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1. ถอยแถลงของผูอํานวยการศูนยเคร่ืองมือฯ 

 
        ในรายงานประจําปของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเลมน้ี เปนเอกสารเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของ
ศูนยเครื่องมือฯ ในรอบปงบประมาณท่ีผานมา และที่สําคัญยังเปน
ขอมูลสารสนเทศ ในการรายงานแกผูบริหารสําหรับนําไปใช
ประโยชนในการอางอิง การตัดสินใจและการบริหารไดอยาง
เหมาะสมถูกตองในแตละสถานการณที่นับวันจะมีความซับซอน
และมีภาวะคุกคามซอนแฝงอยูมากขึ้น อันจะชวยกอใหเกิดการ
เตรียมการ“ความพรอม”ในสวนที่เก่ียวของโดยเฉพาะในสวนของ
การจัดวางระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก เพ่ือใหศูนยเครื่องมือ
ฯสามารถควบคุมทิศทาง และผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
ภายในดวยนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นอยางตอเน่ือง เมื่อตองเผชิญ
กับความผันผวนและเปนแรงขับเคล่ือนศูนย เครื่องมือฯให
บรรลุผลตามวิสัยทัศนที่วางไวในการสนับสนุนการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยไปสูความเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในระดับโลก(World Class )สมกับปณิธานที่ไดต้ังไวรวมกันอัน 
เปนหนึ่งเดียวซึ่งหมายถึงการรวมพลังเพื่อการแกไขปญหา และ
การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ที่จะ
ทําใหทุกภาคสวนไดประโยชนสูงสุดจากการจัดการศึกษา 
สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน ทําการวิจัย 
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับแปลง ถายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และทะนุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
เพ่ือตอบสนองความตองการของประเทศ 
            อน่ึง  จากผลการดําเนินงานท่ีผานมาทําใหเห็นพัฒนาการ
และการเปล่ียนแปลงของศูนยเครื่องมือฯ ทามกลางยุคแหงความ
แปรปรวนอยางรวดเร็วในสภาพพ้ืนฐาน ดานสังคม เศรษฐกิจ  
สภาพแวดลอม ระบบการเมืองและการปกครอง ในสภาพ 
 

เชน น้ี  ศูนย เครื่ อ งมือฯจึ งควรรีบ เร ง พัฒนาตนเองใหมี ขี ด
ความสามารถในการจัดการใหสอดคลองกับทิศทางยุทธศาสตรของ
ของมหาวิทยาลัย(Strategic Direction) ทั้งดานการเรียน-การสอน 
การวิจัย และการใหบริการวิชาชีพแกสังคมหรือชวยใหเกิดชุมชน
ทองถ่ินวิวัฒน พยายามดําเนินการใหหองปฏิบัติการและเครื่องมือ
ตาง ๆ เกิดการใชประโยชนรวมกันไดสูงสุด ดวยการเรงเสริมสราง
ศักยภาพในการเพ่ิมผลิตภาพ การพัฒนารูปแบบการใหบริการเพ่ือ
สรางความพึงพอใจและรักษาฐานผูขอรับบริการ การสรางคุณคา
การบริการ และสงมอบคุณคาใหแกผูขอรับบริการโดยการปรับปรุง
กระบวนการทํางาน ลดตนทุน และที่สําคัญการพัฒนาขีดสมรรถนะ
ของบุคลากร ดวยการจัดการและเสริมสรางองคการใหเปนองคการ
แหงการเรยีนรู 
             โดยเฉพาะตองพยายามรักษาสัมพันธภาพและดุลยภาพ
ระหวางศูนยเครื่องมือฯกับสวนงานตางๆภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งทุกคนควรตองตระหนักและใหความสําคัญตอทิศ
ทางการเปล่ียนแปลงท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น มีการติดตามเฝาระวัง
สถานการณ และวางระบบเตือนภัยเพ่ือใหขอมูลสารสนเทศที่
เที่ยงตรงสําหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงพยายามวาง
ยุทธศาสตรในการใชโอกาสจากการเปล่ียนแปลงมาสรางประโยชน
หรือคุณคาใหมากที่สุด อันจะทําใหศูนยเครื่องมือฯ ของเรามีความ
เขมแข็ง มีความสามารถในการแขงขัน และมีการดําเนินการที่
กาวหนายิ่งขึ้นตลอดเวลาได 

 
 
 

(อาจารย ดร.ณรงค อัครพัฒนากูล) 
ผูอํานวยการศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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2. ประวัติศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
         ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดจัดต้ังขึ้นมาพรอมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยอยูภายใตการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยซึ่งจัดต้ังโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2533 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงพระกรุณา
ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติการจัดต้ังมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับ
ใช ต้ังแตวันที่ 30 กรกฎาคม 2533 ใหเปนองคการนิติบุคคลที่ไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ แตมีสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐบาล ศูนยเครื่องมือฯจึงเปนสวนหน่ึงขององคการนิติบุคคลที่สามารถรับผิดชอบงานไดตามกฎหมาย ภายใตหลักการบริหารจัดการ
แบบ “ รวมบริการ ประสานภารกิจ มุงใชทรัพยากรและความชํานาญรวมกัน” ตามพันธกิจที่เปนหนวยงานสงเสริมวิชาการอันเก่ียวของ
กับการจัดบริการหองปฏิบัติการเพ่ือรองรับดานการสอนปฏิบัติการ การวิจัยของคณาจารย การพัฒนาและผลิตอุปกรณตนแบบ และ
บริการวิชาชีพที่จําเปนตอการดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย ศูนยเครื่องมือฯจึงเปนศูนยรวมของหองปฏิบัติการ ครุภัณฑ อุปกรณ และ
องคประกอบอื่นๆ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือใชในการทดลอง ทดสอบ วิเคราะห วิจัยและพัฒนา ที่ถูกนํามาจัดรวมเปนกลุม
เดียวกันตามลักษณะการใชงานเพ่ืองายตอการจัดการเก่ียวกับบุคลากร วัตถุดิบ และงบประมาณ ที่สงผลใหมีการจัดบริการท่ีประหยัด
งบประมาณ เปนหน่ึงเดียวกัน บุคลากรมีความสํานึกในการบริการสูง มีความยุติธรรม ทั่วถึง เสมอภาค ลดความซ้ําซอน เกิดการใช
ประโยชนเครื่องมืออุปกรณรวมกันสูงสุดทั้งทางตรงและทางออม 
            การดําเนินงานตางๆ ของศูนยเครื่องมือฯ นับต้ังแตวันที่รับพนักงานรุนแรกจํานวน 4 คน ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 2 พ.ย. 2535 
ปฏิบัติงานท่ีอาคารแหลมทอง กรุงเทพฯ ซึ่งเปนที่ทําการช่ัวคราว  แลวยายมาเปดดําเนินการ ณ ศูนยเครื่องมือฯในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 
2536 พรอมกับบุคลากรรุน 2 และรุน 3 ที่ทยอยกันเขาพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาหองปฏิบัติการตางๆ ตามโครงการสรางหลักสูตรการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย เชน โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ โครงการปรับปรุงและพัฒนาหองปฏิบัติการ โครงการเงินกูเพ่ือการพัฒนาการศึกษา
วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร การเตรียมความพรอมหองปฏิบัติการ การเตรียมพ้ืนที่เพ่ือขยายหองปฏิบัติการสําหรับสํานักวิชาตางๆ 
อัตรากําลังที่ขอเพ่ิม การปรับปรุงโครงสรางสายงาน การจัดสรรท่ีพักพนักงานฯลฯ เพ่ือรองรับการเปดรับนักศึกษารุนแรกจนถึงปจจุบัน 
และไดดําเนินการภายใตการบริหารงานของผูอํานวยการศูนยเครื่องมือฯ ดังน้ี 

 
 
 
 

