 ต้องรับผดิชอบเรื่องการท้าความสะอาดบรเิวณพื้นที่ใช้งานและการท้าลายเช้ือภายในห้องและอุปกรณ์/

เครื่องมือท่ีตนใช้งาน เพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อนและเพิ่มความปลอดภัยแกผู่้ใช้บริการทุกท่าน รวมทั้งช่วยกันดูแล 
ความปลอดภัย และจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรยีบร้อย หลังการใช้ทุกครั้ง 

9. ลงช่ือในสมุดบันทึกการใช้งานทุกครั้งตามความเป็นจริง (เพื่อใช้เป็นประวัติการท้างานของเครื่อง ซึ่งจะช่วยในการบ้ารุงรักษา และ
ตั้งงบซื้อต่อไป) 

10. ไม่อนุญาตให้น้าเครื่องดื่มหรืออาหารเข้ามารับประทาน และห้ามบุคคลภายนอกท่ีไม่เกีย่วข้องเข้ามาในห้องวิจัยกลาง 
11. ของเสียอันตรายที่เกิดจากการท้างาน ขอให้จัดการอย่างถูกวิธ ีและ/หรือติดต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลเครื่องมือ 
12. ขอความร่วมมือใช้ห้องวิจัยกลาง เพื่อปฏิบัติงานวจิัยหรือการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมเท่านั้น 

ไม่อนุญาตให้ใช้ห้องวิจัยกลางเป็นห้องพักนิสิต 
13. กรณีมคีวามจ้าเป็นต้องยืมเครื่องมอื/อุปกรณ์ออกนอกห้องวิจัยกลาง ต้องแจ้งเจ้าหน้าท่ีล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันท้าการ 

โดยยื่น ใบขอยืม / เบิกครภุัณฑ ์เพื่อขออนุญาตจากประธานคณะกรรมการฝ่ายวิจัยฯ หรือ หัวหน้าภาควิชา (กรณีแทน)  
ก่อน   

14. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการขอใช้ห้อง ขอให้ผู้ใช้คืนคีย์การ์ดเข้าอาคารและห้องวิจัยกลาง 313 ทีเ่จ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ด* 
ตามก้าหนด  
(กรณีจ้าเป็นต้องใช้ห้องเกินระยะเวลาที่ขอใช้ ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนวันสิ้นสุดเดิม เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม) 

15. เมื่อสิ้นสุดการใช้ห้องวิจัยกลาง ขอความอนุเคราะห์กรอก แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการห้องวิจัยกลาง 
เพื่อน้าไปพัฒนาปรับปรุงระบบการบริการใหม้ีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

16. ขอให้ผู้ใช้งานทุกท่าน อ่านคูม่ือการใช้งานเครื่องมือ/อุปกรณ์ ให้เข้าใจ  ปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลางและนโยบายความ
ปลอดภัยห้องวิจัยกลาง ภาควิชาสตัววิทยาอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธ์ิการใช้ห้องวิจัยกลาง 313 ทันท ี

17. การฝากตัวอย่าง/ สารเคมี/ วัสดุอุปกรณ์ส้าหรับงานวิจัยส่วนตวัที่ห้องวิจัยกลาง ให้มีการระบชุื่อเจ้าของและตัวอย่าง 
ทุกชิ้นให้ชัดเจน  

18. ผู้ขอใช้ห้องวิจัยกลางต้องรับผิดชอบตัวอย่าง/ สารเคมี/ วัสดุอุปกรณ์ส่วนตัว ที่นา้เข้ามาในห้องวิจัยกลาง ด้วยตัวเอง  
หากมีการสูญเสีย สูญหาย ถูกขโมย หรือตกอยูใ่นความครอบครองของผู้อื่น ภาควิชาและฝา่ยวจิัยฯ ขอสงวนสทิธิ์  
ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ 

 
หมายเหตุ  
* ตรวจสอบข้อมูลเจ้าหนา้ที่ผู้รบัผิดชอบ ผู้ปฏบิัติงานแทน และเจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ดในระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง 
(หน้า 4) 
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ระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง สัตว์มีกระดกูสันหลงั (ห้อง 315) 

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

1. ต้องเป็นผู้ที่ยืน่แบบขอใช้ฯ และได้รับอนุมัติให้ใช้ห้องฯ จากประธานคณะกรรมการฝา่ยวิจัยฯ หรือ หัวหน้าภาควิชา  
(กรณีแทน) แล้ว 

2. ติดต่อขอใช้ห้องวิจัยกลาง 315 ที่เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ* ในเวลาราชการ 8.30 - 16.30 น. 
 กรณีไม่อยู ่(ลาราชการ) ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานแทน* 

3. เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ขอใช้ติดต่อรับคีย์การ์ดเข้าอาคารและห้องวิจัยกลาง 315 ได้ที่เจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ด* 
4. ผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอใช้ห้อง ต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยในการใช้ห้องวิจัยกลาง 315 ที่ขอใช้  

หากมีปัญหาขอให้แจ้งเจ้าหน้าทีผู่้ดูแลห้องวิจัยกลาง 315 ทันท ี
5. ผู้ที่ใช้ห้องต้องช่วยกันดูแลความปลอดภัย รักษาความสะอาดบรเิวณพื้นที่ใช้งานและจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย   

หลังการใช้ทุกครั้ง   
6. ลงชื่อในสมุดบันทึกการใช้งานทกุครั้งตามความเป็นจริง (เพื่อใช้เป็นประวัติการท้างานของเคร่ือง ซึ่งจะชว่ย 

ในการบ้ารุงรักษา และตั้งงบซื้อต่อไป) 
7. ไม่อนุญาตให้นา้เครื่องดื่มหรืออาหารเข้ามารับประทาน และหา้มบุคคลภายนอกที่ไม่เก่ียวข้องเข้ามาในห้องวิจัยกลาง 
8. ของเสียอันตรายที่เกิดจากการทา้งาน ขอให้จัดการอย่างถูกวิธี และ/หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้อง  
9. ขอความร่วมมือใช้ห้องวิจัยกลาง เพื่อปฏิบัติงานวิจัยหรือการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมเท่านั้น 

ไม่อนุญาตให้ใช้ห้องวิจัยกลางเปน็ห้องพักนิสิต 
10. กรณีมีความจ้าเป็นต้องยืมเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ออกนอกห้องวิจัยกลาง ต้องแจ้งเจ้าหนา้ทีล่่วงหนา้ อย่างน้อย 3 วันท้าการ 

โดยยื่น ใบขอยืม / เบิกครุภัณฑ์ เพื่อขออนุญาตจากประธานคณะกรรมการฝ่ายวิจัยฯ หรือ หัวหน้าภาควชิา (กรณีแทน)  
ก่อน   

11. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการขอใช้ห้อง ขอให้ผู้ใช้คืนคีย์การ์ดเข้าอาคารและห้องวิจัยกลาง 315 ที่เจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ด*
ตามก้าหนด (กรณีจ้าเป็นต้องใชห้้องเกินระยะเวลาที่ขอใช้ ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนวันสิน้สุดเดิม เพื่อพิจารณาตามความ
เหมาะสม)  

12. เมื่อสิ้นสุดการใช้ห้องวิจัยกลาง 315 ขอความอนุเคราะห์กรอก แบบสา้รวจความพงึพอใจการใช้บริการห้องวิจัยกลาง 
เพื่อน้าไปพฒันาปรบัปรุงระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพดียิง่ขึ้น 

13. ขอให้ผู้ใช้งานทุกท่าน อ่านคู่มือการใช้งานเครื่องมือ/อุปกรณ ์ให้เข้าใจ  ปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลางและ
นโยบายความปลอดภัย ห้องวิจยักลาง ภาควชิาสัตววิทยาอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิก์ารใช้ห้องวิจัยกลาง 315 
ทันท ี

14. การฝากตัวอย่าง/ สารเคมี/ วัสดุอุปกรณ์ส้าหรับงานวิจัยส่วนตวัที่ห้องวิจัยกลาง ให้มีการระบชุื่อเจ้าของและตัวอย่าง 
ทุกชิ้นให้ชัดเจน  

