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1. บทนํา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นศูนย์รวมห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และเป็นหน่วยงานหลักที่สนับสนุนห้องปฏิบัติการและเครื่องมือสําหรับภารกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาชีพ ของมหาวิทยาลัยตามปรัชญา “รวมบริการ ประสานภารกิจ”
ในปี พ.ศ. 2556 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเป็นประธาน ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการด้าน
วิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน เมื่อวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556 อาคารดังกล่าวเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น
สามารถรองรับกิจกรรมเชิงปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างให้การจัดบริการห้องปฏิบัติการมีการ
พัฒ นา สร้ า งสรรค์ สู่ ค วามเป็น เลิ ศ จรรโลงความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการและวิ ช าชีพ ตามเป้ า ประสงค์ ห ลั ก ของ
มหาวิทยาลัยที่พยายามจะผลักดันและส่งเสริมให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยดําเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยตามที่กําหนดไว้
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556 ที่ศูนย์เครื่องมือฯ ได้จัดทําขึ้น เพื่อรวบรวมผลการ
ดําเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของศูนย์เครื่องมือฯ รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลอันมีประโยชน์ เพื่อให้มหาวิทยาลัย
และผู้สนใจได้รับทราบ สามารถนําไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ในการวางแนวทางการ
บริหารงานในการกํากับดูแลให้เป็นองค์การที่ดี และสู่ความเป็นเลิศต่อไป

(อาจารย์ ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์)
ผู้อํานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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2. ประวัติศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 รัฐบาลมี นโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาคและ ชนบท ให้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น ใน พ.ศ. 2523 ทบวงมหาวิทยาลัยจึง เสนอให้รัฐบาล
จัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม่ในส่วนภูมิภาค 5 แห่ง
ต่อมารัฐบาล พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน
2531 มี ม ติ ใ ห้ แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จั ด ตั้ ง
“มหาวิทยาลัยสุรนารี ” ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร . วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นประธาน
คณะกรรมการฯ ได้จัดทําโครงการ จัดตั้งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีเสนอต่อรัฐบาล พร้อมทั้งเสนอร่าง
พระรา ชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ต่ อ สภา
ผู้แทนราษฎรในสมัยประชุม พ.ศ. 2532
เ มื่ อ วั น ที่ 27 ก ร ก ฎ า ค ม 2533
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยใน พระราชบัญญัติดังกล่าว และได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนั ที่ 30 กรกฎาคม 2533 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้ถือเอาวันที่ 27 กรกฎาคม
2533 เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ศู น ย์ เ ครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (The Center for Scientific and Technological
Equipment) ได้ถูกจัดตั้งขึ้น โดยการระบุในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้เป็นหน่วยงานในระยะ
เริ่มแรกของมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าสํานักวิชา ศูนย์ สถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้กําหนดนโยบายให้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการ
ดํ า เนิ น การภายใต้ ห ลั ก การบริ ห ารจั ด การแบบ
“ร ว ม บ ริ ก า ร ป ร ะ ส า น ภ า ร กิ จ ” (Centralized
Service, Shared Mission) เ พื่ อ เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น
สนั บ สนุ น วิ ช าการอั น เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด บริ ก าร
ห้องปฏิบัติการ เพื่อรองรับด้านการสอนภาคปฏิบัติการ
สนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาของคณาจารย์ และ
บริ ก ารวิ ช าชี พ ให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานภายในและภายนอก
มหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ภาครั ฐ และ เอกชน รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ
ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
ศูนย์เครื่องมือฯ ได้เริ่มดําเนินการนับตั้งแต่วันที่พนักงานรุ่นแรกจํานวน 4 คน ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานในวันที่
2 พฤศจิกายน 2535 ปฏิบัติงานที่อาคารแหลมทอง กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่ทําการชั่วคราว แล้วย้ายมาเปิดดําเนินการ ณ
ที่ตั้งปัจจุบัน ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 โดยมี รศ. วิรุฬห์ มังคละวิรัช เป็นผู้อํานวยการศูนย์เครื่องมือฯ ท่าน
แรก พร้อมกับที่บุคลากรรุ่นต่อ ๆ มา ได้เริ่มเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อร่วมพัฒนาห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่จะรองรับ
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การดําเนินการห้องปฏิบัติการตามหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ โครงการ
ปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการ โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ การ
เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ การเตรียมพื้นที่เพื่อขยายห้องปฏิบัติการสําหรับสํานักวิชาต่างๆ การวางแผน
อัตรากําลัง การปรับปรุงโครงสร้างสายงาน การจัดสรรที่พักพนักงาน ฯลฯ เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสามารถ
เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกได้โดยราบรื่นในที่สุด โดยในปีการศึกษา 2536 ได้เริ่มให้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน และเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ และ เทคโนโลยีการเกษตร และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ในปีถัดมา โดยในระยะเริ่มต้นนี้ ศูนย์เครื่องมือฯ มีอาคารปฏิบัติการคือ อาคารเครื่องมือ 1-6
พ.ศ. 2542 ศูนย์เครื่องมือฯ ได้ขยายขอบข่ายการให้บริการวิชาชีพ และจัดตั้งห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้นเพื่อ
รองรับการขยายตัวของการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์
พ.ศ. 2543 ศูนย์เครื่องมือฯ ได้รับงบประมาณจากโครงการเงินกู้ธนาคารโลก (World Bank) เพื่อจัดหา
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์สําหรับการเรียนการสอนเพิ่มเติม
พ.ศ. 2546 ศูนย์เครื่องมือฯ เริ่มโครงการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ มีการขยายพื้นที่เพิ่ม คืออาคาร
เครื่องมือ 7 และ อาคารเครื่องมือ 8 รวมทั้งได้รับงบประมาณสําหรับก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
บรมราชินีนาถ (อาคารเครื่องมือ 9)
พ.ศ. 2549 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ(อาคารเครื่องมือ 9) เปิดดําเนินการรองรับ
การเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตร์ชั้นปรีคลีนิค และได้รับงบประมาณสําหรับก่อสร้างอาคารเครื่องมือ 10
พ.ศ. 2551 ศูนย์เครื่องมือฯ ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตราฐานระบบคุณภาพ
ISO 17025 เป็นครั้งแรกในขอบข่ายของการวิเคราะห์น้ํา
พ.ศ. 2554 ศูนย์เครื่องมือฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน (DPL) สําหรับการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งครุภัณฑ์เครื่องมือวิเคราะห์
พ.ศ. 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเป็นประธานในพิธี
วางศิลาฤกษ์อาคารเครื่องมือ 11
ปัจ จุ บั น ศูน ย์ เ ครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี มี พ นั ก งาน 145 คน ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ดู แ ล
รั ก ษาและให้ บ ริ ก ารเครื่ อ งมื อ กว่ า 19,000 รายการ
อาคารปฏิบัติการ 10 อาคาร ห้องปฏิบัติการกว่า 300
ห้ อ ง รวมพื้ น ที่ ใ ช้ ส อยมากกว่ า 95,000 ตารางเมตร
สามารถรองรั บ ภารกิ จ การเรี ย น การสอน การวิ จั ย
ให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา คณาจารย์ นั ก วิ จั ย สํ า นั ก วิ ช า
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีสังคม แพทย์ศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และ
ผู้รับบริการภายนอกได้มากกว่า 19,000 รายต่อปี
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ใน
ส่ ว นของการวิ เ คราะห์แ ละทดสอบ 15 รายการ และได้มี ก ารขยายขอบข่า ยการให้ บ ริก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อง ซึ่ง ได้
ดําเนินการภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการศูนย์เครื่องมือฯ ดังนี้
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รองศาสตราจารย์วิรุฬห์ มังคละวิรัช
(หัวหน้าโครงการพัฒนาศูนย์เครื่องมือฯ)
(2536-2539)

รองศาสตราจารย์นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขําพิศ
(2540-2543)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ อุสาหะ
(2544-2547)

อาจารย์ ดร.ณรงค์ อัครพัฒนากูล
(2548-2551 และ 2552-2555)

อาจารย์ ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์
(2556-ปัจจุบัน)
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3. หน้าที่และภารกิจ
ปณิธาน

เป็นศูนย์รวมห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มุ่งเสริมขีดความสามารถ
ในการจัด บริการวิช าการที่มีคุณประโยชน์ ต่อบุค คลและสังคม ดํา รงความเป็น เลิศ ในภารกิจ
พัฒนาคุณภาพการบริการอย่างมีมาตรฐาน เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์
นิยามวิสัยทัศน์

“เป็นศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นเลิศ”
การเป็นศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นเลิศ หมายถึง การดําเนินภารกิจด้านการ
จัดบริการห้องการปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในกลุ่มบริการเดียวกัน
รวมทั้งมีความสามารถเด่นชัดในการสร้างมาตรฐานการทํางานที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างและธํารงไว้ใน
ความสามารถในการให้บริการที่ดี มีศักดิ์ศรีและจริยธรรมสูง สําหรับการเป็นที่พึ่งของสังคมด้าน
ห้อ งปฏิบัติการและเครื่อ งมือ ที่ส อดคล้องตามความต้องการของการพัฒ นาภูมิภาคให้ไ ด้รับ
ประโยชน์และให้การยอมรับสูง

