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1. ค านยิาม/จ ากดัความ 

1) ห้องปฏบิัติการ หมายถึง ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการใช้สารเคมี สารชีวภาพ วัสดุกัมมันตรังสี 
หรืออุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพ่ือการเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งรวมถึง 
ห้องปฏิบัติการเครื่องมือ (เช่น AAS, XRD, XRF, GC, HPLC, TEM, SEM ฯลฯ) ห้องกล้องจุลทรรศน์ 
ห้องชั่งสาร ห้องเตรียมสารเคมีหรือเตรียมตัวอย่างส าหรับท าปฏิบัติการ  ห้องเตาเผา/เตาอบ ห้องหม้อ
นึ่งไอน  า (autoclave) ห้องสะอาด (clean room) ห้องเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ (tissue culture room)   
เป็นต้น 

กรณีห้องปฏิบัติการครอบคลุมบริเวณติดกันมากกว่า 1 ห้อง จะสามารถพิจารณาว่าเป็น 1 
ห้องปฏิบัติการได้ ในกรณีที่แต่ละห้องมีลักษณะกิจกรรมใกล้เคียงกัน และสามารถเดินทะลุเชื่อม         
ถึงกันได ้

2) คลังกลางเก็บสารเคมี หมายถึง สถานที่ของส่วนงาน / ส่วนงานย่อย ที่ไม่ได้รวมอยู่ในห้องปฏิบัติการใด
ห้องปฏิบัติการหนึ่ง มีการน าเข้า และให้บริการเบิกจ่ายสารเคมีส าหรับกิจกรรมการเรียนการสอน การ
วิจัย บริการวิชาการ วิเคราะห์ทดสอบ เพ่ือใช้ในห้องปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

3) ผู้รับผิดชอบส ารวจข้อมูลห้องปฏิบัติการและคลังกลางเก็บสารเคมีประจ าคณะ หมายถึง ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากส่วนงาน  ให้ด าเนินการส ารวจและติดตามข้อมูลห้องปฏิบัติการและคลังกลางเก็บ
สารเคมีของส่วนงาน โดยด าเนินงานประสานกับผู้รับผิดชอบส ารวจข้อมูลฯ ระดับส่วนงานย่อย (ระดับ
ภาควิชา) เพ่ือปรับปรุงข้อมูลห้องปฏิบัติการและคลังกลางเก็บสารเคมีของส่วนงาน ในระบบฐานข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน  

4) ผู้รับผิดชอบส ารวจข้อมูลห้องปฏิบัติการและคลังกลางเก็บสารเคมีประจ าศูนย์/วิทยาลัย/สถาบัน/
ภาควชิา หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากส่วนงานย่อย/ภาควิชา ให้ด าเนินการส ารวจและติดตามข้อมูล
ห้องปฏิบัติการและคลังกลางเก็บสารเคมีของส่วนงานย่อย/ภาควิชา โดยด าเนินงานประสานกับหัวหน้า
ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคลังกลางเก็บสารเคมี  
เพ่ือปรับปรุงข้อมูลห้องปฏิบัติการและคลังกลางเก็บสารเคมีของส่วนงานย่อย/ภาควิชา ในระบบ
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
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5) หัวหน้าห้องปฏิบัติการ หมายถึง ผู้รับผิดชอบในด้านบริหารจัดการ ด้านความเรียบร้อย และด้านความ
ปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ พร้อมทั งปรับปรุงข้อมูลห้องปฏิบัติการในระบบฐานข้อมูลเป็นประจ าทุกปี 

6) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบ หรือช่วยงาน
หัวหน้าห้องปฏิบัติการในด้านบริหารจัดการ ด้านความเรียบร้อย และด้านความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการ พร้อมทั งปรับปรุงข้อมูลห้องปฏิบัติการ ในระบบฐานข้อมูลเป็นประจ าทุกปี 

7) เจ้าหน้าที่ผูร้บัผดิชอบคลังกลางเก็บสารเคมี หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบ ด้านบริหาร
จัดการ ด้านความเรียบร้อย และด้านความปลอดภัยของคลังกลางเก็บสารเคมี พร้อมทั งปรับปรุงข้อมูล
คลังกลางเก็บสารเคมีในระบบฐานข้อมูล เป็นประจ าทุกปี 
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2. การลงทะเบยีนห้องปฏบิตักิาร (CU Lab) และคลงักลางเกบ็สารเคม ี(CU Chem-Store) 

 การลงทะเบียนห้องปฏิบัติการ (CU Lab) และคลังกลางเก็บสารเคมี (CU Chem-Store) เข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูล สามารถด าเนินการได้ 2 วิธี ดังนี   

1) หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการและคลังกลางเก็บสารเคมี แจ้งข้อมูลห้องปฏิบัติการและคลังกลาง
เก็บสารเคมี ต่อ “ผู้รับผิดชอบส ารวจข้อมูลห้องปฏิบัติการและคลังกลางเก็บสารเคมี ประจ าส่วนงาน”  

▪ กรณีส่วนงานประเภท “คณะ” (มีภาควิชา) แจ้งข้อมูลต่อ ผู้รับผิดชอบส ารวจข้อมูลฯ ประจ า
ภาควิชา 

▪ กรณีส่วนงานประเภท “ศูนย์/สถาบัน/วิทยาลัย (ไม่มีภาควิชา) แจ้งข้อมูลต่อ ผู้รับผิดชอบส ารวจ
ข้อมูลฯ ประจ าศูนย์/สถาบัน/วิทยาลัย 

2) หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการและคลังกลางเก็บสารเคมี กรอก “แบบฟอร์มแจ้งข้อมูล
ห้องปฏิบัติการ (ส าหรับ login เข้าระบบฐานข้อมูล CU Lab)” หรือ “แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลคลังกลางเก็บ
สารเคมี (ส าหรับ login เข้าระบบฐานข้อมูล CU Chem-store)” (ภาคผนวก) และ ส่งถึงผู้ดูแลระบบ (ดร. 
ขวัญนภั ส  สร โชติ )  ศู นย์ ความปลอดภั ย  อาชี วอนามั ย  และสิ่ ง แวดล้ อม  (ศปอส . )  ทาง อี เมล 
kwannapat.s@chula.ac.th  