15. ผู้ขอใช้ห้องวิจัยกลางต้องรับผิดชอบตัวอย่าง/ สารเคมี/ วัสดุอุปกรณ์ส่วนตัว ที่นา้เข้ามาในห้องวิจัยกลาง ด้วยตัวเอง  
หากมีการสูญเสีย สูญหาย ถูกขโมย หรือตกอยูใ่นความครอบครองของผู้อื่น ภาควิชาและฝา่ยวจิัยฯ ขอสงวนสทิธิ์  
ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ 

 
หมายเหตุ  
* ตรวจสอบข้อมูลเจ้าหนา้ที่ผู้รบัผิดชอบ ผู้ปฏบิัติงานแทน และเจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ดในระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง 
(หน้า 4) 
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ระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง เลี้ยงแมลง (ห้อง 400) 

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   

1. ต้องเป็นผู้ที่ยืน่แบบขอใช้ฯ และได้รับอนุมัติให้ใช้ห้องฯ จากประธานคณะกรรมการฝา่ยวิจัยฯ หรือ หัวหน้าภาควิชา   
(กรณีแทน) แล้ว  

2. ติดต่อขอใช้ห้องวิจัยกลาง 400 ที่เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ* ในเวลาราชการ 8.30 - 16.30 น. 
กรณีไม่อยู ่(ลาราชการ) ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานแทน* 

3. เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ขอใช้ติดต่อรับคีย์การ์ดเข้าอาคารและกญุแจเข้าห้องวิจัยกลาง 400 ไดท้ี่เจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ด* 
4. ผู้ขอใช้ห้องวิจัยกลาง 400 จะได้รับอนุญาตให้ใช้เฉพาะเครื่องมือที่แจ้งความประสงค์ขอใช้มาแล้วเท่านัน้  

กรณีจ้าเป็น ต้องใช้เคร่ืองมือนอกเหนือจากที่แจ้งความประสงค์ ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบเครื่องมือนั้น
ก่อนการใช้งาน 

5. กรณีจ้าเป็นต้องฝากอุปกรณ์หรือสารเคมีไว้ที่ห้องวิจัยกลาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อจัดเตรียมพื้นที่เก็บให้เหมาะสม 
6. ผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอใช้ห้อง ต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยในการใช้ห้องวิจัยกลาง 400 และเครื่องมือที่ 

ขอใช้ หากเคร่ืองมือขัดข้องหรือมีปัญหาขณะทา้งานขอให้แจ้งเจ้าหน้าทีผู่้ดูแลห้องวิจัยกลาง 400 ทันท ี
7. ผู้ที่ใช้ห้องต้องช่วยกันดูแลความปลอดภัย รักษาความสะอาดบรเิวณพื้นที่ใช้งานและจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย   

หลังการใช้ทุกครั้ง 
8. ลงชื่อในสมุดบันทึกการใช้งานทกุครั้งตามความเป็นจริง (เพื่อใช้เป็นประวัติการท้างานของเคร่ือง ซึ่งจะชว่ยในการ

บ้ารุงรักษา และตั้งงบซื้อต่อไป) 
9. ไม่อนุญาตให้นา้เครื่องดื่มหรืออาหารเข้ามารับประทาน และหา้มบุคคลภายนอกที่ไม่เก่ียวข้องเข้ามาในห้องวิจัยกลาง 
10. ของเสียอันตรายที่เกิดจากการทา้งาน ขอให้จัดการอย่างถูกวิธี และ/หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเครื่องมือ  
11. ขอความร่วมมือใช้ห้องวิจัยกลาง เพื่อปฏิบัติงานวิจัยหรือการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมเท่านั้น 

ไม่อนุญาตให้ใช้ห้องวิจัยกลางเปน็ห้องพักนิสิต 
12. กรณีมคีวามจ้าเป็นต้องยืมเครื่องมอื/อุปกรณ์ออกนอกห้องวิจัยกลาง ต้องแจ้งเจ้าหน้าท่ีล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันท้าการโดยยื่น  

ใบขอยืม / เบิกครภุัณฑ ์เพื่อขออนุญาตจากประธานคณะกรรมการฝ่ายวิจัยฯ หรือ หัวหน้าภาควิชา (กรณีแทน) ก่อน  
13. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการขอใช้ห้อง ขอให้ผู้ใช้คืนคีย์การ์ดเข้าอาคารและกุญแจเข้าห้องวิจัยกลาง 400 ที ่

เจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ด* ตามก้าหนด เพื่อสามารถส่งมอบให้ผู้ขอใช้ห้องท่านอื่นต่อไป เนื่องจากห้องวิจัยกลาง 400  
ควรมีการหมุนเวียนให้ทุกคนใช้งานได้ทั่วถึง (ทั้งนีไ้ม่อนุญาตให้มีการจองใช้ห้องต่อระหว่างผู้ใชเ้อง โดยมิได้ผา่นการยืน่เร่ือง
เสนอตามขั้นตอน และไม่อนญุาตให้ปั๊มกุญแจ) 
(กรณีจ้าเป็นต้องใช้ห้องเกินระยะเวลาที่ขอใช้ ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนวนัสิน้สุดเดิม เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม)  

14. เมื่อสิ้นสุดการใช้ห้องวิจัยกลาง ขอความอนุเคราะห์กรอก แบบประเมนิความพึงพอใจการใช้บริการห้องวิจัยกลาง 
เพื่อน้าไปพฒันาปรบัปรุงระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพดียิง่ขึ้น 

15. ขอให้ผู้ใช้งานทุกท่าน อ่านคู่มือการใช้งานเครื่องมือ/อุปกรณ ์ให้เข้าใจ ปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลางและ
นโยบายความปลอดภัยห้องวิจัยกลาง ภาควชิาสัตววิทยาอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะถูกตัดสทิธิ์การใช้ห้องวิจัยกลาง 400 
ทันท ี

16. การฝากตัวอย่าง/ สารเคมี/ วัสดุอุปกรณ์ส้าหรับงานวิจัยส่วนตวัที่ห้องวิจัยกลาง ให้มีการระบชุื่อเจ้าของและตัวอย่าง 
ทุกชิ้นให้ชัดเจน  

17. ผู้ขอใช้ห้องวิจัยกลางต้องรับผิดชอบตัวอย่าง/ สารเคมี/ วัสดุอุปกรณ์ส่วนตัว ที่นา้เข้ามาในห้องวิจัยกลาง ด้วยตัวเอง  
หากมีการสูญเสีย สูญหาย ถูกขโมย หรือตกอยู่ในความครอบครองของผู้อื่น ภาควิชาและฝา่ยวจิัยฯ ขอสงวนสทิธิ์  
ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ 
หมายเหตุ  
* ตรวจสอบข้อมูลเจ้าหนา้ที่ผู้รบัผิดชอบ ผู้ปฏบิัติงานแทน และเจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ดในระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง 
(หน้า 4)  
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ระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง สัตว์ไมม่ีกระดูกสันหลัง (449) 

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

1. ต้องเป็นผู้ที่ยืน่แบบขอใช้ฯ และได้รับอนุมัติให้ใช้ห้องฯ จากประธานคณะกรรมการฝา่ยวิจัยฯ หรือ หัวหน้าภาควิชา  
(กรณีแทน) แล้ว 

2. ติดต่อขอใช้ห้องวิจัยกลาง 449 ที่เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ* ในเวลาราชการ 8.30 - 16.30 น. 
 กรณีไม่อยู ่(ลาราชการ) ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานแทน* 

3. เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ขอใช้ติดต่อรับคีย์การ์ดเข้าอาคารและกญุแจเข้าห้องวิจัยกลาง 449 ไดท้ี่เจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ด* 
4. ผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอใช้ห้อง ต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยในการใช้ห้องวิจัยกลาง 449 ที่ขอใช้  

หากมีปัญหาขอให้แจ้งเจ้าหน้าทีผู่้ดูแลห้องวิจัยกลาง 449 ทันท ี
5. ผู้ที่ใช้ห้องต้องช่วยกันดูแลความปลอดภัย รักษาความสะอาดบรเิวณพื้นที่ใช้งานและจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย  