 
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 “ มุงมั่นที่จะเสริมสรางขีดความสามารถใหเปนศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีช้ันหน่ึงของประเทศและช้ันนําของ
เอเชียในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือเสริมสงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไปสูความเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ หรือในระดับโลก 
(World Class ) ตามปณิธานที่ต้ังไว ” 
วัตถุประสงค เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงจัดเตรียมความพรอมหองปฏิบัติการและจัดบริการท่ีเก่ียวของใหมีคุณภาพการใหบริการสูงสุด 
สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน วิจัย และขยายบริการวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยใหแกหนวยตางๆทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและสังคมของประเทศ 
พันธกิจ(Mission) เปนหนวยงานจัดบริการวิชาการดานการสอนปฏิบัติการ วิจัยและพัฒนาและผลิตอุปกรณตนแบบ และบริการวิชาชีพ 
อันเก่ียวเน่ืองกับหองปฏิบัติการทดลอง ทดสอบ พนักงาน เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จําเปนตอการดําเนิน
ภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามหลักการบริหารรวมบริการประสานภารกิจเพ่ือใหเกิดการรวมใชทรัพยากร และความชํานาญการรวมกัน 
โดยมีรายละเอียดภารกิจดังน้ี 
1. เพ่ือพัฒนาการประสานและดําเนินการภารกิจใหหนวยงานภายในศูนยเครื่องมือฯสามารถนํานโยบายของมหาวิทยาลัยที่กําหนด

นําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” 
2. เพ่ือพัฒนาหองปฏิบัติการใหสามารถรองรับและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาชีพ 
3. เพ่ือพัฒนาการผลิตอุปรณตนแบบการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาชีพ 
คานิยมรวม รากฐานแหงความสําเร็จตามภารกิจขางตนเกิดจากคานิยมพ้ืนฐาน คือ 
     ยึดมั่นการทํางานดวยเหตุผล ตรงไปตรงมา รักษาประโยชนสวนรวม 
     มุงที่จะใหบริการท่ีดีที่สุดและตรงกับความตองการอยางมืออาชีพที่ดี 
     มุงที่จะวัดผลการดําเนินงานจากการตอบสนองความตองการไดอยางแทจริง 

4. แผนภูมิองคการศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดโครงสรางองคการตามกลุมลักษณะงานท่ีใหบริการ ซึ่งแบงได 3 ลักษณะงาน คือ 

(1)งานสนับสนุนการจัดบริการหองปฏิบัติการ (2) งานจัดบริการหองปฏิบัติการเพ่ือการเรียนการสอน การวิจัย(3) งานจัดบริการ
หองปฏิบัติการเพ่ือบริการวิชาชีพ จากลักษณะงานของศูนยเครื่องมือฯ ในการใหบริการ และพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 หมวด 1 มาตรา 6 ที่กําหนด ใหหนวยงานระดับศูนย แบงสวนงานออกเปนฝาย และฝายแบงสวนงาน
เปนแผนกหรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาแผนก  ศูนยเครื่องมือฯจัดโครงสรางการแบงสวนงานเปนระดับฝาย 7 
ฝาย  ประกอบดวย 
(1) ฝายธุรการ  (ฝธก.) 
(2) ฝายวิเคราะหดวยเครื่องมือ  (ฝวค.) 
(3) ฝายพัฒนาและผลิตอุปกรณตนแบบ  (ฝพน.) 
(4) ฝายหองปฏิบัติการเทคโนโลยีทรัพยากร  (ฝปท.) 
(5) ฝายหองปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (ฝปอ.) 
(6) ฝายหองปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร  (ฝปก.) 
(7) ฝายหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสังคม   (ฝปว.) 
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4.1   แผนภูมิองคการศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2    หนาท่ีและภารกิจ 
4.2.1 ผูทําหนาท่ีในการบริหาร 

  ผูอํานวยการศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนผูบริหารระดับสูง มีหนาที่ความรับผิดชอบ เชน เปนผูกําหนด
นโยบายระบบการจัดการ วัตถุประสงค เปาหมาย อนุมัติและประกาศใชคูมือระบบการจัดการ ควบคุมและติดตามการ
ดําเนินงานตางๆของหองปฏิบัติการ และกําหนดแนวทางใหมีการปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการใหเปนไปอยางตอเน่ืองและ
สงเสริม สนับสนุนดานทรัพยากร เสนอแตงต้ังผูแทนฝายบริหาร ผูแทนดานวิชาการ บุคลากรในระบบการจัดการ และลงนาม
รับรองรายงานผลการปฏิบัติงานหรือการทดสอบ เปนตน 

  รองผูอํานวยการศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนผูบริหารระดับกลาง มีหนาที่ความรับผิดชอบ ตามท่ี
ผูอํานวยการศูนยเครื่องมือฯมอบหมายโดยใหมีประสิทธิผล และรวมกําหนดแนวทางใหมีการปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการ
อยางตอเน่ือง สงเสริมและสนับสนุนทรัพยากร ประสานงานสวนที่เก่ียวของ 

  ผูชวยผูอํานวยการศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนผูบริหารระดับตน มีหนาที่ความรับผิดชอบ ตามท่ี
ผูอํานวยการศูนยเครื่องมือฯมอบหมายโดยใหมีประสิทธิผล และรวมกําหนดแนวทางใหมีการปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการ
อยางตอเน่ือง สงเสริมและสนับสนุนทรัพยากร ประสานงานสวนที่เก่ียวของ 

4.2.2 ผูทําหนาท่ีปฏิบัติการ(ฝพน/ฝปอ/ฝปท/ฝวค/ฝปก/ฝปว) 

  หัวหนาฝายหองปฏิบัติการ เปนผูบังคับบัญชาระดับกลาง มีหนาที่ความรับผิดชอบ บริหารงานหองปฏิบัติการท่ีรับผิดชอบ ซึ่ง
ไดแก บริหารงานวางแผนปฏิบัติงานและการใหบริการ การจัดเตรียมความพรอมและบริการ การจัดการทรัพยากรของ
หองปฏิบัติการ ใหเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคระบบการจัดการ ควบคุมบันทึกและลงนามรับรองผลการปฏิบัติงาน
หรือผลการทดสอบ 

  หัวหนางานหองปฏิบัติการ เปนผูบังคับบัญชาระดับตน มีหนาที่ความรับผิดชอบ บริหารการปฏิบัติการหรือการทดสอบ 
วางแผนปฏิบัติงานและการใหบริการ ตรวจสอบและติดตาม และการประเมินผล 

 

 -จุลทรรศนอิเล็กตรอน

 -วิเคราะหธาตุและสารประกอบ

 -ทดสอบทางกายภาพ

 -บํารุงรักษาเครื่องมือวิเคราะห

- วิเคราะหน้ําและอุปกรณกลาง

ฝายพัฒนา

และผลิตอุปกรณตนแบบ

ฝาย 
ธุรการ 

ฝายหองปฏิบัติการ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ฝาย

วิเคราะหดวยเครื่องมือ

ฝายหองปฏิบัติการ

เทคโนโลยีทรัพยากร

ฝายหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสังคม

ฝายหองปฏิบัติการ 
เทคโนโลยีการเกษตร 

 -เคมี 
 -เคมีวิเคราะห

 -ชีววิทยา

 -ฟสิกส

ศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(7 ตค. 2548-ปจจุบัน) 
คณะกรรมการประจําศูนยเคร่ืองมือฯ

ผูอํานวยการศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รองผูอํานวยการศูนยฯ รองผูอํานวยการศูนยฯ

ผช.ผูอํานวยการศูนยฯผช.ผูอํานวยการศูนยฯ 

 -เทคโนโลยีการผลิตพืช 
 -เทคโนโลยีการผลิตสัตว 
 -เทคโนโลยีอาหาร 
 -เทคโนโลยีชีวภาพ 

 -วิศวกรรมโยธา 
 -วิศวกรรมขนสง 
 -วิศวกรรมเครื่องกล 
 -วิศวกรรมไฟฟา 
 -วิศวกรรมอุตสาหการ 

 -วิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดลอม

 -เทคโนโลยีธรณีและเซรามิก

 -วิศวกรรม โลหการ

 -วิศวกรรมพ้ืนฐาน 

 -พัฒนาและสรางประกอบ

 -ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

 -เครื่องมือกลและเปาแกว

 -ซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ 

งานกลุมหองปฏิบัติการงานกลุมหองปฏิบัติการ งานงานกลุมหองปฏิบัติการงานกลุมหองปฏิบัติการงาน งาน 
 -ธุรการและบริหารทั่วไป 
 -ประสานดานบริการ 
 -ปรับปรุงและบํารุงรักษา 
  ระบบสาธารณูปโภคภาย 
   ในอาคารเครื่องมือ 
-หนวยคลงสารเคมี 