 ผู้รับผิดชอบส ารวจข้อมูลห้องปฏิบัติการและคลังกลางเก็บสารเคมี  ประจ าส่วนงาน สามารถ
ลงทะเบียนและติดตามข้อมูลห้องปฏิบัติการ (CU Lab) และคลังกลางเก็บสารเคมี (CU Chem-Store) ใน
ระบบฐานข้อมูล ได้ตามขั นตอนดังนี  
 
2.1 การลงทะเบยีนและตดิตามข้อมลูห้องปฏบิัตกิาร (CU Lab) และคลงักลางเกบ็สารเคมี (CU Chem-
Store) ส าหรบั “ผูร้ับผดิชอบส ารวจขอ้มลูห้องปฏบิตัิการและคลงักลางเก็บสารเคม ีประจ าศนูย/์สถาบนั/
วทิยาลยั/ภาควชิา/สว่นงานยอ่ย” 
 
 ผู้รับผิดชอบส ารวจข้อมูลห้องปฏิบัติการและคลังกลางเก็บสารเคมี ประจ าศูนย์/สถาบัน/วิทยาลัย/
ภาควิชา/ส่วนงานย่อย มีหน้าที่เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล คือ ส ารวจและติดตามข้อมูลห้องปฏิบัติการและคลัง
กลางเก็บสารเคมีของส่วนงาน โดยด าเนินงานประสานกับหัวหน้าห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ห้องปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคลังกลางเก็บสารเคมี  เพ่ือ ลงทะเบียน-ปรับปรุงข้อมูล
ห้องปฏิบัติการและคลังกลางเก็บสารเคมี ในระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยมีขั นตอนการด าเนินงาน ดังนี  
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1. เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ www.shecu.chula.ac.th และ คลิกท่ี   
 
2. login เข้าระบบ โดยใช้ CUNET account (username และ password เดียวกับการเข้าอีเมลจุฬาฯ)  

 

 

 

 

 

 

3. เข้าเมนู “รายชื่อห้องปฏิบัติการและผู้รับผิดชอบ” เพ่ือส ารวจข้อมูลห้องปฏิบัติการ 

 

            

3.1 กรณี ยังไม่มีข้อมูลห้องปฏิบัติการอยู่ในระบบฯ คลิกที่ปุ่ม “เพิ่ม” เพ่ือใส่ข้อมูลห้องปฏิบัติการและ
หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ  

กรุณากรอกข้อมูลหัวหน้าและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบห้องปฏิบัติการให้ถูกต้อง หาก Username  CUNET และ 
ชื่อ-นามสกุล ของหัวหน้าและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ “ไม่ถูกต้อง” หัวหน้าและเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบห้องปฏิบัติการจะไม่สามารถ login เข้าสู่ระบบเพื่อกรอก/ดูข้อมูลห้องปฏิบัติการได้ 
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3.2 กรณี ส่วนงานมีข้อมูลห้องปฏิบัติการบางส่วนอยู่ในระบบฯ (จากการส ารวจข้อมูลห้องปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 2560- 2563) ให้ ตรวจสอบจ านวนและความถูกต้องของข้อมูลห้องปฏิบัติการ (ชื่อ
ห้องปฏิบัติการ สถานที่ตั ง ลักษณะการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ) 

- หากต้องการ “แก้ไข” ข้อมูลห้องปฏิบัติการ ให้คลิกท่ีปุ่ม “แก้ไข” เพ่ือปรับปรุงข้อมูลห้องปฏิบัติการ 
หัวหน้าและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ 

 

 
 

- หากต้องการ “ลบ” ข้อมูลห้องปฏิบัติการออกจากระบบฯ เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน ไม่ได้ใช้งานเป็น
ห้องปฏิบัติการแล้ว หรือเป็นห้องปฏิบัติการที่ซ  าซ้อนกันในระบบฯ ให้คลิกเลือกที่ด้านหน้ารายการห้องปฏิบัติ
นั นๆ และคลิกที่ปุ่ม “ลบ”  

 

- หากต้องการ “เพิม่” ข้อมูลห้องปฏิบัติการในส่วนงาน ให้คลิกท่ีปุ่ม “เพ่ิม” และกรอกข้อมูล
ห้องปฏิบัติการ หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ เหมือนขั นตอนในข้อ 3.1 

 

 
 

3.3 คลิกท่ี         หากต้องการ download ข้อมูลพื นฐานของห้องปฏิบัติการ ในรูปแบบไฟล์ Excel 
3.4 คลิกที่  “ดูข้อมูล” หากต้องการ ดูข้อมูลแบบส ารวจของห้องปฏิบัติการแต่ละห้อง กรณีที่

ห้องปฏิบัติการท าแบบส ารวจประจ าปีเรียบร้อยแล้ว จะแสดงข้อมูลในแบบส ารวจหากห้องปฏิบัติการ
ยังท าแบบส ารวจประจ าปีไม่เรียบร้อย จะปรากฎเป็นปุ่ม “แก้ไข” และแสดงเฉพาะข้อมูลพื นฐานของ
ห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วยชื่อห้อง สถานที่ตั ง และผู้รับผิดชอบ  
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4. เข้าเมนู “รายชื่อคลังกลางเก็บสารเคมีและผู้รับผิดชอบ” เพ่ือส ารวจข้อมูลคลังกลางเก็บสารเคมี 

 

            

