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1. คํานํา 
           ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหนวยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ไดจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามปณิธานของมหาวิทยาลัยที่เปนสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการจัดต้ังขึ้นเพื่อผลิตกําลังคนตอบสนองความตองการของ
ประเทศในการพัฒนาเสริมสรางและพัฒนาองคความรูนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมุงเนนที่จะผลิตบุคลากรที่มีความรู ความ
เขาใจและทักษะในการนําความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมถายทอดสูภาคการผลิตและบริการ
เพื่อใหสามารถแขงขันและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ขณะเดียวกันก็ไดจัดระบบการศึกษาที่จะเสริมสรางสติปญญาของผูผาน
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใหเหมาะสมกับสภาพของพื้นฐานดานสังคม ดานเศรษฐกิจ  ดานสภาพแวดลอม ระบบ
การเมืองและการปกครองซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรอบดานอยางรวดเร็ว รวมทั้งการพัฒนาบัณฑิตใหประกอบอาชีพและมีความรับผิดชอบ
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคมไทยดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกทุกกลุมในสงัคมทั้งคนในรุนปจจุบันและอนาคต  
         ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงยึดแนวทางการพัฒนาตามหลักการระบบการบริหารในการรวมการบริการและการ
กระจายอํานาจการบริหารเพื่อใหหองปฏิบัติการและเครื่องมือตาง ๆ เกิดการใชประโยชนรวมกันไดสูงสุดทั้งในดานการเรียน-การสอน 
การวิจัย และการบริการวิชาชีพแกสังคมภายใตการอํานวยการที่ตองสอดคลองกับทิศทางการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการ
วิชาการแกสังคมและชุมชนทองถิ่นของมหาวิทยาลัย เพราะการใหบริการหองปฏิบัติการและเครื่องมือเปนสวนหนึ่งของการเสริมสราง
ศักยภาพในการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบัณฑิต งานวิจัยและบริการในการแขงขันของมหาวิทยาลัย อีกทั้งการใหบริการเครื่องมือวิเคราะหที่
มีอํานาจการแจกแจงสูง (High Resolution) ยังเปนสวนหนึ่งของการเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ สูการ
พัฒนาผลผลิตสูมาตรฐานสากลและสูการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ  
          ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความตระหนักวาการที่จะจัดเตรียมและใหบริการหองปฏิบัติการและเครื่องมือที่ดีที่สุด
ไดนั้น นอกเหนือจากการตรวจสอบและควบคุมการใหบริการใหไดมาตรฐานอยางเขมงวดแลว ยังตองคํานึงถึงความพึงพอใจของ
ผูรับบริการอีกโสดหนึ่ง ดวยเหตุนี้ ศูนยเครื่องมือฯ จึงจําเปนจะตองมีระบบในการจัดการงานที่ดีและยั่งยืน ดังนั้น ขอมูลตาง ๆ ใน
รายงานฉบับนี้ จึงเปนประโยชนอยางมาก ในการแสดงภาพลักษณที่แทจริงของการบริหารจัดการและการใหบริการของศูนยเครื่องมือฯ 
และสามารถใชเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการกําหนดนโยบายและเปาหมาย เพื่อกระตุนใหศูนยเครื่องมือฯ มีการดําเนินการที่กาวหนา
ยิ่งขึ้นตลอดเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 

(อาจารย ดร.ณรงค อัครพัฒนากูล) 
ผูอํานวยการศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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2. ประวัติศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
         ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดจัดตั้งขึ้นมาพรอมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยอยูภายใตการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซึ่งจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2533 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
ไดทรงพระกรุณาลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติการจัดตั้งมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2533และไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษามีผลบังคับใช ต้ังแตวันที่ 30 กรกฎาคม 2533  ใหเปนองคการนิติบุคคลที่ไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ แตมีสถานะเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงเปนสวนหนึ่งขององคการนิติบุคคลที่สามารถรับผิดชอบ
งานไดตามกฎหมาย ภายใตหลักการบริหารจัดการแบบ “ รวมบริการ ประสานภารกิจ” ตามพันธกิจที่เปนหนวยงานสงเสริมวิชาการอัน
เกี่ยวของกับหองปฏิบัติการเพื่อรองรับดานการสอนปฏิบัติการ การวิจัยของคณาจารย การพัฒนาและผลิตอุปกรณตนแบบ และบริการ
วิชาชีพที่จําเปนตอการดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
            การดําเนินงานตางๆ ของศูนยเครื่องมือฯ นับตั้งแตที่มีการเปดดําเนินการจนถึงปจจุบันนั้น ไดดําเนินการภายใตการบริหารงาน
ของผูอํานวยการศูนยเครื่องมือฯ ในระยะเวลาตางๆกันดังนี้ 
2536-2539 รศ.วิรุฬห มังคละวิรัช  (หัวหนาโครงการพัฒนาศูนยเครื่องมือฯ) 
2540-2543 รศ.น.อ. ดร.วรพจน ขําพิศ 
2544-2547 ผศ.ดร.สุเทพ อุสาหะ 
2548-ปจจุบัน อาจารย ดร.ณรงค อัครพัฒนากูล 
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3. หนาท่ีและภารกิจ 
วิสัยทัศน “ มุงมั่นที่จะเสริมสรางขีดความสามารถใหเปนศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีช้ันหนึ่งของประเทศและชั้นนําของ 
เอเชียในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไปสูความเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ หรือในระดับโลก 
(World Class ) ตามปณิธานที่ต้ังไว ” 
วัตถุประสงค เพื่อการพัฒนาปรับปรุงจัดเตรียมความพรอมหองปฏิบัติการและจัดบริการที่เกี่ยวของใหมีคุณภาพการใหบริการสูงสุด 
สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน วิจัย และขยายบริการวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยใหแกหนวยตางๆทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและสังคมของประเทศ 
พันธกิจ(Mission) เปนหนวยงานจัดบริการวิชาการดานการสอนปฏิบัติการ วิจัยและพัฒนาและผลิตอุปกรณตนแบบ และบริการวิชาชีพ 
อันเกี่ยวเนื่องกับหองปฏิบัติการทดลอง ทดสอบ พนักงาน เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จําเปนตอการดําเนิน
ภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามหลักการบริหารรวมบริการประสานภารกิจเพื่อใหเกิดการรวมใชทรัพยากร และความชํานาญการรวมกัน 
โดยมีรายละเอียดภารกิจดังนี้ 
1. เพื่อพัฒนาการประสานและดําเนินการภารกิจใหหนวยงานภายในศูนยเครื่องมือฯสามารถนํานโยบายของมหาวิทยาลัยที่กําหนด

นําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” 
2. เพื่อพัฒนาหองปฏิบัติการใหสามารถรองรับและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาชีพ 
3. เพื่อพัฒนาการผลิตอุปรณตนแบบการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาชีพ 
คานิยมรวม รากฐานแหงความสําเร็จตามภารกิจขางตนเกิดจากคานิยมพื้นฐาน คือ 

     ยึดมั่นการทํางานดวยเหตุผล ตรงไปตรงมา รักษาประโยชนสวนรวม 
     มุงที่จะใหบริการที่ดีที่สุดและตรงกับความตองการอยางมืออาชีพที่ดี 
     มุงที่จะวัดผลการดําเนินงานจากการตอบสนองความตองการไดอยางแทจริง 

4. แผนภูมิองคการศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดโครงสรางองคการตามกลุมลักษณะงานที่ใหบริการ ซึ่งแบงได 3 ลักษณะงาน คือ 

(1)งานสนับสนุนการจัดบริการหองปฏิบัติการ (2) งานจัดบริการหองปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอน การวิจัย(3) งานจัดบริการ
หองปฏิบัติการเพื่อบริการวิชาชีพ จากลักษณะงานของศูนยเครื่องมือฯ ในการใหบริการ และพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 หมวด 1 มาตรา 6 ที่กําหนด ใหหนวยงานระดับศูนย แบงสวนงานออกเปนฝาย และฝายแบงสวนงาน
เปนแผนกหรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาแผนก  ศูนยเครื่องมือฯจัดโครงสรางการแบงสวนงานเปนระดับฝาย 7 
ฝาย  ประกอบดวย 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 

ฝายธุรการ  (ฝธก.) 
ฝายวิเคราะหดวยเครื่องมือ  (ฝวค.) 
ฝายพัฒนาและผลิตอุปกรณตนแบบ  (ฝพน.) 
ฝายหองปฏิบัติการเทคโนโลยีทรัพยากร  (ฝปท.) 
ฝายหองปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (ฝปอ.) 
ฝายหองปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร  (ฝปก.) 
ฝายหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสังคม   (ฝปว.) 
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4.1   แผนภูมิองคการศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2

 

 

NUL REPORT 2548/Rev.No.0/10/4/2548                                                                                                                 6/23 

    หนาท่ีและภารกิจ 
4.2.1 ผูทําหนาที่ในการบริหาร 
•  ผูอํานวยการศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนผูบริหารระดับสูง มีหนาที่ความรับผิดชอบ เชน เปนผูกําหนด

นโยบายระบบการจัดการ วัตถุประสงค เปาหมาย อนุมัติและประกาศใชคูมือระบบการจัดการ ควบคุมและติดตามการ
ดําเนินงานตางๆของหองปฏิบัติการ และกําหนดแนวทางใหมีการปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการใหเปนไปอยางตอเนื่อง
และสงเสริม สนับสนุนดานทรัพยากร เสนอแตงตั้งผูแทนฝายบริหาร ผูแทนดานวิชาการ บุคลากรในระบบการจัดการ และลง
นามรับรองรายงานผลการปฏิบัติงานหรือการทดสอบ เปนตน 

•  รองผูอํานวยการศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนผูบริหารระดับกลาง มีหนาที่ความรับผิดชอบ ตามที่
ผูอํานวยการศูนยเครื่องมือฯมอบหมายโดยใหมีประสิทธิผล และรวมกําหนดแนวทางใหมีการปรับปรุงพัฒนาระบบการ
จัดการอยางตอเนื่อง สงเสริมและสนับสนุนทรัพยากร ประสานงานสวนที่เกี่ยวของ 

•  ผูชวยผูอํานวยการศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนผูบริหารระดับตน มีหนาที่ความรับผิดชอบ ตามที่
ผูอํานวยการศูนยเครื่องมือฯมอบหมายโดยใหมีประสิทธิผล และรวมกําหนดแนวทางใหมีการปรับปรุงพัฒนาระบบการ
จัดการอยางตอเนื่อง สงเสริมและสนับสนุนทรพัยากร ประสานงานสวนที่เกี่ยวของ 

4.2.2 ผูทําหนาที่ปฏิบัติการ(ฝพน/ฝปอ/ฝปท/ฝวค/ฝปก/ฝปว) 
•  หัวหนาฝายหองปฏิบัติการ เปนผูบังคับบัญชาระดับกลาง มีหนาที่ความรับผิดชอบ บริหารงานหองปฏิบัติการที่รับผิดชอบ ซึ่ง

ไดแก บริหารงานวางแผนปฏิบัติงานและการใหบริการ การจัดเตรียมความพรอมและบริการ การจัดการทรัพยากรของ
หองปฏิบัติการ ใหเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคระบบการจัดการ ควบคุมบันทึกและลงนามรับรองผลการปฏิบัติงาน
หรือผลการทดสอบ 

 -จุลทรรศนอิเล็กตรอน
 -วิเคราะหธาตุและสารประกอบ
 -ทดสอบทางกายภาพ
 -บํารุงรักษาเครื่องมือวิเคราะห
- วิเคราะหน้ําและอุปกรณกลาง

ฝายพัฒนา
และผลิตอุปกรณตนแบบ

ฝาย 
ธุรการ 

ฝายหองปฏิบัติการ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ฝาย
วิเคราะหดวยเครื่องมือ

ฝายหองปฏิบัติการ
เทคโนโลยีทรัพยากร

ฝายหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสังคม

ฝายหองปฏิบัติการ 
เทคโนโลยีการเกษตร 

 -เคม ี
 -เคมีวิเคราะห
 -ชีววิทยา
 -ฟสิกส

ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลย(ี7 ตค. 2548-
คณะกรรมการประจําศูนยเครื่องมือฯ

ผูอํานวยการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รองผูอํานวยการศูนยฯ รองผูอํานวยการศูนยฯ

ผช.ผูอํานวยการศูนยฯผช.ผูอํานวยการศูนยฯ 

 -เทคโนโลยีการผลิตพืช 
 -เทคโนโลยีการผลิตสัตว 
 -เทคโนโลยีอาหาร 
 -เทคโนโลยีชีวภาพ 

 -วิศวกรรมโยธา 
 -วิศวกรรมขนสง 
 -วิศวกรรมเครื่องกล 
 -วิศวกรรมไฟฟา 
 -วิศวกรรมอุตสาหการ 

 -วิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดลอม
 -เทคโนโลยีธรณีและเซรามิก
 -วิศวกรรม โลหการ
 -วิศวกรรมพื้นฐาน 

 -พัฒนาและสรางประกอบ
 -ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
 -เครื่องมือกลและเปาแกว
 -ซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ 