 -ชีวเคมี

 -กายวิภาคศาสตรฯ

 -สารสนเทศ

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

  หัวหนางานซอมบํารุงรักษาเคร่ืองมือ เปนผูบังคับบัญชาระดับตน มีหนาที่ความรับผิดชอบ บริหารงานซอมบํารุงรักษา-สอบ
เทียบเครื่องมือและอุปกรณ-สถานที่-ภาวะแวดลอมเพ่ือการสนับสนุนการดําเนินงานของหองปฏิบัติการ(ฝพน/ฝปอ/ฝปท/
ฝปก/ฝปว) เพ่ือใหมั่นใจในคุณภาพงานหรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของการปฏิบัติงาน 

  หัวหนางานบํารุงรักษาเคร่ืองมือวิเคราะห 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
ในการปรับปรุงระบบการจัดการตอผูบังคับบัญชาหรือผูเก่ียวของ 

4.2.3 ผูทําหนาท่ีในการบริการสนับสนุนตางๆ 

  หัวหนาฝายธุรการ เปนผูควบคุมการจัดบริการสนับสนุน มีหนาที่ความรับผิดชอบ เปนผูควบคุมการจัดบริการสนับสนุนตางๆ
ดานธุรการ ซึ่งเกิดขึ้นจากความตองการภายในหรือเพ่ือการสนับสนุนการดําเนินงานของหองปฏิบัติการเพ่ือใหมั่นใจใน
คุณภาพของงานทดสอบหรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของงาน เพ่ือใหมั่นใจในคุณภาพ/ความปลอดภัยตามที่ตองการ
สําหรับการดําเนินการตางๆของหองปฏิบัติการ 

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

  หัวหนางานประสานดานบริการ เปนผูจัดบริการสนับสนุน มีหนาที่ความรับผิดชอบ การบัญชี การเงินและงบประมาณ การ
จัดซื้อสินคาและบริการ-สารเคมี-วัสดุสิ้นเปลืองตางๆ การรับ จัดเก็บและจายสินคาสําเร็จรูป รับ-ลงทะเบียน-สงมอบรายงาน
ผลการทดสอบ-รับชําระคาบริการ-ทวงหน้ี ในสวนที่เก่ียวของที่ตองสนับสนุน 

  หัวหนางานปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารเครื่องมือ เปนผูจัดบริการสนับสนุน มีหนาที่ความ
รับผิดชอบ จัดหา-ปรับปรุง บํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐานและสภาพแวดลอมในการทํางาน เชน อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค 
ระบบวิศวกรรมอาคาร สภาพแวดลอมการทํางาน เปนตนในสวนที่เก่ียวของที่ตองสนับสนุน 

  พนักงานหนวยคลังสารเคมี เปนผูบริการสนับสนุน มีหนาที่ความรับผิดชอบ การจัดหา-รับ-จัดเก็บ-ขนยาย-จายสารเคมี ใน
สวนที่เก่ียวของที่ตองสนับสนุน 

  พนักงานฝายธุรการ (ฝธก) เปนผูบริการสนับสนุน มีหนาที่ความรับผิดชอบ ทําการบริการ เฝาระวังการบริการสนับสนุน
หองปฏิบัติการ ตองมีความรับผิดชอบที่จะตองรู ทําความเขาใจกับระบบการจัดการ และใหถือเปนความรับผิดชอบที่ตอง
นําไปใชปฏิบัติในงานของตนอยางมืออาชีพที่ดี เสนอแนะหรือใหขอคิดเห็นในการปรับปรุงระบบการจัดการตอผูบังคับบัญชา
หรือผูเก่ียวของ 
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5. ทําเนียบผูบริหาร 
 5.1 คณะกรรมการประจําศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 
               การดําเนินการของศูนยเครื่องมือฯยึดหลักบริหารโดยองคคณะบุคคลโดยจัดใหมีคณะกรรมการประจําศูนยเครื่องมือฯซึ่ง

แตงต้ังโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 แหงพรบ.มทส.พ.ศ.2533 ออกเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัยฯพ.ศ.2536 
คณะกรรมการประจําศูนยเครื่องมือฯ เปนคณะผูบริหารสูงสุดมีบทบาทหนาที่และมีอํานาจคือกําหนดนโยบายและแผนการ
ดําเนินงานของศูนยเครื่องมือฯใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัยฯพิจารณาหาแนวทางการประสานภารกิจใหคําปรึกษาแกผูอํานวยการ
ศูนยเครื่องมือฯและปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบจากสภาฯและอธิการบดี 

  

1 

  

2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 
 1. อธิการบด ี ประธานกรรมการ 
 2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ (รศ. ดร.เสาวณีย รัตนพาน)ี รองประธานกรรมการ 
 3. ผูแทนสํานักวชิาวทิยาศาสตร (รศ. ดร.สมพงษ ธรรมถาวร) กรรมการ 
 4. ผูแทนสํานักวชิาเทคโนโลยีสังคม (ผศ. ดร. ศิริลักษณ  อุสาหะ) กรรมการ 
 5. ผูแทนสํานักวชิาเทคโนโลยีการเกษตร (ผศ.ดร.ปยะวรรณ  กาสลัก) กรรมการ 
 6. ผูแทนสํานักวชิาวศิวกรรมศาสตร (รศ. น.อ. ดร.วรพจน  ขําพศิ) กรรมการ 
 7. ผูแทนสํานักวชิาแพทยศาสตร (ศ. เกียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช  วรรณพฤกษ) กรรมการ 
 8. ผูแทนศูนยกิจการนานาชาติ (รศ. ดร. เสาวนีย  รัตนพานี) กรรมการ 
 9. ผูแทนศูนยคอมพวิเตอร (อ. ดร.ทนงศักดิ์  พิสาลสิน) กรรมการ 
 10. ผูแทนศูนยบรรณสารและส่ือการศกึษา (อ. ดร.นฤมล  รักษาสุข) กรรมการ 
 11. ผูแทนศูนยบริการการศึกษา (ผศ. ดร.เอมอร  ทัศนศร) กรรมการ 
 12. ผูแทนสถาบนัวิจยัและพัฒนา (ศ. น.ท.ดร.สราวุฒิ  สุจิตจร) กรรมการ 
 13. ผูแทนเทคโนธานี (ผศ. ดร. ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร) กรรมการ 
 14. ผูอํานวยการศนูยเคร่ืองมือวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี(อ.ดร. ณรงค  อัครพัฒนากูล) กรรมการและเลขานุการ 
 15. รองผูอํานวยการศนูยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(รศ. เกรียงไกร  ไตรสาร) กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 16. รองผูอํานวยการศนูยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(อ.ดร. สัญญา  สราภิรมย) กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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 5.2 คณะผูบริหารศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 
               ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการดําเนินงานโดยยึดหลักการบริหารแบบ “รวมบริการประสานภารกิจ” โดย

มีคณะผูบริหารศูนยเครื่องมือฯ เปนคณะผูบริหารมีบทบาทหนาที่และมีอํานาจในการจัดการหองปฏิบัติการดานประสิทธิภาพการ
ใหบริการ การใชทรัพยากร การซอมบํารุงรักษา วัสดุคงคลัง ความปลอดภัยและชีวอนามัย สภาพแวดลอม ขวัญและกําลังใจ พัฒนา
ศักยภาพ คุณภาพการบริการ ตนทุน และการสงมอบงาน โดยเลือกใชเทคนิคการจัดการ หรือการจัดการที่ตองมีการตรวจสอบคา
เบี่ยงเบนและกรรมวิธีในการแกไขอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเปนหลักประกันคุณภาพในทุกมิติ 
 

  

1 

  

2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 
     

 1. อาจารย ดร.ณรงค  อัครพัฒนากูล ผูอํานวยการศูนยเครื่องมือฯ 
 2. รศ.เกรียงไกร ไตรสาร รองผูอํานวยการศูนยเครื่องมือฯ 
 3. ดร.สัญญา  สราภิรมย รองผูอํานวยการศูนยเครื่องมือฯ 
 4. อาจารย ดร.ศุกฤตย ไทยอุดม ผูชวยผูอํานวยการศูนยเครื่องมือฯ 
 5. อาจารย ดร.สาโรช  รุจิรวรรธน ผูชวยผูอํานวยการศูนยเครื่องมือฯ 
 6. นาย อาวุธ อินทรช่ืน หัวหนาฝายวิเคราะหดวยเครื่องมือ 
 7. นาย อาวุธ อินทรช่ืน หัวหนาฝายพัฒนาและผลิตอุปกรณตนแบบ 
 8. นาย อาวุธ อินทรช่ืน หัวหนาฝายหองปฏิบัติการเทคโนโลยีทรัพยากร 
 9. นาย สาทิพย จุไรรัตนพร หัวหนาฝายหองปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 10. นาย ชัยวัฒน คงมั่นกลาง หัวหนาฝายหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสังคม 
 11. นางสาว นวลปรางค อุทัยดา หัวหนาฝายหองปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร 
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6. กิจกรรมในรอบปงบประมาณ 2549  สามารถนําเสนอโดยสรุปไดดังน้ี  
 6.1 การใหบริการการเรียน-การสอน (ระดับปริญญาตรี)  
ฝาย/งาน จํานวน

สาขาวิชา 
จํานวน
หอง 

พ.ท.หอง 
(ตรม.) 