4.1 กรณี ยังไม่มีข้อมูลคลังกลางเก็บสารเคมีอยู่ในระบบฯ คลิกที่ปุ่ม “เพ่ิม” เพ่ือใส่ข้อมูลคลังกลางเก็บ
สารเคมีและผู้รับผิดชอบ 
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กรุณากรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบคลังกลางเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง หาก Username  CUNET และ ชื่อ-นามสกุล 
ของผู้รับผดิชอบคลงักลางเก็บสารเคมี “ไม่ถูกต้อง” ผู้รับผิดชอบคลงักลางเก็บสารเคมีจะไมส่ามารถ login เขา้
สู่ระบบเพื่อกรอก/ดูข้อมูลคลังกลางเก็บสารเคมีได้ 

4.2 กรณีส่วนงาน มีข้อมูลคลังกลางเก็บสารเคมีบางส่วนอยู่ในระบบฯ (จากการส ารวจข้อมูลคลังฯ 
ปีงบประมาณ 2560- 2563) ให้ ตรวจสอบจ านวนและความถูกต้องของข้อมูลคลังกลางเก็บสารเคมี 
และผู้รบัผดิชอบ หาก Username  CUNET และ ชื่อ-นามสกลุ ของผู้รบัผดิชอบคลงักลางเกบ็สารเคมี 
“ไม่ถูกต้อง” ผู้รับผิดชอบคลังกลางเก็บสารเคมีจะไม่สามารถ login เข้าสู่ระบบเพื่อกรอก/ดูข้อมูล
คลังกลางเก็บสารเคมีได้ 
- หากต้องการ “แก้ไข” ข้อมูลคลังกลางเก็บสารเคมี ให้คลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” เพ่ือปรับปรุงข้อมูลคลัง

กลางเก็บสารเคมีและผู้รับผิดชอบ 
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- หากต้องการ “ลบ” ข้อมูลคลังกลางเก็บสารเคมีออกจากระบบฯ เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน ไม่ได้ใช้
งานเป็นคลังกลางเก็บสารเคมีแล้ว หรือเป็นคลังฯ ที่ซ  าซ้อนกันในระบบฯ ให้คลิกเลือกที่ด้านหน้า
รายการคลังกลางเก็บสารเคมีนั นๆ และคลิกที่ปุ่ม “ลบ”  

- หากต้องการ “เพิ่ม” ข้อมูลคลังกลางเก็บสารเคมี ให้คลิกท่ีปุ่ม “เพ่ิม” และกรอกข้อมูลคลังกลาง
เก็บสารเคมีและผู้รับผิดชอบ เหมือนขั นตอนในข้อ 4.1 

 

 
 

 
 

5. ดูข้อมูลห้องปฏิบัติการ และ คลังกลางเก็บสารเคมี ตามรายละเอียดที่  หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบ
ห้องปฏิบัติการและคลังกลางเก็บสารเคมี กรอกในเมนู “รายชื่อห้องปฏิบัติการและผู้รับผิดชอบ” หรือ 
“รายชื่อคลังกลางเก็บสารเคมีและผู้รับผิดชอบ” 

5.1 คลิกที่เมนู “รายชื่อห้องปฏิบัติการและผู้รับผิดชอบ” หรือ “รายชื่อคลังกลางเก็บสารเคมีและ
ผู้รับผิดชอบ”  

5.2 เลือกภาควิชา/ส่วนงานย่อย หรือ อาคาร ที่ต้องการดูข้อมูล คลิกที่ “ดูข้อมูล กรณีที่ห้องปฏิบัติการ 
หรือคลังกลางเก็บสารเคมี ท าแบบส ารวจประจ าปีเรียบร้อยแล้ว จะแสดงข้อมูลในแบบส ารวจหาก
ห้องปฏิบัติการหรือคลังกลางเก็บสารเคมียังท าแบบส ารวจประจ าปีไม่เรียบร้อย จะปรากฎเป็นปุ่ม 
“แก้ไข” และแสดงเฉพาะข้อมูลพื นฐานของห้องปฏิบัติการหรือคลังกลางเก็บสารเคมี ประกอบด้วย
ชื่อห้อง สถานที่ตั ง และผู้รับผิดชอบ 

5.3 คลิกท่ี        หากต้องการ download ข้อมูลพื นฐานของห้องปฏิบัติการ ในรูปแบบไฟล์ Excel 
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2.2 การตดิตามขอ้มลูหอ้งปฏบิตัิการ (CU Lab) และคลงักลางเก็บสารเคม ี(CU Chem-Store) ส าหรบั 
“ผูร้ับผดิชอบส ารวจข้อมลูหอ้งปฏบิตักิารและคลังกลางเกบ็สารเคม ีประจ าคณะ  
 
 ผู้รับผิดชอบส ารวจข้อมูลห้องปฏิบัติการและคลังกลางเก็บสารเคมี ประจ าคณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับระบบ
ฐานข้อมูล ดังนี   
▪ รวบรวมและใส่ข้อมูล “ผู้ส ารวจข้อมูลห้องปฏิบัติการและคลังกลางเก็บสารเคมี ประจ าภาควิชา” เข้า

สู่ระบบฐานข้อมูล เพื่อให้ ผู้ส ารวจข้อมูลห้องปฏิบัติการและคลังกลางเก็บสารเคมี ประจ าภาควิชา 
สามารถ login เข้าสู่ระบบ เพ่ือลงทะเบียน - ปรับปรุงแก้ไข ข้อมูลห้องปฏิบัติการและคลังกลางเก็บ
สารเคมี ประจ าภาควิชา ในระบบฐานข้อมูลได้ 

▪ ติดตามและเข้าถึงข้อมูลของห้องปฏิบัติการและคลังกลางเก็บสารเคมี ทั งหมดของคณะ 
 โดยมีขั นตอนการด าเนินงาน มีดังนี  
 
1. เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ www.shecu.chula.ac.th และ คลิกท่ี   
 
2. login เข้าระบบ โดยใช้ CUNET account (username และ password เดียวกับการเข้าอีเมลจุฬาฯ)  

 

 

 

 

 

 

3. เข้าเมนู “รายชื่อผู้ส ารวจข้อมูลระดับภาควิชา/ส่วนงานย่อย”  

 
 

 คลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” เพ่ือใส่ข้อมูล ผู้ส ารวจข้อมูลห้องปฏิบัติการและคลังกลางเก็บสารเคมีประจ า
ภาควิชา/ส่วนงานย่อยต่าง ๆ ที่มีห้องปฏิบัติการและคลังกลางเก็บสารเคมี กรณีภาควิชาหรือส่วนงานย่อยนั น 
ๆ ไม่มี ห้องปฏิบัติการ และ/หรือ คลังกลางเก็บสารเคมี ให้เลือกตัวเลือกว่า “ไม่มี” ห้องปฏิบัติการ และ/หรือ 
คลังกลางเก็บสารเคม ี
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 กรุณากรอกข้อมูลผู้ส ารวจข้อมูลห้องปฏิบัติการและคลังกลางเก็บสารเคมีประจ าภาควิชา/ส่วนงาน
ย่อยต่าง ๆ ให้ถูกต้อง หาก Username  CUNET  และ ชื่อ-นามสกุล “ไม่ถูกต้อง” ผู้ส ารวจข้อมูลฯ จะไม่
สามารถ login เข้าสู่ระบบ เพื่อกรอก/ดูข้อมูลห้องปฏบิัติการและคลงักลางเก็บสารเคมีของภาควชิา/ส่วนงาน
ย่อยได้ 
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ภาควิชาทดสอบส ารวจข้อมูลห้องปฏิบัติการ 
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4. การดูข้อมูลติดตามข้อมูลห้องปฏิบัติการ (CU Lab) และ คลังกลางเก็บสารเคมี (CU Chem-Store) 
4.1 คลิกท่ีเมนู “รายชื่อห้องปฏบิตัิการและผูร้บัผิดชอบ” หรือ “รายชือ่คลงักลางเกบ็สารเคมแีละ

ผูร้บัผดิชอบ”  
4.2 เลือกภาควิชา/ส่วนงานย่อย ที่ต้องการดูข้อมูล คลิกท่ี “ดูข้อมูล” (กรณีท่ีห้องปฏิบัติการ หรือคลัง

กลางเก็บสารเคมี ท าแบบส ารวจประจ าปีเรียบร้อยแล้ว จะแสดงข้อมูลในแบบส ารวจ หาก
ห้องปฏิบัติการหรือคลังกลางเก็บสารเคมียังท าแบบส ารวจประจ าปีไม่เรียบร้อย จะมีปรากฎเป็นปุ่ม 
“แก้ไข” และแสดงเฉพาะข้อมูลพื นฐานของห้องปฏิบัติการหรือคลังกลางเก็บสารเคมี ประกอบด้วยชื่อ
ห้อง สถานที่ตั ง และผู้รับผิดชอบ ปรากฏขึ น) 

4.3 คลิกท่ี            หากต้องการ download ข้อมูลพื นฐานของห้องปฏิบัติการ ในรูปแบบไฟล์ Excel 
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3. การกรอกแบบส ารวจขอ้มลูคลังเกบ็สารเคม ี(CU Chem-store Form) 

 เมื่อผู้รับผิดชอบประจ าส่วนงาน หรือ ผู้ดูแลระบบ ลงทะเบียนคลังกลางเก็บสารเคมี เข้าสู่ระบบฯ 
เรียบร้อยแล้ว (ตามขั นตอนในหัวข้อที่ 2) ผู้รับผิดชอบคลังกลางเก็บสารเคมี สามารถด าเนินการกรอกแบบ
ส ารวจข้อมูลคลังเก็บสารเคมี (CU Chem-store Form) ประจ าปี เข้าสู่ระบบฯ โดยท าตามขั นตอนได้ดังนี  

1. เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ www.shecu.chula.ac.th และ คลิกท่ี   
 
2. login เข้าระบบ โดยใช้ CUNET account (username และ password เดียวกับการเข้าอีเมลจุฬาฯ)  
 
 
 
 
 
 
 

 

3. เข้าเมนู “CU Chem-store Form” เพ่ือกรอก “แบบส ารวจข้อมูลคลังกลางเก็บสารเคมี”  
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4. กรอกข้อมูลใน CU Chem-store Form 
กรณีท าเรียบร้อยให้เลือก  ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์  
กรณที าไม่ครบทุกข้อให้เลือก  ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน แต่ต้องการบันทึกไว้ก่อน เพ่ือกลับมาจัดท าในภายหลัง  
จากนั นคลิก “บันทึกแบบส ารวจ” 
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  4. การกรอกแบบส ารวจข้อมลูห้องปฏบิตัิการ (CU Lab Form) 

 เมื่อผู้รับผิดชอบประจ าส่วนงาน หรือ ผู้ดูแลระบบ ลงทะเบียนห้องปฏิบัติการ เข้าสู่ระบบฯ เรียบร้อย
แล้ว (ตามขั นตอนในหัวข้อที่ 2) หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ สามารถด าเนินการกรอก
แบบส ารวจข้อมูลห้องปฏิบัติการ (CU Lab Form) ประจ าปี เข้าสู่ระบบฯ โดยท าตามขั นตอนได้ดังนี  
 
1. เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ www.shecu.chula.ac.th และ คลิกท่ี   
 
2. login เข้าระบบ โดยใช้ CUNET account (username และ password เดียวกับการเข้าอีเมลจุฬาฯ)  

 

 

 

 

 

 

3. เข้าเมนู “CU Lab Form & Checklist” เพ่ือกรอก “แบบส ารวจข้อมูลห้องปฏิบัติการ (CU Lab Form)”  

 
 

4. เลือกภาควิชา/ส่วนงานย่อย ที่ต้องการกรอกข้อมูล คลิกที่ “ท า CU Lab Form” เพ่ือเริ่มท าแบบส ารวจ
ข้อมูลห้องปฏิบัติการ  
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5. กรอกข้อมูลใน CU Lab Form 
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6. เมื่อจัดท าเรียบร้อย บริเวณสถานะแบบส ารวจ 
กรณีท าเรียบร้อยให้เลือก  ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์  
กรณที าไม่ครบทุกข้อให้เลือก  ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน แต่ต้องการบันทึกไว้ก่อน เพ่ือกลับมาจัดท าในภายหลัง  
จากนั นคลิก “บันทึกแบบส ารวจ” 