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการจัดบริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีขีดความสามารถที่ได้
มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการสูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

พันธกิจ

ศูน ย์เ ครื่องมือฯ จัด บริก ารวิช าการด้า นการสอนปฏิบัติการวิจั ยและพัฒ นาและผลิตอุป กรณ์
ต้นแบบและบริการวิชาชีพ อันเกี่ยวเนื่องกับห้องปฏิบัติการทดลอง ทดสอบเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จําเป็นต่อการดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามหลัก
“รวม
บริการ ประสานภารกิจ” เพื่อให้เกิดการร่วมใช้ทรัพยากรและความชํานาญการร่วมกัน โดยมี
ขอบเขตภารกิจที่ครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. งานบริหารและจัดการเพื่อประสานภารกิจให้หน่วยงานภายในศูนย์เครื่องมือฯสามารถนํา
นโยบายของมหาวิทยาลัยที่กําหนดนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการ
“รวมบริการ ประสานภารกิจ”
2. งานพัฒนาห้องปฏิบัติการให้สามารถรองรับและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และ
บริการวิชาชีพ
3. งานพัฒนาการผลิตอุปกรณ์ต้นแบบเพื่อการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาชีพ
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ภารกิจ

ศูนย์เครื่องมือฯ มีขอบข่ายภารกิจที่ครอบคลุมในเรื่อง ดังนี้
รองรับการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติการ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และการบริการวิชาชีพทุก
สาขาวิชา ด้วยการจัดบริการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือรองรับ ให้บริการการทดลอง วิเคราะห์
ทดสอบด้วยเครื่องมือ และสร้างเครื่องมือหรือประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จําเป็น บํารุงรักษาเครื่องมือ
ที่ ใ ช้ ใ นการเรี ย นการสอนและการวิ จั ย รวมทั้ ง เครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห์ ใ ห้ ส ามารถใช้ ง านได้ อ ยู่ เ สมอ
ให้บริการวิ ชาชีพ แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การ
วิเคราะห์ทดสอบด้วยเครื่องมือและพัฒนาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ร่วมมือกับสํานักวิชาต่าง ๆ การ
พัฒนาบุคลากรเพิ่มระดับความรู้และประสบการณ์ให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ทั้งภาครัฐและเอกชน ฯลฯ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ค่านิยมร่วม

รากฐานแห่งความสําเร็จตามภารกิจข้างต้นเกิดจากค่านิยมพื้นฐาน คือ
− ยึดมั่นการทํางานด้วยเหตุผล ตรงไปตรงมา รักษาประโยชน์ส่วนรวม
− มุ่งที่จะให้บริการที่ดีที่สุดและตรงกับความต้องการอย่างมืออาชีพที่ดี
− มุ่งที่จะวัดผลการดําเนินงานจากการตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง
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4. แผนภูมิองค์การศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงสร้างองค์การตามกลุ่มลักษณะงานที่ให้บริการ ซึ่งแบ่งได้
3 ลักษณะงาน คือ
1. งานสนับสนุนการจัดบริการห้องปฏิบัติการ
2. งานจัดบริการห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา
3. งานจัดบริการห้องปฏิบัติการเพื่อบริการวิชาชีพ
จากลั ก ษณะงานของศู น ย์ เครื่อ งมือ ฯ ได้แ บ่ ง ส่ ว นงานภายในศู น ย์เ ครื่อ งมื อ ฯ ออกเป็น ฝ่ า ย 9 ฝ่ า ย
ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและสํานักงานบริหารห้องปฏิบัติการ (ฝบป.)
ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ (ฝพน.)
ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ (ฝวค.)
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคม (ฝวท.)
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 1 (ฝวศ. 1)
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2 (ฝวศ. 2)
ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร (ฝทก.)
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ฝวส.)
ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา (ฝสป.)
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4.1 แผนภูมิองค์กรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงสร้ างสายงานศูนย์ เครืองมือวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(ปี 2550-ปั จจุบัน)
คณะกรรมการประจําศูนย์ เครื องมื อฯ
ผู้อํานวยการศูนย์ เครืองมือวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ฝ่ ายวิเคราะห์ ด้วยเครืองมือ

งานทดสอบทางกายภาพ
และจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
งานวิเคราะห์ทางเคมี
และชีวเคมี
งานวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
งานวิเคราะห์นํา

รองผู้อํานวยการศูนย์ เครื องมือฯ
สายงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

รองผู้อํานวยการศูน ย์ เครืองมือฯ
สายงานวิศวกรรมศาสตร์ และสนับสนุน

หัวหน้ ากลุ่มงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

หัวหน้ ากลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์ และสนับสนุน

ฝ่ ายห้ องปฏิบัต ิการ
เทคโนโลยีการเกษตร
งานกลุ่มห้องปฏิบัติก ารเทคโนโลยี
การผลิตพืช
งานกลุ่มห้องปฏิบัติก ารเทคโนโลยี
การผลิตสัตว์
งานกลุ่มห้องปฏิบัติก ารเทคโนโลยี
อาหาร
งานกลุ่มห้องปฏิบัติก ารเทคโนโลยี
ชีวภาพ

ฝ่ ายห้ องปฏิบัต ิการวิทยา
ศาสตร์ และเทคโนโลยีส ังคม

งานกลุ่มห้องปฏิบัติก ารฟิ สิกส์
งานกลุ่มห้องปฏิบัติก ารเคมี
งานกลุ่มห้องปฏิบัติก ารชีว วิทยา
งานกลุ่มห้องปฏิบัติก ารชีว เคมี
งานกลุ่มห้องปฏิบัติก ารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการรับรู้ จากระยะไกล
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ฝ่ ายห้ องปฏิบัต ิการ
วิทยาศาสตร์ สุขภาพ
งานกลุ่มห้องปฏิบัติก าร
ทางการแพทย์ 1
งานกลุ่มห้องปฏิบัติก าร
ทางการแพทย์ 2
งานกลุ่มห้องปฏิบัติก าร
อนามัยสิงแวดล้อ ม
งานกลุ่มห้องปฏิบัติก าร
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
งานสัตว์ทดลอง

ฝ่ ายสนับสนุ นโครงการวิจัย
และประสานงานบัณฑิต ศึกษา
งานตรวจติดตาม
เครื องมือวิทยาศาสตร์
งานตรวจติดตามการใช้ เ ครืองมือ
วัสดุและการให้ บริ การสนับสนุน

ฝ่ ายห้ องปฏิบัต ิการ
วิศวกรรม 1

ฝ่ ายห้ องปฏิบัต ิการ
วิศวกรรม 2

งานกลุ่มห้องปฏิบัติก ารวิศวกรรม
เครื องกล ยานยนต์ อากาศยาน และ
วิศวกรรมเกษตร
งานกลุ่มห้องปฏิบัติก าร
วิศวกรรมการผลิต

งานกลุ่มห้องปฏิบัติก ารวิศวกรรม
เคมี สิงแวดล้ อมและพอลิเมอร์
งานกลุ่มห้องปฏิบัติก าร
เทคโนโลยีธรณีและเซรามิก
งานกลุ่มห้องปฏิบัติก ารวิศวกรรม
โลหการและกระบวนการผลิต
งานกลุ่มห้องปฏิบัติก ารเครื องจัก รกล
พืนฐานและวิศวกรรมอุตสาหการ
งานกลุ่มห้องปฏิบัติก ารวิศวกรรม
โยธาและขนส่ง

งานกลุ่มห้องปฏิบัติก าร
วิศวกรรมไฟฟ้ า
งานกลุ่มห้องปฏิบัติก ารวิศวกรรม
โทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
งานกลุ่มห้องปฏิบัติก าร
แมคคาโทรนิก ส์

ฝ่ ายพัฒนาเครื องมือ และปรับปรุ ง
ห้ องปฏิบัติการ
งานพัฒนาเครืองมือ
และสิงประดิษฐ์
งานปรับ ปรุ งและบริการงาน
ระบบห้ องปฏิบัติการ