หลังการใช้ทุกครั้ง   
6. ลงชื่อในสมุดบันทึกการใช้งานทกุครั้งตามความเป็นจริง (เพื่อใช้เป็นประวัติการท้างานของเคร่ือง ซึ่งจะชว่ย 

ในการบ้ารุงรักษา และตั้งงบซื้อต่อไป) 
7. ไม่อนุญาตให้นา้เครื่องดื่มหรืออาหารเข้ามารับประทาน และหา้มบุคคลภายนอกที่ไม่เก่ียวข้องเข้ามาในห้องวิจัยกลาง 
8. ของเสียอันตรายที่เกิดจากการทา้งาน ขอให้จัดการอย่างถูกวิธี และ/หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้อง  
9. ขอความร่วมมือใช้ห้องวิจัยกลาง เพื่อปฏิบัติงานวิจัยหรือการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมเท่านั้น 

ไม่อนุญาตให้ใช้ห้องวิจัยกลางเปน็ห้องพักนิสิต 
10. กรณีมีความจ้าเป็นต้องยืมเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ออกนอกห้องวิจัยกลาง ต้องแจ้งเจ้าหนา้ทีล่่วงหนา้ อย่างน้อย 3 วันท้าการ 

โดยยื่น ใบขอยืม / เบิกครุภัณฑ์ เพื่อขออนุญาตจากประธานคณะกรรมการฝ่ายวิจัยฯ หรือ หัวหน้าภาควชิา (กรณีแทน)  
ก่อน 

11. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการขอใช้ห้อง ขอให้ผู้ใช้คืนคีย์การ์ดเข้าอาคารและกุญแจเข้าห้องวิจัยกลาง 449 ที่ เจ้าหนา้ที่ควบคุม
คีย์การ์ด* ตามก้าหนด (กรณีจ้าเป็นต้องใช้ห้องเกินระยะเวลาทีข่อใช้ ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนวันสิน้สุดเดิม เพื่อพิจารณา
ตามความเหมาะสมและไม่อนุญาตให้ปั๊มกุญแจ)  

12. เมื่อสิ้นสุดการใช้ห้องวิจัยกลาง ขอความอนุเคราะห์กรอก แบบส้ารวจความพงึพอใจการใช้บริการห้องวิจัยกลาง 
เพื่อน้าไปพฒันาปรบัปรุงระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพดียิง่ขึ้น 

13. ขอให้ผู้ใช้งานทุกท่าน อ่านคู่มือการใช้งานเครื่องมือ/อุปกรณ ์ให้เข้าใจ ปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลางและ
นโยบายความปลอดภัย ห้องวิจยักลาง ภาควชิาสัตววิทยาอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิก์ารใช้ห้องวิจัยกลาง 449 
ทันท ี

14. การฝากตัวอย่าง/ สารเคมี/ วัสดุอุปกรณ์ส้าหรับงานวิจัยส่วนตวัที่ห้องวิจัยกลาง ให้มีการระบชุื่อเจ้าของและตัวอย่าง 
ทุกชิ้นให้ชัดเจน  

15. ผู้ขอใช้ห้องวิจัยกลางต้องรับผิดชอบตัวอย่าง/ สารเคมี/ วัสดุอุปกรณ์ส่วนตัว ที่นา้เข้ามาในห้องวิจัยกลาง ด้วยตัวเอง  
หากมีการสูญเสีย สูญหาย ถูกขโมย หรือตกอยู่ในความครอบครองของผู้อื่น ภาควิชาและฝา่ยวจิัยฯ ขอสงวนสทิธิ์  
ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ 

 
หมายเหตุ  
* ตรวจสอบข้อมูลเจ้าหนา้ที่ผู้รบัผิดชอบ ผู้ปฏบิัติงานแทน และเจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ดในระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง 
(หน้า 4) 
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ระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง ห้องกล้องจุลทรรศน์  (ห้อง 502/2) 
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
1. ต้องเป็นผู้ที่ยืน่แบบขอใช้ฯ และได้รับอนุมัติให้ใช้ห้องฯ จากประธานคณะกรรมการฝา่ยวิจัยฯ หรือ หัวหน้าภาควิชา   

(กรณีแทน) แล้ว  
2. ติดต่อขอใช้ห้องวิจัยกลาง 502 ที่เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ* ในเวลาราชการ 8.30 - 16.30 น. 

 กรณีไม่อยู ่(ลาราชการ) ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานแทน* 
3. เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ขอใช้ติดต่อรับคีย์การ์ดเข้าอาคารได้ที่เจา้หน้าที่ควบคุมคีย์การ์ด* 

ส้าหรับคีย์การ์ดเข้าห้องวิจัยกลาง 502 ติดต่อขอรับที่เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ* 
4. กรุณาเปลี่ยนรองเท้าเมื่อเข้าห้องวิจัยกลาง 502 เพื่อช่วยรักษาความสะอาดและลดฝุ่น ซึง่มีผลต่อการท้างานของเคร่ืองมือ 

หลายชนิด 
5. ต้องมาให้ตรงเวลาตามทีไ่ด้แจ้งไว้ ถ้าเกินเวลา 30 นาท ีจะตัดสทิธิ์การใช้ และต้องดา้เนินการขอใช้ใหม่ 
6. ตัวอย่างที่ใช้ต้องเปน็ตัวอย่างทีพ่ร้อมถ่ายภาพเท่านัน้ 
7. การเก็บข้อมูล ให้บันทึกลงแผ่น  CD เท่านัน้ 
8. ผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอใช้ห้อง ต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยในการใช้ห้องวิจัยกลาง 502 และเครื่องมือที่ 

ขอใช้ หากเคร่ืองมือขัดข้องหรือมีปัญหาขณะทา้งานขอให้แจ้งเจ้าหน้าทีผู่้ดูแลห้องวิจัยกลาง 502 ทันท ี
9. ผู้ที่ใช้ห้องต้องช่วยกันดูแลความปลอดภัย รักษาความสะอาดบรเิวณพื้นที่ใช้งานและจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย   

พร้อมทั้งคลุมกล้องฯ หลังการใช้ทุกครั้ง   กรณีใช้ Immersion oil กรุณาท้าความสะอาดเลนส์ หลังใช้งานให้เรียบร้อย 
และแจ้งเจ้าหนา้ที่เพื่อตรวจความเรียบร้อย 

10. ลงชื่อในสมุดบันทึกการใช้งานทกุครั้งตามความเป็นจริง (เพื่อใช้เป็นประวัติการท้างานของเคร่ือง ซึ่งจะชว่ย 
ในการบ้ารุงรักษา และตั้งงบซื้อต่อไป) 

11. ไม่อนุญาตให้นา้เครื่องดื่มหรืออาหารเข้ามารับประทาน และหา้มบุคคลภายนอกที่ไม่เก่ียวข้องเข้ามาในห้องวิจัยกลาง 
12. ของเสียอันตรายที่เกิดจากการทา้งาน ขอให้จัดการอย่างถูกวิธี และ/หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้อง  
13. ขอความร่วมมือใช้ห้องวิจัยกลาง เพื่อปฏิบัติงานวิจัยหรือการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมเท่านั้น 

ไม่อนุญาตให้ใช้ห้องวิจัยกลางเปน็ห้องพักนิสิต 
14. กรณีมีความจ้าเป็นต้องยืมเคร่ืองมือ/อุปกรณอ์อกนอกห้องวิจัยกลาง ต้องแจ้งเจ้าหนา้ทีล่่วงหนา้ อย่างน้อย 3 วันท้าการ 

โดยยื่น ใบขอยืม / เบิกครุภัณฑ์ เพื่อขออนุญาตจากประธานคณะกรรมการฝ่ายวิจัยฯ หรือ หัวหน้าภาควชิา (กรณีแทน)  
ก่อน  

15. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการขอใช้ห้อง ขอให้ผู้ใช้คืนคีย์การ์ดเข้าอาคารที่เจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ด* และคีย์การ์ดห้อง 
วิจัยกลาง 502 ที่เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบ* ตามก้าหนด  