 
 

กรณีขอ้มลูยงัไม่ครบถว้น จะปรากฏปุ่ม “แก้ไข CU Lab Form” ซึ่งสามารถเขา้ไปแก้ไขได ้ 

 
 

กรณีขอ้มลูครบถว้นสมบรูณ ์จะปรากฏปุม่ “ด ูCU Lab Form” ซึ่งสามารถเขา้ไปเพื่อดแูบบส ารวจฯ ได ้ 
 

  
 

กรณตี้องการดแูบบส ารวจในปีงบประมาณต่าง ๆ ทีเ่คยกรอกข้อมลูไว ้สามารถเขา้ไปเลอืกทีเ่มน ู“รอบ” ได้

 
 

 

*** แบบส ารวจข้อมูลห้องปฏิบตัิการ (CU Lab Form) สามารถเข้ามาแก้ไขได้ แม้จะระบสุถานะว่ากรอกข้อมูลครบถ้วน
สมบูรณ์  หากยังอยู่ในรอบระยะเวลาที่ก าหนดของปีนั นๆ (โดยปกตจิะอยู่ในช่วงระหว่าง เดือน มกราคม-กรกฎาคม ของทุกปี) 

*** 
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5. การจดัท าแบบประเมนิระบบความปลอดภยัหอ้งปฏบิตักิารที่เกีย่วขอ้งกับรงัส ี(RS-Checklist) 

 หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการที่มีการด าเนินงานเกี่ยวข้องกับรังสี สามารถจัดท า

แบบประเมินระบบความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับรังสี (RS-Checklist) ได้ตามขั นตอน ดังนี  
   

1. เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ www.shecu.chula.ac.th และ คลิกท่ี   
 
2. login เข้าระบบ โดยใช้ CUNET account (username และ password เดียวกับการเข้าอีเมลจุฬาฯ)  

 

 

 

 

 
 

 

3. เข้าเมนู “CU Lab Form & Checklist” เพ่ือกรอก “แบบประเมินระบบความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้องกับรังสี”  

 
 
4. เลือกภาควิชา/ส่วนงานย่อย ที่ต้องการกรอกข้อมูล 

- กรณีห้องปฏิบัติการไม่ได้ท าแบบส ารวจ CU Lab Form จะปรากฏปุ่ม “ท า CU Lab Form” 
สามารถกดปุ่มเพ่ือท าแบบส ารวจก่อนท า Checklist ได้  

-  
** ห้องปฏบิตักิารต้องจดัท าแบบส ารวจข้อมลูห้องปฏบิตักิาร (CU Lab form) ใหเ้สรจ็เรยีบร้อยก่อน  

จงึจะสามารถท า Checklist ได ้** 
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- กรณีห้องปฏิบัติการท าแบบส ารวจเรียบร้อยจะปรากฏปุม่ “ดู CU Lab Form” และสามารถท า Checklist ได้ทันที  

 

5. เลือกปุ่ม “ท า RS Checklist” ส าหรับห้องปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับรังสี 
6. เลือก รอบการจัดท า Checklist และคลิก “ท า Checklist ในรอบนี ”  

 

 

7. ศึกษาค าชี แจงให้ชัดเจน โดยแถบซ้ายมือจะแสดงจ านวนหมวดของ Checklist ** หากไม่ปรากฏ สามารถ
คลิก แสดงเมนู จากนั นคลิก “กรอก/แก้ไข” เพ่ือด าเนินการจัดท า RS-Checklist 
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- ในแต่ละข้อสามารถอ่านค าอธิบายประกอบการท า Checklist โดยคลิก         จะปรากฏค าอธิบายดังรูป 
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8. เมื่อจัดท าเรียบร้อยในแต่ละหมวดให้เลือก  
- กรณีท าเรียบร้อยให้เลือก  ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์  
- กรณที าไม่ครบทุกข้อให้เลือก  ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน แต่ต้องการบันทึกไว้ก่อน เพ่ือกลับมาจัดท าใน

ภายหลัง  
จากนั นคลิก “บันทึกแบบส ารวจ” 

 
 
- กรณีจัดท าเสร็จสมบูรณ์ในแต่ละหมวดจะปรากฏ        เปน็สีเขียว ดังรูป 

 
 

 
9. เมื่อจัดท า Checklist เสร็จเรียบร้อยทุกหมวด สามารถเรียกดูรายงานข้อมูลการตอบ Checklist ได้โดยคลิก          
และรายงานตามคะแนนหมวด รายงานตามคะแนนหัวข้อ และรายงานค าถามแบบตามกลุ่มค าตอบ โดยแต่ละ
รายงานสามารถดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบของ PDF และ Excel ได้โดยคลิก 
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- การดูรายงานสามารถคลิก “เปลี่ยน” เพ่ือเลือกขอบเขตข้อมูล ฐานข้อมูลและการคิดคะแนน เพ่ือ
สร้างรายงานตามที่ต้องการ 
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ตัวอย่างรายงานคะแนนตามหมวด  
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ตัวอย่างรายงานคะแนนตามหัวข้อ 
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ตัวอย่างรายงานตามช่วงเวลา 
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ตัวอย่างรายงานค าถามแยกตามกลุ่มค าตอบ 
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6. การจดัท าแบบประเมนิสภาพความปลอดภยัห้องปฏบิตักิารที่เกีย่วขอ้งกับสารชวีภาพ (BSL-Checklist) 

หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการที่มีการด าเนินงานเกี่ยวข้องกับชีวภาพ (กรณีลักษณะงานในห้อง

ปฏิบัติทางชีวภาพเกี่ยวกับสัตว์ทดลอง ขอให้ปฏิบัติการตามหลักวิชาการและพระราชบัญญัติสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