งานกลุมหองปฏิบัติการงานกลุมหองปฏิบัติการ งานงานกลุมหองปฏิบัติการงานกลุมหองปฏิบัติการ งาน งาน 
 -ธุรการและบริหารทั่วไป 
 -ประสานดานบริการ 
 -ปรับปรุงและบํารุงรักษา 
  ระบบสาธารณูปโภคภาย 
   ในอาคารเครื่องมือ 
-หนวยคลงสารเคม ี

 -ชีวเคมี
 -กายวิภาคศาสตรฯ

 -สารสนเทศ
 -สาธารณสุขศาสตร
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•  หัวหนางานหองปฏิบัติการ เปนผูบังคับบัญชาระดับตน มีหนาที่ความรับผิดชอบ บริหารการปฏิบัติการหรือการทดสอบ 
วางแผนปฏิบัติงานและการใหบริการ ตรวจสอบและติดตาม และการประเมินผล 

•  หัวหนาหองปฏิบัติการ เปนผูควบคุมงาน มีหนาที่ความรับผิดชอบ เปนผูควบคุมการปฏิบัติงานหรือควบคุมคุณภาพการ
ทดสอบ บริหารงาน/การทดสอบคุณภาพ ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานหรือผลการทดสอบระหวางกระบวนการปฏิบัติ กําหนด
ความตองการการฝกอบรม จัดเก็บเอกสาร-บันทึก-รวบรวมและวิเคราะหขอมูล ตรวจผลการทดสอบหรือผลของการ
ปฏิบัติงาน 

•  หัวหนางานซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ เปนผูบังคับบัญชาระดับตน มีหนาที่ความรับผิดชอบ บริหารงานซอมบํารุงรักษา-สอบ
เทียบเครื่องมือและอุปกรณ-สถานที่-ภาวะแวดลอมเพื่อการสนับสนุนการดําเนินงานของหองปฏิบัติการ(ฝพน/ฝปอ/ฝปท/
ฝปก/ฝปว) เพื่อใหมั่นใจในคุณภาพงานหรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของการปฏิบัติงาน 

•  หัวหนางานบํารุงรักษาเครื่องมือวิเคราะห เปนผูบังคับบัญชาระดับตน มีหนาที่ความรับผิดชอบ บริหารงานซอมบํารุงรักษา-
สอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ-สถานที่-ภาวะแวดลอมเพื่อการสนับสนุนการดําเนินงานของหองปฏิบัติการ(ฝวค) เพ่ือให
มั่นใจในคุณภาพงานหรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของการปฏิบัติงาน 

•  พนักงานหองปฏิบัติการ(ฝพน/ฝปอ/ฝปท/ฝวค/ฝปก/ฝปว) เปนผูที่ปฏิบัติการหรือทดสอบ มีหนาที่ความรับผิดชอบ ทํา
ปฏิบัติการ/การทดสอบ เฝาระวังการปฏิบัติงานของหองปฏิบัติการ ตองมีความรับผิดชอบที่จะตองรู ทําความเขาใจกับระบบ
การจัดการ และใหถือเปนความรับผิดชอบที่ตองนําไปใชปฏิบัติในงานของตนอยางมืออาชีพที่ดี เสนอแนะหรือใหขอคิดเห็น
ในการปรับปรุงระบบการจัดการตอผูบังคับบัญชาหรือผูเกี่ยวของ 

4.2.3 ผูทําหนาที่ในการบริการสนับสนุนตางๆ 
•  หัวหนาฝายธุรการ เปนผูควบคุมการจัดบริการสนับสนุน มีหนาที่ความรับผิดชอบ เปนผูควบคุมการจัดบริการสนับสนุนตางๆ

ดานธุรการ ซึ่งเกิดขึ้นจากความตองการภายในหรือเพื่อการสนับสนุนการดําเนินงานของหองปฏิบัติการเพื่อใหมั่นใจใน
คุณภาพของงานทดสอบหรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของงาน เพื่อใหมั่นใจในคุณภาพ/ความปลอดภัยตามที่ตองการ
สําหรับการดําเนินการตางๆของหองปฏิบัติการ 

•  หัวหนางานธุรการและบริหารทั่วไป เปนผูควบคุมเอกสาร(Document control)และผูจัดบริการสนับสนุน มีหนาที่ความ
รับผิดชอบ การควบคุมเอกสาร การจัดการกําลังคน การฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน การประชาสัมพันธ การสํารวจความ
ตองการ ความคาดหวัง สํารวจความพึงพอใจของผูขอรับบริการ รับ-ลงทะเบียน-แจกจายเอกสาร รับความตองการ-รับขอมูล-
ประชาสัมพันธ-ใหขอมูลแกผูขอรับบริการ พิมพ-รับ-จัดเก็บ-จัดสงรายงานผลการทดสอบในสวนที่เกี่ยวของที่ตองสนับสนุน 

•  หัวหนางานประสานดานบริการ เปนผูจัดบริการสนับสนุน มีหนาที่ความรับผิดชอบ การบัญชี การเงินและงบประมาณ การ
จัดซื้อสินคาและบริการ-สารเคมี-วัสดุสิ้นเปลืองตางๆ การรับ จัดเก็บและจายสินคาสําเร็จรูป รับ-ลงทะเบียน-สงมอบรายงาน
ผลการทดสอบ-รับชําระคาบริการ-ทวงหนี้ ในสวนที่เกี่ยวของที่ตองสนับสนุน 

•  หัวหนางานปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารเครื่องมือ เปนผูจัดบริการสนับสนุน มีหนาที่ความ
รับผิดชอบ จัดหา-ปรับปรุง บํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานและสภาพแวดลอมในการทํางาน เชน อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค 
ระบบวิศวกรรมอาคาร สภาพแวดลอมการทํางาน เปนตนในสวนที่เกี่ยวของที่ตองสนับสนุน 

•  พนักงานหนวยคลังสารเคมี เปนผูบริการสนับสนุน มีหนาที่ความรับผิดชอบ การจัดหา-รับ-จัดเก็บ-ขนยาย-จายสารเคมี ใน
สวนที่เกี่ยวของที่ตองสนับสนุน 
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•  พนักงานฝายธุรการ (ฝธก) เปนผูบริการสนับสนุน มีหนาที่ความรับผิดชอบ ทําการบริการ เฝาระวังการบริการสนับสนุน
หองปฏิบัติการ ตองมีความรับผิดชอบที่จะตองรู ทําความเขาใจกับระบบการจัดการ และใหถือเปนความรับผิดชอบที่ตอง
นําไปใชปฏิบัติในงานของตนอยางมืออาชีพที่ดี  เสนอแนะหรือใหขอคิดเห็นในการปรับปรุงระบบการจัดการตอ
ผูบังคับบัญชาหรือผูเกี่ยวของ 

