คานา
รายงานการประเมิ น ตนเอง (Self Assessment Report) ของศู น ย์ เครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รายงานและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของตามตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และของมหาวิทยาลัย ในรอบปี
การศึกษา 2556 (พฤษภาคม 2556 – เมษายน 2557) เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
และนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยกาหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ
ในสถาบันอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา โดยมีระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย
“รวมบริการ ประสานภารกิจ”
ปีการศึกษา 2556 ศูนย์เครื่องมือ ฯ ได้ปรับเกณฑ์การประเมิน ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินตาม
ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งศูนย์เครื่องมือฯ
จะได้นาผลประเมินไปใช้กาหนดแนวทางในการเสริมจุดเด่น และแนวทางแก้ไขในจุดที่ควรพัฒนาตามตัว บ่งชี้
เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ ให้เป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ก่อให้เกิดการปรับปรุงและการพัฒ นาการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

(อาจารย์ ดร. สาโรช รุจิรวรรธน์)
ผู้อานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มิถุนายน 2557
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บทสรุปผู้บริหาร
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจที่สาคัญ คือ จัดเตรียมความพร้ อมห้องปฏิบัติการ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติการ การวิจัย รวมถึงการบริการวิชาชีพให้กับหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2556 คณะทางานการประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์เครื่องมือฯ ได้ทาการประเมินตนเอง
โดยกาหนดตัวบ่งชี้ตามแนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ซึ่ง
คะแนนการประเมินและรายละเอียดการดาเนินงาน ปรากฏตามเนื้อหาในส่วนที่ 2 ผลสรุปจุดเด่น/แนวทางการ
เสริมจุดเด่นและจุดอ่อน/แนวทางแก้ไข ปรากฏในเนื้อหาส่วนที่ 3 สรุปได้ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพโดยรวม
1. ผลการดาเนินงานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 ได้คะแนน
ประเมินในภาพรวมมีผลคะแนนเฉลี่ย 4.93 คะแนน
2. เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้จากทั้งหมด 13 ตัวบ่งชี้ พบว่า
2.1 มีตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาตรฐาน (ได้ 5 คะแนน) จานวน 11 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
1) ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
2) ตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
3) ตัวบ่งชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม
4) ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้นาของคณะกรรมการประจาศูนย์และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน
5) ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
6) ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
7) ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
8) ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
9) ตัวบ่งชี้ 12.1 มีการพัฒนาศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่องค์กรคุณภาพ
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10) ตัวบ่งชี้ 12.2 มีระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธารงรักษา
บุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
11) ตัวบ่งชี้ 12.4 การพัฒนาระบบและกลไกจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมห้องปฏิบัติการ
2.2 มีตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับใกล้เคียงมาตรฐาน (ได้ 4 คะแนน) จานวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
1) ตัวบ่งชี้ 7.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ”
2) ตัวบ่งชี้ 12.3 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลการประเมินคุณภาพรายองค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ

- มี 1 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 2

การผลิตบัณฑิต

- มี 1 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 5

การบริการวิชาการแก่สังคม

- มี 1 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 7

การบริหารและการจัดการ

- มี 5 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.8 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 9

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

- มี 1 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 12

การบริหารจัดการภารกิจหลักศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- มี 4 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.75 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก
เฉลี่ยทุกองค์ประกอบได้คะแนนประเมินตนเอง 4.93 คะแนน
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บทที่ 1
บทนำ
1)

ควำมเป็นมำ
ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ตั้งขึ้นมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โดยอยู่ภายใต้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วฯ ได้ทรงพระกรุณาลงพระปรมาภิไธยใน
พระราชบัญญัติการจัดตั้งมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2533 ให้เป็นองค์การนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
แต่มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐบาล ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์การนิ ติบุ คคลที่สามารถรับ ผิดชอบงานได้ตามกฎหมาย ภายใต้ห ลักการบริห ารจัดการแบบ “รวม
บริการ ประสานภารกิจ ” ตามพันธกิจที่เป็ นหน่วยงานส่ งเสริมวิช าการอันเกี่ยวข้องกับห้ องปฏิบัติการเพื่อ
รองรับด้านการสอนปฏิบัติการ การวิจัยของคณาจารย์ การพัฒนาและผลิตอุปกรณ์ต้นแบบและบริการวิชาชีพ
ที่จาเป็นต่อการดาเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การดาเนิ น งานต่าง ๆ ของศูน ย์เครื่องมือฯ นับตั้งแต่ที่มีการเปิดดาเนินการจนถึงปัจจุบันได้
ดาเนินการภายใต้การบริหารงานของผู้อานวยการศูนย์เครื่องมือฯ ในระยะเวลาต่าง ๆ กัน ดังนี้

2)

2536 – 2539

รองศาสตราจารย์ วิรุฬห์ มังคละวิรัช

2540 – 2543

รองศาสตราจารย์ น.อ. ดร. วรพจน์ ขาพิศ

2544 – 2547

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ อุสาหะ

2548 – 2551

อาจารย์ ดร. ณรงค์ อัครพัฒนากูล

2552 – 2554

อาจารย์ ดร. ณรงค์ อัครพัฒนากูล

2555 – ปัจจุบัน

อาจารย์ ดร. สาโรช รุจิรวรรธน์

ปณิธำน

เป็นศูนย์รวมห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มุ่งเสริมขีด

ความสามารถในการจัดบริการวิชาการที่มีคุณประโยชน์ต่อบุคคลและสังคม ดารงความเป็นเลิ ศในภารกิจ
พัฒนาคุณภาพการบริการอย่างมีมาตรฐาน เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
3)

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นเลิศ
1

4)

พันธกิจ ศูนย์เครื่องมือฯ จัดบริการวิชาการด้านการสอนปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาและผลิตอุปกรณ์

ต้นแบบและบริการวิชาชีพ อันเกี่ยวเนื่องกับห้องปฏิบัติการทดลอง ทดสอบเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่จาเป็นต่อการดาเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามหลัก “รวมบริการประสานภารกิจ” เพื่อให้
เกิดการร่วมใช้ทรัพยากรและความชานาญการร่วมกัน โดยมีขอบเขตภารกิจที่ครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1.

2.
3.
5)

งานบริหารและจัดการเพื่อประสานภารกิจให้หน่วยงานภายในศูนย์เครื่องมือฯสามารถนา
นโยบายของมหาวิทยาลัยที่กาหนดนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการ
“รวมบริการ ประสานภารกิจ”
งานพัฒนาห้องปฏิบัติการให้สามารถรองรับและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และ
บริการวิชาชีพ
งานพัฒนาการผลิตอุปกรณ์ต้นแบบเพื่อการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาชีพ

โครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำร
ศูนย์เครื่องมือฯ จัดโครงสร้างการแบ่งส่วนงานเป็นระดับฝ่าย 9 ฝ่าย ประกอบด้วย
1.

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและสานักงานบริหารห้องปฏิบัติการ (ฝบป)

2.

ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ (ฝพน)

3.

ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ (ฝวค)

4.

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคม (ฝวท)

5.

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 1 (ฝวศ 1)

6.

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2 (ฝวศ 2)

7.

ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร (ฝทก)

8.

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ฝวส)

9.

ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา (ฝสป)
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1. ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปและสำนักงำนบริหำรห้องปฏิบัติกำร
มีหน้าที่ประสานนโยบายกับหน่วยงานภายใน ภารกิจในการสนับสนุนด้านการบริหาร งานอานวยการ
ด้านบริหาร โดยประสานให้ฝ่ายต่าง ๆ นานโยบายที่มหาวิ ทยาลัยกาหนดไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักการ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” แบ่งเป็น 4 งาน ดังนี้
1.1 งานธุรการและบริหารทั่วไป รับผิดชอบเกี่ยวกับประสานภารกิจกับหน่วยงานต่างๆให้สามารถ
นานโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดหลักการ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ดูแลเกี่ยวกับงาน
สารบรรณ การประชุมคณะกรรมการประจาศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคลากร อัตรากาลัง
ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ สวัสดิการ งานเลขานุการกิจ การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้
จัดทารายงานประจาปี การดูแลเครื่องใช้สานักงาน รวมถึงกิจกรรมในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ของศูนย์เครื่องมือฯ
1.2. งานงบประมาณและการเงิน รับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดทางบประมาณประจาปี งบประมาณ
ในโครงการต่าง ๆ การจัดทาแผนปฏิบั ติการ การทบทวน/ปรับแผนงาน รายงานการดาเนินงานตามแผน
รายงานการเงิน เงินสารองจ่าย การตั้งเบิกจ่าย งานโครงการพิเศษต่าง ๆ
1.3 งานจั ด ซื้อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ครุภั ณ ฑ์ รับ ผิ ด ชอบเกี่ ยวกับ การจัด ซื้ อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ครุภั ณ ฑ์
สารเคมีให้กับห้องปฏิบัติการต่าง ๆ จัดทาฐานข้อมูลการจัดซื้อพัสดุ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อ คลัง
วัสดุสานักงาน
1.4 งานคลั ง สารเคมี รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การส ารองและจั ด เก็ บ สารเคมี พื้ น ฐานให้ กั บ
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อการเรียนการสอน การจัดทาฐานข้อมูลสารเคมี การบาบัดสารเคมี ดูแลระบบและ
บารุงรักษาพร้อมทั้งจาหน่ายไนโตรเจนเหลว และน้ากลั่น
2. ฝ่ำยพัฒนำเครื่องมือและปรับปรุงห้องปฏิบัติกำร
มีหน้าที่บริการจัดการด้านกายภาพและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและตอบสนองต่อการใช้งานใน
ทุกๆ ด้านของศูน ย์เครื่องมือฯ รวมถึงซ่อมบารุงครุภัณ ฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้ ส ามารถใช้งานได้ดี และมี
ประสิทธิภาพ สนับสนุนพัฒนาสร้างประกอบ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
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ของห้องปฏิบัติการ สนับสนุนการบริการห้องปฏิบัติการสาหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการ (senior project)
ทางเทคโนโลยีหรือวิศวกรรม บริการห้องปฏิบัติการสอบเทียบสาหรับบริการหรืออานวยการสอบเทียบ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล สนั บสนุ นจัด การบริการ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือกล การขนส่งและลาเลียง เพื่อ
อานวยการปฏิบัติงานการผลิตของห้องปฏิบัติการ แบ่งเป็น 4 งาน ดังนี้
2.1 งานซ่อมบารุงเครื่องมือ มีภารกิจในปฏิบัติงานที่เกี่ย วข้องกับการสนับสนุนการซ่อมบารุงและ
บารุงรักษา วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ โดยครอบคลุมการให้บริการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอบเขตในการให้บริการเป็นงานบารุงรักษาตามรอบระยะเวลา
(Preventive Maintenances) และการซ่อมบารุงเมื่อเครื่องมือเครื่องจักรชารุด
2.2. งานพัฒนาเครื่องมือและสิ่งประดิษฐ์ มีภารกิจในปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการ
ออกแบบสาหรับงานสร้างชิ้นส่วนกล ชิ้นงานแก้ว ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุปกรณ์การเรียน การสอน และ
การวิจัย งานบริการวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม และปรับแปลงอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ
เน้ น การพึ่ งพาตนเองทางเทคโนโลยี และรวมถึงสนับ สนุน การบริก ารห้ องปฏิ บัติ การและอ านวยการให้
คาปรึกษาการฝึกอบรมสาหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการ (senior project) ทางเทคโนโลยีหรือวิศวกรรม
2.3. งานโรงเครื่ องมื อกล มี ภ ารกิจ ในการปฏิ บั ติ งานที่ เกี่ย วข้อ งกั บ การบริก ารวัส ดุอุ ป กรณ์
เครื่องมือเครื่องจักรกล การขนส่งและลาเลียง เพื่ออานวยการปฏิบัติงานการสร้างผลิตพัฒนาอุปกรณ์สาหรับ
ห้องปฏิบัติการต่างๆ รวมถึงการผลิตชิ้นส่วนและปรับแปลงอุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อสนับสนุนการบารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณ์ และรวมถึงการบริการทางวิชาชีพ
2.4. งานปรับปรุงและบริการงานระบบห้องปฏิบัติการ มีภารกิจในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริการและประสานงาน เพื่อเตรียมความพร้อม ติดตั้งเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ การจัดหา และใช้อุปกรณ์
สนับสนุนงานบารุงรักษาอาคาร ระบบอานวยความสะดวก รวมทั้งการปรับปรุงระบบไฟฟ้ากาลัง แสงสว่าง
ระบบน้ าประปา ภายในอาคารเครื่องมือ เพื่อให้พื้นที่ปฏิบัติงานดังกล่าวมีความพร้อม และเหมาะสมที่จะ
ปฏิบัติการได้ รวมถึงควบคุมดูแลการจ่ายกาลังไฟฟ้าแก่เครื่องมือและอุปกรณ์
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2.5. งานห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารสอบเที ย บเครื่ อ งมื อ มี ภ ารกิ จ ในการปฏิ บั ติ งานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
สนับสนุนการบริการห้องปฏิบัติการสอบเทียบสาหรับบริการหรืออานวยการสอบเทียบ โดยมุ่งเน้นมาตรฐาน
ของเครื่องมือที่ให้บริการ วิธีการสอบเทียบ ระบบควบคุมคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการ
พัฒนาเทคโนโลยีและการขยายขอบข่ายการให้บริการสอบเทียบที่เหมาะสม สนับสนุนการให้บ ริการสอบ
เทียบเครื่องมือวิเคราะห์ ทดสอบ เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ให้ แก่หน่วยงานทั้งจากภายในและหน่วยงาน
ภายนอกต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
3. ฝ่ำยวิเครำะห์ด้วยเครื่องมือ
มีภารกิจในการบริหารจัดการการให้บริการและพัฒนาความสามารถของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบเพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และบริการวิชาชีพ โดยการให้บริการวิเคราะห์ - ทดสอบ
ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านต่าง ๆ รวมถึงภารกิจในการจัดทาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ เพื่อ
พัฒนาบุคคลากรและเทคนิควิธีทดสอบให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานในระดับสากล แบ่งเป็น 4 งาน ดังนี้
3.1

งานทดสอบทางกายภาพและจุลทรรศน์อิเล็คตรอน ให้บริการวิเคราะห์ปริมาณความร้อน

ค่าความจุความร้อนจ าเพาะ ศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคของวัส ดุต่าง ๆ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอน
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุด้วยเทคนิค EDS ฯลฯ
3.2.

งานวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา ให้ บริการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ เช่น Aerobic

plate count, Yeast and Mold, Coliform, Fecal coliform, E.coli และ จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ
3.3

งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี ให้บริการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีความ

แจกแจงสูงต่าง ๆ เช่น GC – MS, HPLC, NMR, XRD ฯลฯ
3.4

งานวิเคราะห์น้า ให้บริการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้าประเภทต่าง ๆ ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุขและกรมโรงงาน
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4. ฝ่ำยห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสังคม
แบ่งเป็น 5 กลุ่มงาน ดังนี้
4.1

กลุ่มห้องปฏิบัติการเคมี

4.2

กลุ่มห้องปฏิบัติการชีววิทยา

4.3

กลุ่มห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

4.4

กลุ่มห้องปฏิบัติการชีวเคมี

4.5

กลุ่มห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการรับรู้จากระยะไกล

มี ห น้ าที่ บริ ห ารจั ด การ ใน 5 กลุ่ ม งาน โดยเตรีย มความพร้อ มห้ องปฏิ บั ติ ก าร สร้างหลั ก ประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา และสนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ งานวิจัย งานบริการวิชาชีพและบริการวิชาการในด้าน
ต่างๆ รวมถึงการดูแลบารุงรักษาเครื่องมือ
5. ฝ่ำยห้องปฏิบัติกำรวิศวกรรม 1
แบ่งเป็น 5 กลุ่มงาน ดังนี้
5.1

กลุ่มห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ยานยนต์ อากาศยาน และวิศวกรรมเกษตร

5.2

กลุ่มห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต

5.3

กลุ่มห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า

5.4

กลุ่มห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์

5.5

งานกลุ่มห้องปฏิบัติการแมคคาโทรนิกส์

มี ห น้ าที่ บริ ห ารจั ด การ ใน 5 กลุ่ ม งาน โดยเตรีย มความพร้อ มห้ องปฏิ บั ติ ก าร สร้างหลั ก ประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา และสนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ งานวิจัย งานบริการวิชาชีพและบริการวิชาการในด้าน
ต่างๆ รวมถึงการดูแลบารุงรักษาเครื่องมือ
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6. ฝ่ำยห้องปฏิบัติกำรวิศวกรรม 2
แบ่งเป็น 5 กลุ่มงาน ดังนี้
6.1

กลุ่มห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี สิ่งแวดล้อมและพอลิเมอร์

6.2

กลุ่มห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีธรณีและเซรามิก

6.3

กลุ่มห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโลหการและกระบวนการผลิต

6.4

กลุ่มห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องจักรกลพื้นฐานและวิศวกรรมอุตสาหการ

6.5

งานกลุ่มห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและขนส่ง

มี ห น้ าที่ บริ ห ารจั ด การ ใน 5 กลุ่ ม งาน โดยเตรีย มความพร้อ มห้ องปฏิ บั ติ ก าร สร้างหลั ก ประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา และสนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ งานวิจัย งานบริการวิชาชีพและบริการวิชาการในด้าน
ต่างๆ รวมถึงการดูแลบารุงรักษาเครื่องมือ
7. ฝ่ำยห้องปฏิบัติกำรเทคโนโลยีกำรเกษตร
แบ่งเป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้
7.1

กลุ่มห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช

7.2

กลุ่มห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

7.3

กลุ่มห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร

7.4

กลุ่มห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ

มี ห น้ าที่ บริ ห ารจั ด การ ใน 4 กลุ่ ม งาน โดยเตรีย มความพร้อ มห้ องปฏิ บั ติ ก าร สร้างหลั ก ประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา และสนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ งานวิจัย งานบริการวิชาชีพและบริการวิชาการในด้าน
การเกษตรรวมถึงการดูแลบารุงรักษาเครื่องมือ
8. ฝ่ำยห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์สุขภำพ
แบ่งเป็น 5 กลุ่มงาน ดังนี้
8.1

กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 1
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8.2

กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 2

8.3

กลุ่มห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม

8.4

กลุ่มห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

8.5

งานสัตว์ทดลอง

มี ห น้ าที่ บริ ห ารจั ด การ ใน 5 กลุ่ ม งาน โดยเตรีย มความพร้อ มห้ องปฏิ บั ติ ก าร สร้างหลั ก ประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา และสนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ งานวิจัย งานบริการวิชาชีพ
9. ฝ่ำยสนับสนุนโครงกำรวิจัยและประสำนงำนบัณฑิตศึกษำ
มีหน้าที่ประสานนโยบายทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย ของ คณาจารย์ นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย
บุคลากรและโครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรีและวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา การบริหารความเสี่ยง การ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งภารกิจในด้านการอานวยการให้นโยบายและ/
หรือโครงการวิจัยฯ ที่กาหนด สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แบ่งเป็น 2 งาน
ดังนี้
9.1

งานตรวจติดตามเครื่องมือวิทยาศาสตร์

9.2

งานตรวจติดตามการใช้เครื่องมือ วัสดุ และการให้บริการสนับสนุน
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แผนภูมิโครงสร้ำงองค์กร
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6)

บุคลำกร
ปัจจุบันศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบุคลากรทั้งสิ้น 147 คน จาแนกเป็นสายวิชาการ

ซึ่งเป็นระดับสายบังคับบัญชา จานวน 3 คน สายปฏิบัติการ จานวน 144 คน มีพนักงานที่ปฏิบัติงานภายใน
ศูนย์เครื่องมือฯ ตามวุฒิการศึกษาและตาแหน่งงานแรกเข้าตามตาราง 1.1 ดังนี้
ตำรำง 1.1 จำนวนพนักงำนจำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำแรกเข้ำ
ตำแหน่ง

1. สายวิชาการ

วุฒิกำรศึกษำ
ตำแหน่งระดับบังคับบัญชำ
รวม
(คน) < ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก อำจำรย์ ผศ. รศ. ศ.

3

-

-

2. สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหาร
ทั่วไป

143

76

67

รวม

146

76

67

3

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

2

1

-

-

ตำรำง 1.2 จำนวนพนักงำนจำแนกตำมตำแหน่งงำนและวุฒิกำรศึกษำแรกเข้ำสำยปฏิบัติกำรวิชำชีพฯ
วุฒิกำรศึกษำ
ป. ตรี
ป.โท

รวม
(คน)

< ป.ตรี

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

7

-

7

-

-

2. นักวิทยาศาสตร์

34

-

34

-

-

3. วิศวกร

20

-

20

-

-

4. ผู้สอนปฏิบัติการ

2

-

2

-

-

5. เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

1

-

1

-

-

6. นักเทคโนโลยีการศึกษา

2

-

2

-

-

7. เทคนิคการแพทย์

1

-

1

-

-

8. พนักงานธุรการ

4

4

-

-

-

9. พนักงานวิทยาศาสตร์

18

18

-

-

-

10. นายช่างไฟฟ้า

7

7

-

-

-

11. นายช่างเทคนิค

14

14

-

-

-

ตำแหน่ง
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ป.เอก

วุฒิกำรศึกษำ
ป. ตรี
ป.โท

รวม
(คน)

< ป.ตรี

12. นายช่างโยธา

3

3

-

-

-

13. นายช่างอิเล็กทรอนิกส์

4

4

-

-

-

14. นายช่างเขียนแบบ

1

1

-

-

-

15. นายช่างฝีมือ

1

1

-

-

-

16. พนักงานห้องทดลอง

25

25

-

-

-

รวม

144

77

67

-

-

ตำแหน่ง

ป.เอก

จากนโยบายศูนย์เครื่องมือฯ ซึ่งมีการสนับสนุนพนักงานให้ศึกษาต่อเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ในระดับ สายปฏิ บั ติการ ดังนั้ น ในปั จ จุบั น จึงมีพ นักงานระดับ สายปฏิ บั ติการที่ มีวุฒิ การศึกษาเพิ่ มขึ้น โดย
บางส่วนยังดารงตาแหน่งงานเดิมเมื่อแรกเข้า รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1.3 (ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 57)
ตำรำง 1.3 จำนวนพนักงำนจำแนกตำมตำแหน่งงำนและวุฒิกำรศึกษำปัจจุบัน สำยปฏิบัติกำรวิชำชีพฯ
ตำแหน่ง
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2. นักวิทยาศาสตร์
3. วิศวกร
4. ผู้สอนปฏิบัติการ
5. เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
6. นักเทคโนโลยีการศึกษา
7. เทคนิคการแพทย์
8. พนักงานธุรการ
9. พนักงานวิทยาศาสตร์
10. นายช่างไฟฟ้า
11. นายช่างเทคนิค
12. นายช่างโยธา

วุฒิกำรศึกษำ

รวม (คน)

< ป.ตรี
1
2
1
3
-

7
34
20
2
1
2
1
4
18
7
14
3
11

ป. ตรี
4
15
8
2
1
1
1
3
16
4
10
3

ป.โท
3
19
12
1
2
1
-

ป.เอก
-

ตำแหน่ง
13. นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
14. นายช่างเขียนแบบ
15. นายช่างฝีมือ
16. พนักงานห้องทดลอง
รวม

วุฒิกำรศึกษำ

รวม (คน)

< ป.ตรี
1
1
16
25

4
1
1
25
144
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ป. ตรี
3
8
79

ป.โท
1
1
40

ป.เอก
-

7) พื้นที่อำคำรเครื่องมือ
ศูนย์เครื่องมือมีพื้นที่รับผิดชอบจานวน 93,621 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารเครื่องมือจานวน
16 อาคาร ซึ่งอยู่ในโซนอาคารเครื่องมือ รวมถึง อาคารวัสดุ (6/1) อาคารสัตว์ทดลอง อาคารคลังสารเคมี
โรงประลอง อาคารไฟฟ้าแรงสูง และพื้นที่บางส่วนของอาคารสุรพัฒน์ 5-6 (ห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา)
8) ผลกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ด้ำนงบประมำณและกำรเงิน
ศูนย์เครื่องมือฯ ได้รับ การจัดสรรงบประมาณสาหรับสนับสนุนการเรียนการสอนในปีงบประมาณ
2556 จานวน 61,630,000 บาท (หกสิบเอ็ดล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) สรุปได้ดังนี้
1. ค่าวัสดุการเรียนการสอน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สาหรับห้องปฏิบัติการ ค่าวัสดุซ่อมบารุงและ
พัฒนางาน จานวน 28,520,000 บาท (ยี่สิบแปดล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสาหรับการจัดทาโครงงานนักศึกษา ค่าติดตั้งเครื่องมือ ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาผลิตอุปกรณ์ต้นแบบ โครงการพัฒนาระบบการจัดการห้องปฏิบัติก าร ฯลฯ จานวน
2,860,000 บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
3. งบโครงการชีวอนามัยและความปลอดภัย จานวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
4. งบปรั บ ปรุ งอาคารสถานที่ อาคารเครื่อ งมื อ และสิ่ งก่ อ สร้าง กลุ่ ม อาคารเครื่อ งมื อ จาก
กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยจานวน 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)
5. งบครุภัณฑ์การศึกษาประจาห้องปฏิบัติการ จานวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน
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ด้ำนรำยรับ
ศูนย์เครื่องมือฯ ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบด้วยเครื่องมือ ดังนี้
-

ปี งบประมาณ 2556 (ต.ค.55 – ก.ย.56) ศูน ย์เครื่องมื อ ฯ ให้ บ ริการวิช าชีพ ทั้งหมด รวม