และถ้าลักษณะงานในห้องปฏิบัติทางชีวภาพเกี่ยวกับสัตว์ทดลองเพียงอย่างเดียว ระบบจะไม่ปรากฏ BSL checklist ให้ท า)  

สามารถจัดท าแบบประเมินระบบความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับชีวภาพ (BSL-Checklist) ได้ตามขั นตอน ดังนี  
 

1. เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ www.shecu.chula.ac.th และคลิกท่ี   

2. login เข้าระบบ โดยใช้ CUNET account (username และ password เดียวกับการเข้าอีเมลจุฬาฯ) 

 

 

 

 

 
 

3. เข้าเมนู “CU Lab Form & Checklist” เพื่อกรอก “แบบประเมินระบบความปลอดภัยห้องปฏบิตัิการที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวภาพ” 

 
4. เลือกภาควิชา/ส่วนงานย่อยท่ีตอ้งการกรอกข้อมูล 
- กรณีห้องปฏิบัติการไม่ได้ท าแบบส ารวจ จะปรากฏปุ่ม “ท า CU Lab Form” สามารถกดปุ่มเพื่อท าแบบส ารวจก่อนท า 
Checklist ได ้

** หอ้งปฏบิตักิารตอ้งจดัท าแบบส ารวจขอ้มลูหอ้งปฏบิตักิาร (CU Lab form) ใหเ้สรจ็เรยีบรอ้ยกอ่น  
จงึจะสามารถท า Checklist ได ้** 
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- กรณีห้องปฏิบัติการท าแบบส ารวจเรียบร้อยจะปรากฏปุม่ “ดู CU Lab Form” และสามารถท า Checklist ได้ทันที 

 

5. เลือกปุ่ม “ท า BSL Checklist ” ส าหรับห้องปฏิบตัิการที่เกีย่วข้องกับชีวภาพ 

6. เลือกรอบการจดัท า Checklist และคลิก “ท า Checklist ในรอบนี ” 

 
7. ศึกษาค าชี แจงให้ชัดเจน โดยแถบซ้ายมือจะแสดงจ านวนหมวดของ Checklist หากไม่ปรากฏ สามารถคลิก “แสดงเมนู” 
จากนั นคลิก “กรอก/แกไ้ข” เพื่อด าเนินการจัดท า BSL-Checklist 
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- ในแต่ละข้อสามารถอ่านค าอธิบายประกอบการท า Checklist โดยคลิก         จะปรากฏค าอธิบายดังรูป 

 
8. เมื่อจัดท าเรยีบร้อยในแตล่ะหมวดให้เลือก 
กรณีท าเรียบร้อยให้เลือก  ข้อมูลครบถ้วนสมบรูณ ์
กรณีท าไม่ครบทุกข้อให้เลือก  ข้อมูลยังไมค่รบถ้วน แต่ต้องการบนัทึกไว้ก่อน เพื่อกลับมาจัดท าในภายหลัง 
จากนั่นคลิก “บันทึกแบบส ารวจ” 

 

- กรณีจัดท าเสรจ็สมบูรณ์ในแต่ละหมวดจะปรากฏ        เป็นสีเขียว ดังรูป 
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9. เมื่อจัดท า Checklist เสร็จเรียบร้อยทุกหมวด สามารถเรียกดูรายงานข้อมูลการตอบ Checklist ได้โดยคลิก          และ
รายงานตามคะแนนองค์ประกอบ รายงานตามคะแนนหมวด รายงานตามคะแนนหัวข้อ รายงานตามคะแนนตามช่วงเวลา 
และรายงานตามค าถามแยกตามกลุ่มค าตอบ โดยแต่ละรายงานสามารถดาวน์โหลดไฟล์ในรปูแบบของ PDF และ Excel ได้
โดยคลิก                

 
- การดูรายงานสามารถคลิก “เปลีย่น” เพื่อเลือกขอบเขตข้อมลู ฐานข้อมูลและการคดิคะแนน เพื่อสร้างรายงานตามที่ต้องการ 
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ตัวอย่างรายงานตามคะแนนองค์ประกอบ 
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ตัวอย่างรายงานคะแนนตามหมวด 
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ตัวอย่างรายงานคะแนนตามหัวข้อ 
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ตัวอย่างรายงานตามช่วงเวลา 
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ตัวอย่างรายงานตามค าถามแยกตามกลุ่มค าตอบ 
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ภาคผนวก 

แบบฟอร์มแจ้งข้อมลูห้องปฏบิตัิการ (ส าหรบั login เขา้ระบบฐานข้อมลู CU Lab) 

 
นยิาม 
1. ห้องปฏิบัติการ หมายถึง ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการใช้สารเคมี  สารชีวภาพ วัสดุกัมมันตรังสี หรืออุปกรณ์เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งรวมถึง ห้องปฏิบัติการเครื่องมือ (เช่น AAS, XRD, XRF, GC, 
HPLC, TEM, SEM ฯลฯ) ห้องกล้องจุลทรรศน์ ห้องช่ังสาร ห้องเตรียมสารเคมีหรือเตรียมตัวอย่างส าหรับท าปฏิบัติการ  ห้องเตาเผา/เตา
อบ ห้องหม้อนึ่งไอน  า (autoclave) ห้องสะอาด (clean room) ห้องเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ (tissue culture room) เป็นต้น กรณี
ห้องปฏิบัติการครอบคลุมบริเวณติดกันมากกว่า 1 ห้อง จะสามารถพิจารณาว่าเป็น 1 ห้องปฏิบัติการได้ ในกรณีที่แต่ละห้องมีลักษณะ
กิจกรรมใกล้เคียงกัน และสามารถเดินทะลุเชื่อมถึงกันได้ 

2. หัวหน้าห้องปฏิบัติการ หมายถึง ผู้รับผิดชอบในด้านบริหารจัดการ ด้านความเรียบร้อย และด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบ หรือช่วยงานหัวหน้าห้องปฏิบัติการใน

ด้านบริหารจัดการ ด้านความเรียบร้อย และด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 
 

* หมายถงึ เปน็ชอ่งขอ้มลูทีจ่ าเปน็ตอ้งกรอก หากไมม่ขีอ้มลูในสว่นนี จะไมส่ามารถ login เขา้ระบบฯ ได ้

1. ขอ้มลูพื นฐานหอ้งปฏบิตักิาร 

ช่ือห้องปฏิบัติการ* ............................................... เลขท่ีห้อง* .......................... ชั น* .......อาคาร*.......................................... 