ฝ่ ายบริ หารงานทัวไปและ
สํานัก งานบริ หารห้องปฏิบัติการ

งานธุรการและบริหารทัวไป
งานงบประมาณและการเงิน

งานโรงเครื องมือกล

งานจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์

งานซ่อมบํารุงเครื องมื อ

งานคลังสารเคมี

งานห้ อ งปฏิบัติการ
สอบเทียบเครื องมือ
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4.2 หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ฝ่ า ยบริ ห ารงานทั่ ว ไป และสํ า นั ก งานบริ ห ารห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
มีหน้าที่ ประสานนโยบายทุกๆด้านที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภารกิจใน
ด้านการบริหารและบริการงานธุรการ งานอํานวยการด้านบริหาร
เพื่อให้ฝ่ายต่างๆ นํานโยบาย นํานโยบายที่กําหนดไปสู่การปฏิบัติ
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยยึ ด หลั ก การ “รวมบริ ก าร ประสาน
ภารกิจ” ให้มีคุณภาพการให้บริการสูงสุด
• ฝ่ า ยพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ และปรั บ ปรุ ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร มี ห น้ า ที่
สนับสนุ นความก้าวหน้า ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ด้ว ยการสร้า งพัฒ นาเครื่อ งมือ อุป กรณ์ การจัด การบริก ารซ่อ ม
บํารุงรักษาพื้นฐานเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอุปกรณ์พิเศษที่ไม่อาจจัดหาได้จากแหล่งจําหน่ายทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อรองรับการดําเนินภารกิจของศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ มีหน้าที่ บริหารจัดการบริการและ
พัฒนาความสามารถของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์หรือทดสอบเพื่อ
สนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และบริการวิชาชีพด้วยการ
ให้บริการการวิเคราะห์หรือทดสอบด้วยเครื่องมือ เช่น SEM ,TEM,
AAS , GC,UV–VIS–NIR,HPLC,FT-IR , FT-NMR, XRD,SCD,XRF
CS,CHNS ,CNS และ ICP-MS เป็นต้น
• ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคม มีหน้าที่
บริหารจัดการห้องปฏิบัติการ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมีวิเคราะห์
เลเซอร์ แ ละโฟตอนนิ ก ส์ คณิ ต ศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ การรั บ รู้ จ าก
ระยะไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ ภาษาต่างประเทศ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ การวิจัยต่างๆ และ
บริการวิชาชีพในด้านต่างๆ
• ฝ่ า ยห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ศ วกรรม 1 มี ห น้ า ที่ บริ ห ารจั ด การ
ห้องปฏิบัติการ เครื่องกล เกษตร ไฟฟ้า การผลิต ยานยนต์ การบิน
โทรคมนาคม คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน
ภาคปฏิบัติการ การวิจัย และบริการวิชาชีพในด้านต่างๆ
• ฝ่ า ยห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ศ วกรรม 2 มี ห น้ า ที่ บริ ห ารจั ด การ
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี สิ่งแวดล้อม ธรณี เซรามิก โลหการ
พอลิเมอร์ โยธา ขนส่ง อุตสาหการ และวิศวกรรมพื้นฐาน เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ งานวิจัย และบริการ
วิชาชีพในด้านต่างๆ
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• ฝ่ายห้อ งปฏิบั ติการเทคโนโลยีการเกษตร มีหน้า ที่ บริหาร
จัดการห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีการผลิตพืช การผลิตสัตว์
ชีวภาพและเทคโนโลยีอาหาร เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติการ การวิจัย และบริการวิชาชีพในด้านต่างๆ
• ฝ่ า ยห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ มี ห น้า ที่ บริ ห าร
จั ด การห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ปรี ค ลิ นิ ก กายวิ ภ าคศาสตร์ แ ละ
สรีรวิทยา อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า แพทย์ พยาบาล และอาคาร
สัตว์ทดลอง เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ
การวิจัย และบริการวิชาชีพในด้านต่างๆ
• ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา มี
หน้าที่ ประสานนโยบายทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย
และประสานงานบัณฑิตศึกษาของ คณาจารย์ บัณฑิตศึกษา
บุ ค ลากร และหน่ ว ยงานต่ า งๆ รวมทั้ ง ภารกิ จ ในด้ า นการ
อํ า นวยการให้ น โยบายและ/หรื อ โครงการวิ จั ย ฯที่ กํ า หนด
สามารถนํ า ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
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5. ทําเนียบผู้บริหาร
5.1 คณะกรรมการประจําศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะกรรมการประจําศูนย์เครื่องมือฯ เป็นคณะผู้บริหารสูงสุดมีบทบาทหน้าที่ คือกําหนดนโยบายและ
แผนการดําเนินงานของศูนย์เครื่องมือฯ ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาหาแนวทางการประสานภารกิจให้
คําปรึกษาแก่ผู้อํานวยการศูนย์เครื่องมือฯ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบจากสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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1.อธิการบดี (ศ.ดร.ประสาท สืบค้า)
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
2.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม (ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจํานงค์)
3.ผู้แทนสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ (ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ)
กรรมการ
4.ผู้แทนสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม (ผศ.ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ)
กรรมการ
5.ผู้แทนสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ผศ.ดร.โชคชัย วนภู)
กรรมการ
6.ผู้แทนสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร ชํานิประศาสน์)
กรรมการ
7.ผู้แทนสํานักวิชาแพทยศาสตร์ (ศ.เกียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช วรรณพฤกษ์)
กรรมการ
8.ผู้แทนสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ (อ.ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย)
กรรมการ
9.ผู้แทนศูนย์กิจการนานาชาติ (Prof. Dr. Yupeng Yan)
กรรมการ
กรรมการ
10.ผู้แทนศูนย์คอมพิวเตอร์ (รศ.ดร. อาทิตย์ ศรีแก้ว)
11.ผู้แทนศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (อ.ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง)
กรรมการ
12.ผู้แทนศูนย์บริการการศึกษา (รศ.สพญ.ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์)
กรรมการ
13.ผู้แทนสถาบันวิจัยและพัฒนา (รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา)
กรรมการ
14.ผู้แทนเทคโนธานี (ผศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา)
กรรมการ
15.ผู้แทนศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (อ.ดร.ธรา อั่งสกุล)
กรรมการ
16.ผู้แทนศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (ผศ.ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร)
กรรมการ
17.ผู้อํานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์) กรรมการและเลขานุการ
18.รองผู้อํานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(อ.ดร.ฉัตรเพชร ยศพล)
19.รองผู้อํานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(ผศ.นสพ.ดร. ภคนิจ คุปพิทยานันท์)
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5.2 คณะผู้บริหารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

อาจารย์ ดร.สาโรช รุจิวรรธน์
อาจารย์ ดร.ฉัตรเพชร ยศพล
ผศ.นสพ.ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์
นายอาวุธ อินทรชื่น
นายสาทิพย์ จุไรรัตน์พร
นางสาวศรีสุดา แก้วคุ้มภัย
นายอุดมวิทย์ มณีวรรณ
นางบุณฑริกา มีมา
นายชัยวัฒน์ คงมั่นกลาง
นายประพล จาระตะคุ
นายติงศักดิ์ เหลืองเจริญทิพย์
นางสาวนวลปรางค์ อุทัยดา
นางสาวกรวรรณ รัตนไชย
นางกีรติกร เรืองศรี

ผู้อํานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองผู้อํานวยการศูนย์เครื่องมือฯ(สายงานวิศวกรรมศาสตร์และสนับสนุน)
รองผู้อํานวยการศูนย์เครื่องมือฯ(สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และสนับสนุน
หัวหน้ากลุ่มงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและสํานักงานบริหารห้องปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคม
หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 1
หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2
หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจยั และบัณฑิตศึกษา
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6. กิจกรรมในรอบปีงบประมาณ 2556
สามารถนําเสนอโดยสรุปได้ดังนี้
6.1 การให้บริการการเรียน การสอน ระดับปริญญาตรี ปีงบประมาณ 2556

ฝ่าย

ฝวท.
ฝวศ.1
ฝวศ.2
ฝทก.
ฝวส.
ฝพน.
รวม

จํานวน จํานวน พ.ท.ห้อง ความจุ จํานวนวิชา จํานวนบท
สาขาวิชา ห้อง (ตรม.) ห้อง /ปี(ไม่ซ้ํา) ปฏิบัติการ

จํานวน
นักศึกษาต่อภาค

จํานวนวิชาต่อภาค

T/W
(ครั้ง/สัปดาห์)

T/Y
(ครั้ง/ปี)

1

2

3

1

2

3

1

2

3

64

47

7,583

739

66

260

28

29

25

5,113

4,139

3,130

69

65

75

15
38

6
62

1,104
7,113

240
946

16
129

245
600

5
40

15
44

15
46

421
1,617

776
1,590

729 612 936 756 1,836
1,627 3,056 2,664 2,679 13,234

3
10

17
18

4,384
2,900

200
676

54
41

664
501

16
11

22
19

24
13

633
980
832
8,661 12,038 8,123

4
134

1
151

384
50
23,468 2,851

306

2,270

25
32
35
92
100 129 123 16,470 19,555 14,476 3,915 3,937 3,703 23,053

ANNUAL REPORT 2556/Rev.No.0/28/03/2556

56
122

71
201

72
121

1,672

2,127
4,092
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6.2 การให้บริการการเรียน การสอน และการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2556
ฝ่าย
ฝวท.
ฝวศ. 1
ฝวศ. 2
ฝทก.
ฝวส.
รวม

จํานวน
สาขาวิชา
27
1
27
29
4
88

จํานวน จํานวนวิชา/ปี จํานวนวิชาต่อภาค
ห้อง
(ไม่ซ้ํา)
1
2
3
76
3
25
29
5
138

51
1
20
136
4
212

38
1
14
92
23
168

37 31
1
1
12 13
86 81
27 67
163 193

** ฝทก. จํานวนวิชา/ปี รวมโครงงานวิจัย 71 โครงการ
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จํานวน
นักศึกษาต่อภาค
1

2

156
83
105
247
23
614

156
83
103
240
29
611

3

T/W
(ครั้ง/สัปดาห์)
1

2

3

T/Y
(ครั้ง/ปี)

127 99
96 100 3,540
83 864 864 864 2,592
103 44,252 44,109 44,131 132,495
213 1,184 1,121 1,098 45,168
185 254 254 254
762
711 46,653 46,444 46,447 184,557
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6.3 การให้บริการวิชาชีพ
a) สถิติแสดงจํานวนครั้งการให้บริการวิชาชีพ โดยจําแนกตามประเภทของผู้ขอรับบริการ
จํานวนครั้งที่ให้บริการ