3,951 ครั้ง มีมูลค่าการให้บริการทั้งสิ้น 11,498,287.14 บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อย
แปดสิบเจ็ดบาทสิบสี่สตางค์ ) โดยมีรายได้ที่รับจริง จานวน 6,618,359.50 บาท (หกล้านหกแสนหนึ่งหมื่น
แปดพันสามร้อยห้าสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)
ด้ำนกำรบริหำรงำนภำยใน
ศูนย์เครื่องมือฯ มีการดาเนินการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัยของสานักวิชา มีการกระจายอานาจมอบหมายอานาจหน้าที่รับผิดชอบไปยังหัวหน้า
กลุ่มงาน ที่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มงำนที่ 1 กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และสนับสนุน ดูแลรับผิดชอบสายงานฝ่ายห้องปฏิบัติการ
วิศวกรรมศาสตร์ และฝ่ายสนับสนุนห้องปฏิบัติการ
กลุ่ ม งำนที่ 2 กลุ่ ม งานวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ดู แลรับ ผิ ดชอบสายงานฝ่ ายห้ องปฏิ บั ติ ก าร
ทางด้านวิทยาศาสตร์
ซึ่งการกระจายอานาจดังกล่าวส่งผลให้การบริหารงานภายในศูนย์เครื่องมือฯ เป็นไปอย่างคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพ
ศูนย์เครื่องมือฯ ยังได้นาระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 มาใช้ในการพัฒนาระบบการ
ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ ซึ่งได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC
17025:2005 และข้อกาหนด กฎระเบียบ รวมทั้งเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการจากสานัก
บริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ หมายเลขการรับรองระบบงานที่ทดสอบ- 0023
ฉบับที่ 4 ปัจจุบัน ศูนย์เครื่องมือฯ ได้รับการรับรองทั้งสิ้น จานวน 14 ขอบข่าย
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ด้ำนกำรเรียนรู้และพัฒนำ
ศูนย์เครื่องมือฯ มีวิสั ยทัศน์ ในการพัฒ นาองค์การ ให้เป็น องค์ก ารแห่งการเรียนรู้โดยสนับสนุน ให้
พนักงานไปอบรม สัมมนาในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวพนักงานเองทั้งในด้านวิชาชีพ
และการสนับสนุนให้พนักงานไปเสนอบทความทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อองค์กรให้เกิด
การเรียนรู้และพัฒนา รวมถึงได้ดาเนินการ จัดทาแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อ
เป็นเครื่องมือในการที่จะบรรลุการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ อีกทั้ง มีความพยายามที่จะสร้างชุมชนนักปฏิบัติ
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ โดยมีการดาเนินการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิทยาศาสตร์เพื่อให้สามารถทางาน
ทดแทนหรือช่วยกันทางานข้ามสายงานได้ รวมทั้งยังสนับสนุนให้พนักงานมีศักยภาพในการทาเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ขึ้นมาใช้ในห้องปฏิบัติการแทนการจัดซื้อ ซึ่งในส่วนนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
ในส่วนของโครงการพัฒนาและผลิตอุปกรณ์ต้นแบบ
ด้ำนผู้รับบริกำร
ศูนย์เครื่องมือฯ มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติการ การวิจัย รวมถึง
งานบริการวิชาชีพ โดยในปีการศึกษา 2556 ศูนย์เครื่องมือฯ ให้การสนับสนุนและรองรับการเรียนการสอน
จานวนทั้งสิ้น 94 หลักสูตร แบ่ งเป็น ปริญ ญาตรี 33 หลักสูตร ปริญญาโท 35 หลักสูตร ปริญญาเอก 30
หลักสูตร และให้บ ริการวิชาชีพทั้งแก่ชุมชนภายในมหาวิทยาลั ยและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยรับทาการ
วิเคราะห์ทดสอบด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้แก่บุคคลภายนอกและภายในอย่างต่อเนื่อง
การดาเนิ นงานของศูนย์เครื่องมือฯ ยึดหลักบริห ารโดยองค์คณะบุคคลโดยจัดให้มีคณะกรรมการ
ประจาศูนย์เครื่องมือฯ ซึ่งแต่งตั้งโดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ออกเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2536 (ฉบับที่ 1) และ พ.ศ. 2538
(ฉบับที่ 2) คณะกรรมการประจาศูนย์เครื่องมือฯ เป็นคณะผู้บริหารสูงสุด มีบทบาทหน้าที่ในกาหนดนโยบาย
และแผนการดาเนินงานของศูนย์เครื่องมือฯ ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาหาแนวทางการประสาน
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ภารกิจให้คาปรึกษาแก่ผู้อานวยการศูนย์เครื่องมือฯ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบจากสภามหาวิทยาลัยและ
อธิการบดี ซึ่งมีรายนาม ดังนี้
รำยนำมคณะกรรมกำรประจำศูนย์เครื่องมือฯ ปัจจุบัน
1. อธิการบดี

ประธาน

2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม

รองประธาน

3. ผู้แทนสานักวิชาวิทยาศาสตร์

กรรมการ

4. ผู้แทนสานักวิชาเทคโนโลยีสังคม

กรรมการ

5. ผู้แทนสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

กรรมการ

6. ผู้แทนสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

กรรมการ

7. ผู้แทนสานักวิชาแพทยศาสตร์

กรรมการ

8. ผู้แทนสานักวิชาพยาบาลศาสตร์

กรรมการ

9. ผู้แทนศูนย์กิจการนานาชาติ

กรรมการ

10. ผู้แทนศูนย์คอมพิวเตอร์

กรรมการ

11. ผู้แทนศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

กรรมการ

12. ผู้แทนศูนย์บริการการศึกษา

กรรมการ

13. ผู้แทนสถาบันวิจัยและพัฒนา

กรรมการ

14. ผู้แทนเทคโนธานี

กรรมการ

15. ผู้แทนศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

กรรมการ

16. ผู้แทนศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

กรรมการ

17. ผู้อานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรรมการและเลขานุการ

18. รองผู้อานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

19. รองผู้อานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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บทที่ 2
ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินงาน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

: กระบวนการพัฒนาแผน ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – เม.ย.57)

ชนิดของตัวบ่งชี้

: กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน :

:

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
8 ข้อ

มี () หรือ ไม่มี
เกณฑ์มาตรฐาน
()
การดาเนินการ
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดย

การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจาหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2564)
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานไปสู่ฝ่ายต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุ ท ธ์เป็ น แผนปฏิ บั ติงาน/โครงการ ประจาปีค รบทุ ก
ภารกิจของหน่วยงาน
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้
เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบทุกภารกิจ



6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ ง และรายงานผลต่อ ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานและคณะกรรมการติด ตามการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
7. มีการนาผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่ อ ผู้ บ ริ ห ารและคณะกรรมการศู น ย์ และคณะกรรมการติ ด ตามการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
8. มีการนาผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาศูนย์
และคณะกรรมการติดตามการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจาปี
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย โดย
เป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2564)
- ศูนย์เครื่องมือฯ มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย เป็นแผนที่มุ่งเน้น
ผลงาน โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ ให้ความสาคัญในเรื่องการกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่
ชั ด เจน ซึ่ ง แผนดั ง กล่ า วเป็ น แผน ที่ สอดคล้ อ งกั บ ป รั ช ญ า และป ณิ ธานของมห าวิ ท ยาลั ย
(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 1.1.1-1)
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานไปสู่ฝ่ายต่าง ๆ

- ศูนย์เครื่องมือฯ แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนกลยุทธ์ของศูนย์เครื่องมือฯ ตามคาสั่งศูนย์เครื่องมือฯ ที่
5/2550 และมีการการถ่ายทอดแผนงาน เป้าประสงค์ในระดับภารกิจของหน่วยงาน ไปสู่ระดับฝ่ายซึ่ง
ปรากฏอยูใ่ นรูปของแผนปฏิบัติการประจาปี (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 1.1.2-1 และเอกสารอ้างอิงที่ 1.1.3-1)
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจาปีครบทุกภารกิจของหน่วยงาน
- ศูนย์เครื่องมือฯ มีกระบวนการแปลงกลยุทธไปสู่การปฏิบัติซึ่งอยู่ในรูปของแผนปฏิบัติงานประจาปี ครบ
ทั้ง 3 ภารกิจของหน่วยงาน ประกอบด้วย
3.1 การจัดบริการห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
3.2 สนับสนุนการวิจัย การพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
3.3 จัดบริการวิชาชีพ
- ซึ่งปรากฏอยู่ในแผนงานหลัก : การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยอยู่ในรูปของ
แผนปฏิบัติงานประจาและงานโครงการ ประจาปี 2556
(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 1.1.3-1)

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดการสาเร็จของ
การดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจาปี
- ศูนย์เครื่องมือฯ การกาหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจาปี ซึ่งในส่วนของตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ ได้ถูกถ่ายทอดเป็นตัวชี้วัดหลักในแผนปฏิบัติการประจาปี 2556 จานวน 5 แผนงาน
10 ผลผลิต 11 ตัวบ่งชี้ เพื่อวัดค่าสาเร็จของงาน ตามแผนปฏิบัติงานประจาและงานโครงการ
(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 1.1.3-1)
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน (ต่อ) :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบทุกภารกิจ ได้แก่
- จัดบริการห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งตามระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ ศูนย์
เครื่องมือฯ มีหน้าที่จัดเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการสาหรับการเรียนการสอน ซึ่งศูนย์เครื่องมือฯ ได้
จัดเตรียมห้องปฏิบัติการพื้นฐาน เช่น ห้องปฏิบัติการเคมี ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
รวมถึงห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง เช่น ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
ห้องปฏิบัติการทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับทุกสาขาวิชาตามหลักสูตร
- สนับสนุนการวิจัยรวมถึงการพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ศูนย์เครื่องมือฯ มี
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือชั้นสูงเพื่อสนับสนุนงานวิจัย รวมถึง โรงเครื่องมือกล ห้องปฏิบัติการ
ทางด้านวิศวกรรมเฉพาะทาง เพื่อพัฒ นาอุปกรณ์ต้นแบบสาหรับการเรียนการสอน โดยมหาวิทยาลัยได้
สนับสนุนการดาเนินงานดังกล่าว ในรูปแบบของการจัดงบประมาณประจาปี สาหรับการดาเนินงานให้กับ
ศูนย์เครื่องมือฯ
- จัดบริการวิชาชีพ ศูนย์เครื่องมือฯ มีฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ ซึ่งเป็นฝ่ายหลักที่สนับสนุ นงานวิจัย และ
ให้ บ ริ ก ารวิช าชี พ แก่ ห น่ ว ยงานภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย รวมถึงภาครัฐ และภาคเอกชน โดย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศูนย์เครื่องมือฯ ให้บริการวิชาชีพ จานวน 3,951 ครั้ง มีมูลค่าการให้บริการทั้งสิ้น
11,498,287.14 บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสิบสี่สตางค์) โดยมีรายได้
ที่รับจริง จานวน 6,618,359.50 บาท (หกล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบเก้าบาทห้าสิบ
สตางค์) (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 1.1.5-1)
6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการติดตามการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยพิจารณา
- ศูนย์เครื่องมือฯ มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติการประจาปี จานวน 4 ครั้ง
และรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการติดตามการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยทุกไตรมาส โดยผ่าน
ระบบรายงานผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 1.1.6-1)
7. มีการประเมินผลการดาเนิน งานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการศูนย์ และคณะกรรมการติดตามการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
- ศูนย์เครื่องมือฯ นาผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ซึ่งถ่ายทอดในรูปของแผนปฏิบัติการ
ประจาปี ซึ่งมีตัวบ่ งชี้หลักของมหาวิทยาลัย จานวน 1 ตัวบ่งชี้ รายงานต่อคณะกรรมการติดตามการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาผลการดาเนินงาน (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 1.1.6-1)
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน (ต่อ) :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
8. มี ก ารน าผลการพิ จ ารณาข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของกรรมการประจ าศู น ย์ เครื่ อ งมื อ ฯ และ
คณะกรรมการติ ด ตามการด าเนิ น งานของมหาวิท ยาลั ย ไปปรับ ปรุงแผนกลยุ ท ธ์แ ละแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจาปี
- ในคราวประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์เครื่องมือฯ ครั้งที่ 2/2556 เมื่ อวัน ที่ 25 กันยายน 2556
ประธานคณะกรรมการศูนย์เครื่องมือฯ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมใน
การจัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน โดยศูนย์เครื่องมือฯ ได้นา
ข้อเสนอแนะดังกล่าวมาจัดทาแผนโครงการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.
2559-2563) และได้แต่งตั้งคณะทางานเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการดังกล่าวเสนอต่อมหาวิทยาลัย
เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ ตามคาสั่งศูนย์เครื่องมือฯ ที่ 3/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผน
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการ
(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 1.1.8-1 และ เอกสารอ้างอิงที่ 1.1.8-2)

การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
มีการดาเนินงานครบทุกข้อ
(8 ข้อ)

คะแนนอิงเกณฑ์
เป้าหมายที่ตั้งไว้
การประเมิน
5 คะแนน

8 ข้อ

รายการหลักฐาน
- เอกสารอ้างอิงที่ 1.1.1-1
- เอกสารอ้างอิงที่ 1.1.2-1
- เอกสารอ้างอิงที่ 1.1.3-1
- เอกสารอ้างอิงที่ 1.1.5-1
- เอกสารอ้างอิงที่ 1.1.6-1

บรรลุเป้าหมาย () หรือ ไม่
บรรลุเป้าหมาย ()


แผนกลยุทธ์ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2555 – 2559)
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทากลยุทธ์ของศูนย์เครื่องมือฯ ที่ 5/2550
แผนปฏิบัติงานประจาและงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายงานผลการดาเนินงาน ศูนย์เครื่องมือฯ ประจาปี พ.ศ 2556
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีรายไตรมาส
ต่อคณะกรรมการติดตามการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
- เอกสารอ้างอิงที่ 1.1.8-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาศูนย์เครื่องมือฯ ครั้งที่ 2/2556
เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2556 และครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 4
เมษายน 2557
- เอกสารอ้างอิงที่ 1.1.8-2 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563)
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องค์ประกอบที่ 2

การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

: ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2556
(พ.ค. 56 – เม.ย.57)

ชนิดของตัวบ่งชี้

: ปัจจัยนาเข้า

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน :
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนให้บริการต่อนักศึกษา คณาจารย์ที่มาใช้บริการ
2. มีก ารจั ด การฝึ ก อบรมความปลอดภั ย ในการใช้ห้ อ งปฏิ บั ติ การและสารเคมีให้ แ ก่
นักศึกษาทุกปีการศึกษา
3. มี บ ริ ก ารด้ า นกายภาพที่ เหมาะสมต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอน และการพั ฒ นา
นักศึกษาในด้านห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
4. มีบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นอื่นๆ ในด้านความปลอดภัยพื้นฐาน การใช้
เครื่องมือและความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี
5. มีร ะบบสาธารณู ป โภคและการรั กษาความปลอดภั ย ของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ และมีระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแผนการบารุงรักษา
6. มีผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
7. มี ผ ลการประเมิ น ความพึ ง พอใจในข้ อ 6 มาใช้ ในการพั ฒ นาการจั ด บริ ก ารด้ า น
กายภาพที่สนองกับความต้องการของผู้รับบริการ
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มี () หรือ ไม่มี
()
การดาเนินการ








รายละเอียดผลการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนให้บริการต่อนักศึกษา คณาจารย์ที่มาใช้บริการ
- ศูน ย์ เครื่ องมือฯ มี ห น้ าที่ ห ลั กในการจัด ให้ บ ริการห้ องปฏิ บัติการเพื่ อสนับสนุ น การเรียนการสอนใน
ภาคปฏิ บั ติ ก าร ซึ่ งนอกเหนื อ จากการให้ บ ริก ารห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารแล้ ว ยั งจั ด หาอุ ป กรณ์ ส นั บ สนุ น เพื่ อ
ให้บริการต่อนักศึกษาและคณาจารย์ที่มาใช้บริการ เช่น Key card ที่สามารถเข้าห้องปฏิบัติการได้ตลอด
24 ชั่วโมง เครื่องฉายภาพ (LCD Projector) (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 2.5.1-1)
2. มีการจัดการฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมีให้แก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา
- ศูนย์เครื่องมือฯ มีการจัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมีให้แก่นัก ศึกษาทั้ง
ระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยวิจัย ทุกปีการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการอบรมเพื่อให้นักศึกษา
ตลอดจนผู้ช่วยวิจัย สามารถเข้าใช้ห้องปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย ซึ่ง ปีการศึกษา
2556 ได้จัดฝึกอบรมให้กับนักศึกษาจานวน 3 ครั้ง ดังนี้
2.1 ภาคการศึกษาที่ 1/2556 อบรมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
2.2 ภาคการศึกษาที่ 2/2556 อบรมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556
2.3 ภาคการศึกษาที่ 3/2556 อบรมเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556
(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 2.5.2-1)
3. มี บ ริ ก ารด้ า นกายภาพที่ เ หมาะสมต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนและการพั ฒ นานั กศึ ก ษาในด้ า น

ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- ศูนย์เครื่องมือฯ มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษา
ในด้ านห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร อุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษา และจุ ด เชื่ อ มต่ อ อิ น เตอร์ เน็ ท ไร้ส าย นอกจากนี้ ยั งได้ จั ด
สภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เช่น การจัดโต๊ะพักคอย
เพื่ อรอเรียน ลานจอดรถ ปรับ ปรุงสิ่งแวดล้ อมบริเวณรอบๆ อาคารให้ ดูส วยงาม มีสถานที่ส าหรับจัด
จาหน่ายอาหารว่าง เครื่องดื่ม รวมถึงจัดให้มีโรงประลองและพัฒนาวัสดุ เพื่ออานวยความสะดวกให้ กับ
นักศึกษาที่ทาโครงงาน (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 2.5.3-1)
4. มีบริการจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นอื่นๆ ในด้านความปลอดภัยพื้นฐาน การใช้เครื่องมือและ
ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี
- นอกเหนือจากการจัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี เพื่อให้ ความรู้แก่
นักศึกษา และผู้ช่วยวิจัยแล้ว ศูนย์ เครื่องมือฯ ยังจัดหาอุปกรณ์ ป้องกันภัยส่วนบุคคล เช่น ชุดป้องกัน
สารเคมี แว่นตานิรภัย หน้ากากกันสารเคมี ถุงมือยาง ชุดป้องกันความร้อน ให้กับห้องปฏิบัติการ
(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 2.5.4-1)

22

รายละเอียดผลการดาเนินงาน (ต่อ) :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
5. มีระบบสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ และมีระบบ
อุป กรณ์ ป้ องกั น อั คคี ภั ย ในบริ เวณอาคารต่ างๆ โดยเป็ น ไปตามกฏหมายที่ เกี่ย วข้ อง รวมถึ งแผนการ
บารุงรักษา
- ศูนย์เครื่องมือฯ ได้จัดระบบสาธารณูปโภค เช่น น้าประปา ไฟฟ้าแสงสว่าง เวรยามรักษาการณ์ประจา
ศูนย์เครื่องมือฯ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณอาคารโดยรอบ
และมีระบบป้องกันอัคคีภัยในบริเวณต่างๆ โดยเป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น จัดให้มีถังดับเพลิง
อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น สายดับเพลิงประจาอาคาร อุปกรณ์ดักจับควัน (smoke detector) โดยได้จัดทา
แผนการบารุงรักษาเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ดังกล่าว
(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 2.5.5-1)

6. มีการประเมินความพึงพอใจการให้บริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
- ศูนย์เครื่องมือฯ ได้ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ โดยออกแบบสอบถามผู้ใช้บริการ และมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการค่าเฉลี่ยที่ 3.81 จากคะแนนเต็ม 5
(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 2.5.6-1)

7. มีผลการประเมินความพึงพอใจในข้อ 6 มาใช้ในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ
- ศู น ย์ เครื่ อ งมื อ ฯ ได้ น าผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจในข้ อ 6 มาใช้ ในการพั ฒ นาการจั ด บริ ก าร
สภาพแวดล้ อ มที่ ส นองกั บ ความต้ อ งการของผู้ บ ริก าร เช่ น จั ด ภู มิ ทั ศ น์ รอบอาคารให้ ดู ส วยงาม จั ด
สวนหย่อมบริเวณอาคารเครื่องมือ จัดที่พักอ่านหนังสือสาหรับนักศึกษา ปรับปรุงห้องน้า ลานจอดรถ
บริเวณอาคารเครื่องมือ จัดให้มีห้องพักนักศึกษา (Common Room) เป็นต้น (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 2.5.7-1)

การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
มีการดาเนินงานครบทุกข้อ
(7 ข้อ)

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย () หรือ
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

5 คะแนน

7 ข้อ
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รายการหลักฐาน
- เอกสารอ้างอิงที่ 2.5.1-1 ภาพอุปกรณ์สนับสนุนการให้บริการนักศึกษา เช่น ประตูที่ใช้ Key card
เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เอกสารอ้างอิงที่ 2.5.2-1
- ปฏิทินการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมีประจาปีการศึกษา 2556
- คู่มือความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- บัตร Safety นักศึกษา
- เอกสารอ้างอิงที่ 2.5.3-1 ภาพจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โต๊ะนั่งพักคอยเรียน จุดจาหน่ายเครื่องดื่ม
- เอกสารอ้างอิงที่ 2.5.4-1 อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
- เอกสารอ้างอิงที่ 2.5.5-1 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยประจาอาคาร แผนการบารุงรักษา ตารางเวรรักษาการณ์
- เอกสารอ้างอิงที่ 2.5.6-1
- แบบสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- สรุปค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับอุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
- เอกสารอ้างอิงที่ 2.5.7-1 ภาพภูมิทัศน์ที่ปรับปรุงหลังจากประเมินความพึงพอใจผู้ของรับบริการตาม
ตัวบ่งชี้ ที่ 2.5 เช่น สวนหย่อม ลานจอดรถ ห้องน้า ห้องพักนักศึกษา เป็นต้น
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องค์ประกอบที่ 5

การบริการวิชาการแก่สังคม

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

:

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2556
(พ.ค. 56 – เม.ย.57)

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน :
มี () หรือ ไม่มี ()
การดาเนินการ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาชีพแก่สังคมและดาเนินการตามระบบ
ที่กาหนด
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาชีพแก่สังคมกับการสนับสนุนการเรียน
การสอน
3. มีการบูรณาการงานทางบริการทางวิชาชีพแก่สังคมกับการสนับสนุนการวิจัย
4. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการบริการทางวิชาชีพแก่
สังคมกับการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการวิชาชีพแก่
สังคมกับการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาชีพแก่สังคมและดาเนินการตามระบบที่กาหนด
- ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาชีพแก่สั งคมโดยมีขั้นตอน
การดาเนินงาน (Procedure) เรื่อง การให้บริการวิชาชีพผู้ขอรับบริการ P-407-02 เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
กันอย่างชัดเจนในการให้บริการวิชาชีพ มีการให้บริการวิชาชีพโดยผ่านหน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการที่
ประสานการดาเนินงานให้ฝ่ายต่างๆ ดาเนินการให้บริการวิชาชีพ ดังนี้
1) ฝ่ ายวิเคราะห์ ด้วยเครื่องมือ ให้ บ ริการวิเคราะห์ ท ดสอบด้วยเครื่องมือฯ เช่น งานวิเคราะห์ ธ าตุ และ
สารประกอบ บริ การทดสอบด้ ว ยกล้ องจุล ทรรศน์ อิเล็ ก ตรอน วิเคราะห์ คุณ ภาพน้ าทางด้านเคมี และ
ทางด้านจุลชีววิทยา ฯลฯ
2) ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ให้บริการเครื่องมือกล
3) ฝ่ ายห้องปฏิบั ติการเทคโนโลยี การเกษตร ให้ บริการวิเคราะห์ ตัวอย่างทางการเกษตร เช่น วิเคราะห์
คุณภาพดิน วิเคราะห์อาหารสัตว์ ฯลฯ
4) ฝ่ายห้ องปฏิบัติการวิศวกรรม 1 ให้ บริการการใช้ห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เช่น
ห้องปฏิบัติการ Computer Aided Design ฯลฯ
5) ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2 ให้บริการทดสอบวัสดุก่อสร้าง ทดสอบพอลิเมอร์ บริการสารวจ ฯลฯ
6) ฝ่ ายห้ องปฏิบั ติการวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสั งคม ให้ บริการการใช้ห้ องปฏิบั ติการวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน บริการน้ากลั่น และไนโตรเจนเหลว ฯลฯ
7) ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้บริการตรวจวัดปริมาณฝุ่น จาหน่ายสัตว์ทดลอง ฯลฯ
ศูนย์เครื่องมือฯ มีประกาศกาหนดอัตราค่าบริการในการบริการวิชาชีพ เช่น ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าบริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็น
การสนับสนุนงานบริการวิชาชีพแก่สังคม การเรียนการสอน และการวิจัย มีการจัดทาแผนดาเนินงาน
ให้บริการทางวิชาการตามแผนที่กาหนด โดยในปีงบประมาณ 2556 ศูนย์เครื่องมือฯ มีการให้บริการวิชาชีพ
ทั้งหมดรวม 3,951 ครั้ง มีรายได้จากการให้บริการคิดเป็นมูลค่ารวม 11,518,723.14 บาท
(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 5.1-1-1 เอกสารอ้างอิงที่ 5.1-1-2 และ เอกสารอ้างอิงที่ 5.1-1-3)

2. มีการบูรณาการบริการวิชาชีพแก่สังคมกับการสนับสนุนการเรียนการสอน
- ศูนย์เครื่องมือฯ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาชีพแก่สังคมกับการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยมี
การจัดทาแผนการดาเนินงาน งานบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อการบูรณาการงานบริการทางวิชาชีพ
แก่สังคมกับการสนับสนุนการเรียนการสอน และมีการดาเนินการตามแผนที่กาหนด โดยในปี งบประมาณ
2556 ศูนย์เครื่องมือฯ มีการให้บริการวิชาชีพ กับการสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งหมดรวม 1,385 ครั้ง
(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 5.1-2-1 และเอกสารอ้างอิงที่ 5.1-2-2)
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน (ต่อ) :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาชีพแก่สังคมกับการสนับสนุนการวิจัย
- ศูนย์เครื่องมือฯ มีการประเมินผลสาเร็จของการบูรณาการทางวิชาชีพแก่สังคมกับการสนับสนุนการเรียน
การวิจัย โดยปีงบประมาณ 2556 ศูนย์เครื่องมือฯ มีการให้บริการวิชาชีพด้านสนับสนุนการวิจัย ทั้งหมด
รวม 315 ครั้ง (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 5.1.3-1)
4. มีการประเมินผลสาเร็จของการบูร ณาการบริการทางวิชาชีพแก่สังคมกับการสนับสนุนการเรียนการสอน
และการวิจัย
- ศูนย์เครื่องมือฯ มีการประเมินผลสาเร็จของการบรูณาการทางวิชาชีพแก่สังคมกับการสนับสนุนการเรียน
การสอนและการวิจั ย โดยได้ ทาการประเมิ นความพึ งพอใจงานบริการวิช าชี พ โดยออกแบบสอบถาม
ผู้ใช้บริการ ซึ่งมีผลการประเมินความพึงพอใจจากการให้บริการ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5
(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 5.1.4-1)

5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาชีพแก่สังคมกับการสนับสนุนการเรียน
การสอนและการวิจัย
- ศูนย์ เครื่องมือฯ มีการนาผลการประเมินปรับปรุงการบูรณาการงานบริการวิชาชีพแก่สังคมกับการ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย โดยห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือฯ นาระบบคุณภาพมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 มาใช้จัดการบริหารในห้องปฏิบัติการ มีการนาผลการประเมินเข้า
ที่ประชุมทบทวนการบริหาร เพื่อนาไปปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และนาระบบคุณภาพมา
บูรณการระหว่างงานบริการวิชาชีพกับงานประจา โดยแถลงนโยบายคุณภาพ “ให้พนักงานทุกระดับมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ” ใน
ปัจจุบัน ห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือฯได้ผ่านการประเมินความสามารถห้ องปฏิ บัติการทดสอบตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 และข้อ กาหนด กฎระเบี ยบ และเงื่อ นไขการรับ รองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการของสานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ หมายเลขการ
รับรองระบบงานที่ทดสอบ – 0023 ฉบับที่ 4 (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 5.1.5-1)
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การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
มีการดาเนินงานครบทุกข้อ
(5 ข้อ)

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน
5 คะแนน

เป้าหมายที่ตั้งไว้
5 ข้อ

บรรลุเป้าหมาย () หรือ
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()


รายการหลักฐาน
- เอกสารอ้างอิงที่ 5.1.1-1
-

เอกสารอ้างอิงที่ 5.1.1-2
เอกสารอ้างอิงที่ 5.1.1-3
เอกสารอ้างอิงที่ 5.1.2-1
เอกสารอ้างอิงที่ 5.1.2-2