หน่วยงาน (ภาควิชา/หลักสูตร/ ฯลฯ) ......................................... ส่วนงาน (คณะ/วิทยาลัย/ฯลฯ)* ....................................... 

การด าเนนิงานในหอ้งปฏบิตักิาร* (เลอืกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
    ไมม่ีการด าเนินงานเกี่ยวกับสารเคมี สารชีวภาพ หรือรังสี   
    มีการใช้สารเคม ี 
    มีการใช้สารชีวภาพ (biological agents / materials) เช่น จุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (genetically 
modified organisms) กรดนิวคลีอิกชนิดรีคอมบิแนนท์และสังเคราะห์ (recombinant and synthetic nucleic acids) พิษ
จากสัตว์ (animal toxins) พิษชีวภาพ (biological toxins) ตัวอย่างจากคน (เช่น เลือด สารคัดหลั่ง เซลล์ ชิ นเนื อ อวัยวะ 
ศพ) ตัวอย่างจากสัตว์ (เช่น เลือด สารคดัหลั่ง เซลล์ ชิ นเนื อ อวัยวะ ซากสัตว์ ฯลฯ) 
      มีการด าเนินงานเกี่ยวกับรังสี (วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลยีร์ เครื่องก าเนดิรังสี และกากกัมมันตรังสี)  
 

2. หวัหนา้หอ้งปฏบิตักิาร 

ช่ือ-สกุล หัวหน้าห้องปฏิบัติการ*......................................................................................................................................... 

รหัสพนักงาน (ถ้ามี)......................................................Username  CUNET* ................................................................. 

หมายเลขโทรศัพท์ส านักงาน*.................................หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่/ตดิต่อกรณีฉุกเฉิน* .................................... 

อีเมล*................................................................................................................................................................................... 

 



คู่มือการใช้งาน ระบบฐานข้อมูล หอ้งปฏิบัติการ (CU Lab) และคลังกลางเก็บสารเคมี (CU Chem-Store)  | 45 

 

3. เจา้หนา้ทีผู่ร้บัผดิชอบหอ้งปฏบิตักิาร* 

  เป็นบุคคลเดียวกับหัวหน้าห้องปฏิบัติการ (ไม่ต้องกรอกข้อมูลดา้นล่าง) 

  เป็นบุคคลอื่น  

ช่ือ-สกุล เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผิดชอบห้องปฏิบัติการ*...................................................................................................................... 

หมายเลขโทรศัพท์ส านักงาน*.................................หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่/ตดิต่อกรณีฉุกเฉิน* ....................................... 

รหัสพนักงาน (ถ้ามี).......................................................... Username  CUNET* ................................................................. 

อีเมล*...................................................................................................................................................................................... 

 

4. ผูแ้จง้ขอ้มลู       

ช่ือ-สกุล .................................................................................................................................................................................. 

อีเมล..........................................................................................................โทรศัพท.์............................................................... 

วันท่ีแจ้งข้อมูล.......................................................................................................................................................................... 

 

* หมายถงึ เปน็ชอ่งขอ้มลูทีจ่ าเปน็ตอ้งกรอก หากไมม่ขีอ้มลูในสว่นนี จะไมส่ามารถ login เขา้ระบบฯ ได ้

 

กรณุาสง่ขอ้มลูที ่ ดร. ขวญันภสั สรโชต ิ อเีมล Kwannapat.s@chula.ac.th   

ตดิตอ่สอบถามเพิม่เตมิ โทรศพัท ์02 -218 – 5213  

Download แบบฟอรม์ ไดท้ี ่ 

www.shecu.chual.ac.th เมน ู“Download” ---- > แบบส ารวจขอ้มลูหอ้งปฏบิตักิาร (CU Lab form) ---- > “แบบฟอรม์แจง้

ขอ้มลูหอ้งปฏบิตักิาร (ส าหรบั login เขา้ระบบฐานขอ้มลู CU Lab)” 
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แบบฟอร์มแจ้งข้อมลูคลงักลางเกบ็สารเคม ี(ส าหรบั login เขา้ระบบฐานข้อมลู CU Chem-store) 
 

ค าจ ากดัความ 

1. คลังกลางเก็บสารเคมี หมายถึง สถานที่ของส่วนงาน / ส่วนงานย่อย ที่ไม่ได้รวมอยู่ในห้องปฏิบัติการใดห้องปฏิบัติการหนึ่ง 
มีการน าเข้า และให้บริการเบิกจ่ายสารเคมีส าหรับกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ วิเคราะห์ทดสอบ เพื่อ
ใช้ในห้องปฏิบัติการ 
 
2. เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบคลังกลางเก็บสารเคมี หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบ ด้านบริหารจัดการ ด้านความ
เรียบร้อย และด้านความปลอดภัยของคลังกลางเก็บสารเคมี 

 
* หมายถงึ เปน็ชอ่งขอ้มลูทีจ่ าเปน็ตอ้งกรอก หากไมม่ขีอ้มลูในสว่นนี จะไมส่ามารถ login เขา้ระบบฯ ได ้

 

1. คลงักลางเกบ็สารเคม ี 

ส่วนงาน.....................................................................ภาควิชา/หน่วยงาน/ส่วนงานย่อย............................................................. 

ช่ือคลังกลางเก็บสารเคมี*........................................................................................................................................................... 

เลขท่ีห้อง.....................................ชั น*........................................อาคาร/บริเวณ*.......................................................................  