  
5. คณะกรรมการประจําศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 การดําเนินการของศูนยเครื่องมือฯยึดหลักบริหารโดยองคคณะบุคคลโดยจัดใหมีคณะกรรมการประจําศูนยเครื่องมือฯซึ่งแตงตั้ง

โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 แหงพรบ.มทส.พ.ศ.2533 ออกเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัยฯพ.ศ.2536 คณะกรรมการ
ประจําศูนยเครื่องมือฯเปนคณะผูบริหารสูงสุดมีบทบาทหนาที่และมีอํานาจคือกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานของศูนย
เครื่องมือฯใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัยฯพิจารณาหาแนวทางการประสานภารกิจใหคําปรึกษาแกผูอํานวยการศูนยเครื่องมือฯและ
ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบจากสภาฯและอธิการบดี  

 1. อธิการบดี ประธานกรรมการ 
 2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ (รศ. ดร.เสาวณีย รัตนพานี) รองประธานกรรมการ 
 3. ผูแทนสํานักวิชาวิทยาศาสตร (รศ. ดร.สมพงษ ธรรมถาวร) กรรมการ 
 4. ผูแทนสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม (รศ. ดร.คณิต  ไขมุกด) กรรมการ 
 5. ผูแทนสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ผศ. ดร.สุเวทย  นิงสานนท) กรรมการ 
 6. ผูแทนสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร (รศ. น.อ. ดร.วรพจน  ขําพิศ) กรรมการ 
 7. ผูแทนสํานักวิชาแพทยศาสตร (ศ. เกียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช  วรรณพฤกษ) กรรมการ 
 8. ผูแทนศูนยกิจการนานาชาติ (ผศ. ดร.อรชุน  ไชยเสนะ) กรรมการ 
  ผูแทนศูนยกิจการนานาชาติ (รศ. ดร.เสาวณีย  รัตนพานี) รักษาการแทน กรรมการ 
 9. ผูแทนศูนยคอมพิวเตอร (อ. ดร.ทนงศักดิ์  พิสาลสิน) กรรมการ 
 10. ผูแทนศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา (อ. ดร.นฤมล  รักษาสุข) กรรมการ 
 11. ผูแทนศูนยบริการการศึกษา (ผศ. ดร.เอมอร  ทัศนศร) กรรมการ 
 12. ผูแทนสถาบันวิจัยและพัฒนา (รศ. น.ท.ดร.สราวุฒิ  สุจิตจร) กรรมการ 
 13. ผูแทนเทคโนธานี (ผศ. ดร.อนันท  อุนศิวิไลย) กรรมการ 
  ผูแทนเทคโนธานี (ผศ. ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร)  รักษาการแทน กรรมการ 
 14. ผูอํานวยการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการและเลขานุการ 
 15. รองผูอํานวยการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผูชวยกรรมการและเลขานุการ 
    
    
    
    
    
    
    



ศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท (044) 223263-4 โทรสาร (044) 223260 

    
 

ANNUL REPORT 2548/Rev.No.0/10/4/2548                                                                                                                 9/23 
 

 

6. กิจกรรมในรอบปงบประมาณ 2548  สามารถนําเสนอโดยสรุปไดดังนี้  
 6.1 การใหบริการการเรียน-การสอน (ระดับปริญญาตรี)  
ฝาย/งาน จํานวน

สาขาวิชา 
จํานวน
หอง 

พ.ท.หอง 
(ตรม.) 

ความจุ
หอง 

จํานวนวิชา/
ป (ไมซ้ํา) 

จํานวนบท
ปฏิบัติการ 

จํานวนวิชาตอ
ภาค 

จํานวนนศ.ตอภาค T/W T/Y 

       1 2 3 1 2 3 1 2 3  
ฝปว 25 39 6,595  393  50  320 22 23 19 3,379  3,263   2,608  47  42  41  1,256  
ฝปก 3 12 3,312  40  46  500 13 18 15 370  357  320  14  24  18  612  
ฝปอ 36 29 6,544  300  90  1,188 38 32 43 5,914  2,486  3,314  85  86  84  2,884  
ฝปท 23 24 5,044  490  66  332 22 29 31 939  923  1,321  29  33  41  767  
รวม 87 104 21,495 1,223 252  2,340 95 102 108 10,602 7,029 7,563 175 185 184 5,519 

หมายเหตุ :    T/W      = ครั้ง/สัปดาห         T/Y     = ครั้ง/ป 
 6.2 การใหบริการการเรียน-การสอน (ระดับบัณฑิต การวิจัย) 

ฝาย/งาน จํานวนสาขาวิชา จํานวนหอง จํานวน
วิชา/ป
(ไมซ้ํา) 

จํานวนวิชาตอ
ภาค 

จํานวนนศ.ตอภาค T/W T/Y 

    1 2 3 1 2 3 1 2 3  
ฝปว 15 33 71 37 43 40 54 114 65 104 272 200 4,278 
ฝปก 4 15 50 14 18 18 82 105 96 40 40 40 6,240 
ฝปอ 10 10 30 8 13 13 21 59 35 41 45 39 1,382 
ฝปท 10 13 30 25 24 23 39 38 40 6 5 6 17 
รวม 39 71 181 84 98 94 196 316 236 191 362 285 11,917 

     
 6.3 การใหบริการวิชาชีพ 
  a) สถิติแสดงจํานวนครั้งการใหบริการวิชาชีพ โดยจําแนกตามประเภทของผูขอรับบริการ  

ประเภทผูขอรับบริการ จํานวนครั้งที่ใหบริการ 
 2545 2546 2547 2548 

ก.หนวยงานภายนอก     
• ภาคเอกชน - - 438 514 
• ภาครัฐ - - 155 239 
• บุคคลทั่วไป - - 35 77 
ข.ภายใน     
• งานการเรียนการสอน - - 339 379 
• งานวิจัย - - 192 246 
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• บริการวิชาชีพ - - 24 45 
จํานวนรวม - - 1,183 1,500 

หมายเหตุ : ขอมูลอางอิงตามปงบประมาณและใบแจงหนี้ 
  • แผนภูมิแสดงจํานวนครั้งการใหบริการวิชาชีพ โดยแยกตามประเภทของผูขอรับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  b) สถิติแสดงรายไดจากการบริการวิชาชีพ โดยแยกตามประเภทของผูขอรับบริการ  