ความจุ
หอง 

จํานวน
วิชา/ป (ไม

ซ้ํา) 

จํานวนบท
ปฏิบัติการ 

จํานวนวิชาตอ
ภาค 

จํานวนนศ.ตอภาค T/W T/Y 

       1 2 3 1 2 3 1 2 3  

ฝปว 20 39 6,595  815  50  332 17 19 21 3,004 3,175 2,912 50 61 51 1,533 

ฝปก 3 12 3,312  40  45  374 13 17 15 399  527  330  17  23  17  637  

ฝปอ 36 29 6,544  60  72  798 24 31 35 2,170 2,156 4,128 67 76 128 1,870 

ฝปท 25 26 5,044  490  73  337 29 27 28 948 1,034 1,200 41 38 39 1,144 

รวม 84 106 21,495 1,405 240  1,841 83 94 99 6,692 6,892 8,570 175 198 235 5,184 

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

ฝาย/งาน จํานวนสาขาวิชา จํานวนหอง จํานวนวิชา/ป 
(ไมซ้ํา) 

จํานวนวิชาตอ
ภาค 

จํานวนนศ.ตอภาค T/W T/Y 

    1 2 3 1 2 3 1 2 3  

ฝปว 22 50 45 31 35 37 126 127 140 180 140 220 6,090 

ฝปก 4 15 50 12 20 18 82 107 98 40 40 40 6,240 

ฝปอ 3 3 12 6 7 7 38 52 41 16 11 16 181 

ฝปท 12 11 19 18 17 18 43 43 31 6 5 5 192 

รวม 41 79 126 67 79 80 289 329 310 242 196 281 12,703 

     

 6.3 การใหบริการวิชาชีพ 
  a) สถิติแสดงจํานวนคร้ังการใหบริการวิชาชีพ โดยจําแนกตามประเภทของผูขอรับบริการ  

ประเภทผูขอรับบริการ จํานวนคร้ังท่ีใหบริการ 

 2546 2547 2548 2549 

ก.หนวยงานภายนอก     

 ภาคเอกชน - 438 514 460 

 ภาครัฐ - 155 239 208 

 บุคคลทั่วไป - 35 77 284 

ข.ภายใน     

 งานการเรียนการสอน - 339 379 494 

 งานวิจัย - 192 246 329 
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 บริการวิชาชีพ - 24 45 43 

จํานวนรวม - 1,183 1,500 1,818 

หมายเหตุ : ขอมูลอางอิงตามปงบประมาณและใบแจงหน้ี 

   แผนภูมิแสดงจํานวนครั้งการใหบริการวิชาชีพ โดยแยกตามประเภทของผูขอรับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  b) สถิติแสดงรายไดจากการบริการวิชาชีพ โดยแยกตามประเภทของผูขอรับบริการ  
ประเภทผูขอรับบริการ จํานวนรายได(บาท) 

 2547 2548 2549 

 รายได มูลคาที่ใหบริการ รายได มูลคาที่ใหบริการ รายได มูลคาที่ใหบริการ 

ก.หนวยงานภายนอก       

 ภาคเอกชน 1,226,842.00 1,222,870.00 1,360,744.00 1,360,919.00 1,217,819.00 1,217,514.25 

 ภาครัฐ 431,043.26 431,043.26 518,946.09 661,637.84 397,150.00 481,824.50 

 บุคคลทั่วไป 76,836.75 78,541.50 52,315.00 52,315.00 126,127.00 124,150.90 

ข.ภายใน       

 งานการเรียนการสอน 240,723.75 2,000,848.25 153,444.25 1,642,936.65 172,759.00 2,380,919.00 

 งานวิจัย 368,669.43 663,621.43 442,350.63 1,111,822.43 666,820.00 1,404,669.75 

 บริการวิชาชีพ 129,255.68 201,642.68 228,012.93 308,117.93 92,930.00 344,811.90 

จํานวนรวม 2,473,370.87 4,598,567.12 2,755,812.90 5,137,748.85 2,673,065.00 5,953,890.30 

หมายเหตุ : ขอมูลอางอิงตามปงบประมาณและใบเสร็จรบัเงิน 
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    แผนภูมิแสดงรายไดจากการบริการวิชาชีพ โดยแยกตามประเภทของผูขอรับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  C) สถิติแสดงรายไดจากการบริการวิชาชีพ โดยแยกตามประเภทผูใหบริการ  

ประเภทผูใหบริการ จํานวนรายได(บาท) 

 2547 2548 2549 

 รายได มูลคาท่ีใหบริการ รายได มูลคาท่ีใหบริการ รายได มูลคาท่ี
ใหบริการ 

ฝายพัฒนาและผลติอุปกรณตนแบบ 32,733.00 35,608.00 73,708.00 108,413.00 29,490.00 36,165.00 

ฝายวิเคราะหดวยเคร่ืองมือ 1,821,588.75 3,854,976.50 1,924,827.25 3,731,416.50 1,838,671.00 3,924,915.00 

ฝายหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสังคม 91,124.62 97,124.62 232,201.40 466,910.80 183,025.00 1,224,444.30 

ฝายหองปฏิบตัิการเทคโนโลยีการเกษตร 263,578.00 333,511.50 248,561.75 396,693.05 166,155.00 281,849.00 

ฝายหองปฏิบตัิการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 137,710.00 137,710.00 81,708.00 83,208.00 194,760.00 196,560.00 

ฝายหองปฏิบตัิการเทคโนโลยีทรัพยากร 124,737.00 137,737.00 43,037.00 51,313.00 23,525.00 30,000 

หนวยคลังสารเคมี 1,899.50 1,899.50 151,769.50 299,794.50 237,439.00 259,957.00 

จํานวนรวม 2,473,370.87 4,598,567.12 2,755,812.90 5,137,748.85 2,673,065.00 5,953,890.30 

หมายเหตุ : ขอมูลอางอิงตามปงบประมาณและใบเสร็จรบัเงิน 
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    แผนภูมิแสดงรายไดจากการบริการวิชาชีพ โดยแยกตามประเภทของผูใหรับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  d) สถิติแสดงรายไดจากการบริการวิชาชีพ โดยแยกตามประเภทการใหบริการ  

จํานวนรายได(บาท) 

2547 2548 2549 ประเภทการใหบรกิาร 

รายได มูลคาท่ีใหบริการ รายได มูลคาท่ีใหบริการ รายได มูลคาท่ีใหบริการ 

1. บริการการใชเครือ่งมือ/หองปฏิบัติการ 177,068.62 183,068.62 275,267.65 550,903.05 277,014.00 1,315,243.00 

2. วิเคราะหธาตุและสารประกอบ 510,514.75 1,705,909.50 514,556.25 1,634,737.00 480,495.00 1,854,178.00 

3. ทดสอบดวยเครื่องจุลทรรศนอิเล็กตรอน 242,910.00 953,433.00 256,759.00 784,354.00 203,327.00 555,747.50 

4. ทดสอบทางกายภาพ 31,205.00 88,880.00 25,466.00 58,370.00 92,489.00 269,370.00 

5. วิเคราะหน้ําทางกายภาพและเคมี,จลุชีววิทยา 1,013,370.00 1,083,165.00 1,149,889.50 1,279,549.00 1,082,568.00 1,269,570.00 