16. เมื่อสิ้นสุดการใช้ห้องวิจัยกลาง ขอความอนุเคราะห์กรอก แบบประเมินความพงึพอใจการใช้บรกิารห้องวิจัยกลาง 
เพื่อน้าไปพฒันาปรบัปรุงระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพดียิง่ขึ้น 

17. ขอให้ผู้ใช้งานทุกท่าน อ่านคู่มือการใช้งานเครื่องมือ/อุปกรณ ์ให้เข้าใจ  ปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลางและ
นโยบายความปลอดภัย ห้องวิจยักลาง ภาควชิาสัตววิทยาอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิก์ารใช้ห้องวิจัยกลาง 502 
ทันท ี

18. การฝากตัวอย่าง ที่ห้องวิจัยกลาง ให้มีการระบชุื่อเจ้าของและตัวอย่างทุกชิ้นให้ชัดเจน  
19. ผู้ขอใช้ห้องวิจัยกลางต้องรับผิดชอบตัวอย่าง ที่นา้เข้ามาในห้องวิจัยกลาง ด้วยตัวเอง หากมีการสูญเสีย สูญหาย ถูกขโมย 

หรือตกอยู่ในความครอบครองของผู้อื่น ภาควิชาและฝ่ายวจิัยฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสียหายใดๆ 
 

หมายเหตุ  
* ตรวจสอบข้อมูลเจ้าหนา้ที่ผู้รบัผิดชอบ ผู้ปฏบิัติงานแทน และเจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ดในระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง 
(หน้า 4)  
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ระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง ไมโครเทคนิคและมิญชเคมี (ห้อง 504) 
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
1. ห้องวิจัยกลาง 504 ให้บริการเฉพาะกรณีไม่มีการเรียนการสอนเท่านัน้ 
2. ต้องเป็นผู้ที่ยืน่แบบขอใช้ฯ และได้รับอนุมัติให้ใช้ห้องฯ จากประธานคณะกรรมการฝา่ยวิจัยฯ หรือ หัวหน้าภาควิชา   

(กรณีแทน) แล้ว  
3. ติดต่อขอใช้ห้องวิจัยกลาง 504 ที่เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ* ในเวลาราชการ 8.30 - 16.30 น. 

 กรณีไม่อยู ่(ลาราชการ) ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานแทน* 
4. เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ขอใช้ติดต่อรับคีย์การ์ดเข้าอาคารได้ที่เจา้หน้าที่ควบคุมคีย์การ์ด* 

ส้าหรับกุญแจเข้าห้องวิจัยกลาง 504 ติดต่อขอรับที่เจ้าหน้าทีผู่ร้ับผิดชอบ*และไม่อนุญาตให้ปัม๊กุญแจ กรณีท้าหายจะต้อง
ด้าเนินการเปลี่ยนกุญแจใหม่ทั้งชุด พร้อมจ่ายค่ามัดจา้ จา้นวน 200 บาท 

5. ต้องมาให้ตรงเวลาตามทีไ่ด้แจ้งไว้ ถ้าเกินเวลา 30 นาท ีจะตัดสทิธิ์การใช้ และต้องดา้เนินการขอใช้ใหม่ 
6. ผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอใช้ห้อง ต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยในการใช้ห้องวิจัยกลาง 504 และเครื่องมือที่ 

ขอใช้ หากเคร่ืองมือขัดข้องหรือมีปัญหาขณะทา้งานขอให้แจ้งเจ้าหน้าทีผู่้ดูแลห้องวิจัยกลาง 504 ทันท ี
7. ผู้ที่ใช้ห้องต้องช่วยกันดูแลความปลอดภัย รักษาความสะอาดบรเิวณพื้นที่ใช้งานและจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย   

หลังการใช้ทุกครั้ง    
8. ลงชื่อในสมุดบันทึกการใช้งานทกุครั้งตามความเป็นจริง (เพื่อใช้เป็นประวัติการท้างานของเคร่ือง ซึ่งจะชว่ย 

ในการบ้ารุงรักษา และตั้งงบซื้อต่อไป) 
9. ไม่อนุญาตให้นา้เครื่องดื่มหรืออาหารเข้ามารับประทาน และหา้มบุคคลภายนอกที่ไม่เก่ียวข้องเข้ามาในห้องวิจัยกลาง 
10. ของเสียอันตรายที่เกิดจากการทา้งาน ขอให้จัดการอย่างถูกวิธี และ/หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้อง  
11. ขอความร่วมมือใช้ห้องวิจัยกลาง เพื่อปฏิบัติงานวิจัยหรือการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมเท่านั้น 

ไม่อนุญาตให้ใช้ห้องวิจัยกลางเปน็ห้องพักนิสิต 
12. กรณีมีความจ้าเป็นต้องยืมเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ออกนอกห้องวิจัยกลาง ต้องแจ้งเจ้าหนา้ทีล่่วงหนา้ อย่างน้อย 3 วันท้าการ 

โดยยื่น ใบขอยืม / เบิกครุภัณฑ์ เพื่อขออนุญาตจากประธานคณะกรรมการฝ่ายวิจัยฯ หรือ หัวหน้าภาควชิา (กรณีแทน)  
ก่อน  

13. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการขอใช้ห้อง ขอให้ผู้ใช้คืนคีย์การ์ดเข้าอาคารที่เจ้าหน้าที่ควบคุมคีย์การ์ด* และกุญแจห้องวิจัยกลาง 
504 ที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ* ตามก้าหนด  

14. เมื่อสิ้นสุดการใช้ห้องวิจัยกลาง ขอความอนุเคราะห์กรอก แบบประเมินความพงึพอใจการใช้บรกิารห้องวิจัยกลาง 
เพื่อน้าไปพฒันาปรบัปรุงระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพดียิง่ขึ้น 

15. ขอให้ผู้ใช้งานทุกท่าน อ่านคู่มือการใช้งานเครื่องมือ/อุปกรณ ์ให้เข้าใจ  ปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลางและ
นโยบายความปลอดภัยห้องวิจัยกลาง ภาควชิาสัตววิทยาอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะถูกตัดสทิธิ์การใช้ห้องวิจัยกลาง 504 
ทันท ี

16. การฝากตัวอย่าง/ สารเคมี/ วัสดุอุปกรณ์ส้าหรับงานวิจัยส่วนตวัที่ห้องวิจัยกลาง ให้มีการระบชุื่อเจ้าของและตัวอย่างทุก
ชิ้นให้ชัดเจน 

17. ผู้ขอใช้ห้องวิจัยกลางต้องรับผิดชอบตัวอย่าง/ สารเคมี/ วัสดุอุปกรณ์ส้าหรับงานวิจยัส่วนตัว ที่น้าเข้ามาในห้องวิจัยกลาง 
ด้วยตัวเอง หากมีการสูญเสีย สญูหาย ถูกขโมย หรือตกอยู่ในความครอบครองของผู้อื่น ภาควิชาและฝ่ายวิจัยฯ ขอ 
สงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ 

 
หมายเหตุ  
* ตรวจสอบข้อมูลเจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ ผู้ปฏิบตัิงานแทน และเจ้าหนา้ที่ควบคุมคีย์การ์ดในระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง 
(หน้า 4) 
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แบบขอใช้ห้องวิจัยกลาง ส าหรับคณาจารย์/บุคลากร เพ่ืองานวิจัย 
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ภายในห้องวิจัยกลาง □ 103   □ 107   □ 114   □  211  □ 304/1  □  306   □ 308   □  313   □ 315   □ 317 

□ 400   □ 449   □ 502/2 □ 504   □ อื่น ๆ (ระบุ   ) 
ข้าพเจ้า ช่ือ      นามสกุล        
มีความประสงค์ขอใช้เครื่องมือ ดังน้ี 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วยนับ หมายเหตุ 
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..................................... 