ประเภทผูขอรับบริการ จํานวนรายได(บาท) 
 2545 2546 2547 2548 

ก.หนวยงานภายนอก     

• ภาคเอกชน  -  - 1,226,842.00 1,360,744.00 

• ภาครัฐ  -  - 431,043.26 518,946.09 

• บุคคลทั่วไป  -  - 76,836.75 52,315.00 

ข.ภายใน     

• งานการเรียนการสอน  -  - 240,723.75 153,444.25 

• งานวิจัย  -  - 368,669.43 442,350.63 

• บริการวิชาชีพ  -  - 129,255.68 228,012.93 

จํานวนรวม   2,473,370.87 2,755,812.90 
หมายเหตุ : ขอมูลอางอิงตามปงบประมาณและใบเสร็จรับเงิน 
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   • แผนภูมิแสดงรายไดจากการบริการวิชาชีพ โดยแยกตามประเภทของผูขอรับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  C) สถิติแสดงรายไดจากการบริการวิชาชีพ โดยแยกตามประเภทผูใหบริการ  

ประเภทผูใหบริการ จํานวนรายได(บาท) 
 2545 2546 2547 2548 

ฝายพัฒนาและผลิตอุปกรณตนแบบ  -  - 32,733.00 73,708.00 
ฝายวิเคราะหดวยเครื่องมือ  -  - 1,821,588.75 1,924,827.25 
ฝายหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสังคม  -  - 91,124.62 232,201.40 
ฝายหองปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร  -  - 263,578.00 248,561.75 
ฝายหองปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  -  - 137,710.00 81,708.00 
ฝายหองปฏิบัติการเทคโนโลยีทรัพยากร  -  - 124,737.00 43,037.00 
หนวยคลังสารเคมี  -  - 1,899.50 151,769.50 

จํานวนรวม   2,473,370.87 2,755,812.90 
หมายเหตุ : ขอมูลอางอิงตามปงบประมาณและใบเสร็จรับเงิน 
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   • แผนภูมิแสดงรายไดจากการบริการวิชาชีพ โดยแยกตามประเภทของผูใหรับบริการ 
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 d) สถิติแสดงรายไดจากการบริการวิชาชีพ โดยแยกตามประเภทการใหบริการ  
ประเภทการใหบรกิาร จํานวนรายได(บาท)   

 2545 2546 2547 2548 
ารการใชเครื่องมือ/หองปฏิบัติการ  -  - 177,068.62 275,267.65 

าะหธาตุและสารประกอบ  -  - 510,514.75 514,556.25 

อบดวยเครื่องจุลทรรศนอิเล็กตรอน  -  - 242,910.00 256,759.00 

อบทางกายภาพ  -  - 31,205.00 25,466.00 

าะหน้าํทางกายภาพและเคมี,จุลชีววิทยา  -  - 1,013,370.00 1,149,889.50 

อบวัสด ุ  -  - 69,344.00 81,158.00 

าะหทางการเกษตร  -  - 219,126.00 157,905.00 

อบทางกายภาพของพอลิเมอรและยาง  -  - - 4,620.00 

อบทางเซรามิก  -  - 24,825.00 2,050.00 

ิการสัตวทดลอง  -  - 20,260.00 18,130.00 

ทําช้ินงาน  -  - 96,933.00 103,233.00 

ราะหของเหลว Envi.Lab.  -  - 1,050.00 - 

ตรเจนเหลว  -  - 33,188.50 154,162.00 

ๆ  -  - 33,576.00 12,616.50 

รวม   2,473,370.87 2,755,812.90 
หตุ : ขอมูลอางอิงตามปงบประมาณและใบเสร็จรับเงิน 

แผนภูมิ  รายไดบริการวิชาชีพแยกตามประเภทผู ใหบริการ
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  e) สถิติแสดงจํานวนครั้งจากการบริการวิชาชีพ โดยแยกตามประเภทการใหบริการ  

ประเภทการใหบริการ จํานวนครั้งที่ใหบริการ 
 2545 2546 2547 2548 

1. บริการการใชเคร่ืองมือ/หองปฏิบัติการ  -  - 66 85 
2. วิเคราะหธาตุและสารประกอบ  -  - 261 210 
3. ทดสอบดวยเคร่ืองจุลทรรศนอิเล็กตรอน  -  - 125 108 
4. ทดสอบทางกายภาพ  -  - 55 35 
5. วิเคราะหน้ําทางกายภาพและเคมี  -  - 399 344 
6. วิเคราะหน้ําทางจุลชีววิทยา  -  -  157 
7. ทดสอบวัสดุ  -  - 49 37 
8. วิเคราะหทางการเกษตร  -  - 53 50 
9. ทดสอบทางกายภาพของพอลิเมอรและยาง  -  -  - 2 
10. ทดสอบทางเซรามิก  -  - 9 3 
11. บริการสัตวทดลอง  -  - 12 20 
12. จัดทําชิ้นงาน  -  - 53 23 
13. วิเคราะหของเหลว Envi.Lab.  -  - 2  - 
14. ไนโตรเจนเหลว  -  - 93 414 
15. อ่ืนๆ  -  - 6 12 

รวม   1,183 1,500 
หมายเหตุ : ขอมูลอางอิงตามปงบประมาณและใบแจงหนี้ 
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 6.4 การใหบริการและสรางอุปกรณสนับสนุนการเรียนการสอน  
  a) สถิติแสดงปริมาณงาน โดยแยกตามประเภทของผูขอรับบริการ ตามตารางสรุปบริการสรางอุปกรณ 

ประเภทผูขอรับบริการ จํานวนครั้งที่ใหบริการ 
 2545 2546 2547 2548 

ก.หนวยงานภายนอก 14 23 18 8 
• ภาคเอกชน 4 10 0 2 
• ภาครัฐ 9 12 14 4 
• บุคคลทั่วไป 1 1 4 2 
ข.ภายใน 74 76 101 92 
• งานการเรียนการสอน 30 41 42 52 
• งานวิจัย 15 6 15 16 
• บริการวิชาชีพ 29 29 44 24 

จํานวนรวม 88 99 119 100 
     
 6.5 การใหบริการซอม-บํารุงเคร่ืองมือการเรียนการสอนและการวิจัย 
  a) สถิติแสดงปริมาณงานซอม-บํารุงเคร่ืองมือการเรียนการสอนและการวิจัย  

รายการ จํานวนครั้งการซอมและคาใชจาย (บาท) 

 2547 2548 
 คร้ัง คาใชจาย(บาท) คร้ัง คาใชจาย(บาท) 

ฝปก 45 1,287,581.37  59 1,297,026.34 
ฝปท 19 929,445.44  33 1,320,838.29 
ฝปว 47 709,824.74  47 781,273.54 
ฝปอ 16 351,418.70  19 887,180.98 
ฝพน 6 98,044.23  17 273,446.00 
ฝธก  -   -  1 10,165.00 
ฝวค 18 423,759.19  14 836,034.71 

จํานวนรวม 151 3,800,073.67  200 5,434,234.26 
หมายเหตุ : ขอมูลตามปงบประมาณ 2547 อาจมีบางสวนขาดความสมบูรณเนื่องจากยังไมมีการเก็บขอมูลตามระบบ 
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 6.6 การจัดฝกอบรม 
  a) การจัดใหแก นักศึกษา พนักงาน และผูสนใจทั่วไป 