ประเภทผู้ขอรับบริการ

2553

2554

2555

2556

• ภาคเอกชน

648

418

824

875

• ภาครัฐ

402

665

452

418

• บุคคลทั่วไป
ข. หน่วยงานภายใน

413

549

587

804

• งานการเรียนการสอน

876

759

1,005

1,385

• งานวิจัย

416

418

575

315

• บริการวิชาชีพ
จํานวนรวม

121

217

198

154

3,026

3,641

3,951

ก. หน่วยงานภายนอก

2,876
หมายเหตุ : ข้อมูลอ้างอิงตามปีงบประมาณและใบขอรับบริการ
1000
800

2553

600

2554

400

2555

200

2556

0
·

ภาคเอกชน

·

ภาครัฐ

·

บุคคลทั่วไป

แผนภูมิแสดงการให้บริการวิชาชีพแก่หน่วยงานภายนอก
1500
2553

1000

2554

500

2555

0
·

งานการเรียนการ
สอน

·

งานวิจัย

·

บริการวิชาชีพ

แผนภูมิแสดงการให้บริการวิชาชีพแก่หน่วยงานภายใน
ANNUAL REPORT 2556/Rev.No.0/28/03/2556

2556
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b) สถิติแสดงรายได้จากการบริการวิชาชีพ โดยจําแนกตามประเภทของผู้ขอรับบริการ
ตารางแสดงรายได้จากการบริการวิชาชีพจากหน่วยงานภายใน

2554

ประเภทผู้ขอรับบริการ

มูลค่า
ที่ให้บริการ

รายได้

จํานวนรายได้ (บาท)
2555
มูลค่า
รายได้
ที่ให้บริการ

2556
รายได้

มูลค่า
ที่ให้บริการ

งานการเรียนการสอน

453,827.75 1,977,160.75

628,490.50 2,612,407.50

715,907.00 4,125,559.00

งานวิจัย

816,504.25 2,741,530.00

703,119.00 2,042,319.50

562,803.00 1,492,439.14

บริการวิชาชีพ

887,838.50 1,451,696.68

833,194.25 1,464,103.25

798,059.75 1,090,608.75

จํานวนรวม 2,158,170.50 6,170,387.43 2,164,803.75 6,118,830.25 2,076,769.75 6,708,606.89
หมายเหตุ : ข้อมูลอ้างอิงตามปีงบประมาณและใบเสร็จรับเงิน

4,500,000.00
4,000,000.00
3,500,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
0.00

งานการเรียนการสอน
งานวิจัย
บริการวิชาชีพ
ที่ให้บริการ
รายได้

ที่ให้บริการ

มูลค่า

รายได้

2554

มูลค่า
2555

ที่ให้บริการ
รายได้

มูลค่า
2556

จํานวนรายได้ (บาท)

แผนภูมิแสดงรายได้จากการบริการวิชาชีพจากหน่วยงานภายใน
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ตารางแสดงรายได้จากการบริการวิชาชีพจากหน่วยงานภายนอก
จํานวนรายได้ (บาท)
2555
มูลค่า
รายได้
ที่ให้บริการ

2554

ประเภทผู้ขอรับบริการ

มูลค่า
ที่ให้บริการ

รายได้

2556
รายได้

มูลค่า
ที่ให้บริการ

ภาคเอกชน

1,302,478.25

1,302,478.25 1,654,408.75 1,655,112.25 2,050,539.25

2,047,042.75

ภาครัฐ

1,447,844.25

1,922,876.50 1,138,285.50 1,464,605.00

975,825.75

1,228,972.75

725,513.50 1,515,224.75

1,513,664.75

บุคคลทั่วไป

533,291.25

จํานวนรวม

3,283,613.75

533,291.25

724,143.50

3,758,646.00 3,516,837.75 3,845,230.75 4,541,589.75 4,789,680.25

หมายเหตุ : ข้อมูลอ้างอิงตามปีงบประมาณและใบเสร็จรับเงิน

2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00

ภาคเอกชน
ภาครัฐ

500,000.00

บุคคลทั่วไป
0.00
ที่ให้บริการ
รายได้

มูลค่า
2554

ที่ให้บริการ
รายได้

มูลค่า
2555

ที่ให้บริการ
รายได้

มูลค่า
2556

จํานวนรายได้ (บาท)

แผนภูมิแสดงรายได้จากการบริการวิชาชีพจากหน่วยงานภายนอก
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c) สถิติแสดงรายได้จากการบริการวิชาชีพ โดยจําแนกตามประเภทของผู้ให้บริการ
จํานวนรายได้ (บาท)
2555

2554

ประเภทผู้ให้บริการ

มูลค่า
ที่ให้บริการ

รายได้

งานคลังสารเคมี
ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุง
ห้องปฏิบตั ิการ
ฝ่ายวิเคราะห์ดว้ ยเครื่องมือ
ฝ่ายห้องปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสังคม
ฝ่ายห้องปฏิบัตกิ ารวิศวกรรม 1
ฝ่ายห้องปฏิบัตกิ ารวิศวกรรม 2
ฝ่ายห้องปฏิบัตกิ ารเทคโนโลยีการเกษตร
ฝ่ายห้องปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จํานวนรวม

มูลค่า
ที่ให้บริการ

รายได้

2556
รายได้

มูลค่า
ที่ให้บริการ

450,433.75

519,954.82

580,874.25

678,427.00

553,572.00

655,121.39

3,000.00

3,000.00

445.00

445.00

24,650.00

27,355.00

3,776,811.25

7,423,718.00

3,565,880.25

7,087,236.50

4,743,678.00

8,940,436.25

763,336.00

1,356,522.61

767,811.50

1,299,187.50

828,002.00

1,308,742.00

41,900.00

51,650.00

9,900.00

14,400.00

26,669.00

37,281.50

65,790.00

78,020.00

341,284.50

348,609.00

191,240.00

205,540.00

227,148.75

370,960.00

192,045.00

297,045.00

130,720.00

198,185.00

113,364.50

125,208.00

223,401.00

238,711.00

119,828.50

125,626.00

5,441,784.25 9,929,033.43

5,681,641.50

9,964,061.00 6,618,359.50 11,498,287.14

9,000,000.00
8,000,000.00
7,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00

งานคลังสารเคมี

4,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00

ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ

1,000,000.00

ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ

0.00
ที่ให้บริการ
รายได้

มูลค่า

ที่ให้บริการ
รายได้

2554

มูลค่า
2555

ที่ให้บริการ
รายได้

มูลค่า
2556

จํานวนรายได้ (บาท)

แผนภูมิแสดงรายได้รวมจากการบริการวิชาชีพ
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d) สถิติแสดงรายได้จากการบริการวิชาชีพ โดยจําแนกตามประเภทการให้บริการ

ประเภทการให้บริการ

จํานวนรายได้ (บาท)
2555

2554
มูลค่า
ที่ให้บริการ

1. บริการการใช้เครื่องมือ/ห้องปฏิบัติการ
2. วิเคราะห์ธาตุและสารประกอบ

มูลค่า
ที่รับจริง
783,682.00

2556

1,394,325.61

มูลค่า
ที่รับจริง
759,817.50

มูลค่า
ที่ให้บริการ
1,293,638.50

มูลค่า
ที่รับจริง
853,030.00

มูลค่า
ที่ให้บริการ
1,541,960.00

1,343,437.00

3,325,309.00

1,368,680.75

3,565,716.50

2,119,557.25

4,742,109.00

3. ทดสอบด้วยเครื่องจุลทรรศน์อิเลกตรอน

216,102.00

636,336.00

337,624.00

1,106,110.00

340,574.50

1,051,004.00

4. ทดสอบทางกายภาพ
5. วิเคราะห์น้ําทางกายภาพและเคมี
6. วิเคราะห์น้ําทางจุลชีววิทยา
7. ทดสอบวัสดุ
8. วิเคราะห์ทางการเกษตร

449,032.00

779,320.00

60,603.00

328,345.00

209,265.50

681,145.00

1,335,402.50

1,631,040.00

1,376,377.50

1,566,665.50

1,456,970.00

1,560,440.00

412,491.75

1,013,910.00

419,380.00

512,340.00

556,040.00

628,480.00

39,060.00

39,060.00

26,060.00

26,060.00

62,039.00

70,301.50

227,148.75

370,960.00

192,045.00

297,045.00

128,590.00

196,055.00

15,180.00
-

19,680.00
-

9. ทดสอบทางกายภาพของพอลิเมอร์และยาง

10. ทดสอบทางเซรามิก
11. บริการสัตว์ทดลอง
12. จัดทําชิ้นงาน
13. วิเคราะห์ของเหลว Envi.Lab.
14. บริการสํารวจ
15. ไนโตรเจนเหลว
16. อื่นๆ
จํานวนรวม