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

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

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

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

 
พร้อมขอยืมคีย์การ์ด/กุญแจห้อง ตั้งแต่ วันที่  เดือน  พ.ศ.  เวลา    -    

 ถึง วันที่  เดือน  พ.ศ.  เวลา    -    
 

(1) ข้าพเจ้าเข้าใจถึงข้อก าหนดของระเบียบห้องวิจัยกลาง รวมท้ังนโยบายความปลอดภัยห้องวิจัยกลาง ภาควิชาสัตววิทยา และขอรับผิดชอบ 
ต่อความเสียหายของเครื่องมือต่างๆ ภายในห้องวิจัยกลางที่ขอใช้ตามดุลพินิจภาควิชาสัตววิทยา 

      (โปรดเขียนตัวบรรจงตามข้อความด้านบน)_______________________________________________________________________ 
      ______________________________________________________________________________________________________ 
      ______________________________________________________________________________________________________ 
      ลงชื่อ       ผู้ขอใช้  
               (     ) 
                                      วันท่ี       /               /  

(2) ความเห็นประธานคณะกรรมการฝ่ายวิจัยฯ / หัวหน้าภาควิชา (กรณีแทน) 

 ☐ เห็นชอบ ☐ อื่น ๆ         

      ลงชื่อ         
               (     )           
                          ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิจัยฯ / หัวหน้าภาควิชา (กรณีแทน)   
                            วันท่ี      /             /  
 
(3) ข้าพเจ้าได้รับคีย์การ์ด/กุญแจห้อง ................................แล้ว                              ลงชื่อ     ผู้ขอใช้  
                                                                                                         วันท่ี         /           /   
 
(4) ข้าพเจ้าได้คืนคีย์การ์ด/กุญแจหอ้ง ................................แล้ว                              ลงชื่อ     ผู้ขอใช้  
                                                                                                         วันท่ี         /           /   
                                                                                                         ลงชื่อ     ผู้รับคืน  
                                                                                                         วันท่ี         /           /   

หมายเหตุ 

1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมส่งแบบขอใช้ฯ ล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันท าการ 
2. ขอความร่วมมือโปรดปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลางและนโยบายความปลอดภัยห้องวิจยักลาง ภาควิชาสัตววิทยา 
3. การฝากตัวอย่าง/ สารเคม/ี วัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานวิจัยส่วนตัวท่ีห้องวิจัยกลาง ให้มีการระบุชื่อเจ้าของและตัวอย่างทุกชิ้นให้ชัดเจน 
4. ผู้ขอใช้ห้องวิจัยกลางต้องรับผิดชอบตัวอย่าง/ สารเคม/ี วัสดุอุปกรณ์ส่วนตัว ท่ีน าเข้ามาในห้องวิจัยกลางด้วยตัวเอง หากมีการสูญเสยี สูญหาย 
ถูกขโมย หรือตกอยู่ในความครอบครองของผู้อื่น  ภาควิชาและฝ่ายวิจยัฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ 
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แบบขอใช้ห้องวิจัยกลาง ส าหรับคณาจารย์ เพ่ือการเรียนการสอน 
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ภายในห้องวิจัยกลาง □ 103   □ 107   □ 114   □  211  □ 304/1  □  306   □ 308   □  313   □ 315   □ 317 

□ 400   □ 449   □ 502/2 □ 504   □ อื่น ๆ (ระบุ   ) 
ข้าพเจ้า ช่ือ      นามสกุล        
มีความประสงค์ขอใช้เครื่องมือ ดังน้ี 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วยนับ หมายเหตุ 
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................... 
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..................................... 

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

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

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

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

 

พร้อมขอยืมคีย์การ์ด/กุญแจห้องจ านวน   ชุด 
เพื่อการเรียนการสอนรายวิชา    (รหัสวิชา 01) จ านวนนิสิต  คน   
วัน - เวลาท่ีสอน              
ตั้งแต่วันที่  เดือน  พ.ศ.  ถึง วันที่  เดือน  พ.ศ.   

(1)ข้าพเจ้าเข้าใจถึงข้อก าหนดของระเบียบห้องวิจัยกลาง รวมท้ังนโยบายความปลอดภัยห้องวิจัยกลาง ภาควิชาสัตววิทยา และขอรับผิดชอบ 
ต่อความเสียหายของเครื่องมือต่างๆ ภายในห้องวิจัยกลางที่ขอใช้ตามดุลพินิจภาควิชาสัตววิทยา 
      (โปรดเขียนตัวบรรจงตามข้อความด้านบน)_______________________________________________________________________ 
      ______________________________________________________________________________________________________ 
      ______________________________________________________________________________________________________ 
      ลงชื่อ       ผู้ขอใช้  
               (     ) 
                                       วันท่ี       /               /  

(2)ความเห็นประธานคณะกรรมการฝ่ายวิจัยฯ / หัวหน้าภาควิชา (กรณีแทน) 

 ☐ เห็นชอบ ☐ อื่น ๆ         

      ลงชื่อ         
               (     )           
                            ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิจัยฯ / หัวหน้าภาควิชา (กรณีแทน)   
                          วันท่ี      /             /  
 
(3)ข้าพเจ้าได้รับคีย์การ์ด/กุญแจห้อง ................................แล้ว                              ลงชื่อ     ผู้ขอใช้  
                                                                                                        วันท่ี         /           /   
 
(4)ข้าพเจ้าได้คืนคีย์การ์ด/กุญแจห้อง ................................แล้ว                   ลงชื่อ     ผู้ขอใช้  
                                                                                             วันท่ี         /           /   
                                                                                             ลงชื่อ     ผู้รับคืน  
                                                                                             วันท่ี         /           /   

หมายเหตุ 

1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมส่งแบบขอใช้ฯล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษา อย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
2. ขอให้อาจารย์ช่วยก าชับนิสิตให้ปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องอย่างเคร่งครัด 
3. การฝากตัวอย่าง/ สารเคม/ี วัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานวิจัยส่วนตัวท่ีห้องวิจัยกลาง ให้มีการระบุชื่อเจ้าของและตัวอย่างทุกชิ้นให้ชัดเจน 
4. ผู้ขอใช้ห้องวิจัยกลางต้องรับผิดชอบตัวอย่าง/ สารเคม/ี วัสดุอุปกรณ์ส่วนตัว ท่ีน าเข้ามาในห้องวิจัยกลางด้วยตัวเอง หากมีการสูญเสยี สูญหาย 
ถูกขโมย หรือตกอยู่ในความครอบครองของผู้อื่น  ภาควิชาและฝ่ายวิจยัฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ 
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แบบขอใช้ห้องวิจัยกลาง ส าหรับนิสิต 
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ภายในห้องวิจัยกลาง □ 103  □ 107   □ 114   □  116  □  211  □ 304/1□  306  □ 308  □  313  □ 315  □ 317 
(ส าหรับเจ้าหน้าท่ี   …..........  …..........  …..........  …..........   …..........   …..........   …..........  ….......... …..........  …..........  …..........) 

 □400  □ 449   □ 502/2 □ 504   □ อื่น ๆ (ระบุ   ) 
(ส าหรับเจ้าหน้าท่ี   …..........  …..........  …..........   …..........   ..................) 
ข้าพเจ้า ช่ือ      นามสกุล          
รหัสประจ าตัว    ระดับ/ชั้นปีท่ี  เบอร์โทรติดต่อ     E-mail      

เป็นนิสิตในความดูแลของ         ☐ข้าพเจ้าไมเ่คยใช้บริการห้องวิจัยกลาง 
มีความประสงค์ขอใช้เครื่องมือ              
เพื่องานวิจัยเรื่อง              

ส าหรับเลี้ยงสัตว์ทดลอง  (เฉพาะกรณีขอใช้ห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง หรือ wet lab) 
ชนิดสัตว์ทดลอง             
จ านวน (โปรดระบุหน่วยนับ เช่น ตัว หรือกรง หรือตู้เลี้ยง โดยประมาณ เพื่อสามารถจัดพื้นท่ีได้เหมาะสม)    

เพื่อ □ปัญหาพิเศษ/วิทยานิพนธ์       □อื่นๆ (ระบุ         )                                                        

ในวันท่ี       เดือน            พ.ศ.         เวลา       -       ถึง วันท่ี       เดือน            พ.ศ.         เวลา       -  

พร้อมขอ □ยืมคีย์การ์ด/กุญแจห้อง ตั้งแต่วันที่       เดือน            พ.ศ.         ถึง วันที่       เดือน            พ.ศ.         เวลา        -  