วัน/เดือน/ป ประเภทกิจกรรม ชื่อและกิจกรรมโดยยอ 
พ.ย. 46 - มิ.ย. 47 อบรม อบรมหลักสูตร applied automation  ณ หองปฏิบัติการ CIM  
 26 เม.ย. 47 - 4 พ.ค. 47 อบรม อบรมทักษะการใชคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร,โทรคมนาคม 
 8 เม.ย. 47 อบรม อบรมการใชระบบปฏิบัติการ Linux ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
 4 พ.ค. 47 อบรม อบรมการใชระบบปฏิบัติการ Linux ณ หองปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร 
 6 - 20 ต.ค. 47 อบรม อบรมโอลิมปควิชาการ คาย 1 สาขาชีววิทยา,เคมี ณ หองปฏิบัติการชีววิทยา,เคมี ฝาย

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสังคม 
 14 - 30 มี.ค. 48 อบรม อบรมโอลิมปควิชาการ คาย 2 สาขาชีววิทยา,เคมี ,ฟสิกสณ หองปฏิบัติการชีววิทยา

,เคมี ,ฟสิกส ฝายหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสังคม 
     
  b) การจัดสงพนักงานไปฝกอบรม  

ฝาย 2547 2548 
 จํานวน งบประมาณ รวม จํานวน งบประมาณ รวม 
 คน คร้ัง ก ข  คน คร้ัง ก ข  

ฝธก 2 2 1,543.33 0 1,543.33 15 27 37,680.00 0 37,680.00 
ฝปก 5 8 32,228.00 0 32,228.00 3 5 9,640.00 0 9,640.00 
ฝปท 10 15 40,638.66 3,114.00 43,752.66 6 8 11,724.00 6,831.00 18,555.00 
ฝปว 10 16 12,358.66 6,500.00 18,858.66 9 12 7,832.00 0 7,832.00 
ฝปอ 11 15 30,988.83 11,318.00 42,306.83 7 8 3,058.50 11,103.50 14,162.00 
ฝพน 6 8 16,296.00 5,000.00 21,296.00 9 12 10,712.00 0 10,712.00 
ฝวค 10 29 51,786.66 25,374.00 77,160.66 11 27 25,872.00 11,078.00 36,950.00 
รวม 54 93 185,840.14  51,306.00  237,146.14  60 99 106,518.50 29,012.50  135,531.00  

หมายเหตุ : ก  หมายถึง 
ข  หมายถึง 

ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
สนใจหัวขอเรื่อง เนื่องจากมีประโยชนตอวิชาชีพ 
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 6.7 การใหบริการเฉพาะกิจ ตามที่มีผูขอมา  
วัน/เดือน/ป ผูปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ปฏิบัติ ผูเชิญ 

19 พ.ค. 2547 ฝายหองปฏิบัติการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ตรวจสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

17 ก.ย. 2547 ผูแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารีรองผูอํานวยการศูนยเครื่อง 
มือฯ(ผศ.ดร.ปยะวรรณ  กาสลัก) 

รวมลงนามแสดงเจตจํานงการนําระบบการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก. 
18001) 

สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

14 ก.พ. 2548 ผูแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารีผูอํานวยการศูนยเครื่องมือฯ
(ผศ.ดร.สุเทพ  อุสาหะ) 

ตรวจสอบผลิตภัณฑหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
จังหวัดนครราชสีมา 

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา 

     
 6.8 สรุปการเย่ียมชมศูนยเคร่ืองมือฯ   
    

จํานวนครั้งและจํานวนคน 
ป พ.ศ. 2547 ป พ.ศ. 2548 ผูเขาเยี่ยมชม 

คร้ัง จํานวนคน คร้ัง จํานวนคน 
Dr. Scharoos  Assasi  ตัวแทนอาวุโสที่ปรึกษาการลงทุนระหวางประเทศไลบีเลีย 1 1   
Dr. Thomas  Reichenauer  จาก  Austrian  Research  Center 1 2   
Mr. Francesco  Giovanni  Amato  ที่ปรึกษากระทรวงแรงงานเมือง Falerna, Italy 1 1   
Prof. Ing.Daniele  Menniti  ผูวาการเมือง Falerna, Italy 1 1   
Professor  Karim  Allaf,  University  of  La  Rochelle,  Francd   1 1 
Professor  Thomas  Bley,  Chair  of  Bioprecess  Engineering, TU-Dresden,  Germany   1 1 
TREE  TECH  CO., LTD   1 12 
กรมการคาตางประเทศ 1 9   
กระทรวงพลังงาน (เจาหนาที่จากกรมเชื้อเพลิงธรราชาติ) 1 5   
คณะเจาหนาที่บริษัท Effem  Foods จํากัด   1 5 
คณะนักกีฬาที่มารวมการแขงขันสุรนารีเกมส   1 20 
คณะผูเขารวมประชุมวิชาการ ทปอ. 1 30   
คณะผูปกครองนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกเขาศึกษาตอใน มทส. 1 112   
เจาหนาที่จากสถานประกอบการ "งานตลาดนัดแรงงานบัณฑิต"   1 20 
นักเรียนชีววิทยาโอลิมปก (สอวน.) 1 25   
บริษัท เอ็ม ดี (1992) จํากัด 1 10   
บริษัทซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 1 8   
บริษัทไทยปารคเกอรไรซิ่ง  จํากัด   1 3 
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จํานวนครั้งและจํานวนคน 
ป พ.ศ. 2547 ป พ.ศ. 2548 ผูเขาเยี่ยมชม 

คร้ัง จํานวนคน คร้ัง จํานวนคน 
บริษัทปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด   1 21 
บริษัทไมโครไฟเบอรอุตสาหกรรม  จํากัด 1 10   
บริษัทสยามวิจัยและพัฒนา จํากัด 1 70   
บริษัทอุตสาหกรรมแปงมันบานโปง จํากัด   1 3 
ผูเขาอบรมโครงการInWent-SUT ประเทศเยอรมันนี 1 15   
ผูบริหาร คณาจารย ผูปกครอง และนักเรียนที่เขารวมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 
ครั้งที่ 8  

1 3,973   

ผูบริหาร/อาจารยโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย, สุรินทร  
และศรีสะเกษ 