-

-

-

-

55,040.00

55,040.00

95,240.00

95,240.00

44,720.00

44,720.00

20,980.00

39,760.00

25,869.50

37,694.00

43,445.00

51,125.00

-

-

-

-

-

-

30,850.00

32,100.00

300,800.00

300,800.00

138,360.00

146,860.00

450,253.75

519,774.82

582,324.25

679,877.00

557,613.25

662,072.64

78,304.50

92,098.00

136,820.00

154,530.00

92,975.00

102,335.00

9,929,033.43 5,681,641.50

9,964,061.50

5,441,784.25

หมายเหตุ : ข้อมูล c) d) อ้างอิงตามปีงบประมาณและใบขอรับบริการ
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6,618,359.50 11,498,287.14
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e) สถิติแสดงจํานวนครั้งการให้บริการวิชาชีพ โดยจําแนกตามประเภทการให้บริการ
ประเภทการให้บริการ
1. บริการการใช้เครื่องมือ/ห้องปฏิบัติการ
2. วิเคราะห์ธาตุและสารประกอบ
3. ทดสอบด้วยเครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
4. ทดสอบทางกายภาพ
5. วิเคราะห์น้ําทางกายภาพและเคมี
6. วิเคราะห์น้ําทางจุลชีววิทยา
7. ทดสอบวัสดุ
8. วิเคราะห์ทางการเกษตร
9. ทดสอบทางกายภาพของพอลิเมอร์และยาง
10. ทดสอบทางเซรามิก
11. บริการสัตว์ทดลอง
12. จัดทําชิ้นงาน
13. วิเคราะห์ของเหลว Envi.Lab.
14. บริการสํารวจ
15. ไนโตรเจนเหลว
16. อื่น ๆ
รวม

หมายเหตุ : ข้อมูลอ้างอิงตามปีงบประมาณและใบขอรับบริการ
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2553
161
453
297
142
493
226
45
57
1
2
15
18
9
920
37
2,876

จํานวนครัง้ ที่ให้บริการ
2554
2555
257
273
434
661
158
322
88
82
670
639
301
304
17
7
65
52
18
13
10
11
22
237
959
1,018
27
22
3,026
3,641

2556
252
819
282
163
767
410
37
38
2
19
12
122
1,003
25
3,951
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f) สถิติแสดงรายได้จากการบริการที่ไม่คิดมูลค่า โดยจําแนกตามประเภทการให้บริการ
จํานวนรายได้ (บาท)
ประเภทการให้บริการ
2553
2554
2555
2556
1. บริการการใช้เครื่องมือ/ห้องปฏิบัติการ
28,145.00 23,766.11 14,055.00 46,153.00
2. วิเคราะห์ธาตุและสารประกอบ
62,035.00 313,515.00 243,580.00 245,460.00
3. ทดสอบด้วยเครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
17,970.00 11,553.00
9,476.00 22,300.00
4. ทดสอบทางกายภาพ
26,245.00 23,000.00 29,550.00 57,350.00
5. วิเคราะห์น้ําทางกายภาพและเคมี
58,600.00 115,630.00 39,950.00 54,830.00
6. วิเคราะห์น้ําทางจุลชีววิทยา
12,600.00 14,250.00 30,950.00 16,880.00
7. ทดสอบวัสดุ
8. วิเคราะห์ทางการเกษตร
9. ทดสอบทางกายภาพของพอลิเมอร์และยาง
10. ทดสอบทางเซรามิก
11. บริการสัตว์ทดลอง
12. จัดทําชิ้นงาน
13. วิเคราะห์ของเหลว Envi.Lab.
14. บริการสํารวจ
15. ไนโตรเจนเหลว
39,574.50 126,377.75 191,566.50
16. อื่นๆ
25,620.00 18,550.00
รวม
205,595.00 566,908.61 512,488.75 634,539.50

แผนภูมิแสดงรายได้จากการบริการที่ไม่คิดมูลค่าโดยจําแนกตามประเภทการให้บริการ
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f) สถิติแสดงจํานวนครั้งจากการบริการที่ไม่คิดมูลค่า โดยจําแนกตามประเภทการให้บริการ
ประเภทการให้บริการ
1. บริการการใช้เครื่องมือ/ห้องปฏิบัติการ
2. วิเคราะห์ธาตุและสารประกอบ
3. ทดสอบด้วยเครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
4. ทดสอบทางกายภาพ
5. วิเคราะห์น้ําทางกายภาพและเคมี
6. วิเคราะห์น้ําทางจุลชีววิทยา
7. ทดสอบวัสดุ
8. วิเคราะห์ทางการเกษตร
9. ทดสอบทางกายภาพของพอลิเมอร์และยาง
10. ทดสอบทางเซรามิก
11. บริการสัตว์ทดลอง
12. จัดทําชิ้นงาน
13. วิเคราะห์ของเหลว Envi.Lab.
14. บริการสํารวจ
15. ไนโตรเจนเหลว
16. อื่นๆ
รวม

2553
6
15
4
11
6
3
45

จํานวนครั้งที่ให้บริการ
2554
2555
8
5
48
45
7
9
20
18
21
18
9
23
18
54
27
18
158
190

หมายเหตุ : ข้อมูลอ้างอิงตามปีงบประมาณและใบขอรับบริการ

แผนภูมิแสดงจํานวนครั้งจากการบริการที่ไม่คิดมูลค่า โดยจําแนกตามประเภทการให้บริการ
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2556
24
36
9
21
26
34
84
234

26
6.4 การให้บริการและสร้างอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน
a) สถิติแสดงปริมาณงาน โดยแยกตามประเภทของผู้ขอรับบริการ
จํานวนครั้งที่ให้บริการ
ประเภทผู้ขอรับบริการ
2553
2554
2555
ก.หน่วยงานภายนอก

2556

• ภาคเอกชน

2

-

-

-

• ภาครัฐ

1

-

-

1

1

-

-

2

• งานการเรียนการสอน

61

53

452

421

• งานวิจัย

11

-

-

1

• บริการวิชาชีพ

6

-

207

154

82

53

659

579

• บุคคลทั่วไป
ข.หน่วยงานภายใน

จํานวนรวม
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6.5 การให้บริการซ่อมบํารุงเครื่องมือการเรียนการสอนและวิจัย
a) สถิติแสดงปริมาณงานซ่อมบํารุงเครื่องมือ การเรียนการสอนและการวิจัย
รายการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและสํานักงานบริหาร
ห้องปฏิบัติการ
ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคม
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 1
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2
ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงาน
บัณฑิตศึกษา

จํานวนรวม

จํานวนครัง้ การซ่อมและค่าใช้จ่าย (บาท)
2555

2554
ครั้ง

ค่าใช้จ่าย (บาท)

ครั้ง

ค่าใช้จ่าย (บาท)

-

-

2

21
42
25
5
72
50
39
-

116,017.05
1,717,832.67
611,367.30
19,928.25
2,392,808.05
974,968.78
771,211.65
-

21
35
14
7
89
52
42
-

254

6,604,133.75 262

2556

ครั้ง

ค่าใช้จ่าย (บาท)

4,037.20

-

-

133,748.93
1,266,304.90
469,302.97
593,905.64
3,698,700.95
978,955.76
910,389.65
-

26
20
22
7
84
58
34
-

493,768.25
682,338.42
278,613.24
323,446.10
363,3225.30
1,022,096.13
683,508.93
-

8,055,346.00 251

7,116,996.37

4,000,000.00
3,500,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
0.00

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
พ.ศ.2556

แผนภูมิแสดงค่าใช้จ่ายซ่อมบํารุงเครื่องมือ การเรียนการสอนและการวิจัย
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6.6 การจัดฝึกอบรม
a) การจัดฝึกอบรมให้กับ นักศึกษา พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป
วัน/เดือน/ปี
ประเภทกิจกรรม
ชื่อและกิจกรรมโดยย่อ
3-4 มกราคม 2556
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เนตขั้น
พื้นฐานสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา จัดโดยเทคโนธานี
3-5 มกราคม 2556
อบรมวิชาการ
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1
4 มกราคม 2556
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาสื่อการสอนแบบส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงด้วยระบบ
การสร้างสื่อการสอนอัฉริยะ(SEMC: SUT Smart Education Media
Creator)ให้กับคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย จัดโดยศูนย์
นวัตกรรมฯ มทส
5-10 มกราคม 2556
อบรมวิชาการ
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ ม.4
10 มกราคม 2556
อบรมวิชาการ
โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2
11-17 มกราคม 2556
อบรมวิชาการ
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 (สุรินทร์) ม.1 และ ม.2
14-19 มกราคม 2556
อบรมวิชาการ
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย และโรงเรียนสังขะ ม.2
19-24 มกราคม 2556
อบรมวิชาการ
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย และโรงเรียนสังขะ ม.4
23-25 มกราคม 2556
อบรมวิชาการ
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ม.1-ม.3
25-29 มกราคม 2556
อบรมวิชาการ
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดบุรีรัมย์ ม.4 และ ม.5
27 กุมภาพันธ์ 2556 –
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
อบรมวิชาการ
2 มีนาคม 2556
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดบุรีรัมย์ ม.4 และ ม.5
4–7 มีนาคม 2556
อบรมวิชาการ
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดบุรีรัมย์ ม.1 และ ม.2
11-22 มีนาคม 2556
อบรมวิชาการ
โครงการโอลิมปิกวิชาการค่าย 2
24 มีนาคม 2556
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การแปรรูปเห็ด”/อบรมการแปรรูปเห็ดให้แก่ผู้เพาะเห็ด
3 เมษายน 2556
อบรมวิชาการ
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 (ชัยภูมิ)
25-26 เมษายน 2556 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมเชิงปฏิบัติการ AE CS3 ให้กับบุคลากรศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6 พฤษภาคม 2556
อบรมวิชาการ
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32
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วัน/เดือน/ปี
17-18 พฤษภาคม 2556