□ต่ออายุคีย์การ์ด/กุญแจห้อง ตั้งแต่วันที่       เดือน            พ.ศ.         ถึง วันที่       เดือน            พ.ศ.         เวลา        -  

(1)ข้าพเจ้ารับทราบระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง  นโยบายความปลอดภัยห้องวิจัยกลาง ภาควิชาสัตววิทยา และค าแนะน าวิธีการใช้เครื่องมือที่ถูกต้องจาก 
เจ้าหน้าท่ีแล้ว และขอรับผิดชอบต่อความเสียหายของเครื่องมือต่างๆ ภายในห้องวิจัยกลางที่ขอใช้ตามดุลพินิจภาควิชาสัตววิทยา 
(โปรดเขียนตัวบรรจงตามข้อความด้านบน)____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
      ลงชื่อ       ผู้ขอใช้  
                (     ) 
                                        วันท่ี       /                /  

(2)ข้าพเจ้าชื่อ       
เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์ประจ าวิชาของนิสิตผู้ขอใช้เครื่องมือข้างต้น  ขอรับรองและรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระท า 
ของนิสิตในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ภายในห้องขอใช้ตามดุลพินิจภาควิชาสัตววิทยา 
 
                                                                                 ลงชื่อ      อาจารย์ท่ีปรึกษา/ประจ าวิชา     
                                                                  (     )   
                                                              วันท่ี  /      /  

(3)ความเห็นประธานคณะกรรมการฝ่ายวิจัยฯ / หัวหน้าภาควิชา (กรณีแทน) 

 ☐ เห็นชอบ ☐ อื่น ๆ         
      ลงชื่อ         
               (     )            
                                       ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิจัยฯ / หัวหน้าภาควิชา (กรณีแทน)    
                                     วันท่ี      /             /  

หมายเหต ุ 1. กรุณากรอกขอ้มูลให้ครบถ้วน พร้อมส่งแบบขอใช้ฯ ลว่งหน้าอย่างน้อย 5 วันท าการ 
              2. ก าหนดรับคีย์การ์ด/กุญแจทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00  น. และ กรุณาเตรยีมค่ามดัจ าคีย์การ์ด ท่านละ 200 บาท  
              3. ผู้ขอใช้ต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้หอ้งอย่างเคร่งครัด 
              4. กรุณาตรงต่อเวลาตามที่ระบุขอใช ้
              5. การฝากตัวอย่าง/ สารเคม/ี วัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานวิจยัส่วนตวัที่ห้องวิจัยกลาง ให้มกีารระบุชื่อเจา้ของและตัวอย่างทุกชิ้นให้ชัดเจน 
              6. ผู้ขอใช้ห้องวิจัยกลางต้องรับผิดชอบตัวอยา่ง/ สารเคมี/ วัสดุอุปกรณ์ส่วนตัว ที่น าเข้ามาในห้องวจิัยกลางด้วยตัวเอง หากมกีารสูญเสีย สูญหาย ถกูขโมย  
                 หรือตกอยู่ในความครอบครองของผู้อื่น  ภาควิชาและฝา่ยวิจยัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ 
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แบบขอใช้ห้องวิจัยกลาง ส าหรับบุคคลภายนอก 
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ภายในห้องวิจัยกลาง □ 103  □ 107   □ 114   □  116  □  211  □ 304/1□  306  □ 308  □  313  □ 315  □ 317 
(ส าหรับเจ้าหน้าท่ี   …..........  …..........  …..........  …..........   …..........   …..........   …..........  ….......... …..........  …..........  …..........) 

□400  □ 449   □ 502/2 □ 504   □อื่น ๆ (ระบ ุ   ) 
(ส าหรับเจ้าหน้าท่ี   …..........  …..........  …..........   …..........   ..................) 
ข้าพเจ้า ช่ือ      นามสกุล         
เบอร์โทรติดต่อ      E-mail         
มีความประสงค์ขอใช้เครื่องมือ             
เพื่อ (ระบ ุ            )                                                        
ในวันท่ี    เดือน      พ.ศ.      เวลา   - ถึง วันท่ี     เดือน       พ.ศ.        เวลา   -  
พร้อมขอยืมคีย์การ์ด/กุญแจห้องตั้งแต่วันที่    เดือน     พ.ศ.      ถึง วันที่       เดือน   พ.ศ.  เวลา    -  

***กรุณาให้ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา***                                                                                                                             

□ข้าพเจ้าได้แนบส าเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์การขอใช้ห้องวิจัยกลาง ภาควิชาสัตววิทยา หรือเกี่ยวข้อง มาพร้อมกันน้ี  

(1)ข้าพเจ้ารับทราบระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง  นโยบายความปลอดภัยห้องวิจัยกลาง ภาควิชาสัตววิทยา และค าแนะน าวิธีการใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง
จากเจ้าหน้าท่ีแล้ว และขอรับผิดชอบต่อความเสียหายของเครื่องมือต่างๆ ภายในห้องวิจัยกลางที่ขอใช้ตามดุลพินิจภาควิชาสัตววิทยา 
(โปรดเขียนตัวบรรจงตามข้อความด้านบน)____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
      ลงชื่อ       ผู้ขอใช้  
                (     ) 
    วันท่ี       /                /  

 

(2)ความเห็นประธานคณะกรรมการฝ่ายวิจัยฯ / หัวหน้าภาควิชา (กรณีแทน) 

 ☐เห็นชอบ ☐อื่น ๆ         
      ลงชื่อ         
  (     )          
 ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิจัยฯ / หัวหน้าภาควิชา (กรณีแทน)   
  วันท่ี      /             /  

 

หมายเหตุ 

1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมส่งแบบขอใช้ฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท าการ 
2. ก าหนดรับคีย์การ์ด/กุญแจทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00  น. และ กรุณาเตรียมค่ามัดจ าคีย์การ์ด  

ท่านละ 200 บาท  
3. ผู้ขอใช้ต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องอย่างเคร่งครัด 
4. กรุณาตรงต่อเวลาตามท่ีระบุขอใช้ 
5. การฝากตัวอย่าง/ สารเคม/ี วัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานวิจัยส่วนตัวท่ีห้องวิจัยกลาง ให้มีการระบุชื่อเจ้าของและตัวอย่างทุกชิ้นให้ชัดเจน 
6. ผู้ขอใช้ห้องวิจัยกลางต้องรับผิดชอบตัวอย่าง/ สารเคมี/ วัสดุอุปกรณ์ส่วนตัว ท่ีน าเข้ามาในห้องวิจัยกลางด้วยตัวเอง หากมีการสูญเสีย สูญหาย  
ถูกขโมย หรือตกอยู่ในความครอบครองของผู้อื่น  ภาควิชาและฝ่ายวิจัยฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ 
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ใบขอใช้ / ยืม / เบิกครุภัณฑ์ ห้องวิจัยกลาง 
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วันที ่......................................................... 
ข้าพเจ้า ...................................................................ต าแหน่ง ............................................เบอร์โทรติดต่อ............................................... 
ขอยืม / เบิกครุภัณฑ์เพื่อใช้ในราชการ   การเรียนการสอน รายวิชา ....................................................................................... 
☐งานวิจัย (ระบุช่ือเรื่อง................................................................................................................................................................) 
☐อื่นๆ ............................................................................................................................. ................................................................ 

จ านวน ..............................................รายการ   ดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ หมายเลขครุภัณฑ์ รายละเอียดชนิดครุภัณฑ์ หน่วยนับ จ านวน น าไปใช้ที่ หมายเหตุ 

  ชื่อ.................................................... 

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

ยี่ห้อ..................................................... 

รุ่น........................................................ 

(ส าหรับเจ้าหน้าท่ี) 

ราคาซ้ือ.........................................บาท 

ปีท่ีซ้ือครุภัณฑ์..................................... 

จ านวนครุภัณฑ์ชนิดน้ีท่ีภาควิชามี 

ท้ังหมด ..................... เครื่อง 

ผู้จองใช้  ☐ไม่มี         

☐มี (ระบุเวลา).................. 