  1 160 

ผูบริหารของบริษัท Honda  Foundry (Asain) Co., Ltd  Nakhonratchasima 1 3   
ผูบริหารโรงเรียนทาเรือ "นิตยานุกูล" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 12   
ผูบริหารและอาจารย โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา   1 80 
ผูบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา นครราชสีมา 1 3   
มหาวิทยาลัยกุยโจว (คณะผูแทน) 1 7   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (เจาหนาที่)   1 4 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   1 40 
มหาวิทยาลัยขอนแกน (คณะวิศวกรรมศาสตร)   1 10 
มหาวิทยาลัยโตเกียว (อาจารยภาควิชามนุษยวิทยา) 1 1   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี )   1 52 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (อ.ดร. ทวีศักดิ์  ศิลกุล และนักศึกษา)   1 10 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี (ผูบริหาร/อาจารย/บุคลากร)   1 50 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   1 10 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   2 9 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) 1 48   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (คณะวิทยาศาสตร)   1 40 
มหาวิทยาลัยสารคาม  อาจารยและบุคลากร  1 50   
มหาวิทยาลัยฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุน และพนักงานบริษัท (คณาจารยและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา)   1 20 
มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการฯ (คณะอนุกรรมการโอลิมปกวิชาการ) 1 35   
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (อาจารยและนักเรียน)   1 37 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ (คณะอาจารยและนักเรียน) 1 210   
โรงเรียนประชานิรมิต นครราชสีมา (คณะครู-อาจารยและนักเรียน) 1 167   
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จํานวนครั้งและจํานวนคน 
ป พ.ศ. 2547 ป พ.ศ. 2548 ผูเขาเยี่ยมชม 

คร้ัง จํานวนคน คร้ัง จํานวนคน 
โรงเรียนพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (คณะอาจารยและนักเรียน ) 1 80   
โรงเรียนพิมายวิทยา นครราชสีมา (คณะครูและนักเรียน)   1 80 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จังหวัดนครปฐม (อาจารยและนักเรียน) 1 27   
โรงเรียนมหิศราธิบดี  จังหวัดนครราชสีมา (คณะครูและนักเรียน) 1 84 1 54 
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  จังหวัดนครราชสีมา (คณะอาจารยและนักเรียน ) 1 80   
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยนําแขกชาวอิตาลีมาเยี่ยมชม ศควท. (อดีตผูอํานวยการโรงเรียน) 1 4   
โรงเรียนอนุบาลกองบัญชาการชวยรบที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา 1 20   
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดขอนแกน (อาจารยและเจาหนา)   1 5 
วิทยาลัยเทคนิคปทุมวัน (คณะอาจารยจากวิทยาลัยเทคนิคปทุมวัน)   1 6 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ   1 34 
สถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย   1 7 
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม  กทม. (คณาจารย) 1 8   
สถาบันราชภัฏเชียงราย   1 20 
สถาบันศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา ที่มารวมงาน APFB05 (คณะครูและ นักเรียน)   1 1,000 
สภาวิศวกร   4 49 
สํานักงบประมาณ 1 6   
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ กรุงเทพฯ 1 3   
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครราชสีมา 1 20   
สํานักงานพาณิชยจังหวัดนครราชสีมา 1 6   
สํานักงานมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม   2 5 

รวมทั้งสิ้น 36 5,146 36 1,868 
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 6.9 สรุปรายงานการใชจายงบประมาณ งบประมาณแผนดิน (งบดําเนินงาน) 
ประเภทคาใชจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

  รับจัดสรร 
 (บาท) 

รับจัดสรร 
(บาท) 

1.  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 15,900,900.00 17,456,600.00 
1.  คาวัสดุการศกึษา   
 1.1  คาวัสดุการเรียนการสอนระดับปริญญาตร ี 10,769,700.00 10,700,000.00 
 1.2  คาวัสดุการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 1,531,200.00 1,706,600.00 
2.  คาวัสดุซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องมือวทิยาศาสตร 3,600,000.00 5,050,000.00 
2.  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1,060,000.00 1,250,000.00 
1.  คาใชจายโครงงานระดบัปริญญาตรี 550,000.00 400,000.00 
2.  คาใชจายในการจัดทําระบบวิศวกรรมอาคาร 510,000.00 600,000.00 
3.  คาใชจายสําหรับโครงการพัฒนาและผลิตอุปกรณตนแบบ  - 250,000.00 
                                        รวมทั้งสิ้น     1 + 2 18,020,900.00 19,956,600.00 
 * เปนยอดงบประมาณที่ศูนยเคร่ืองมือฯ ตัดจาย 
 6.10 สรุปรายจายงบลงทุน ตามตารางสรุปการใชจายงบลงทุน 

ประเภทคาใชจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
  รับจัดสรร 

(บาท) 
รับจัดสรร 

(บาท) 
1.  หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 8,840,300.00 4,151,000.00 
ปรับปรุงอาคารสถานที่อาคารเครื่องมือ 6 หลัง 8,840,300.00 4,151,000.00 
    
2.  หมวดครุภัณฑ 36,997,500.00 51,232,500.00 
ครุภัณฑประจําศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
ก.  กลุมหองปฏิบัติการกลางสนับสนุนการเรียนการสอน 11,579,700.00 12,651,700.00 
ข.  กลุมหองปฏิบัติการสํานักวิชาวิทยาศาสตร   
 ข.1  ระดับปริญญาตรี 1,712,000.00 947,500.00 
 ข.2  ระดับบัณฑิตศึกษา 4,419,000.00 4,079,900.00 
ค.  กลุมหองปฏิบัติการสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร   
 ค.1  ระดับปริญญาตรี 7,228,300.00 13,178,300.00 
 ค.2  ระดับบัณฑิตศึกษา 3,485,000.00 3,828,700.00 
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ประเภทคาใชจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
  รับจัดสรร 

 (บาท) 
รับจัดสรร 

(บาท) 
ง.  กลุมหองปฏิบัติการสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   
 ง.1  ระดับปริญญาตรี 3,103,000.00 4,569,400.00 
 ง.2  ระดับบัณฑิตศึกษา 2,020,000.00 1,600,000.00 
 ง.3  ครุภัณฑประจําฟารมมหาวิทยาลัย 460,500.00  - 
จ.  กลุมหองปฏิบัติการสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม   
 จ.1  ระดับปริญญาตรี 860,000.00 1,521,000.00 
 จ.2  ระดับบัณฑิตศึกษา  -  - 
ฉ.  กลุมหองปฏิบัติการสํานักวิชาแพทยศาสตร  - 400,000.00 
ช.  กลุมครุภัณฑเสื่อมสภาพที่ขอตั้งงบประมาณทดแทน   
 ช.1  กลุมหองปฏิบัติการสํานักวิชาวิทยาศาสตร  -  - 
 ช.2  กลุมหองปฏิบัติการสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 1,150,000.00 5,800,000.00 
 ช.3  กลุมหองปฏิบัติการสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 980,000.00 2,656,000.00 
                                        รวมท้ังสิ้น     1 + 2 45,837,800.00 55,383,500.00 
 *   เปนยอดงบประมาณที่ศูนยเคร่ืองมือฯ ตัดจาย     
   