6. ทดสอบวัสดุ 69,344.00 69,344.00 81,158.00 81,158.00 54,420.00 54,420.00 

7. วิเคราะหทางการเกษตร 219,126.00 289,059.50 157,905.00 260,710.00 149,013.00 261,175.00 

8. ทดสอบทางกายภาพของพอลเิมอรและยาง - - 4,620.00 4,620.00 19,380.00 19,380.00 

9. ทดสอบทางเซรามิก 24,825.00 37,825.00 2,050.00 10,326.00 7,025.00 13,500.00 

10. บริการสัตวทดลอง 20,260.00 20,260.00 18,130.00 19,780.00 16,880.00 16,880.00 

11. จัดทําชิ้นงาน 96,933.00  99,808.00 103,233.00 137,938.00 29,740.00 36,165.00 

12. วิเคราะหของเหลว Envi.Lab. 1,050.00 1,050.00 - - - - 

13. ไนโตรเจนเหลว 33,188.50 33,188.50 154,162.00 302,187.00 232,714.00 260,261.50 

14. อื่นๆ 33,576.00 33,576.00 12,616.50 13,116.80 28,000.00 28,000.00 

รวม 2,473,370.87 4,598,567.12 2,755,812.90 5,137,748.85 2,673,065.00 5,953,890.00 

หมายเหตุ : ขอมูลอางอิงตามปงบประมาณและใบเสร็จรบัเงิน 
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  e) สถิติแสดงจํานวนคร้ังจากการบริการวิชาชีพ โดยแยกตามประเภทการใหบริการ  

ประเภทการใหบริการ จํานวนคร้ังท่ีใหบริการ 

 2546 2547 2548 2549 

1. บริการการใชเคร่ืองมือ/หองปฏิบัติการ  - 66 85 86 

2. วิเคราะหธาตุและสารประกอบ  - 261 210 433 

3. ทดสอบดวยเคร่ืองจุลทรรศนอิเล็กตรอน  - 125 108 95 

4. ทดสอบทางกายภาพ  - 55 35 59 

5. วิเคราะหนํ้าทางกายภาพและเคมี  - 399 344 463 

6. วิเคราะหนํ้าทางจุลชีววิทยา  -  157  

7. ทดสอบวัสดุ  - 49 37 30 

8. วิเคราะหทางการเกษตร  - 53 50 21 

9. ทดสอบทางกายภาพของพอลิเมอรและยาง  -  - 2 6 

10. ทดสอบทางเซรามิก  - 9 3 - 

11. บริการสัตวทดลอง  - 12 20 18 

12. จัดทําชิ้นงาน  - 53 23 19 

13. วิเคราะหของเหลว Envi.Lab.  - 2  - - 

14. ไนโตรเจนเหลว  - 93 414 587 

15. อ่ืนๆ  - 6 12 1 

รวม  1,183 1,500 1,818 

หมายเหตุ : ขอมูลอางอิงตามปงบประมาณและใบแจงหน้ี 
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  f) สถิติแสดงรายไดการใหบริการท่ีไมคิดมูลคา โดยแยกตามประเภทการใหบริการ  

ประเภทการใหบริการ จํานวนรายได  (บาท) 

 2546 2547 2548 2549 

1. บริการการใชเคร่ืองมือ/หองปฏิบัติการ  - 7,095.00 - 38,463.00 

2. วิเคราะหธาตุและสารประกอบ  - 198,560.00 87,365.00 6,460.00 

3. ทดสอบดวยเคร่ืองจุลทรรศนอิเล็กตรอน  - 57,170.00 8,300.00 1,460.00 

4. ทดสอบทางกายภาพ  - 26,350.00 350.00 - 

5. วิเคราะหนํ้าทางกายภาพและเคมี  - 550.00 1,905.00 - 

6. วิเคราะหนํ้าทางจุลชีววิทยา  -   - 

7. ทดสอบวัสดุ  - - - - 

8. วิเคราะหทางการเกษตร  - - 1,700.00 - 

9. ทดสอบทางกายภาพของพอลิเมอรและยาง  - - - - 

10. ทดสอบทางเซรามิก  - - - - 

11. บริการสัตวทดลอง  - - - - 

12. จัดทําชิ้นงาน  - - - - 

13. วิเคราะหของเหลว Envi.Lab.  - - - - 

14. ไนโตรเจนเหลว  - - - - 

15. อ่ืนๆ  - 2,697.00 115,150.00 - 

รวม  292,422.00 214,770.00 46,383.00 

หมายเหตุ : ขอมูลอางอิงตามปงบประมาณและใบเสร็จรบัเงิน 
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  g) สถิติแสดงจํานวนคร้ังการใหบริการท่ีไมคิดมูลคา  โดยแยกตามประเภทการใหบริการ  

ประเภทการใหบริการ จํานวนคร้ังท่ีใหบริการ 

 2546 2547 2548 2549 

1. บริการการใชเคร่ืองมือ/หองปฏิบัติการ  - 1 - - 

2. วิเคราะหธาตุและสารประกอบ  - 23 12 37 

3. ทดสอบดวยเคร่ืองจุลทรรศนอิเล็กตรอน  - 13 17 12 

4. ทดสอบทางกายภาพ  - 12 1 8 

5. วิเคราะหนํ้าทางกายภาพและเคมี  - 1 1 - 

6. วิเคราะหนํ้าทางจุลชีววิทยา  -   - 

7. ทดสอบวัสดุ  - - - - 

8. วิเคราะหทางการเกษตร  - - 1 - 

9. ทดสอบทางกายภาพของพอลิเมอรและยาง  - - - - 

10. ทดสอบทางเซรามิก  - - - - 

11. บริการสัตวทดลอง  - - - - 

12. จัดทําชิ้นงาน  - - - - 

13. วิเคราะหของเหลว Envi.Lab.  - - - - 

14. ไนโตรเจนเหลว  - - - - 

15. อ่ืนๆ  - 1 1 - 

รวม - 51 33 57 

หมายเหตุ : ขอมูลอางอิงตามปงบประมาณและใบเสร็จรบัเงิน 
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 6.4 การใหบริการและสรางอุปกรณสนับสนุนการเรียนการสอน  
  a) สถิติแสดงปริมาณงาน โดยแยกตามประเภทของผูขอรับบริการ ตามตารางสรุปบริการสรางอุปกรณ 

ประเภทผูขอรับบริการ จํานวนคร้ังท่ีใหบริการ 

 2546 2547 2548 2549 

ก.หนวยงานภายนอก 23 18 8 9 

 ภาคเอกชน 10 0 2 0 

 ภาครัฐ 12 14 4 2 

 บุคคลทั่วไป 1 4 2 7 

ข.ภายใน 76 101 92 133 

 งานการเรียนการสอน 41 42 52 93 

 งานวิจัย 6 15 16 15 

 บริการวิชาชีพ 29 44 24 25 

จํานวนรวม 99 119 100 142 

     
 6.5 การใหบริการซอม-บํารุงเคร่ืองมือการเรียนการสอนและการวิจัย 
  a) สถิติแสดงปริมาณงานซอม-บํารุงเคร่ืองมือการเรียนการสอนและการวิจัย  

รายการ จํานวนคร้ังการซอมและคาใชจาย (บาท) 

 2547 2548 2549 

 คร้ัง คาใชจาย (บาท) คร้ัง คาใชจาย (บาท) คร้ัง คาใชจาย (บาท) 

ฝายหองปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร 45 1,287,581.37 59 1,297,026.34 72 1,356,914.50 

ฝายหองปฏิบัติการเทคโนโลยีทรัพยากร 19 929,445.44 33 1,320,838.29 48 1,266,119.25 

ฝายหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสังคม 

47 709,824.74 47 781,273.54 67 869,516.32 

ฝายหองปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 16 351,418.70 19 887,180.98 27 887,516.00 

ฝายพัฒนาและผลิตอุปกรณตนแบบ 6 98,044.23 17 273,446.00 19 141,066.25 

ฝายธุรการ  -   - 1 10,165.00 1 840.00 

ฝายวิเคราะหดวยเครื่องมือ 18 423,759.19 14 836,034.71 67 665,239.50 

จํานวนรวม 151 3,800,073.67 200 5,434,234.26 301 5,187,211.82 
หมายเหตุ : ขอมูลตามปงบประมาณ 2547 อาจมีบางสวนขาดความสมบูรณเนื่องจากยังไมมกีารเก็บขอมลูตามระบบ 
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 6.6 การจัดฝกอบรม 
  a) การจัดใหแก นักศึกษา พนักงาน และผูสนใจท่ัวไป 