    

 

ครุภัณฑ์ท่ีข้าพเจ้าได้ยืม/เบิกดังรายการข้างต้นนี้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ถ้าปรากฏว่าเมื่อข้าพเจ้าน ามาส่งคืนมีการช ารุด หรือสูญหาย 
ข้าพเจ้ายินดีขอรับผิดชอบต่อความเสียหายของเครื่องมือต่างๆ ที่ขอยืม/เบิกตามดุลพินิจภาควิชาสัตววิทยา 

 

(1) วัน เดือน ปี ทีย่ืม ........................................................  
ก าหนดวัน เดือน ปี ที่คืน ...........................................  
 
ลงชื่อ  ................................................................ ผู้ยืม/เบิก  
        (..............................................................) 

(4)  ความเห็นประธานคณะกรรมการฝ่ายวิจัยฯ/หัวหน้าภาค(กรณีแทน) 

☐เห็นชอบ      ☐อ่ืนๆ .......................................... 
  ลงชื่อ ......................................................... 
                                  (........................................................) 
ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิจยัฯ/หัวหน้าภาค(กรณีแทน)  
.........../.................../............. 

(2)  กรณีนิสิตยมื      .............................................................. 
                          (..............................................................) 
 อาจารย์ทีป่รึกษาหรืออาจารย์ประจ าวชิา 
 ................/............................../.................... 

(5)  ได้รับครุภณัฑ์ดังรายการข้างต้นเรียบร้อยแล้ว 
      .............................................................. ผู้ยืม/เบิก 
      (.............................................................) 
       .............../.........................../................ 

(3)  ตรวจสอบแล้วให้ยมืได้  
....................................................................  ผู้ตรวจสอบ 
(...................................................................)   
ต าแหน่ง ......................................................        
             ........../.............../........... 

(6) ได้คืนครุภัณฑ์ดังรายการขา้งต้นเรยีบร้อยแล้ว 

 

     ..........................................................................  ผู้คืน 
     ..........................................................................  ผู้รับคืน     
     ...................../............................/....................... 

 
หมายเหต ุ - กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถว้น พร้อมสง่แบบขอใช้ฯ ล่วงหนา้อยา่งน้อย 3 วันท าการ 

- ทั้งนี้ ระยะเวลาการยืม ให้ขึ้นอยู่กับดลุพินิจของประธานคณะกรรมการฝ่ายวจิัยฯ 
 - กรณีไม่คืนตามก าหนด ภาควิชาอาจตดัสิทธิ์การยืม/เบิกครุภัณฑ์ครั้งต่อไป 
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ใบยืมวัสดุวิทยาศาสตร์ ห้องวิจัยกลาง 
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เลขท่ี...................................... 
วันท่ี....................................... 

ข้าพเจ้า ...............................................................................................................................................................ขอยืมวัสดุวิทยาศาสตร์ เพือ่      
งานปัญหาพิเศษ/วิทยานิพนธ์ ระดับ ............... (ระบุช่ือเรื่อง.................................................................................................................) 
งานวิจัย (ระบุช่ือเรื่อง.............................................................................................................................................................................) 
การเรยีนการสอน รหัสรายวิชา ...............................        อื่นๆ ................................................................................ดังรายการต่อไปนี ้

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วยนับ น าไปใช้ที่ หมายเหตุ 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

วัสดุวิทยาศาสตร์ที่ข้าพเจ้าได้ยืมดังรายการข้างต้นนี้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ถ้าปรากฏว่าเมื่อข้าพเจ้าน ามาส่งคืนมีการช ารุด หรือสูญ
หาย ข้าพเจ้ายินดีขอรับผิดชอบต่อความเสียหายของวัสดุวิทยาศาสตร์ที่ขอยืมตามดุลพินิจภาควิชาสัตววิทยา 

 

(1) วัน เดือน ปี ทีย่ืม ........................................................  
ก าหนดวัน เดือน ปี ที่คืน ...........................................  
 
ลงชื่อ  ................................................................ ผู้ยืม  
        (..............................................................) 

(4)  ความเห็นประธานคณะกรรมการฝ่ายวิจัยฯ/หัวหน้าภาค (กรณีแทน) 

☐เห็นชอบ       ☐อ่ืน ๆ ......................................... 
  ลงชื่อ ......................................................... 
         (........................................................) 
ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิจยัฯ/หัวหน้าภาค(กรณีแทน) 
                       .........../.................../............. 

(2)  กรณีนิสิตยมื      .................................................................. 
              (................................................................) 
 อาจารย์ทีป่รึกษาหรืออาจารย์ประจ าวชิา 
 ................/............................../.................... 

(5)  ได้รับวัสดุวิทยาศาสตร์ดังรายการข้างต้นเรียบร้อยแล้ว 
      ........................................................... ผู้ยืม 
      (.............................................................) 
      ................/.........................../................ 

(3)  ตรวจสอบแล้วให้ยมืได้  
....................................................................ผู้ตรวจสอบ 
(...................................................................)   
ต าแหน่ง ......................................................                            
........../.............../........... 

(6) ได้คืนวัสดุวิทยาศาสตรด์ังรายการข้างต้นเรียบร้อยแล้ว 
     ..........................................................................  ผู้คืน 
     ..........................................................................  ผู้รับคืน     
      ...................../............................/..................... 

 
 
หมายเหตุ - กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมส่งแบบขอใช้ฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันท าการ 

- ท้ังนี้ระยะเวลาการยืมให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของประธานคณะกรรมการฝ่ายวิจัยฯ 
 - กรณีไม่คืนตามก าหนดภาควิชาอาจตัดสิทธิ์การยืม/เบิกครุภัณฑ์ครั้งต่อไป 
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ใบเบิกวัสดุวิทยาศาสตร์ ห้องวิจัยกลาง 
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เลขท่ี...................................... 
วันท่ี....................................... 

ข้าพเจ้า ..............................................................................................................................................................ขอเบิกวัสดุวิทยาศาสตร์ เพือ่      
งานปัญหาพิเศษ/วิทยานิพนธ์ ระดับ ............... (ระบุช่ือเรื่อง.................................................................................................................) 
งานวิจัย (ระบุช่ือเรื่อง.............................................................................................................................................................................) 
การเรยีนการสอน รหัสรายวิชา ...............................        อื่นๆ ................................................................................ดังรายการต่อไปนี ้

ล าดับ รายการ จ านวน-หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย (บาท) ราคารวม (บาท) หมายเหตุ 

......... 

......... 

......... 

......... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
และมีความประสงค์ช าระค่าวัสดุวทิยาศาสตร์โดย 
      ใช้ทุนสนับสนุนงานปัญหาพิเศษ/วิทยานิพนธ์ของ......................................................................................................................(ระบุชื่อ-นามสกุล) 
      อื่นๆ ............................................................................................................................. ..................... ......................................................................  
กรณีนิสิตเบิก ลงช่ือ...............................................................อาจารย์ที่ปรึกษา   

    (....................................................................) วันท่ี .........../............../............. 
 

ได้รับวัสดุวิทยาศาสตร์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
 

ลงชื่อ.......................................... ผู้เบิก 
                                         ........../............../............ 

ได้จ่ายวัสดุวิทยาศาสตร์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
 

ลงชื่อ.......................................... ผู้จ่ายวัสดุ 
........./............../............ 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
เรียน …………………………… (เจ้าหน้าท่ีวัสดุ) 

เพื่อโปรดด าเนินการเรื่องการใช้ทุนสนับสนุนงานปัญหาพิเศษ/
วิทยานิพนธ์ต่อไป 

ลงชื่อ................................................ผู้จ่ายวัสด ุ 
       (.....................................................................) 
                 ......../................/.............. 

 
 
ได้รับเอกสารแล้ว 

 
ลงชื่อ........................................เจ้าหน้าท่ีวัสดุ 

                 (……………………………………………….……………) 
                            ........../.............../.......... 
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ใบน าฝากสารเคมี ห้องวิจัยกลาง 
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เลขท่ี...................................... 
วันท่ี....................................... 