 6.11 สรุปจํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2548 
ลําดับที่ ตําแหนง บริหาร/ธุรการ สนับสนุน บริการ รวม 

  บริหาร ฝธก ฝวค ฝพน ฝปว ฝปก ฝปท ฝปอ ตําแหนง 
  (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) 
1 ผอ.ศควท 1 - - - - - - - 1 
2 รอง.ผอ.ศควท. 2 - - - - - - - 2 
3 ผช.ผอ.ศควท 2 - - - - - - - 2 
4 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป - 6 - - - - - - 6 
5 พนักงานธุรการ - 4 - - - - - - 4 
6 นักวิทยาศาสตร - 1 10 - 8 6 1 1 27 
7 วิศวกร - 1 - 1 1 - 4 9 16 
8 ผูสอนปฏิบัติการ - - -  - - 1 1 2 
9 เจาหนาที่แผนที่ภาพถาย - - -  - - - 1 1 

10 นักเทคโนโลยีการศึกษา - - -  1 - - - 1 
11 นายชางฯ - 3 1 6 - - 6 10 26 
12 พนักงานวิทยาศาสตร - - 1 - 13 2 - - 16 
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ลําดับที่ ตําแหนง บริหาร/ธุรการ สนับสนุน บริการ รวม 
  บริหาร ฝธก ฝวค ฝพน ฝปว ฝปก ฝปท ฝปอ ตําแหนง 
  (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) 

13 ชางฝมือ - - - 1 - - - - 1 
14 พนักงานหองทดลอง - - 1 - 8 4 8 - 21 

  5 15 13 8 31 12 20 22 126 
              
 6.12 พื้นท่ีอาคารเคร่ืองมือหลักท่ีใหบริการ  (ตารางเมตร) 

พท.บริหาร&ธุรการ พท.สนับสนนุวิจัย&
พัฒนา พท.บริการการเรยีนการสอน 

ลําดับที ่ อาคาร 
บริหาร/ธุรการ อรรถประโยชน หองวิจัย ฝวค ฝพน ฝปว ฝปก ฝปอ ฝปท 

พื้นท่ีอาคาร 
รวม 

1 อาคารเครื่องมือ 1 1,322  2,348  1,456  1,282 1,368   -   -   -   -  7,776 
2 อาคารเครื่องมือ 2  -  1,984   -  -  -  6,592   -   -   -  8,576 
3 อาคารเครื่องมือ 3  -  3,008   -  -  -   -  4,320  2,368  288  9,984 
4 อาคารเครื่องมือ 4  -  2,048   -  -  -   -   -  2,768  2,312  7,128 
5 อาคารเครื่องมือ 5  -  2,208   -   -   -   -   -  3,488  1,408  7,104 
6 อาคารเครื่องมือ 6  -  2,570   -   -   -   -   -  1,184  4,450  7,360 
7 อาคารเครื่องมือ 7  -  1,000   -   -   -  2,132   -  688   -  3,132 
8 อาคารเครื่องมือ 8  -  700   -   -   -  2,050   -   -   -  2,750 
พื้นที่รับผิดชอบ (ตรม.) 1,322  15,866  1,456  1,282  1,368  10,774 4,320  10,496 8,458   53,810 
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 6.13 เสนอปญหา-อุปสรรค-ขอเสนอแนะ 
   ในปจจุบัน มหาวิทยาลัยมีนโยบายมุงเนนสงเสริมและสนับสนุนใหบรรดาคณาจารยทําการวิจัยมากขึ้น รวมทั้ง

จํานวนนักศึกษาที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป ประกอบกับการบริหารงานมหาวิทยาลัยเปนแบบ  “รวมบริการ ประสานภารกิจ ”  
สงผลใหเกิดผลกระทบตอศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยตรง ดวยศูนยเครื่องมือฯ มีหนาที่หลักในการ
ใหบริการดานการใชหองปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวชิาชีพ ผลกระทบที่เห็นไดชัดเจนและ
ควรเรงปรับปรุงแกไขคือ ความขาดแคลนในสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานในหลาย ๆ ดาน ไดแก  

1. ขาดแคลนพื้นที่หองวิจัยสําหรับคณาจารยที่มีโครงการวิจัย 
2. ไมมีโกดังเก็บพัสดุ เครื่องมืออุปกรณการวิจัยช่ัวคราวสําหรับคณาจารยที่มีโครงการวิจัยสิ้นสุดแลวและอยูใน

ระหวางรอโครงการใหม 
3. ไมมีหองอบรม สัมมนา ซึ่งเปนขีดจํากดัของการใหบริการในหนาที่ 
4. ไมมีถนนจากอาคารเครื่องมือ 2 ไปยังหองสารเคมี ทําใหการขนถาย เบิกใชสารเคมีไมสะดวก 
5. ไมมีการติดตั้งระบบแกสสําหรับหองวิเคราะห วิจัยแบบศูนยรวม ทําใหการจัดการความเปนระเบียบดาน

ความปลอดภัยและการบริการทําไดยากและสงผลกระทบถึงการขอการรับรองระบบอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก.18001 

6. อาคารเครื่องมือบางแหงไมมีเครื่องสํารองไฟ ทําใหเกิดผลเสียตอการเก็บตัวอยางและการวิเคราะหหากเกิด
อุบัติเหตุไฟดับ 

7. จํานวนพนักงานไมเพียงพอหรือไมเปนสัดสวนที่เหมาะสมกับความตองการของผูขอรับบริการที่เพิ่มมากขึ้น
ทุกขณะและทําใหเกิดขีดจํากัดในการขยายขอบเขตและประเภทของการใหบริการในดานที่มีความตองการ 
สูง 

 
ปญหา-อุปสรรค ตอการใหบริการเหลานี้ กําลังอยูในระหวางการประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพื่อหาแนวทางการ 

แกไขอยางเรงดวนกอนที่จะกลายเปนปญหาเรื้อรัง แกไขไดยากในที่สุด 
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คณะผูจัดทํารายงานประจําป 
 
ท่ีปรึกษา :   ผูอํานวยการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อาจารย ดร. ณรงค  อัครพัฒนากูล) 
 
ประธาน : รองผูอํานวยศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อาจารย ดร. สัญญา  สราภิรมย) 
 
บรรณธิการ : นายอาวุธ  อินทรชื่น 
  นายสาทิพย  จุไรรัตนพร 
  นางสาวนวลปรางค  อุทัยดา 
  นายชัยวัฒน  คงมั่นกลาง 
  นายอดุมวิทย  มณีวรรณ 
  นางสาวศรีสุดา  แกวคุมภัย 
  นางกีรติกร  เรืองศรี 
  นางอรวรรณ  โลหณุต 
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