ประเภทกิจกรรม
อบรมวิชาการ

ชื่อและกิจกรรมโดยย่อ
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2
20-23 พฤษภาคม 2556 อบรมวิชาการ
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โรงเรียนมารีย์วิทยา ม.4
21-22 พฤษภาคม 2556 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องปฏิบัติการให้กับพนักงานศูนย์เครื่องมือฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี จํานวน 147 คน
30 พฤษภาคม 2556
อบรมวิชาการ
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ม.4 และ ม.5 ภาคเรียนที่ 1/2556
31 พฤษภาคม 2556 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมีให้กับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษาและผู้ช่วยวิจัย จํานวน 292 คน
24-26 มิถุนายน 2556
อบรมวิชาการ
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.2 และ ม.5
10-12 กรกฎาคม 2556
อบรมวิชาการ
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.4 - ม.6
6-19 กรกฎาคม 2556
อบรมวิชาการ
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โรงเรียนบุญวัฒนา ม.4 - ม.6
28-31 กรกฎาคม 2556
อบรมวิชาการ
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 - ม.5
1-2 สิงหาคม 2556
อบรมวิชาการ
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โรงเรียนปากช่อง ม.4 และ ม.5
3-9 สิงหาคม 2556
อบรมวิชาการ
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 - ม.6
1-4 สิงหาคม 2556
อบรมวิชาการ
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม ม.1 และ ม.6
6 สิงหาคม 2556
อบรมวิชาการ โครงการโรงเรียนสตรีชัยภูมิร่วมกับเทคโนธานี
24-29 สิงหาคม 2556
อบรมวิชาการ
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย และโรงเรียนสังขะ ม.1 และ ม.2
2-9 กันยายน 2556
อบรมวิชาการ
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย และโรงเรียนสังขะ ม.4 และ ม.5
11-13 กันยายน 2556
อบรมวิชาการ
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ม.1 - ม.3
20-26 กันยายน 2556
อบรมวิชาการ
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1-ม.3
25 กันยายน 2556
อบรมวิชาการ
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
ม.4 - ม.6
18-19 ธันวาคม 2555 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การแปรรูปเห็ด”/อบรมการแปรรูปเห็ดให้แก่ผู้เพาะเห็ด

ANNUAL REPORT 2556/Rev.No.0/28/03/2556

30
วัน/เดือน/ปี
6 กันยายน 2556
19 กันยายน 2556
20 กันยายน 2556
18 ธันวาคม 2556

26 ธันวาคม 2556

ประเภทกิจกรรม
ชื่อและกิจกรรมโดยย่อ
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การแปรรูปไก่เนื้อโคราช”/อบรมการแปรรูปไก่เนื้อโคราช ให้แก่
เกษตรกร
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การแปรรูปไก่เนื้อโคราช”/อบรมการแปรรูปไก่เนื้อโคราช ให้แก่
เกษตรกร
อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมีให้กับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษาและผู้ช่วยวิจัย จํานวน 295 คน
อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน : แผนป้องกันและปฏิบัติเมื่อเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉินจากไฟไหม้
สารเคมีหกรั่วไหล ให้กับพนักงานศูนย์
เครื่องมือฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํานวน 147 คน
อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมีให้กับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษาและผู้ช่วยวิจัย จํานวน 127 คน
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b) การจัดส่งพนักงานไปฝึกอบรม
ฝ่าย
หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไปและสํานักงานบริหารห้องปฏิบัติการ
พัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคม
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 1
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร
สนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ*
รวม

หมายเหตุ : ก
ข
ค
*

จํานวน
คน
ครั้ง
2
7
11
6
15
12
14
32
28
10
19
6
23
7
14
6
6
6
12
6
5
2
149
100

ก
1,550.00
1,150.00
6,289.50
47,873.00
3,586.00
1,250.00
6,240.00
5,849.50
3,505.20
77,293.20

2556
งบประมาณ
รวม
ข
ค
14,083.28 15,633.28
20,000.00 29,280.22 50,430.22
49,980.00 51,911.58 108,181.08
30,000.00 186,402.04 264,275.04
21,293.75 18,534.70 43,414.45
21,150.00
9,837.76 30,987.76
56,360.75 38,095.74 95,706.49
10,000.00 26,749.96 42,989.96
21,150.00
4,182.04 31,181.54
9,033.00 18,834.12 31,372.32
3,252.18
3,252.18
238,967.50 401,163.62 717,424.32

หมายถึง ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
หมายถึง สนใจหัวข้อเรื่อง เนื่องจากมีประโยชน์ต่อวิชาชีพ
หมายถึง โครงการพัฒนาระบบการจัดการห้องปฏิบัติการและโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือ
โครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์เครื่องมือฯ และเทคโนธานี
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6.7 การให้บริการเฉพาะกิจ
วัน/เดือน/ปี
ผู้ปฏิบัติงาน
3 มกราคม 2556 นางสาวเพชรา ครบปรัชญา

18 มกราคม 2556 นางชัชฎาพร ราชวงษ์

24,31 มกราคม 2556 นายสมิง เติมพรมราช
และ 7,14 กุมภาพันธ์
2556
24 มกราคม 2556 นายศรัทธา โพธิ์สว่าง

23 มกราคม 2556 นางสาวเพชรา ครบปรัชญา

28 มกราคม 2556 และ นางสาวเพชรา ครบปรัชญา
5 มีนาคม 2556 นางชัชฎาพร ราชวงษ์
17 เมษายน 2556 นางชัชฎาพร ราชวงษ์

5 กรกฎาคม 2556 นางสาวเพชรา ครบปรัชญา

6 กรกฎาคม 2556 นางสาวนุชจรี เวชวิริยกุล

2,5,8 กรกฎาคม 2556 นางสาววิมลพร โสภณ
นางสาวชุติมณฑ์ ชูพุดซา

26 กรกฎาคม 2556 นางสาวเพชรา ครบปรัชญา
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กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เป็นวิทยากรให้กับโครงการค่าย
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
เป็นวิทยากรให้กับโครงการค่าย
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
เป็นวิทยากรบรรยายประกอบ
รายวิชาหัวข้อ ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น
ในงานสิ่งแวดล้อม
เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินสําหรับทําโครงงาน

ผู้เชิญ
กลุ่มบริการวิชาการ เทคโน
ธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
กลุ่มบริการวิชาการ เทคโน
ธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เป็นวิทยากรให้กับโครงการค่าย
กลุ่มบริการวิชาการ เทคโน
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
ธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
สุรนารี
เป็นวิทยากรให้กับโครงการค่าย
กลุ่มบริการวิชาการ เทคโน
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
ธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
สุรนารี
เป็นวิทยากรให้กับโครงการค่าย
กลุ่มบริการวิชาการ เทคโน
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
ธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
สุรนารี
เป็นวิทยากรให้กับโครงการค่าย
กลุ่มบริการวิชาการ เทคโน
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
ธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
สุรนารี
เป็นวิทยากรให้กับโครงการค่าย
สํานักงานอุทยานการเรียนรู้
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
สิริธร เทคโนธานี
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เป็นวิทยากรโครงการอบรมหลักสูตร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรม
ปฏิบัติการเบื้องต้นในการวิเคราะห์ สิ่งแวดล้อม สํานักวิชา
คุณภาพน้ํา โรงกรองน้ําหนองบอน วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทศบาลนครราชสีมา
เทคโนโลยีสุรนารี
เป็นวิทยากรให้กับโครงการค่าย
สํานักงานอุทยานการเรียนรู้
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
สิริธร เทคโนธานี
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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วัน/เดือน/ปี
1 สิงหาคม 2556

ผู้ปฏิบัติงาน
นางสาวเพชรา ครบปรัชญา

5-7 สิงหาคม 2556 นางสาวเพชรา ครบปรัชญา
นางชัชฎาพร ราชวงษ์
21-22 และ 29
สิงหาคม 2556

นางสาวเพชรา ครบปรัชญา

20 กันยายน 2556 นางสาวเพชรา ครบปรัชญา

28-29 กันยายน 2556 นางกีรติกร เรืองศรี

3 ตุลาคม 2556

นางสาวเพชรา ครบปรัชญา
นางสาวนุชจรี เวชวิริยกุล

8-9 ตุลาคม 2556 นางชัชฎาพร ราชวงษ์
นายสุวิทย์ เพียสังกะ

11,15,16 ตุลาคม
2556

นางสาวเพชรา ครบปรัชญา

14-25 ตุลาคม 2556 นางสาวนุชจรี เวชวิริยกุล

4,19 พฤศจิกายน 2556 นางสาวเพชรา ครบปรัชญา

30 พฤศจิกายน 2556 นางชัชฎาพร ราชวงษ์
นางสาวนุชจรี เวชวิริยกุล
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กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เป็นวิทยากรให้กับโครงการค่าย
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
เป็นวิทยากรให้กับโครงการค่าย
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
เป็นวิทยากรให้กับโครงการค่าย
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
เป็นวิทยากรให้กับโครงการค่าย
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
เป็นวิทยากรร่วมกิจกรรมพัฒนา
ทักษะการสื่อสารสําหรับบุคลากร