วัน/เดือน/ป ประเภทกิจกรรม ชื่อและกิจกรรมโดยยอ 

 6 ม.ค. 2549 อบรม อบรมการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ณ หองปฏิบตัิการชีววทิยา อาคาร
เคร่ืองมือ 2 

 18-31 มี.ค. 2549 อบรม อบรมโอลิมปควชิาการ คาย 2  ณ หองปฏิบัติการฟสิกส, เคมี, ชีววิทยา อาคารเคร่ืองมือ 2 

 7 เม.ย. 2549 อบรม อบรมโครงการสงเสริมและพัฒนาอัจฉริยะภาพดานคณิตศาสตรและวทิยาศาสตร ณ 
หองปฏิบัติการชีววิทยา อาคารเคร่ืองมือ 2 

 29-30 เม.ย. 2549 อบรม อบรมโอลิมปกวชิาการ คาย 2 คร้ังที่ 2  ณ หองปฏิบตัิการเคมี อาคารเครื่องมือ 2 

 31 ส.ค. 2549 อบรม อบรมคายวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  ณ หองปฏิบัตกิารฟสิกส, เคมี, ชีววทิยา  อาคารเคร่ืองมือ 2 

   

  b) การจัดสงพนักงานไปฝกอบรม  

ฝาย 2548 2549 

 จํานวน งบประมาณ รวม จํานวน งบประมาณ รวม 

 คน คร้ัง ก ข  คน คร้ัง ก ข  

ฝธก 15 27 37,680.00 - 37,680.00 13 45 44,822.31 9,392.00 54,214.31 

ฝปก 3 5 9,640.00 - 9,640.00 9 27 17,017.71 9,636.00 26,653.71 

ฝปท 6 8 11,724.00 6,831 18,555.00 7 10 6,184.71 472.00 6,656.71 

ฝปว 9 12 7,832.00 - 7,832.00 15 37 59,746.13 5,418.00 65,164.13 

ฝปอ 7 8 3,058.50 11,103.50 14,162.00 21 37 9,548.42 1,122.00 10,670.42 

ฝพน 9 12 10,712.00 - 10,712.00 4 8 1,974.21 - 1,974.21 

ฝวค 11 27 25,872.00 11,078.00 36,950.00 11 34 59,270.05 7,880.00 67,150.05 

รวม 60 99 106,518.50 29,012.50 135,531.00 80 198 198,563.54 33,920.00 232,483.54 

หมายเหต ุ: ก  หมายถึง 
ข  หมายถึง 

ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
สนใจหัวขอเร่ือง เนื่องจากมีประโยชนตอวิชาชพี 
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 6.7 การใหบริการเฉพาะกิจ 

วัน/เดือน/ป ผูปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ปฏิบัติ ผูเชิญ 

-  ฝายหองปฏิบัติการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 ตรวจสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 2 ก.พ. 2549 ฝายหองปฏิบัติการ
เทคโนโลยีการเกษตร 

ตรวจสอบผลิตภัณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
นครราชสีมา 

 5 มิ.ย. 2549  ฝายหองปฏิบัติการเทคโนโลยี
ทรัพยากร 

กรอกขอมูลการดําเนินงานของหนวยตรวจสอบ
และ/หรือทดสอบผลิตภัณฑ 

สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

     
 6.8 การดําเนินงานตามแผนและนโยบายดานอ่ืน ๆ 
   

ลําดับท่ี กิจกรรมที่ปฏิบัติตามแผนและนโยบาย ผูปฏิบัติงาน 

1. เพ่ือใหการดําเนินงานของหองปฏิบัติการ ศูนยเครื่องมือฯ ซึ่งมีความมุงมั่นที่จะบริการการทดสอบ
ที่มีคุณภาพ ตามขอกําหนดของผูขอรับบริการอยางสม่ําเสมอ เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับผู
ขอรับบริการ ดวยมีความตระหนักวาการท่ีบริการการทดสอบท่ีมีคุณภาพอยางสมํ่าเสมอได 
นอกเหนือจากการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานอยางเขมงวดแลว ยังจําเปนที่จะตองมี
ระบบในการบริหารงานท่ีดีและยั่งยืน หองปฏิบัติการจึงเลือกใชมาตรฐานระบบการบริหารงาน
ตามมอก.17025:2548(ISO/IEC17025:2005)เปนแนวทางในการบริหารงาน 

พนักงานฝายวิเคราะหดวย
เครื่องมือ 

2. หองปฏิบัติการ มุงมั่นที่จะดําเนินการและพัฒนาระบบการจัดการอยางเหมาะสมและสอดคลอง
กับกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวของและขอกําหนดมอก.18001-2542 โดยใหพนักงานและ
ผูเก่ียวของมีสวนรวมในการปรับปรุงและปองกันอันตรายจากการเกิดอัคคีภัย สารเคมี ไฟฟาและ
อันตรายซึ่งมีความเสี่ยงต้ังแตระดับปานกลางขึ้นไปท่ีจะเกิดกับพนักงานและผูเก่ียวของ อยาง
ตอเน่ืองโดยพรอมใหการสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปนใหเหมาะสมและเพียงพอ 

พนักงานศูนยเครื่องมือฯ 

   
 6.9 สรุปการเย่ียมชมศูนยเคร่ืองมือฯ   

จํานวนคร้ังและจํานวนคน 

 2548 2549 ผูเขาเย่ียมชม 

คร้ัง จํานวนคน คร้ัง จํานวนคน 

University  College of Science and Technology Malaysia  - - 1 4 

กรมการพลังงานทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมการปองกันประเทศฯ - - 1 20 

คณะกรรมการจากสภามหาวิทยาลัย - - 1 5 

คณะนักเรียนผูเขาสัมภาษณประเภทโควตาและผูปกครอง - - 1 70 

คณะผูตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก - - 1 10 

คณะผูแทนจาก Thai Nguyen University of Technology ประเทศเวียดนาม - - 1 8 

ชาวตางชาติ (แขกทานอธิการบดี) - - 1 4 
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จํานวนคร้ังและจํานวนคน 

 2548 2549 ผูเขาเย่ียมชม 

คร้ัง จํานวนคน คร้ัง จํานวนคน 

นักเรียนมัธยมศึกษาในงานนิทรรศการตลาดนัดแรงงาน - - 1 240 

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สาขาฯธรณี ) - - 2 56 

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สาขาฯสิ่งแวดลอม ) - - 2 109 

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สาขาฯอาหาร) - - 1 73 

นักศึกษาโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - - 1 161 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา - - 1 18 

บริษัทไทยโตเคนเทอรโม  จํากัด - - 1 6 

บริษัท  M.N.T. Co., LTD. - - 2 7 

บริษัท Kinzi (Thailand) Co., Ltd. - - 1 5 

บริษัท ผาแดง  อินดัสทรี  จํากัด - - 1 1 

บริษัทปูนซิเมนตนครหลวง จํากัด - - 1 1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี - - 1 25 

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล - - 1 9 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (คณะสภามหาวิทยาลัย/ผูบริหารและบุคลากร) - - 2 41 

มหาวิทยาลัยแมโจ (คณาจารย/เจาหนาที่และนักศึกษา) - - 1 41 

โรงเรียนแกงสนามนางพิทยาคม (คณะครู/นักเรียน) - - 1 160 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (คณะอาจารย/นักเรียนนายรอย) - - 1 115 

โรงเรียนเมืองนครราชสีมา (คณะครู/นักเรียน) - - 1 479 

โรงเรียนมหิศราธิบดี อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา - - 1 226 

วิทยาลัยเทคนิค หาดใหญ (อาจารยและนักเรียน) - - 1 79 

สถานประกอบการ “ตลาดนัดแรงงาน” - - 1 7 

สถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย - - 1 2 

รวมทั้งสิ้น 37 1,828 33 1,982 

 
 
 
 
 
 
 
 

    



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

    
 

ANNUAL REPORT 2549/Rev.No.0/15/03/2550                                                                                                                                                         22/28 
 

 6.10 รายงานการใชจายงบประมาณ งบประมาณแผนดิน (งบดําเนินงาน) 

ประเภทคาใชจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
  รับจัดสรร 

 (บาท) 
รับจัดสรร 

(บาท) 

1.  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 17,456,600.00 17,556,600.00 

1.  คาวัสดุการศึกษา   

 1.1  คาวัสดุการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 10,700,000.00 10,500,000.00 

 1.2  คาวัสดุการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 1,706,600.00 1,706,600.00 

2.  คาวัสดุซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องมือวทิยาศาสตร 5,050,000.00 5,000,000.00 

3.  คาใชจายโครงการพัฒนาระบบการจัดการหองปฏิบัติการศนูย 
     เคร่ืองมือฯ (มอก.) 