- เอกสารอ้างอิงที่ 5.1.3-1
- เอกสารอ้างอิงที่ 5.1.4-1
- เอกสารอ้างอิงที่ 5.1.5-1

ขั้นตอนการดาเนินงาน (Procedure) เรื่อง การให้บริการวิชาชีพผู้ขอรับ
บริการ (P-407-02)
ประกาศอัตราค่าบริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สรุปรายได้และมูลค่าการให้บริการวิชาชีพ
แผนการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายงานประจาปี 2556 (งานบริการวิชาชีพกับการสนับสนุนการเรียน
การสอน)
รายงานประจาปี 2556 (งานบริการวิชาชีพกับการสนับสนุนการวิจัย)
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการงานบริการวิชาชีพ
รายงานการประชุมทบทวนระบบการบริหาร ครั้งที่ 1/2556 และ
เอกสารระบบคุณภาพที่สนับสนุนการบริการ
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องค์ประกอบที่ 7

การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1

: ภาวะผู้นาของคณะกรรมการประจาศูนย์/สถาบันและผู้บริหารทุกระดับของศูนย์/สถาบัน
ปีการศึกษา 2556 (พ.ค.56 – เม.ย.57)

ชนิดของตัวบ่งชี้

: กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อหรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน :
เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ)
1. คณะกรรมการประจ าศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามระเบี ย บ หรื อ ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยที่กาหนดครบถ้วน และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์
ทีม่ หาวิทยาลัยกาหนดล่วงหน้า
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอด
ไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนา
ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน

มี () หรือ ไม่มี ()
การดาเนินการ




3. ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารก ากั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามที่
มอบหมาย รวมทั้ ง สามารถสื่ อ สารแผนและผลการด าเนิ น งานของ
หน่วยงานไปยังบุคลากรภายในหน่วยงาน



4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ให้อานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผู้บ ริห ารถ่ายทอดความรู้และส่ งเสริมพั ฒ นาผู้ ร่วมงาน เพื่ อให้ ส ามารถ
ทางานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ
6. ผู้ บ ริ ห ารบริ ห ารงานด้ว ยหลั กธรรมาภิบ าล โดยคานึงถึงประโยชน์ของ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้เสีย
7. คณะกรรมการประจาศูนย์ประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงานและ
ผู้บริหารนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. คณะกรรมการประจาศูนย์ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ หรือ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ที่กาหนดครบถ้วน และมี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดล่วงหน้า โดยสรุปดังนี้
- การดาเนินงานของคณะกรรมการประจาศูนย์เครื่องมือฯ ดาเนินการโดยผ่านการประชุมเป็นหลักสาคัญ
ซึ่งในการประชุมมีคณะกรรมการเข้าประชุมโดยเฉลี่ยร้อยละ 89
- คณะกรรมการประจ าศูน ย์ เครื่ องมือ ฯ ได้ป ฏิ บัติ ห น้ าที่ ต ามข้อ บังคับ มหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี ว่าด้ ว ย
คณะกรรมการประจาศูนย์เครื่องมือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างครบถ้วน โดยการมีส่วนร่วมในการ
กาหนดทิศทาง นโยบาย ให้ คาแนะน าและข้อสังเกตการดาเนินงานของศูนย์เครื่องมือฯ เช่น ข้อจากัด
เกี่ยวกับอัตรากาลังในการบริหารจัดการครุภัณฑ์โครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒ นาโครงสร้าง
พื้นฐาน (DPL) ซึ่งคณะกรรมการประจาศูนย์เครื่องมือฯ ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการวิเคราะห์อัตรากาลังของ
หน่วยงาน โดยให้นาข้อมูลเกี่ยวกับ จานวนเครื่องมือ จานวนห้องปฏิบัติการที่เพิ่มขึ้น นามาประกอบการ
จัดทากรอบอัตรากาลัง ซึ่งในการดาเนินงานดังกล่าว ทาให้มหาวิทยาลัย จัดสรรลูกจ้างชั่วคราวให้กับศูน ย์
เครื่องมือฯ จานวน 4 อัตรา ในปีงบประมาณ 2557
- คณะกรรมการประจาศูนย์เครื่องมือฯ ได้ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ล่วงหน้า โดยได้คะแนน
ประเมิน 4.3 จากคะแนนเต็ม 5 (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.1.1-1 และ เอกสารอ้างอิงที่ 7.1.1-2)
2. ผู้ บ ริ ห ารมี วิสั ย ทั ศ น์ กาหนดทิ ศ ทางการดาเนิ น งาน และสามารถถ่ ายทอดไปยั งบุ ค คลากรทุ ก ระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุ ท ธ์ มี การน าข้อมู ล สารสนเทศเป็ น ฐานในการปฏิบั ติ งานและพั ฒ นา
หน่วยงาน
- ผู้บริหารศูนย์เครื่องมือฯ (ผู้อานวยการศูนย์เครื่องมือฯ) ได้ร ายงานผลการดาเนินงานตามวิสัยทัศน์ ซึ่ง
ปรากฏอยู่ ในรูป รายงานประจ าปี ต่ อคณะกรรมการประจาศูน ย์เครื่อ งมือ ฯ และยัง กาหนดทิศ ทางการ
ดาเนินงานในปีต่อไป โดยการจัดเตรียมความพร้อมในการทาแผนครุภัณฑ์ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) ซึ่งอยู่
ระหว่างการปฏิบัติ นอกจากนี้ยังได้ จัดทาแผนอัตรากาลัง 5 ปี เพื่อเตรียมบุคลากรในการรองรับ จานวน
นักศึกษาที่เพิ่มขึ้น ตามแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และยังได้ นาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025: 2005 มาใช้ ในการพั ฒ นาระบบการให้ บ ริก ารวิ เคราะห์ ท ดสอบในฝ่ ายวิ เคราะห์ ด้ ว ย
เครื่ อ งมื อ และยั งขยายการด าเนิ น งานไปยั งฝ่ ายห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางวิ ศ วกรรมศาสตร์ อี ก 1 ขอบข่ า ย
นอกจากนี้ยังจัดตั้งฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา เพื่อทาหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ สาหรับโครงการวิจัยต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนโครงงานนักศึกษา เพื่ออานวย
ความสะดวกให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย ให้สามารถดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.1.2-1)
30

รายละเอียดผลการดาเนินงาน (ต่อ) :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
3. ผู้บริหารมีการกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมถึงสื่อสารแผนและผลการ

ดาเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรภายในหน่วยงาน
- ศูนย์เครื่องมือฯ ใช้กลไกกากับ ติดตามงาน รวมถึงการประเมินผลการดาเนินงานในรูปของการประชุม
ภายในศูนย์เครื่องมือฯ เพื่อสื่อสารแผนและผลการดาเนินงานภายในศูนย์เครื่องมือฯ ให้พนักงานได้รับ
ทราบ เช่น การประชุมฝ่ายศูนย์เครื่องมือฯ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาเดือน การติดตาม
งานตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย การรายงานผลการดาเนินงานต่อมหาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติการใน
แต่ละไตรมาส (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.1.3-1, 7.13-2)
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และให้อานาจการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามสายการบังคับบัญชาตามความเหมาะสม
- เพื่อเป็นการกระจายอานาจในการบริหารจัดการภายในศูนย์เครื่องมือฯ และให้บุคลากรตามสายบังคับ
บัญชา ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ศูนย์เครื่องมือฯ จึงจัดให้มีการประชุมฝ่ายภายในศูนย์เครื่องมือฯ
เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และมอบอานาจการตัดสินใจให้แก่ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
เช่ น มอบอ านาจการลาของพนั ก งานให้ กั บ หั ว หน้ ากลุ่ ม งาน จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน
ตามลาดับชั้นสายบังคับบัญชา เป็นต้น (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.1.4-1)
5. ผู้ บ ริ ห ารถ่ายทอดความรู้ และส่ งเสริ มพั ฒ นาผู้ ร่วมงาน เพื่ อให้ ส ามารถท างานบรรลุ วัตถุป ระสงค์ของ
หน่วยงานเต็มตามศักยภาพ
- ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน โดยจัดทาขั้นตอนการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เป็น
ลายลักษณ์อักษร เพื่อให้การทางานบรรลุวัตถุประสงค์ อีกทั้งยังใช้ระบบ Coaching ในการสอนงานด้าน
ต่างๆ เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานแทนกันได้ อีกทั้งยังส่งเสริมพนักงานพัฒนาพนักงานให้ไปอบรมสัมมนา
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน โดยจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งสาหรับกิจกรรมดังกล่าว
(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.1.5-1)

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึ งประโยชน์สของหน่วยงาน มหาวิทยาลัย และผู้มี
ส่วนได้เสีย
- ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการดาเนินงานของหน่วยงานให้ไปสู่ทิศทางที่
กาหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารทุกระดับ (หลักการกระจายอานาจ หลักการมีส่วนร่วม) รวมทั้งปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การให้บริการที่ดีแก่ผู้มาขอรับบริการ การจัดสรรงบประมาณให้กับ
สานักวิชาต่างๆ โดยอยู่ในรูปคณะทางานพิจารณางบประมาณประจาปี ซึ่งมีตัวแทนของสานักวิชาเข้าร่วม
เป็นคณะทางานรวมอยู่ด้วย (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.1.4-1และเอกสารอ้างอิงที่ 7.1.6-1)
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน (ต่อ) :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
7. คณะกรรมการประจาศูนย์ประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงานและผู้บริหารนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
- คณะกรรมการประจาศูนย์เครื่องมือฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนดและมีส่วนร่วมในการกาหนดทิ ศทาง
ยุทธศาสตร์ นโยบาย ให้ความเห็นชอบในการดาเนินงานของศูนย์เครื่องมือฯ เช่น มีการรายงานผลการ
ดาเนิ น งานประจ าปี ต่อคณะกรรมการประจาศู นย์เครื่องมือฯ ในรูป ของรายงานประจาปี และน าผล
ข้อคิดเห็นจากรายงานไปพิจารณาวางการดาเนินงานในปีถัดไป เช่น ปัญหาเกี่ยวกับอัตรากาลัง โดยศูนย์
เครื่องมือฯ ได้รับจัดสรรอัตรากาลังเพิ่มในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 4 อัตรา
(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.1.7-1 และเอกสารอ้างอิงที่ 7.1.7-2)

การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
มีการดาเนินงานครบทุกข้อ
(7ข้อ)

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน
5

เป้าหมายที่ตั้งไว้
7 ข้อ

บรรลุเป้าหมาย () หรือ
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()


รายการหลักฐาน
- เอกสารอ้างอิงที่ 7.1.1-1 ข้อบังคับ มทส. ว่าด้วยคณะกรรมการประจาศูนย์เครื่องมือฯ
พ.ศ. 2536 และ พ.ศ. 2538 และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาศูนย์เครื่องมือฯ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2556
และครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557
- เอกสารอ้างอิงที่ 7.1.1-2 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจาศูนย์เครื่องมือฯ
- เอกสารอ้างอิงที่ 7.1.2-1 คาสั่งศูนย์เครื่องมือฯ ที่ 3/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2559-2563)
และแผนอัตรากาลัง 5 ปี
- เอกสารอ้างอิงที่ 7.1.3-1 รายงานการประชุมฝ่ายภายในศูนย์เครื่องมือฯ และรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีรายไตรมาส ต่อคณะกรรมการ
ติดตามการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
- เอกสารอ้างอิงที่ 7.1.4-1 ระบบการประเมินภาระงานของสายปฏิบัติการตามลาดับชั้น
- เอกสารอ้างอิงที่ 7.1.5-1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- เอกสารอ้างอิงที่ 7.1.6-1 คาสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทางานกลั่นกรองคาขอตั้งงบประมาณ
ศูนย์เครื่องมือฯ
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รายการหลักฐาน (ต่อ)
- เอกสารอ้างอิงที่ 7.1.7-1 รายงานผลการดาเนินงานศูนย์เครื่องมือฯ ประจาปี พ.ศ. 2556
- เอกสารอ้างอิงที่ 7.1.7-2 อัตรากาลังที่ได้รับการจัดสรรเพิ่ม
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 :
ชนิดของตัวบ่งชี้

การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2556 (พ.ค.56 – เม.ย.57)
: กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน :
เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ)
1. มี ก ารก าหนดประเด็ น ความรู้ แ ละเป้ า หมายของการจั ด การความรู้ ที่
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงานอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนดไว้ในข้อ 1
3. มี ก ารแบ่ ง ปั น และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ จ ากความรู้ ทั ก ษะของผู้ มี
ประสบการณ์ ต รง (tacit knowledge) เพื่ อ ค้ น หาแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ต าม
ประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ที่กาหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit
knowledge)
5. มีการน าความรู้ที่ได้จ ากการจั ดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบั นหรือปี
การศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และ
จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
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มี () หรือ ไม่มี ()
การดาเนินการ







รายละเอียดผลการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
- ศูนย์เครื่องมือฯ แต่งตั้งคณะทางานบริหารจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อดาเนินการจัดทาแผนการ
จัดการความรู้ป ระจ าปี โดยได้กาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ (โครงการ
จัดการความรู้ในการจัดบริการห้องปฏิบัติการที่ดี มีศักดิ์ศรี) ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน
โดยเฉพาะการจัดบริการห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ได้มาตรฐานสากลและเกณฑ์
ของหน่วยรับรอง เพื่อให้บุคลากรสามารถนาระบบการจัดการความรู้ด้านการจัดบริการห้องปฏิบัติการที่ดี
มาใช้ได้จริง เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการแก่ผู้ขอรับบริการให้ดียิ่งขึ้น
(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.2.1-1)