ผู้เชิญ
สํานักงานอุทยานการเรียนรู้
สิริธร เทคโนธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สํานักงานอุทยานการเรียนรู้
สิริธร เทคโนธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สํานักงานอุทยานการเรียนรู้
สิริธร เทคโนธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สํานักงานอุทยานการเรียนรู้
สิริธร เทคโนธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เป็นวิทยากรให้กับโครงการค่าย
สํานักงานอุทยานการเรียนรู้
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
สิริธร เทคโนธานี
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เป็นวิทยากรให้กับโครงการค่าย
หน่วยงานบริการค่ายเยาวชน
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
สํานักงานบริการวิชาการและ
คณิตศาสตร์
โครงการพิเศษ เทคโนธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เป็นวิทยากรให้กับโครงการค่ายส่งเส หน่วยงานบริการค่ายเยาวชน
รมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้าน
สํานักงานบริการวิชาการและ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการพิเศษ เทคโนธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เป็นวิทยากรให้กับการจัดฝึกอบรม หน่วยงานบริการค่ายเยาวชน
โอลิมปิกวิชาการค่าย 1
สํานักงานบริการวิชาการและ
โครงการพิเศษ เทคโนธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เป็นวิทยากรให้กับโครงการค่าย
หน่วยงานบริการค่ายเยาวชน
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
สํานักงานบริการวิชาการและ
คณิตศาสตร์
โครงการพิเศษ เทคโนธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เป็นวิทยากรให้กับโครงการค่าย
เทคโนธานี มหาวิทยาลัย
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสุรนารี
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6.8 การดําเนินงานตามแผนและนโยบายด้านอื่นๆ
ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025: 2005
ห้องปฏิบัติการ ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นําระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 มาใช้ใ นการพัฒ นาระบบการให้บ ริก ารวิเ คราะห์ท ดสอบและได้ผ่ า นการประเมิ น
ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 และข้อกําหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการ
รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของสํานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ หมายเลขการ
รับรองระบบงานที่ ทดสอบ – 0023 ฉบับที่ 4 โดยในปัจจุบันศูนย์เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ไ ด้รับการรับรองจํานวน 15
ขอบข่าย ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังได้นําระบบคุณภาพมาใช้ในการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบของ
ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2 และการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบของห้องปฏิบัติการสอบ
เทียบด้วยเครื่องมือ ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุง
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5 ส.
เพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่มุ่งเน้น “การพัฒนางานและการพัฒนาคน” และเพื่อเป็น
พื้นฐานในการจัดทําระบบคุณภาพ IS0/IEC 17025 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 18001 และ
เพื่อให้วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ที่กําหนดว่า “ซื่อตรง สุภาพ สะอาด ประหยัด คือ จริยวัตรของ มทส.” เกิดผลเป็น
รูปธรรม ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้นํากิจกรรม 5ส มาใช้ในศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยกําหนดเป็นนโยบาย และได้จัดทํากิจกรรม 5ส มาอย่างต่อเนื่องจนถึง
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พนักงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล
พนักงานดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2556 ในสายวิชาการ สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มผู้มีผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานและหรือช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

นายคมสัน ภาษยเดช
ตําแหน่ง วิศวกร

นายประสิทธิ์ กุนอก
ตําแหน่ง นายช่างไฟฟ้า
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6.9 สรุปการเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือฯ ประจําปีงบประมาณ 2556
ผู้เข้าเยี่ยมชม
นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 4-5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1-2 ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (เทคโนธานี)
นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 4-5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1-2 ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (เทคโนธานี)
นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 4 โรงเรียนมารีย์วิทยา
นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยและโรงเรียนสังขะ
นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยและโรงเรียนสังขะ
นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 4-6 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1-3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 4 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 4-5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1-2 ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (เทคโนธานี)
นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 4-5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1-2 ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (เทคโนธานี)
นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 4 โรงเรียนมารีย์วิทยา
นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยและโรงเรียนสังขะ
คณะบุคลากร สภาการพยาบาล
มหาวิทยาลัย School of Arts and Social Science James Cook University , Australia
คณะบุคลากร สํานักงบประมาณ
Thai Nguyen University of Technology (TNUT) ประเทศเวียดนาม
นักเรียนค่ายยุววิศวกร โดยสํานักวิศวกรรมศาสตร์
คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเมืองนางะโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัย Carl Von Ossietzky Oldenburg ประเทศเยอรมนี
กลุ่มบริการวิชาการ เทคโนธานี
รวมทั้งสิ้น
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ปี 2556
จํานวนครั้ง
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
12
41
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6.10 งบดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 (บาท)
2556 (บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย
1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
1.1 ค่าวัสดุการศึกษา
1.1.1 ค่าวัสดุการเรียนการสอนภาคปฏิบัติประจําห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ ระดับปริญญาตรี
1.1.2 ค่าวัสดุการเรียนการสอนภาคปฏิบัติประจําห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ ระดับบัณฑิตศึกษา
1.2 ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ
1.3 ค่าวัสดุซ่อมบํารุงและพัฒนางาน
2. หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
2.1 ค่าใช้จ่ายโครงงานระดับปริญญาตรี
2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําระบบวิศวกรรมอาคาร
2.3 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาและผลิตอุปกรณ์ต้นแบบ
2.4 โครงการพัฒนาระบบการจัดการห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.5 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2.6 ค่าใช้จ่ายในพิธีรับอาจารย์ใหญ่และสัตว์ทดลอง (พิธีสงฆ์)
3. โครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.1 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมทั้งสิ้น

1+2+3

28,370,000.00

28,520,000.00

18,000,000.00

18,000,000.00

2,300,000.00

2,300,000.00

8,070,000.00
3,490,000.00
800,000.00
1,560,000.00
400,000.00
600,000.00

7,620,000.00
600,000.00
2,860,000.00
1,000,000.00
640,000.00
500,000.00
570,000.00

130,000.00
296,000.00
296,000.00
32,156,000.00

150,000.00
250,000.00
250,000.00
31,630,000.00

30,000,000
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
20,000,000
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

10,000,000

โครงการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

0
ปีงบประมาณ2555

ปีงบประมาณ2556

แผนภูมิแสดงงบดําเนินการ
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6.11 งบลงทุน
ประเภทค่าใช้จ่าย
1. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1 ปรับปรุงอาคารสถานที่ อาคารเครื่องมือ
1.2 สิ่งก่อสร้าง กลุ่มอาคารเครื่องมือ (รองรับการติดตั้งครุภัณฑ์โครงการเงินกู้)
2. หมวดครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ประจําศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ก. กลุม่ ห้องปฏิบัตกิ ารกลางสนับสนุนการเรียนการสอน
ก.1 ระดับปริญญาตรี
ก.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
ก.3 กลุ่มครุภณ
ั ฑ์เสื่อมสภาพที่ขอตั้งงบประมาณทดแทน
ข. กลุ่มห้องปฏิบัตกิ ารสํานักวิชาวิทยาศาสตร์
ข.1 ระดับปริญญาตรี
ข.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
ข.3 กลุม่ ครุภณ
ั ฑ์เสื่อมสภาพ
ค. กลุ่มห้องปฏิบัตกิ ารสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ค.1 ระดับปริญญาตรี
ค.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
ค.3 กลุม่ ครุภณ
ั ฑ์เสื่อมสภาพที่ขอตั้งงบประมาณทดแทน
ง. กลุม่ ห้องปฏิบตั ิการสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ง.1 ระดับปริญญาตรี
ง.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
ง.3 ครุภณ
ั ฑ์ประจําฟาร์มมหาวิทยาลัย
ง.4 ครุภณ
ั ฑ์ประจําศูนย์วจิ ัยเทคโนโลยีตัวอ่อนและเซลล์ต้นกําเนิด
ง.5 กลุ่มครุภณ
ั ฑ์เสื่อมสภาพที่ขอตัง้ งบประมาณทดแทน
ง.6 กลุ่มครุภณ
ั ฑ์เสื่อมสภาพที่ขอตัง้ งบประมาณทดแทน(ฟาร์มมหาวิทยาลัย)
จ. กลุ่มห้องปฏิบตั ิการสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
จ.1 ระดับปริญญาตรี
จ.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
ฉ. กลุม่ ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ช. กลุ่มห้องปฏิบตั ิการพยาบาลศาสตร์
ซ. กลุ่มครุภณ
ั ฑ์เสื่อมสภาพที่ขอตัง้ งบประมาณทดแทน
ซ.1 กลุ่มห้องปฏิบัติการสํานักวิชาวิทยาศาสตร์
ซ.2 กลุ่มห้องปฏิบัติการสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ซ.3 กลุ่มห้องปฏิบัติการสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ซ.4 กลุม่ ห้องปฏิบัติการกลางเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ซ.5 ฟาร์มมหาวิทยาลัย
ANNUAL REPORT 2556/Rev.No.0/28/03/2556

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 (บาท)
พ.ศ. 2556 (บาท)
38,900,000.00
25,000,000.00
2,000,000.00
36,900,000.00
36,534,200.00