- 350,000.00 

2.  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1,060,000.00 1,360,000.00 

1.  คาใชจายโครงงานระดับปริญญาตรี 400,000.00 600,000.00 

2.  คาใชจายในการจัดทําระบบวิศวกรรมอาคาร 600,000.00 660,000.00 

3.  คาใชจายสําหรับโครงการพัฒนาและผลิตอุปกรณตนแบบ 250,000.00 100,000.00 

                                        รวมทั้งส้ิน     1 + 2 18,706,600.00 18,916,600.00 

 * เปนยอดงบประมาณท่ีศูนยเครื่องมอืฯ ตัดจาย 

 6.11 รายจายงบลงทุน ตามตารางสรุปการใชจายงบลงทุน 

ประเภทคาใชจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

  รับจัดสรร 
(บาท) 

รับจัดสรร 
(บาท) 

1.  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 4,151,000.00 681,700.00 

ปรับปรุงอาคารสถานที่อาคารเคร่ืองมือ 6 หลัง 4,151,000.00 681,700.00 
    
2.  หมวดครุภัณฑ 51,232,500.00 60,695,200.00 

ครุภัณฑประจําศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
ก.  กลุมหองปฏิบัติการกลางสนับสนุนการเรียนการสอน 12,651,700.00 6,665,500.00 
ข.  กลุมหองปฏิบัติการสํานักวิชาวิทยาศาสตร   
 ข.1  ระดับปริญญาตรี 947,500.00 959,500.00 
 ข.2  ระดับบัณฑิตศึกษา 4,079,900.00 2,591,600.00 
ค.  กลุมหองปฏิบัติการสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร   
 ค.1  ระดับปริญญาตรี 13,178,300.00 13,733,700.00 
 ค.2  ระดับบัณฑิตศึกษา 3,828,700.00 1,937,000.00 
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ประเภทคาใชจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

  รับจัดสรร 
 (บาท) 

รับจัดสรร 
(บาท) 

ง.  กลุมหองปฏิบัติการสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   
 ง.1  ระดับปริญญาตรี 4,569,400.00 5,304,600.00 
 ง.2  ระดับบัณฑิตศึกษา 1,600,000.00 539,000.00 
 ง.3  ครุภัณฑประจําฟารมมหาวิทยาลัย - 354,000.00 
จ.  กลุมหองปฏิบัติการสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม   
 จ.1  ระดับปริญญาตรี 1,521,000.00 6,059,800.00 
 จ.2  ระดับบัณฑิตศึกษา - - 
ฉ.  กลุมหองปฏิบัติการสํานักวิชาแพทยศาสตร 400,000.00 70,000.00 
ช.  กลุมครุภัณฑเสื่อมสภาพที่ขอต้ังงบประมาณทดแทน - 15,970,500.00 
 ช.1  กลุมหองปฏิบัติการสํานักวิชาวิทยาศาสตร - 120,000.00 
 ช.2  กลุมหองปฏิบัติการสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 5,800,000.00 3,292,000.00 
 ช.3  กลุมหองปฏิบัติการสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 2,656,000.00 2,798,000.00 
 ช.4  กลุมหองปฏิบัติการกลางเพ่ือสนับสนุนการเรียน 

       การสอน การวิจัยและบริการวิชาการ 
- 300,000.00 

                                        รวมท้ังสิ้น     1 + 2 55,383,500.00 61,376,900.00 

 * เปนยอดงบประมาณที่ศูนยเคร่ืองมือฯ ตัดจาย 
 

    

 6.12 จํานวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2548 

ลําดับท่ี 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 10 17 

8 ผูสอนปฏิบัติการ - - -  - - 1 1 2 

9 เจาหนาที่แผนที่ภาพถาย - - -  - - - 1 1 

10 นักเทคโนโลยีการศึกษา - - -  1 - - - 1 



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

    
 

ANNUAL REPORT 2549/Rev.No.0/15/03/2550                                                                                                                                                         24/28 
 

ลําดับท่ี ตําแหนง บริหาร/ธุรการ สนับสนุน บริการ รวม 

  บริหาร ฝธก ฝวค ฝพน ฝปว ฝปก ฝปท ฝปอ ตําแหนง 
  (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) 

11 นายชางฯ - 3 2 6 - - 6 11 28 

12 พนักงานวิทยาศาสตร - - 1 - 12 5 - - 18 

13 ชางฝมือ - - - 1 - - - - 1 

14 พนักงานหองทดลอง - - 1 1 8 3 8 4 25 

  5 15 14 9 30 14 20 28 135 

              
 6.13 พื้นท่ีอาคารเครื่องมือหลักท่ีใหบริการ  (ตารางเมตร) 

พท.บริหาร&ธุรการ พท.สนับสนนุวิจัย&พัฒนา พท.บริการการเรียนการสอน 
ลําดับท่ี อาคาร 

บริหาร/ธุรการ อรรถประโยชน หองวิจัย ฝวค ฝพน ฝปว ฝปก ฝปอ ฝปท 

พื้นท่ีอาคาร 
รวม 

1 อาคารเคร่ืองมือ 1 1,322  2,348  1,456  1,282 1,368   -   -   -   -  7,776 

2 อาคารเคร่ืองมือ 2  -  1,984   -  -  -  6,592   -   -   -  8,576 

3 อาคารเคร่ืองมือ 3  -  3,008   -  -  -   -  4,320  2,368  288  9,984 

4 อาคารเคร่ืองมือ 4  -  2,048   -  -  -   -   -  2,768  2,312  7,128 

5 อาคารเคร่ืองมือ 5  -  2,208   -   -   -   -   -  3,488  1,408  7,104 

6 อาคารเคร่ืองมือ 6  -  2,570   -   -   -   -   -  1,184  4,450  8,204 

7 อาคารเคร่ืองมือ 6/1 - 494 - - - - - - 306 848 

7 อาคารเคร่ืองมือ 7  -  1,000   -   -   -  2,132   -  688   -  3,820 

8 อาคารเคร่ืองมือ 8  -  700   -   -   -  2,050   -   -   -  2,750 

9 อาคารเคร่ืองมือ 9 - 16,508 - - - 8,116 - - - 24,624 

10 อาคารสัตวทดลอง 36.88 308.28 - - - 380.20 - - - 739.08 

11 อาคารไฟฟาแรงสูง - - - - - - - 750 - 750 

พ้ืนที่รับผิดชอบ (ตรม.) 1,358.88  33,176.28  1,456  1,282  1,368  19,270.20  4,320  11,246 8,764  82,303.08 
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 6.14 สรุปผลรายงานการประเมินตนเองตามตัวชี้วัด (Self Assessment Report;SAR) 
 

 การประเมินตนเองเปนกิจกรรมหนึ่งที่ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใชสําหรับทบทวนประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการดําเนินงานของศูนยเครื่องมือฯ โดยเปนการทบทวนสิ่งที่ศูนยเครื่องมือฯดําเนินการอยูในปจจุบัน หรือผลของการ
ดําเนินการเทียบกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ (คูมือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)ที่ต้ังไว เพ่ือให
ทราบวาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของศูนยเครื่องมือฯ อยูในระดับที่เขมแข็งหรือจําเปนตองไดรับการปรับปรุงและการพัฒนาในดานใด 
ใหมีความเขมแข็งเปนปกติตอไป ทั้งน้ีเพ่ือชวยมีการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสูระดับมาตรฐานสากล ผูมีสวนไดสวนเสียไดรับ
การดูแลอยางเหมาะสม  บุคลากรมีความพึงพอใจในการทํางานมากขึ้น และผูรับบริการมีความมั่นใจในคุณภาพของบริการของศูนย
เครื่องมือฯ มากข้ึน 
            ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดทําการประเมินตนเองตามปจจัยและตัวช้ีวัด พบวา หนวยงานศูนยเครื่องมือฯ มี
ระดับการประเมิน 4.25 ซึ่งเปนระดับดีมาก ดังตารางสรุป ดังน้ี 
 