 

ข้าพเจ้า ..................................................................................................................................................ขอฝากสารเคมดีังมีรายละเอียดตอ่ไปนี้ 
 

ชื่อสารเคมี CAS no. ผู้ผลิต ผู้ขาย ประเภทความเป็นอันตรายสารเคมี 
 (UN Class) 

สถานะ เกรด ขนาด
บรรจุ 

 

    ☐ประเภทที่1: สารระเบิดได ้

☐ประเภทที่2: แก๊ส 

☐ประเภทที่3: ของเหลวไวไฟ 

☐ประเภทที่4: ของแข็งไวไฟ 

☐ประเภทที่5: สารออกซิไดซ์ 

☐ประเภทที่6: สารพิษและสารติดเชื้อ 

☐ประเภทที่7: วัสดุกัมมันตรังสี 

☐ประเภทที่8: สารกัดกร่อน 

☐ประเภทที่9: วัสดุอันตรายเบ็ดเตล็ด 

☐ของเเข็ง 

☐ของเหลว 

☐แก๊ส 

   

(1)  ข้าพเจ้ารับทราบระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง  และนโยบายความปลอดภัยห้องวิจัยกลาง ภาควิชาสัตววิทยาแล้ว 
(โปรดเขียนตัวบรรจงตามข้อความด้านบน)________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
     ลงชื่อ       ผู้ขอใช้  
            (     ) 
                                     วันท่ี       /               /  

(เฉพาะกรณีนิสิตเป็นผู้ขอฝากสารเคมี) 
(2) ข้าพเจ้าชื่อ             
เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์ประจ าวิชาของนิสิตผู้ขอฝากสารเคมีข้างต้น  ขอรับรองและรับทราบการฝากสารเคมีของนิสิตภายในห้อง 
ลงชื่อ      อาจารย์ท่ีปรึกษา/ประจ าวิชา        
(     ) 
 วันท่ี  /      /  

(3) ผู้ขอฝากสารเคมีได้เเนบเอกสารด้านข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS) เรียบร้อยเเล้ว 
ลงชื่อ      เจ้าหน้าท่ีประจ าห้องวิจัยกลาง      
(     ) 
 วันท่ี  /    /  

(4) ความเห็นประธานคณะกรรมการฝ่ายวิจัยฯ / หัวหน้าภาควิชา (กรณีแทน) 

 ☐เห็นชอบ ☐อื่น ๆ        
     ลงชื่อ         
     (     )           
           ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิจัยฯ / หัวหน้าภาควิชา (กรณีแทน)    
                            วันท่ี       /                /  

(5) ข้าพเจ้าฯได้น าสารเคมีดังรายการข้างต้นออกจากห้องวิจัยกลางเรียบร้อยแล้ว     
ลงชื่อ         
(     )    ผู้น าฝาก/ น าออก 
 วันท่ี       /                /  

 



35 

ขั้นตอนการฝากซากสัตว์ทดลอง 
 

1. ติดต่อเเจ้งเจ้าหน้าทีผู่้ดเูเลห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง เพื่อท าการขอการฝากซากสัตว์ทดลอง 
2. กรอกเเบบฟอร์มเเจ้งความจ านงขอฝากซากสตัว*์ โดยระบุ ชนิด จ านวน เเละวันท่ีฝาก ตามที่ก าหนดในแบบฟอร์ม ล่วงหน้าอย่างน้อย 

5 วันท าการ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ/จัดเตรียมพื้นท่ีจดัเก็บ 
3. หลังจากได้รับการอนุมัติ เจา้หน้าที่จะติดต่อให้ผู้ที่ต้องการขอใช้บรกิารฝากซากสัตว์ทดลองน าซากมาฝากท่ีภาควิชา  
 
หมายเหต ุ
-   * “แบบฟอร์มเเจ้งความจ านงขอฝากซากสตัว”์ สามารถดาวน์โหลดจากเวบไซต์ภาควิชา 
-   ภาชนะส าหรับบรรจมุูลฝอยตดิเช้ือตองมีคุณลักษณะดังตอไปนี ้

(1) ภาชนะส าหรับบรรจมุูลฝอยตดิเช้ือท่ีเปนกลองหรือถัง ตองท าดวยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานตอการแทงทะลุและการ 
กัดกรอนของสารเคม ีเชน พลาสตกิแข็งหรือโลหะมีฝาปดมิดชิด และปองกันการรั่วไหลของของเหลวภายในได และสามารถ
เคลื่อนยายไดสะดวกโดยผขูนยายไมมีการสมัผสักับมลูฝอยติดเชื้อ 
(2) ภาชนะส าหรับบรรจมุูลฝอยตดิเช้ือท่ีเปนถุง ตองท าจากพลาสตกิหรือวัสดุอื่นที่มีความเหนยีวไมฉีกขาดงาย ทนทานต่อ
สารเคมีและการรับน้ าหนัก กันน้ าได ไมรั่วซึม และไมดูดซึม อย่างนอ้ย 2 ช้ัน 

-   ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตองมีสีแดง ทึบแสง และมขีอความสีด าที่มีขนาดสามารถอานไดชัดเจนวา “มูลฝอยติดเชื้อ”  
อยูภายใตรูปหัวกะโหลกไขว คูกับตราหรือสัญลักษณท์ี่ใชระหวางประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา และตองมีขอความวา “หามน ากลบัมาใชอีก” และ “หามเปด” 
 

หน่วยงาน ภาควิชาสัตววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 
 
 
 
 

มูลฝอยติดเชื้อ “หามน ากลับมาใชอีก” และ “หามเปด” 
ว/ด/ป ที่เริ่มการจัดเก็บ ………………………………………………………. 
ชื่อผู้รับผิดชอบ....................................................………….............. 
เบอร์โทรศัพท ์..........................................…………........................ 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา …………………………………………………………… 
รายละเอียดซากสัตว์ .........................................................……...... 
…………...........................................................................................
รายละเอียดการปนเปื้อน
...............................................................………….............................
.............................................................. 

++++ ตัวอย่างฉลาก++++ 
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แบบฟอร์มเเจ้งความจ านงขอฝากซากสัตว์   
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 
เลขท่ี...................................... 
วันท่ี....................................... 

ข้าพเจ้า ............................................................................................................................. .........................................................................................    

☐ บุคลากร ☐ นิสิตปริญญาตรี   ☐ นิสิตบณัฑิตวิทยาลัย      รหัส ........................................................................................ 
เบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ ................................................    Email ............................................................................................................................ 
ขอน าซากสัตว์ทดลองฝากภายในภาควิชาสัตววิทยา เพื่อรอการก าจัด ดังน้ี 

ชนิดซากสัตว ์ ปริมาณ 

  

โดยมีความประสงค์จะน าฝากตั้งเเต่วันที่ ................................................................................................................................................................................. 
รายละเอียด กรณีซากสัตว์มีการปนเปื้อน............................................................................................................................................................................. 

(1)  ข้าพเจ้ารับทราบขั้นตอนของการฝากซากสัตว์แลว้ 
 
     ลงชื่อ          ผู้ขอใช ้  
     (     ) 
                                       วันที่       /               /  

(เฉพาะกรณีนิสิตเป็นผู้ขอฝากซากฯ) 
(2) ข้าพเจ้าชือ่             
        เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารยป์ระจ าวิชาของนิสิตผู้ขอฝากซากสัตวข์้างต้น  ขอรับรองและรับทราบการฝากซากสัตว์ของนิสิต 
                                                                ลงชื่อ       อาจารย์ที่ปรึกษา/ประจ าวิชา    
                           (     )    
                                                    วันที่  /      /  

(3) ได้ตรวจสอบความถกูต้องเรียบร้อยเเล้ว 
                                                              ลงชื่อ       เจ้าหน้าทีป่ระจ าห้องวิจยักลาง  
                          (     ) 
              วันที่  /    /  

(4) ความเห็นประธานคณะกรรมการฝ่ายวิจยัฯ / หัวหน้าภาควิชา (กรณีแทน) 

 ☐ เห็นชอบ ☐อื่น ๆ        
     ลงชื่อ         
     (     )           
                ประธานคณะกรรมการฝ่ายวจิัยฯ / หัวหน้าภาควิชา (กรณีแทน)   
                          วันที่       /                /  
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