25,000,000.00
5,000,000.00

4,587,200.00
1,844,000.00
4,848,500.00
-

526,500.00
550,000.00
149,500.00
-

14,387,000.00
-

1,075,000.00
1,350,000.00
-

284,600.00

-

720,000.00
324,000.00
695,500.00
752,000.00
753,000.00
404,000.00

520,500.00
74,500.00
60,000.00
-

3,943,000.00
2,956,400.00
35,000.00

-

40

ประเภทค่าใช้จ่าย
ซ.6 กลุม่ ห้องปฏิบตั ิการสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ซ.6.1 ระดับปริญญาตรี
ฌ. กลุม่ ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปรีคลินิก)*
ญ. กลุ่มครุภัณฑ์อาคารสัตว์ทดลอง
ฎ. กลุ่มห้องปฏิบตั ิการสาธารณาสุขศาสตร์
3. หมวดครุภัณฑ์โครงการเงินกู้เพือ่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ
1. ค่าครุภัณฑ์โครงการจัดหาครุภัณฑ์พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนด้านการแพทย์และสาธารณสุข (โครงการ 1 จํานวน 129 รายการ)
2. ค่าครุภัณฑ์โครงการจัดหาครุภัณฑ์พื้นฐานประจําศูนย์ปฏิบัติการทางการ
แพทย์และสาธารณสุข(โครงการ 2 จํานวน 37 รายการ)
รวมทั้งสิ้น 1 + 2 + 3
* โครงการพัฒนากําลังคนทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 (บาท)
พ.ศ. 2556 (บาท)
494,000.00
200,000.00
662,759,000.00
518,966,600.00
143,792,400.00
738,193,200.00

30,000,000.00

700,000,000
600,000,000

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

500,000,000

หมวดครุภัณฑ์
หมวดครุภัณฑ์โครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
0
ปีงบประมาณ2555

ปีงบประมาณ2556

แผนภูมิแสดงงบลงทุน
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6.12 จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 2556
สายงาน
สายงาน
อัตรา
วิศวกรรมศาสตร์และสนับสนุน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตําแหน่ง
กําลัง
30 ก.ย. ฝบป ฝพน ฝวศ1 ฝวศ2 ฝสป ฝวค ฝทก ฝวท ฝวส
ก ผู้บริหาร
1 ผอ.ศควท
1
2 รอง.ผอ.ศควท.
2
3 หัวหน้ากลุ่มงาน
2
ข กลุ่มสายงาน กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการสายบริหารทั่วไปและธุรการ(สายงานอํานวยการ)
1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
7
6
1
2 พนักงานธุรการ
4
2
1
1
ค กลุ่มสายงาน กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการสายวิชาชีพ/งานเฉพาะทาง(สายงานบริการการศึกษา)
1 นักวิทยาศาสตร์
34
1
1
2
9
6
5
10
2 วิศวกร
18
2
8
6
1
1
3 เทคนิคการแพทย์
1
1
4 ผู้สอนปฏิบัติการ
2
1
1
5 นักเทคโนโลยีการศึกษา
2
2
6 เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
1
1
7 พนักงานวิทยาศาสตร์
18
1
1
4
12
8 นายช่างเทคนิค
14
4
3
6
1
9 นายช่างไฟฟ้า
7
5
2
10 นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
4
2
2
11 นายช่างโยธา
3
3
12 นายช่างเขียนแบบ
1
1
13 ช่างฝีมือ
1
1
14 พนักงานห้องทดลอง
25
2
1
2
6
2
4
7
1
รวม
147
11 15 19 23
6 14 14 28 12
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6.13 พื้นที่อาคารเครื่องมือหลักที่ให้บริการ (ตารางเมตร)
อาคาร

พ.ท.บริหาร & ธุรการ พ.ท.สนับสนุนวิจัย &พัฒนา
ฝบป
ฝสป อรรถฯ ห้องวิจัย ฝวค ฝพน

อาคารเครื่องมือ 1

1,258

64

2,348

1,456

อาคารเครื่องมือ 2

-

-

1,984

-

-

อาคารเครื่องมือ 3

-

-

3,008

-

อาคารเครื่องมือ 4

-

-

2,048

อาคารเครื่องมือ 5

-

-

อาคารเครื่องมือ 6

-

อาคารเครื่องมือ 6/1

พ.ท.รวม

-

-

-

-

-

7,776

-

6,592

-

-

-

-

8,576

-

-

-

288

-

9,984

-

-

-

-

-

2,768 2,312

-

7,128

2,208

-

-

-

-

-

3,488 1,408

-

7,104

-

2,570

-

-

-

-

-

1,184 4,450

-

8,204

-

-

494

-

-

-

-

-

-

306

-

800

อาคารเครื่องมือ 7

-

-

1,000

-

-

-

2,132

-

688

-

-

3,820

อาคารเครื่องมือ 8

-

-

700

-

-

-

2,050

-

-

-

-

2,750

อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 72 พรรษา

-

-

13,843

-

-

-

-

-

-

อาคารเครื่องมือ 10

-

-

776

อาคารสัตว์ทดลอง

-

-

345

-

-

-

-

-

-

อาคารไฟฟ้าแรงสูง

-

-

-

-

-

-

-

-

อาคารคลังสารเคมี

192

-

-

-

-

-

-

อาคารโรงประลอง

-

-

-

-

-

384

อาคารสุรพัฒน์ 5-6
(ห้องปฏิบัติการ
กีฏวิทยา)

-

-

-

-

-

-

1,450

64

31,324

1,456

พ.ท.(ตรม.)
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1,282 1,368

พท.บริการการเรียนการสอน
ฝวท
ฝทก ฝวศ 1 ฝวศ 2 ฝวส

2,104

2,560

4,320 2,368

-

10,560

-

380

725

750

-

-

750

-

-

-

-

192

-

-

-

-

-

384

-

244

-

-

-

244

3,386 1,752 13,334

2,560 1,280 1,280

10,781 24,624

7,124 12,526 10,044 11,161 93,621
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6.14 สรุปผลรายงานการประเมินตนเองตามตัวชี้วัด (Self Assessment Report;SAR) ประจําปี 2555
รายงานผลการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาที่จั ดทํา ขึ้ นเพื่ อ รายงานและวิ เคราะห์ผ ลการดํ า เนิน งานของศู น ย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย ศูนย์เครื่องมือฯ ได้ทําการ
ประเมินตนเองตามปัจจัยและตัวบ่งชี้ ดังตารางสรุป ดังนี้
ปัจจัย / ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1
ตัวบ่งชี้ที่ 12.1
ตัวบ่งชี้ที่ 12.2
ตัวบ่งชี้ที่ 12.3

กระบวนการพัฒนาแผน
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพการเรียนรู้
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผู้บริหาร
ทุกระดับของหน่วยงาน
การพัฒนาศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่สถาบันเรียนรู้
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ
ระบบบริหารความเสี่ยง
ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ”
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
มีการพัฒนาศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาธํารงรักษาบุคลากรให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ร้บบริการที่มีต่อการให้บริการศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพรวม

ผลการ
ประเมิน
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
4
4.75

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทําการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยตามปัจจัย/ตัวบ่งชี้ โดย
ประเมินตนเองพร้อมทั้งข้อเสนอแนะถึงแนวทางการพัฒนาหน่วยงาน การเสริมจุดเด่นให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นโดยการ
นําระบบคุณภาพมาพัฒนาการดําเนินงาน อาทิ การจัดทํากิจกรรม 5ส การจัดทําระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 17025
: 2005 และระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 18001 และทําการพัฒนาหน่วยงานในการที่จะกําจัดจุดด้อยให้
หมดไป โดยได้จัดทําแผนอัตรากําลัง 5 ปี เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของนักศึกษา เครื่องมือ ฯลฯ รายละเอียดปรากฏตาม
รายงานการประเมินตนเองตามตัวชี้วัด (Self Assessment Report;SAR) ประจําปี 2555
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ภาพกิจกรรม

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการพื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์
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พิธีทําบุญถวายสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์ทดลองประจําปี 2556

Assoc.Dr.Phan Quang The อธิการบดี คณะผู้บริหารจาก Thai Nguyen University of Technology (TNUT)
เดินทางมาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และการดําเนินงานศูนย์เครื่องมือฯ

คณะผู้บริหารจังหวัดอุดรธานี และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
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อบรมการตรวจประเมินการจัดทําระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025

กิจกรรมสัมมนาประจําปี พ.ศ. 2556
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ร่วมงานเลี้ยงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจําปี พ.ศ. 2556

ร่วมงานกีฬามหาสนุก และงานเลี้ยงฉลองปีใหม่

ร่วมงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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คณะผู้จัดทํารายงานประจําปี
ที่ปรึกษา :

ผู้อํานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาจารย์ ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์)

ประธาน :

รองผู้อํานวยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาจารย์ ดร.ฉัตรเพชร ยศพล)
รองผู้อํานวยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์)

บรรณาธิการ :

นายอาวุธ อินทรชื่น
นายสาทิพย์ จุไรรัตน์พร
นายประพล จาระตะคุ
นางสาวศรีสุดา แก้วคุ้มภัย
นางวัฒนี สุวรรณศร
นางน้ําอ้อย ธนภัคสุวรรณ

เอื้อเฟื้อข้อมูล :

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและสํานักงานบริหารห้องปฏิบัติการ
ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคม
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 1
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2
ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา

เอื้อเฟื้อภาพ :

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 0-4422-3258 fax. 0-4422-3260
E-mail : cste@sut.ac.th Website : http://cste.sut.ac.th
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