2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้ และทักษะที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนดไว้ในข้อ 1
- ศูนย์เครื่องมือฯ กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒ นาความรู้และทักษะตามประเด็นความรู้ที่ได้
กาหนดไว้ในข้อ 1 โดยจัดให้มีการจัดทาระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC
17025 การฝึกอบรม ดูงานเพิ่มเติมตามแผนการฝึกอบรมที่ได้กาหนดไว้ (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.2.1-1)
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้ มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดไว้ในข้อ1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรเป้าหมายที่กาหนด
- ศูนย์เครื่องมือฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุมทบทวนเอกสารระบบบริหารงานคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ การประชุมทบทวนการบริ หาร และการประชุมหัวหน้าฝ่ายประจาเดือน เพื่อถ่ายทอด
ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี ให้แก่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนดไว้ (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.2.3-1)
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็น ความรู้ที่กาหนดไว้ในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่
เป็ น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ม าพั ฒ นาและจั ด เก็ บ อย่ างเป็ น ระบบ โดยเผยแพร่อ อกมาเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
(explicit knowledge)
- ศูน ย์ เครื่องมือฯ รวบรวมความรู้ ที่กาหนดไว้ตามประเด็นการจัดการความรู้ จัดทาเป็นคู่มือคุณ ภาพ
ขั้นตอนการดาเนินงาน วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) วิธีทดสอบ (Test Method) และเผยแพร่
ความรู้ในขั้นตอนการดาเนินงานต่าง ๆ ให้กับพนักงานภายในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบได้รับทราบ
เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติ (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.2.4-1)
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน (ต่อ) :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในงานจริง
- ศูนย์เครื่องมือฯ ได้นาจากการจัดการความรู้ที่เป็นลายลักษณ์อักษรมาจัดทาเป็นคู่มือคุณภาพ ขั้นตอน
การดาเนินงาน รวมถึงความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี นามาใช้ปฏิบัติงานจริง
เช่น วิธีวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.2.4-1)

การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
มีการดาเนินงานครบทุกข้อ
(5ข้อ)

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน
5

เป้าหมายที่ตั้งไว้
5 ข้อ

บรรลุเป้าหมาย () หรือ
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()


รายการหลักฐาน
- เอกสารอ้างอิงที่ 7.2.1-1 แผนการจัดการความรู้ แผนการฝึกอบรม
- เอกสารอ้างอิงที่ 7.2.3-1 การประชุมทบทวนเอกสารระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการปี พ.ศ. 2556
- เอกสารอ้างอิงที่ 7.2.4-1 เอกสารคู่มือคุณภาพ ขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆ
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3

: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ ปีการศึกษา 2556 (พ.ค.56 – เม.ย.57)

ชนิดของตัวบ่งชี้

: กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน :
เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ)
1. มีนโยบายและหรือ/แผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)

มี () หรือ ไม่มี ()
การดาเนินการ


2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ
หน่วยงาน โดยครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และ
สามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ



3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ



4. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายในและ/หรือภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีนโยบายและหรือ/แผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
- ศูน ย์ เครื่ องมือฯ มีน โยบายในการจั ดทาระบบฐานข้อมูล เพื่อการตัดสิ นใจ ที่ สอดคล้ องกับ แผนแม่บ ท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ.2555-2559) โดยเฉพาะในส่วน
ของคลังข้อมูลเป็นหัวใจหลักของระบบสารสนเทศเพื่อการบริห ารยุคใหม่ซึ่งข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ถูก
กลั่น กรองและจัดเก็บ ในรูป ที่สามารถวิเคราะห์ได้แบบออนไลน์ ( Online Analytical Processing หรือ
OLAP) พร้อมที่จะให้ผู้บริหารทุกระดับและผู้ที่ต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศสามารถนาไปต่อยอดใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย มีคาสั่งที่ 127/2556 แต่ง ตั้งคณะทางานพัฒนาระบบฐานข้อมูล (MIS)
ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒ นาระบบฐานข้อมูลของศูนย์เครื่องมือฯ และเพื่อ
พัฒ นาแอพพิเคชั่น ในการน าเข้าฐานข้อมูล หลั กของมหาวิทยาลั ยโดยมีส ถานส่ งเสริมและพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.3.1-1)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยครอบคลุมการจัดการ
เรียนการสอน การบริหารจัดการ และสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
- ศูน ย์ เครื่องมือฯ มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริห ารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน โดย
ครอบคลุ มการจั ดการเรียนการสอน การบริห ารจัดการ และสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกัน
คุณภาพ เช่น ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ ฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ ระบบจัดการงบประมาณ
และระบบจัดการฝึกอบรม ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาร่วมกับสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ (MIS) ของมหาวิทยาลัย (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.3.2-1)
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
- ศูนย์เครื่องมือฯ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศทุกปีการศึกษา โดยปีการศึกษา
2556 ได้วัดความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศของศูนย์เครื่องมือฯ จาก 4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่ม
พนักงานศูนย์เครื่องมือฯ กลุ่มคณาจารย์ กลุ่มนักศึกษา และกลุ่มบุคคลภายนอกที่มารับบริการจากศูนย์
เครื่องมือฯ พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูล ศูนย์เครื่องมือฯ โดยภาพรวมความพึงพอใจได้
3.85 จากคะแนนเต็ม 5 และค่าเฉลี่ยที่วัดประเด็นความพึงพอใจทุกข้อจากแบบสอบถาม ผู้ใช้มีระดับความ
พึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูลศูนย์เครื่องมือฯ อยู่ที่ระดับความพึงพอใจมาก (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.3.3-1)
4. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
- ศูนย์เครื่องมือฯ นาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ของหน่ ว ยงานโดยจั ด ท าฐานข้อ มู ล การซ่ อมครุภั ณ ฑ์ เพื่ อ รองรับ การซ่ อมครุภั ณ ฑ์ ข องศู น ย์ เครื่องมื อ ฯ
ฐานข้ อมูล โครงงานวิท ยานิ พนธ์ และงานวิจัย เพื่ อรองรับ การเรียนการสอนและงานวิจัย ซึ่งขณะนี้ ได้
ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างดาเนินการใช้ และพัฒนาต่อไปเพื่อความสมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้น
(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.3.4-1)
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน (ต่อ) :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายในและ/หรือภายนอกที่เกี่ยวข้อง
- ศูนย์เครื่องมือฯ ได้ ดาเนิ นการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อให้
คณาจารย์และนักศึกษาเข้าไปสืบค้นข้อมูลเพื่อการสนับสนุนการเรียน การสอนและงานวิจัย
(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.3.4-1)

การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
มีการดาเนินงานครบทุกข้อ
(5 ข้อ)

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน
5

เป้าหมายที่ตั้งไว้
5 ข้อ

บรรลุเป้าหมาย () หรือ
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()


รายการหลักฐาน
- เอกสารอ้างอิงที่ 7.3.1-1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี (พ.ศ. 2555-2559) และ คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่ 127/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาระบบฐานข้อมูล (MIS) ของศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- เอกสารอ้างอิงที่ 7.3.2-1 เว็บไซต์ศูนย์เครื่องมือฯ http://cste.sut.ac.th/mis
- เอกสารอ้างอิงที่ 7.3.3-1 แบบสารวจความพึงพอใจและผลการสารวจที่มีต่อระบบฐานข้อมูล
ของศูนย์เครื่องมือฯ
- เอกสารอ้างอิงที่ 7.3.4-1 เว็บไซต์ศูนย์เครื่องมือฯ http://cste.sut.ac.th/2014
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4

: ระบบบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2556 (พ.ค.56 – เม.ย.57)

ชนิดของตัวบ่งชี้

: กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ)
1. มีการแต่งตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารและบุคลากรภายใน
หน่วยงานร่วมเป็นคณะทางาน

มี () หรือ ไม่มี
()การดาเนินการ


2. มีการวิเคราะห์และระบุ ความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบท
ของหน่ วยงาน ตั ว อย่ างเช่น ความเสี่ ย งด้านทรัพ ยากร (การเงิน งบประมาณ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ความ
เสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
โดยเฉพาะความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก หรือความเสี่ยงด้านอื่นๆ ตามบริบท
ของหน่วยงาน
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่
ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดาเนินการตามแผน



5. มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
6. มีการนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มี ก ารแต่ งตั้ งคณะกรรมการคณะกรรมการหรื อคณะท างานบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยมี ผู้ บ ริห ารและ

บุคลากรภายในหน่วยงานร่วมเป็นคณะทางาน
- มหาวิท ยาลัย มีคาสั่ งที่ 153/2557 แต่งตั้งคณะทางานบริห ารความเสี่ ยงประจาหน่วยงาน โดยมี
ผู้อานวยการศูนย์เครื่องมือฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเป็นประธานคณะทางานและบุคลากร
ภายในหน่วยงานร่วมเป็นคณะทางาน (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.4.1-1)
2. มี ก ารวิ เคราะห์ แ ละระบุ ค วามเสี่ ย งและปั จ จั ย ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี่ ย งตามบริ บ ทของหน่ ว ยงาน
ตัวอย่ างเช่น ความเสี่ ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่ ) ความเสี่ ย งด้านยุ ทธศาสตร์ ห รือกลยุท ธ์ของหน่ว ยงาน ความเสี่ ยงด้านนโยบาย กฏหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านบุคลากร ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
โดยเฉพาะความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก หรือความเสี่ยงด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน
- ศู น ย์ เครื่ อ งมื อ ฯ ด าเนิ น การวิ เคราะห์ แ ละระบุ ปั จ จั ย เสี่ ย งของหน่ ว ยงานที่ ส่ งผลกระทบต่ อ การ
ดาเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงในด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านบุคลากร ความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากร ซึ่งเป็นไปตามภารกิจของหน่วยงาน โดยนาข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อ มหาวิทยาลัยตามรูปแบบ
ที่กาหนด (SUT-RM1 / การระบุปัจจัยเสี่ยง) (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.4.2-1)
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ ใน
ข้อ 2
- ศูนย์เครื่องมือฯ ได้ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และได้ จัดลาดับความสาคัญของ
ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ โดยกาหนดมาตรการเพื่อแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม ลงในแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (SUT-RM2 / แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน)
(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.4.3-1)

4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดาเนินการตามแผน
- ศูนย์เครื่องมือฯ ได้จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง (SUT-RM4 / แผนการบริหารความเสี่ยง) ในส่วนที่
หน่วยงานประเมินและพบว่ามีความเสี่ยงสูง ซึ่งกาหนดผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาดาเนินการอย่าง
ชัดเจน (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.4.4-1)
5. มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ศูนย์เครื่องมือฯ มีการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการดาเนินการตามแผน
ให้ กับ มหาวิทยาลัย ได้ พิ จารณาตามรูป แบบที่ กาหนด (SUT-RM6 / รายงานผลการดาเนิน การตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน) (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.4.5-1)
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน (ต่อ) :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
6. มีการนาผลการประเมิน ความเสี่ ยงจากคณะกรรมการบริห ารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยไปใช้ปรับ
แผนการดาเนินงานของศูนย์เครื่องมือในรอบปีถัดไป
- จากรายงานผลการดาเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ศูนย์เครื่องมือฯ ได้เสนอขอ
งบประมาณเพื่อจัดหาตู้จัดเก็บสารเคมีให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดเก็บสารเคมี ในปีงบประมาณถัดไป
(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.4.5-1)

การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
มีการดาเนินงานทุกข้อ
6 ข้อ

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน
5

เป้าหมายที่ตั้งไว้
6 ข้อ

บรรลุเป้าหมาย () หรือ
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()


รายการหลักฐาน
- เอกสารอ้างอิงที่ 7.4.1-1 คาสั่งมหาวิทยาลัยที่ 153/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยง
ศูนย์เครือ่ งมือฯ
- เอกสารอ้างอิงที่ 7.4.2-1 SUT-RM1 / การระบุปัจจัยเสี่ยง
- เอกสารอ้างอิงที่ 7.4.3-1 SUT-RM2 / แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน
- เอกสารอ้างอิงที่ 7.4.4-1 SUT-RM4 / แผนการบริหารความเสี่ยง
- เอกสารอ้างอิงที่ 7.4.5-1 SUT-RM6 / รายงานผลการดาเนินการตามแผนการควบคุมภายใน
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.5

: ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ”
ปีการศึกษา 2556 (พ.ค.56 – เม.ย.57)

ชนิดของตัวบ่งชี้

: ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
ต่ากว่า 2.50

คะแนน 2
2.50 – 2.99

คะแนน 3
3.00 - 3.49

คะแนน 4
3.50 – 3.99

คะแนน 5
มากกว่าหรือ
เท่ากับ 4.00

รายละเอียดผลการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2556 ฝ่ายบริหาร โดยส่วนสารบรรณและนิติการใช้แบบสอบถามถามความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการแบบรวมบริการ ประสานภารกิจ ในสานักวิชา ศูนย์/สถาบัน ส่วน และหน่วยงานต่าง ๆ ถามแนวคิด
ของการบริ ห ารงานแบบ “รวมบริ ก าร ประสานภารกิ จ ” ในส่ ว นของ ศูน ย์ เครื่องมื อ ฯ ความพึ งพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารจัดการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ในภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 3.63 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 โดยจาแนกตามมิติความพึงพอใจ ดังนี้
1) ด้านผู้รับบริการ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.66
2) ด้านกระบวนการภายใน ได้คะแนนเฉลี่ย 3.66
3) ด้านการเงิน ได้คะแนนเฉลี่ย 3.55
4) ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.61
ดังเอกสารอ้างอิงที่เว็บไซต์ (http://web.sut.ac.th/qa/index.php)
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตาม คะแนนอิงเกณฑ์
เกณฑ์มาตรฐาน
การประเมิน
ค่าเฉลี่ย 3.63
4 คะแนน