 ปจจัย / ตัวชี้วัด ผลการประเมิน  

 ปจจัยท่ี 1 
ตัวช้ีวัด 1.1 

ปณิธาน วิสัยทัศน และแผนปฏิบัติการประจําป 
แผนปฏิบัติการประจําป มีความสอดคลองกับปณิธานและวิสัยทัศน 

 
5 

 

 ปจจัยท่ี 6 
ตัวช้ีวัด 6.1 
ตัวช้ีวัด 6.2 

หองเรียนและหองปฏิบัติการ 
ประสิทธิภาพการใชหองเรียนและหองปฏิบัติการ 
ความทันสมัย / เหมาะสมของหองปฏิบัติการ 

 
4 

 

 ปจจัยท่ี 11 
ตัวช้ีวัดที่ 11.3 

การบริการวิชาการ 
ความพึงพอใจในการใชบริการตรวจสอบและวิเคราะหของหองปฏิบัติการ 

 
4 

 

 ปจจัยท่ี 13 
ตัวช้ีวัดที่ 13.1 

สภาพแวดลอม 
บรรยากาศทางวิชาการ(พิจารณาจากกิจกรรมที่จัด เชน มีการจัดประชุม สัมมนาทาง
วิชาการ การเชิญผูทรงคุณวุฒิมาบรรยาย การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร เปนตน) 

 
4 

 

 ภาพรวม 4.25  

  

ศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดทําการวิเคราะหจุดเดนและจุดดอยตามปจจัย/ตัวช้ีวัด ทําการประเมินตนเองพรอมทั้ง
ขอเสนอแนะถึงแนวทางการพัฒนาหนวยงาน โดยการเสริมจุดเดนใหมีความโดดเดนมากยิ่งขึ้นและทําการพัฒนาหนวยงานในการที่
จะกําจัดจุดดอยใหหมดไปอีกดวย รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประเมินตนเองตามตัวช้ีวัด (Self Assessment Report;SAR) 
ประจําป 2548 
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 6.15 เสนอปญหา-อุปสรรค-ขอเสนอแนะ 
   ในปจจุบัน มหาวิทยาลัยมีนโยบายมุงเนนสงเสริมและสนับสนุนใหบรรดาคณาจารยทําการวิจัยมากขึ้น รวมทั้ง

จํานวนนักศึกษาท่ีมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นทุกป ประกอบกับการบริหารงานมหาวิทยาลัยเปนแบบ  “รวมบริการ ประสานภารกิจ ”  
สงผลใหเกิดผลกระทบตอศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยตรง ผลกระทบที่เห็นไดชัดเจนและควรเรงปรับปรุง
แกไขเพ่ือขจัดปญหาใหเปนไปตามกรอบการประเมินผลการดําเนินงาน 4 มิติของศูนยเครื่องมือ ในดานการบรรลุ
ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร ดานคุณภาพการใหบริการ ดานประสิทธิภาพการดําเนินงาน และดานการพัฒนาศูนยเครื่องมือ 
ไดแก  

  1. ความไมเขาใจของผูใชบริการภายในบางสวน ในบทบาท “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ของศูนยเครื่องมือฯ ทําให
สภาพความสัมพันธของสํานักวิชาและศูนยเครื่องมือฯมีปญหาในดานความรวมมือ 

  2. ไมมีโกดังเก็บพัสดุ เครื่องมืออุปกรณการวิจัยช่ัวคราวสําหรับคณาจารยที่มีโครงการวิจัยสิ้นสุดแลวและอยูในระหวาง
รอโครงการใหม 

  3. อาคารเครื่องมือ 1 ไมมีลิฟตขนของขึ้นช้ัน 2 และช้ัน 3 ซึ่งเปนพ้ืนที่วิจัย เชน ถังแกส สารเคมี อุปกรณ เครื่องมือ เปน
ตน อาจเกิดอุบัติเหตุสรางความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินได 

  4. ระบบการประชาสัมพันธและใหบริการผานทาง Website ยังมีประสิทธิภาพนอยกวาที่ควรจะเปน 
  6. อาคารเครื่องมือบางแหงไมมีเครื่องสํารองไฟ ทําใหเกิดผลเสียตอการเก็บตัวอยางและการวิเคราะหหากเกิดเหตุไฟดับ 
  7. จํานวนพนักงานไมเพียงพอหรือไมเปนสัดสวนที่เหมาะสมกับความตองการของผูขอรับบริการที่เพ่ิมมากขึ้นทุกขณะ

และทําใหเกิดขีดจํากัดในการขยายขอบเขตและประเภทของการใหบริการในดานที่มีความตองการสูง 
  8. การจัดหลักสูตรไมไดรับการสนับสนุนอยางเพียงพอเพ่ือพัฒนาพนักงานใหมีศักยภาพ Competency ตามท่ีศูนย

เครื่องมือฯ และมหาวิทยาลัยตองการ 
  9. ขอจํากัดดานจํานวนบุคลากรและสถานที่การใหบริการท่ีกระจายตัวเปนอุปสรรคตอการพัฒนาระบบเปน One Stop 

Service 
  10. ยังขาดโปรแกรมการกระตุนใหเกิดการสรางจิตสํานึกของการใหบริการ(Service mind)อยางท่ัวถึง 
  11. ขาดความเขาใจและความรวมมือจากผูที่เก่ียวของในการพัฒนาระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 และระบบอาชีวอนา

มัยและความปลอดภัย มอก .18001-2542 
    
  ปญหา-อุปสรรค ตอการใหบริการเหลาน้ี กําลังอยูในระหวางการประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพ่ือหาแนวทางการแกไขอยาง

เรงดวนกอนที่จะกลายเปนปญหาเรื้อรัง แกไขไดยากในที่สุด 
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คณะผูจัดทํารายงานประจําป 
 
ท่ีปรึกษา :   ผูอํานวยการศูนยเคร่ืองมือวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี (อาจารย ดร. ณรงค  อัครพฒันากูล) 
 
ประธาน : รองผูอํานวยศูนยเคร่ืองมือวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี (อาจารย ดร. สัญญา  สราภิรมย) 
 
บรรณธิการ : นายอาวุธ  อินทรชื่น 
  นายสาทิพย  จุไรรัตนพร 
  นางสาวนวลปรางค  อุทัยดา 
  นายชยัวัฒน  คงม่ันกลาง 
  นายอุดมวิทย  มณีวรรณ 
  นางสาวศรีสุดา  แกวคุมภัย 
  นางกีรติกร  เรืองศรี 
  นางอรวรรณ  โลหณุต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิมพท่ี : ไพโรจนการพิมพ 
333 หมู 10 ถนนวัดคลองสงน้ํา 
ตําบลสุรนารี อําเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา 30000 ประเทศไทย 
โทรศัพท 0-4429-9216,0-4429-8792 
โทรสาร 0-4429-8792 
E-mail:pirojprint@hotmail.com 
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ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหบริการ
ดานการวิเคราะหดวยเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแกหนวยงานท้ังภายในและภายนอก ดังน้ี 

 ทดสอบดวยเครื่องจุลทรรศนอิเล็กตรอน 

 วิเคราะหน้ําทางกายภาพและเคมี 

 ทดสอบวัสด ุ

 ทดสอบทางกายภาพของพอลิเมอรและยาง 

 บริการสัตวทดลอง 

 วิเคราะหของเหลว Envi.Lab. 

 วิเคราะหธาตุและสารประกอบ 

 ทดสอบทางกายภาพ 

 วิเคราะหน้ําทางจุลชีววิทยา 

 วิเคราะหทางการเกษตร 

 ทดสอบทางเซรามิก 

 บริการการใชเคร่ืองมือ/หองปฏิบตัิการ 

 จัดทําชิ้นงาน 

 งานสาํรวจ 

 จําหนายไนโตรเจนเหลว 

 จําหนายน้ํากล่ัน 

 อ่ืนๆ 

 

 
 

ศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
111 ถนนมหาวิทยาลัย  ตําบลสุรนารี 
อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  30000 
โทรศัพท (044) 223313 โทรสาร (044) 223260 
www: http://sut.ac.th/cste/ 
e-mail address 
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