2. ผูร้บัผดิชอบคลงักลางเกบ็สารเคมี 

ช่ือ* (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆโปรดระบุ).............................................................นามสกุล*.......................................................... 

รหัสบุคลากร...........................................................................Username  CUNET* ................................................................. 

โทรศัพท์ส านักงาน*...............................................หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนท่ี/ตดิต่อกรณีฉุกเฉิน*.............................................. 

อีเมล*............................................................................................................................................................................................ 

3. ผูแ้จง้ขอ้มลู       

ช่ือ-สกุล .................................................................................................................................................................................. 

อีเมล..........................................................................................................โทรศัพท.์............................................................... 

วันท่ีแจ้งข้อมูล.......................................................................................................................................................................... 

กรณุาสง่ขอ้มลูที ่ ดร. ขวญันภสั สรโชต ิ อเีมล Kwannapat.s@chula.ac.th   

ตดิตอ่สอบถามเพิม่เตมิ โทรศพัท ์02 -218 – 5213  

Download แบบฟอรม์ ไดท้ี ่ 

www.shecu.chual.ac.th เมน ู“Download” ---- > แบบส ารวจขอ้มลูคลงักลางเกบ็สารเคม ี(CU Chem-store form)  

---- > “แบบฟอรม์แจง้ขอ้มลูคลงักลางเกบ็สารเคม ี(ส าหรบั login เขา้ระบบฐานขอ้มลู CU Chem-store)” 
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แบบฟอร์มแจ้งผูร้บัผดิชอบส ารวจและติดตาม 
ข้อมลูหอ้งปฏบิตัิการ (CU Lab) และคลงักลางเกบ็สารเคม ี(CU Chem-store) ประจ าสว่นงานย่อย 

* หมายถงึ เปน็ชอ่งขอ้มลูทีจ่ าเปน็ตอ้งกรอก หากไมม่ขีอ้มลูในสว่นนี จะไมส่ามารถ login เขา้ระบบได ้

สว่นงานย่อย (ภาควชิา/หลกัสตูร/ ฯลฯ)* ..................................สว่นงาน (คณะ/วทิยาลยั/ฯลฯ)* ................................... 

1. ผูร้บัผดิชอบส ารวจและตดิตามขอ้มลูหอ้งปฏบิตักิาร 

ช่ือ-สกุล *................................................................................................................................................................................ 

รหัสพนักงาน (ถ้ามี)......................................................Username  CUNET* ....................................................................... 

หมายเลขโทรศัพท์ส านักงาน*.................................หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่/ตดิต่อกรณีฉุกเฉิน* ...................................... 

อีเมล*........................................................................................................................................................................................ 

2. ผูร้บัผดิชอบส ารวจและตดิตามขอ้มลูคลงักลางเกบ็สารเคม ี

 ส่วนงานย่อยไมม่ีคลังกลางเกบ็สารเคมี (ไมต่้องกรอกข้อมูลด้านล่าง) 

 เป็นบุคคลเดียวกับผู้รับผิดชอบส ารวจและติดตามข้อมูลห้องปฏบิัติการ (CU Lab) (ไม่ต้องกรอกข้อมูลด้านล่าง) 

  เป็นบุคคลอื่น  

ช่ือ-สกุล *.................................................................................................................................................................................. 

หมายเลขโทรศัพท์ส านักงาน*.................................หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนท่ี/ตดิต่อกรณีฉุกเฉิน* ....................................... 

รหัสพนักงาน (ถ้ามี).......................................................... Username  CUNET* ................................................................. 

อีเมล*...................................................................................................................................................................................... 

3. ผูแ้จง้ขอ้มลู       

ช่ือ-สกุล .................................................................................................................................................................................. 

อีเมล..........................................................................................................โทรศัพท.์............................................................... 

วันท่ีแจ้งข้อมูล.......................................................................................................................................................................... 

สง่ขอ้มลูไดท้ี ่ 

1. ผูร้บัผดิชอบประจ าสว่น/คณะของทา่น หรอื  

2. ศนูยค์วามปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม (ศปอส.) ที่อเีมล Kwannapat.s@chula.ac.th   

ตดิตอ่สอบถามเพิม่เตมิ ดร. ขวญันภสั สรโชต ิโทรศพัท ์02 -218 – 5213  

Download แบบฟอรม์ ไดท้ี ่www.shecu.chual.ac.th เมน ู“คปอ.สว่นงาน” ---- > การส ารวจขอ้มลูหอ้งปฏบิตักิาร และ

คลงักลางเกบ็สารเคม ี ---- > “แบบฟอรม์แจง้ผูร้บัผดิชอบส ารวจและตดิตาม 

ขอ้มลูหอ้งปฏบิตักิาร (CU Lab) และคลงักลางเกบ็สารเคม ี(CU Chem-store) ประจ าสว่นงานยอ่ย” 
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แบบฟอร์มแจ้งข้อมลูผูร้ับผดิชอบตดิตามข้อมลูความปลอดภยัประจ าสว่นงาน 
 
ส่วนงาน (คณะ/สถาบัน/ศูนย์) ........................................................................................................................................... 
 
1. ผูร้บัผดิชอบตดิตามขอ้มลูระบบการจดัการสารเคมแีละของเสยี (ChemTrack&WasteTrack)  
 
ล าดบั ชื่อ-สกลุ CUNET 

Username 
อเีมล โทรศพัท ์

     
     
     

 
2. ผูร้บัผดิชอบตดิตามขอ้มลูระบบฐานขอ้มลูหอ้งปฏบิตักิาร (CU Lab) และคลงักลางเกบ็สารเคม ี(CU Chem-store) 
 
ล าดบั ชื่อ-สกลุ CUNET 

Username 
อเีมล โทรศพัท ์

     
     
     

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

ลงชื่อ ......................................................... 
ประธาน คปอ./หวัหนา้สว่นงาน 

วนัที ่............................................................. 

ลงชื่อ ......................................................... 
ผูร้ายงาน ( .......................................................................) 

วนัที ่............................................................. 
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