เป้าหมายที่ตั้งไว้
คะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไปหรือ
ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.50

บรรลุเป้าหมาย () หรือไม่
บรรลุเป้าหมาย ()


รายการหลักฐาน :
- ตารางค่ าเฉลี่ ย ความพึ งพอใจของผู้ รั บ บริการในแต่ ล ะหน่ ว ยงานที่ มี ต่ อการบริห ารแบบ “รวมบริก าร
ประสานภารกิจ จาแนกตามมิติความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2556 (พ.ค.56-เม.ย.57)
43

องค์ประกอบที่ 9

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1

: ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 (พ.ค.56 – เม.ย.57)

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
7 หรือ 8 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
9 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
มี () หรือ ไม่มี ()
การดาเนินการ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้อง

กับพันธกิจพัฒนาการของหน่วยงาน และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มี การก าหนดนโยบายและให้ ค วามส าคั ญ เรื่อ งการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา

ภายใน โดยคณะกรรมการประจาศูนย์และผู้บริหารของหน่วยงาน
เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ)

3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามภารกิจของหน่วยงาน



4. มี ก ารด าเนิ น งานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพ การศึ ก ษาภายในที่ ค รบถ้ ว น
ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การ
จัดท ารายงานประจ าปี ที่เป็ น รายงานประเมินคุณ ภาพเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าศูน ย์ และมหาวิทยาลั ย ตามกาหนด โดยเป็ นรายงานที่มี ข้อมูล ครบถ้ว น
ตามที่ม หาวิทยาลั ย กาหนด 3) การน าผลการประเมินคุ ณ ภาพไปท าแผนการ
พัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผล
ให้มกี ารพัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
หน่วยงาน
7. มีส่ ว นร่ว มของผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ย ในการประกันคุณ ภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ/หรือ
ภายนอกสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน
9. มีแนวปฏิ บั ติที่ ดี ห รื องานวิจั ย ด้ านประกัน คุ ณ ภาพที่ ห น่ ว ยงานพั ฒ นาขึ้น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ พัฒนาการของ

หน่วยงาน และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
- มหาวิทยาลัย มีระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒ นาของศูนย์
เครื่องมือฯ คือ จัดให้มีการประเมินคุณภาพในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน ซึ่งในระดับหน่วยงาน
มีคาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 802/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย รองผู้อานวยการศูนย์เครื่องมือฯ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้า
ฝ่ายทุกฝ่าย หัวหน้างานธุรการและบริหารทั่วไป หัวหน้างานงบประมาณและการเงิน เพื่อรับนโยบายเรื่อง
ประกันคุณภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัย โดยนาไปถ่ายทอดภายในหน่วยงานเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 9.1.1-1)
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประจา
ศูนย์และผู้บริหารของหน่วยงาน
- ศู น ย์ เครื่ อ งมื อ ฯ ใช้ น โยบายที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด โดยให้ ค วามส าคั ญ เรื่ อ งประกั น คุ ณ ภาพจาก
คณะกรรมการระดั บ นโยบายและผู้ บ ริ ห ารสู งสุ ด ของสถาบั น ภายใต้ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ฝ่ ายภายใน
หน่วยงาน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การทบทวน ปรับปรุงคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2556 ให้สอดคล้อง
กับคู่มือประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และการจัดทารายงานประเมินตนเองของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ซึ่ ง มี ค ณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ หน่ ว ยงานเป็ น ผู้ ต รวจสอบการ
ดาเนินงานให้เป็นตามเกณฑ์ที่กาหนด (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 9.1.2-1 ,9.1.2-2 , 9.1.2-3, 9.1.2-4 ,9.1.2-5, 9.1.2-6)
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามภารกิจของหน่วยงาน
- ศูนย์เครื่องมือฯ ได้กาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงานตามองค์ประกอบที่ 12 การบริหาร
จัดการภารกิจหลักศูนย์เครื่องมือฯ จานวน 4 ตัวบ่งชี้ (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 9.1.3-1)
4. มี ก ารด าเนิ น งานด้ านการประกั น คุ ณ ภาพภายในที่ ค รบถ้ ว น ประกอบด้ ว ย 1) การควบคุ ม ติ ด ตามการ
ดาเนิ น งาน และประเมิ น คุณ ภาพ 2) การจัดท ารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานประเมิน คุณ ภาพเสนอต่ อ
คณะกรรมการประจาศูนย์ และมหาวิทยาลัย ตามกาหนด 3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการ
พัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน
- ศูนย์เครื่องมือฯ ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุม ติด ตามการ
ดาเนิ น งานและประเมิน คุณ ภาพตามแผนการดาเนินการประกันคุณ ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ที่
กาหนดไว้ และยังจัดทารายงานประจาปีในส่วนที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการประจา
ประจาศูนย์เครื่องมือฯ ซึง่ เป็นรูปแบบรายงานที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 9.1.2-3 ,9.1.2-6 , 9.1.4-1, 9.1.5-1)
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน (ต่อ) :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
5. มีการนาผลการประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้ มีการพัฒ นาผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
- ศูนย์เครื่องมือฯ นาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน ทาให้มีการพัฒนาผลการ
ดาเนินงานตามกลยุทธ์ เช่น ปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการดาเนินงาน
(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 9.1.5-1)
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน
- ศูนย์เครื่องมือฯ มีข้อมูลที่สนับสนุนในการทาประกันคุ ณภาพการศึกษาของหน่วยงาน โดยเชื่อมโยงข้อมูล
จากเว็บไซต์ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เช่น แผนการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คาสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา รายงานการประจาปี 2556 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น
(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 9.1.2-2 , 9.1.2-4 , 9.1.2-5 , 9.1.2-6 , 9.1.6-1 , 9.1.6-2)
7. มี ส่ ว นร่ วมของผู้ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ในการประกัน คุณ ภาพการศึก ษา โดยเฉพาะคณาจารย์ นักศึ กษา และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน
- ศูนย์เครื่องมือฯ จัดให้มีบริการวิชาการตามพันธกิจของหน่วยงาน “รวมบริการ ประสานภารกิจ” เพื่อให้เกิด
การใช้ทรัพยากรและความชานาญร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียในการประกันคุณภาพการศึกษา เช่น คณาจารย์
นักศึกษา และผู้ใช้บริการตามพันธกิจ (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 9.1.7-1)
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ด้านประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในและ/หรือภายนอกสถาบันและมี
กิจกรรมร่วมกัน
- มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน
ร่วมกัน ซึ่งอยู่ ภ ายใต้ระบบ รวมบริการ ประสานภารกิจ มีการประสานงานร่ว มกันในทุกขั้นตอนของการ
ประกันคุณภาพ ตั้งแต่การเก็บรวบรวม การนาเสนอผลการประกันคุณภาพที่ได้จากการทารายงานประเมิน
ตนเอง ต่อผู้บริหารในรูปของ QA Forum (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 9.1.8-1)
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้ห น่วยงานอื่นสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์
- ศูน ย์ เครื่อ งมือ ฯ มี แนวปฏิ บั ติที่ ดีด้ านประกัน คุณ ภาพการศึก ษาที่ ห น่ว ยงานพั ฒ นาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ โดยนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
มาใช้บริหารห้องปฏิบัติการ และมีการตรวจติดตามคุณภาพทุกรอบระยะเวลาการดาเนินงาน
(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 9.1.9-1)
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การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน
มีการดาเนินงานครบทุกข้อ
(9 ข้อ)

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน
5

เป้าหมายที่ตั้งไว้
5

บรรลุเป้าหมาย () หรือ
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()


รายการหลักฐาน
- เอกสารอ้างอิงที่ 9.1.1-1 คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 802/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- เอกสารอ้างอิงที่ 9.1.2-1 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2556
- เอกสารอ้างอิงที่ 9.1.2-2 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีการศึกษา 2554 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)
(http://web.sut.ac.th/qa/index.php)
- เอกสารอ้างอิงที่ 9.1.2-3 รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2556 (http://cste.sut.ac.th/cste)
- เอกสารอ้างอิงที่ 9.1.2-4 คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 506/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ปีการศึกษา 2556
- เอกสารอ้างอิงที่ 9.1.2-5 คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 507/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ปีการศึกษา 2556
- เอกสารอ้างอิงที่ 9.1.2-6 แผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับหน่วยงาน) ปีการศึกษา 2556
- เอกสารอ้างอิงที่ 9.1.3-1 องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลักศูนย์เครื่องมือฯ
- เอกสารอ้างอิงที่ 9.1.4-1 บันทึกเวียนขอความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556
- เอกสารอ้างอิงที่ 9.1.5-1 การปรับปรุงคุณภาพภายใน เรื่อง การควบคุมความเสี่ยง
- เอกสารอ้างอิงที่ 9.1.6-1 เว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา (http://web.sut.ac.th/qa/index.php)
- เอกสารอ้างอิงที่ 9.1.6-2 รายงานประจาปี 2556 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(http://cste.sut.ac.th/cste)
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รายการหลักฐาน (ต่อ)
- เอกสารอ้างอิงที่ 9.1.7-1 การใช้เครื่องมือสาหรับงานวิเคราะห์ ทดสอบและวัจัย เช่น การฝึกอบรมการใช้
เครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่อง GC เครื่อง AAS เครื่อง LC-MS เป็นต้น
- เอกสารอ้างอิงที่ 9.1.8-1 สาระสาคัญที่ประชุม QA Forum ครั้งที่ 1-2/2555 และ ครั้งที่ 1-2/2556
และที่เว็บไซต์ (http://web.sut.ac.th/qa/index.php)
- เอกสารอ้างอิงที่ 9.1.9-1 ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
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องค์ประกอบที่ 12

การบริหารจัดการภารกิจหลักศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวบ่งชี้ที่ 12.1

: มีการพัฒนาศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่องค์กรคุณภาพ
ปีการศึกษา 2556 (พ.ค.56 – เม.ย.57)

ชนิดของตัวบ่งชี้

: กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน :
เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ)
1. มีระบบกลไกสนับสนุนการพัฒนาองค์กรคุณภาพ มีการทบทวนและจัดทา
แผนงานคุณภาพ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งคุณภาพ และประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน
ศูนย์เครื่องมือฯ รับทราบ
2. มีการดาเนินงานตามแผนงานคุณภาพและประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย
ร้อยละ 80
3. มีการตรวจติดตามคุณภาพภายในและการตรวจประเมินภายนอก ประเมินผล
ความสาเร็จของการบริหารงานคุณภาพ
4. มีการนาผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารงานคุณภาพ
โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนงานปกติ
5. ได้รับรางวัลคุณภาพขององค์กร เช่น ได้รับรางวัล 5ส ,QCC , ISO 9001
ISO/IEC 17025 , TQA , TQC เป็นต้น
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มี () หรือ ไม่มี )
การดาเนินการ






รายละเอียดผลการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีระบบกลไกสนับสนุนการพัฒนาองค์กรคุณภาพ มีการทบทวนและจัดทาแผนงานคุณภาพ เพื่อมุ่งสู่
องค์กรแห่งคุณภาพ และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานศูนย์เครื่องมือฯ รับทราบ
- ศูนย์ เครื่องมือฯ มีระบบบริห ารงานคุณ ภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ซึ่งเป็นกลไกที่
สนั บสนุน ในการพัฒ นาหน่ วยงานให้ ได้รับการรับรองในระบบคุณภาพมาตรฐานสากล มีการจัดทา
นโยบายคุณภาพและทบทวนแผนการดาเนินงานตามที่กาหนดรวมถึงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้กับ
พนักงานของศูนย์เครื่องมือฯ ทราบ (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 12.1.1-1)
2. มีการดาเนินงานตามแผนงานคุณภาพและประสบความสาเร็จตามเป้าหมายร้อยละ 80
- ศูนย์เครื่องมือฯ จัดให้มีการดาเนินงานตามแผนงานคุณภาพ และประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย
ร้อยละ 80 (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 12.1.2-1)
3. มีการตรวจติดตามคุณภาพภายในและการตรวจประเมินภายนอก ประเมินผลความสาเร็จของการ
บริหารงานคุณภาพ
- ศูนย์เครื่องมือฯ จัดให้มีการตรวจติดตามตามแผนงานคุณภาพภายในจากคณะผู้ตรวจติดตามระบบ
บริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) ที่แต่งตั้งตามคาสั่งมหาวิทยาลัย ที่
312/2556 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2556 และคาสั่งที่ 417/2556 ลงวันที่ 1 เมษายน 2556 และได้รับการ
ตรวจประเมินจากภายนอกจากสานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 12.1.2-1)

4. มีการนาผลการประเมิน ไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารงานคุณภาพโดยให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนงานปกติ
- ศู น ย์ เครื่ อ งมื อ ฯ น าผลการประเมิ น จากผู้ ต รวจประเมิ น ไปปรั บ ใช้ ในการพั ฒ นากระบวนการ
บริหารงานคุณภาพโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนงานปรกติ โดยกาหนดให้มีการประชุมทบทวน
การบริหารทุกรอบปี (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 12.1.1-1)
5. ได้ รับ รางวัล คุ ณ ภาพขององค์กร เช่ น ได้ รับ รางวัล 5ส ,QCC , ISO 9001 ISO/IEC 17025 , TQA ,
TQC เป็นต้น
- ศูนย์เครื่องมือฯ ได้รับการรับรองคุณภาพขององค์กร โดยได้รับการรับรองคุณภาพ ISO/IEC 17025
ใน 15 ขอบข่าย จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ (ดังเอกสารอ้างอิง 12.1.5-1)
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การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย () หรือ
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

มีการดาเนินการครบทุกข้อ
(5ข้อ)

5

5



รายการหลักฐาน :
- เอกสารอ้างอิงที่ 12.1.1-1 คู่มือคุณภาพ แผนงานคุณภาพ
- เอกสารอ้างอิงที่ 12.1.2-1 ผลการตรวจติดตามตามแผนงานคุณภาพ
- เอกสารอ้างอิงที่ 12.1.5-1 ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
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ตัวบ่งชี้ที่ 12.2

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธารงรักษาบุคลากรให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ ปีการศึกษา 2556 (พ.ค.56 – เม.ย.57)
: กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5-6 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน :
เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ)
1. มีการจัดทาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ์
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน เช่น การสรรหา การจัดวางคนลงตาแหน่ง การกาหนดเส้นทางเดิน
ของตาแหน่ง การสนับสนุนเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรมและหรือเสนอผลงานทาง
วิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสร้างขวัญกาลังใจ มาตรการ
ลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากร
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข
4. มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความสาเร็จ
และก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็วตามสายงาน

มี () หรือ ไม่มี )
การดาเนินการ







5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ



6. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผู้บริหารระดับสูง และมีแนวทางใน
การปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น



52

รายละเอียดผลการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีการจัดทาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
- ศูน ย์ เครื่องมือ ฯ ได้จั ดทาแผนบริห ารทรัพยากร โดยได้จัดทาแผนอัตรากาลั งของศูนย์เครื่องมือฯ ใน
ระยะเวลา 5 ปี โดยการวิเคราะห์จากคณะทางานจัดเตรียมข้อมูลอัตรากาลังที่เหมาะสมของศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามคาสั่งศูนย์เครื่องมือฯ ที่ 32/2552 (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 12.2.1-1)
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เช่น การสรรหา
การจัดวางคนลงตาแหน่ง การกาหนดเส้นทางเดินของตาแหน่ง การสนับสนุนเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรมและ
หรือเสนอผลงานทาง วิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสร้างขวัญกาลังใจ มาตรการลงโทษ
รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
- ศูน ย์ เครื่ องมือได้จั ดระบบบริห ารทรั พยากรบุคคลโดยการสรรหา จัดคนลงตาแหน่ งงานที่ เหมาะสม
รวมถึงการส่งเสริมพนักงานให้เข้าร่วมอบรม สัมมนา และเข้าร่วมเป็นผู้ร่วมวิจัยในโครงการวิจัยต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย และยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ
(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 12.2.2-1)
3. มีระบบสวัสดิการให้กับพนักงานและสร้างบรรยากาศในการทางานให้กับบุคลากรมีความสุข เช่น สวัสดิการ
บ้านพัก การรักษาพยาบาล การเยี่ยมไข้พนักงานที่เจ็บป่วย รวมถึงการจัดสถานที่และสร้างบรรยากาศใน
สถานที่ทางานให้ เหมาะสมเหมาะกับการปฏิบัติงาน เช่น จัดทาสวนหย่อม จัดหาร้านเครื่องดื่มของว่าง
บริเวณใกล้สถานที่ทางาน เป็นต้น (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 12.2.3-1)
4. มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความสาเร็จและก้าวหน้าในอาชีพอย่าง
รวดเร็วตามสายงาน
- ศูน ย์ เครื่ องมื อฯ มีร ะบบส่ งเสริม สนั บ สนุ น บุค ลากรที่มี ศัก ยภาพให้ มีโอกาสประสบความส าเร็จและ
ก้าวหน้ าในอาชี พ เช่น สนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานสอบแข่งขั น ภายในหน่ ว ยงานเพื่ อปรับ ต าแหน่ งที่ สู งขึ้ น
สนับสนุนให้พนักงานเป็นผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย สร้างนวัตกรรม โดยได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
สนับสนุนการจัดทาอุปกรณ์ต้นแบบ ฯลฯ (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 12.2.2-1)
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
- ศูนย์เครื่องมือฯ จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารงานของศูนย์เครื่องมือฯ อย่างเป็น
ระบบทุกปีการศึกษา (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 12.2.5-1)
6. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผู้บริหารระดับสูง และมีแนวทางในมีการการปรับปรุงพัฒนาให้
ดีขึ้น
- ศูนย์เครื่องมือฯ นาสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในข้อ 5 เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน พร้อมทั้งเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนา (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 12.2.6-1)
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การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย () หรือ
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

มีการดาเนินการครบทุกข้อ
(6 ข้อ)

5

6



รายการหลักฐาน :
- เอกสารอ้างอิงที่ 12.2.1-1
- เอกสารอ้างอิงที่ 12.2.2-1
- เอกสารอ้างอิงที่ 12.2.3-1
- เอกสารอ้างอิงที่ 12.2.5-1
- เอกสารอ้างอิงที่ 12.2.6-1

แผนอัตรากาลังศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะเวลา 5 ปี
รายงานประจาปี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ
แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงานของศูนย์เครื่องมือฯ
ผลประเมินความพึงพอในที่มีต่อการบริหารงานของศูนย์เครื่องมือฯ
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ตัวบ่งชี้ที่ 12.3

:

ชนิดของตัวบ่งชี้

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 (พ.ค.56 – เม.ย.57)
: ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า
1.50

คะแนน 2
คะแนนเฉลี่ย
1.50-2.49

คะแนน 3
คะแนนเฉลี่ย
2.50-3.49

คะแนน 4
คะแนนเฉลี่ย 3.504.49

คะแนน 5
คะแนนเฉลี่ย
4.50 ขึ้นไป

รายละเอียดผลการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2556 ศูนย์เครื่องมือฯ ดาเนินการสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ศูนย์เครื่องมือฯ ซึ่งจาแนกตามด้านกระบวนการดาเนินงานใน 4 มิติ ดังนี้
1) ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.83
2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.94
3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก ได้คะแนนเฉลี่ย 3.97
4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.03
ซึ่งในภาพรวมที่ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการมีคะแนนเฉลี่ย 3.97
(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 12.3-1)

การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย () หรือ
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

ค่าเฉลี่ย 3.97

4

≥ ร้อยละ 3.50



รายการหลักฐาน :
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2556 (พ.ค.56 – เม.ย.57)
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ตัวบ่งชี้ที่ 12.4

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ห้องปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2556 (พ.ค.56 – เม.ย.57)
: กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4-5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน :
เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ)
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสิ่งแวดล้อมห้องปฏิบัติการ
2. มีการทบทวนและจัดทาแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้พนักงานของศูนย์
เครื่องมือฯ รับทราบ
3. มีการดาเนินการตามแผนงานระบบการจัดการฯ และประสบความสาเร็จตาม
เป้าหมายร้อยละ 80
4. มีการตรวจติดตามภายใน และประเมินผลความสาเร็จของการจัดการ
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการการจัดการโดยให้เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนงานปกติ
6. มีสถิติการเกิดอุบัติการณ์/อุบัติเหตุไม่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนประเมิน
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มี () หรือ ไม่มี )
การดาเนินการ







รายละเอียดผลการดาเนินงาน :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ห้องปฏิบัติการ
- ศูนย์เครื่องมือฯ มีระบบและกลไกสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามั ย
และสิ่งแวดล้อมห้องปฏิบัติการ เช่น กาหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทางาน ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคู่มือแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉิน (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 12.4.1-1)
2. มีการทบทวนและจัดทาแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข
และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้พนักงานของศูนย์เครื่องมือฯ รับทราบ
- ศูนย์เครื่องมือฯได้ จัดทาแผนการดาเนิน งานความปลอดภั ย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน ของศูน ย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ
2557 โดยนาแผนมุ่งสู่การปฏิบัติ ภายในศูนย์เครื่องมือฯ ในรูปคณะทางานกากับดูแลความปลอดภัยฯของ
ศูน ย์ เครื่องมือฯ ดังรายละเอีย ด คาสั่ งศูน ย์เครื่องมือฯที่ 5/2556 8/2556 และ 9/2556 เรื่องแต่งตั้ ง
คณะทางานกากับดูแลความปลอดภัยฯ ของศูนย์เครื่องมือฯ โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และผู้แทนของฝ่าย
เข้าร่วมประชุม และนาไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานศูนย์เครื่องมือฯทราบและปฏิบัติ และ
ทบทวนแผนงานอย่างต่อเนื่อง (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 12.4.2-1)
3. มีการดาเนินการตามแผนงานระบบการจัดการฯ และประสบความสาเร็จตามเป้าหมายร้อยละ 80
- ศูนย์ เครื่องมือฯได้เสนอมหาวิท ยาลัยในการจั ดทาโครงการจัด การความเสี่ย งทางด้านความปลอดภั ย
ห้องปฏิบัติการ โดยมีเป้าหมายให้พนักงานศูนย์เครื่องมือฯมีความรู้ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 80 ซึ่งขณะนี้ ศูนย์เครื่องมือฯได้ดาเนินการตามแผนงานระบบการจัดการและประสบ
ความสาเร็จตามเป้าหมายร้อยละ 80 ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่ได้กาหนดไว้
(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 12.4.3.-1)

4. มีการตรวจติดตามภายใน และประเมินผลความสาเร็จของการจัดการ
- ศูนย์เครื่องมือฯได้ดาเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัย อนามัยและสิ่งแวดล้อม
ของห้องปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจและสามารถชี้บ่งชี้อันตราย และ
ประเมินความเสี่ยงภายในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งสามารถตรวจสอบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของ
ตนเองได้ โดยได้แบ่งกลุ่ม เพื่อดาเนินการตรวจติดตามภายใน ประเมินผล และนาผลการประเมินความ
เสี่ยงไปปรับปรุงภายในห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ ศูนย์เครื่องมือฯได้ประเมินผลความสาเร็จของการจัดการ
โดยได้รายงานผลผลิต ให้มหาวิทยาลัยทราบทุกไตรมาส (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 12.4.4-1)
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน (ต่อ) :
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการการจัดการโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนงานปกติ
- ศูนย์เครื่องมือฯ มีการนาผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนงานปกติ เช่น จัดทาคู่มือแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับความปลอดภัย ของศูนย์เครื่องมือฯ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการมีความระมัดระวังขณะ
ทาปฏิบัติการภายในห้องปฏิบัติการ (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 12.4.5-1)
6. มีสถิติการเกิดอุบัติการณ์/อุบัติเหตุไม่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนประเมิน
- ศูนย์เครื่องมือฯ มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในศูนย์เครื่องมือฯ ในปีการศึกษา 2556 จานวน 2 ครั้ง ได้แก่
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาในห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเซรามิก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2556 และ
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมพอลิเมอร์ เมื่อวันพฤหั สบดีที่ 2 กรกฏาคม 2556 ซึ่งจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ศูนย์
เครื่องมือฯ ได้มีมาตรการโดยจัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี
ให้กับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยวิจัย ทุกภาคการศึกษา เพื่อป้องกันมิให้เหตุ
ดังกล่าวเกิดขึ้นอีก (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 12.4.6-1, 12.4.6-2)
การประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน

เป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรลุเป้าหมาย () หรือ
ไม่บรรลุเป้าหมาย ()

มีการดาเนินงานทุกข้อ

6

6 ข้อ



รายการหลักฐาน
- เอกสารอ้างอิงที่ 12.4.1-1 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคู่มือแผนปฏิบัติการ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
- เอกสารอ้างอิงที่ 12.4.2-1 แผนการดาเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการ
ทางาน ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปี
งบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557 คาสั่งศูนย์เครื่องมือฯ ที่
5/2556 , 8/2556 และ 9/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะทางานกากับดูแลความ
ปลอดภัยฯ ของศูนย์เครื่องมือฯ
58

รายการหลักฐาน (ต่อ)
- เอกสารอ้างอิงที่ 12.4.3-1 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
- เอกสารอ้างอิงที่ 12.4.4-1 รายงานการดาเนิ นงานเป้าหมายและผลผลิ ต ตัว ชี้วัด โครงการจัดการ
ความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการแก่มหาวิทยาลัย
-

เอกสารอ้างอิงที่ 12.4.5-1 แบบฟอร์มและผลการประเมินชี้บ่งอันตราย และประเมินความเสี่ย ง แบบ
ตรวจสอบความปลอดภัย คู่มือแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
และสติกเกอร์การรณรงค์ความปลอดภัย
- เอกสารอ้างอิงที่ 12.4.6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาศูนย์เครื่องมือฯ ครั้งที่ 2/2556
เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2556
- เอกสารอ้างอิงที่ 12.4.6-2 ปฏิ ทิ น การอบรมความปลอดภั ย ในการใช้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและสารเคมี
ประจาปีการศึกษา 2556
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ตารางเป้าหมายและผลการดาเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2556

เป้าหมาย1

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1

คะแนน
ผลการ
การประเมิน
ดาเนินงาน* (ตามเกณฑ์ของ
หน่วยงาน)

การบรรลุ
เป้าหมาย

8 ข้อ

8 ข้อ

5 คะแนน
5 คะแนน



7 ข้อ

7 ข้อ

5 คะแนน



องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2

5 คะแนน

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม

5 ข้อ

5 ข้อ

5 คะแนน



5 คะแนน

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารการจัดการ
ดการ
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้นาของคณะกรรมการประจาศูนย์
เครื่องมือฯ และผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน

7 ข้อ

7 ข้อ

5 คะแนน



ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาศูนย์เครื่องมือฯ สู่สถาบัน
เรียนรู้

5 ข้อ

5 ข้อ

5 คะแนน



ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
ตัดสินใจ

5 ข้อ

5 ข้อ

5 คะแนน
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เป้าหมาย1

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ 7.4

การบรรลุ
เป้าหมาย

6 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน



คะแนนเฉลี่ย
≥ 3.50

คะแนนเฉลี่ย
3.63

4 คะแนน



ระบบบริหารความเสี่ยง

ตัวบ่งชี้ 7.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบ
“รวมบริการ ประสานภารกิจ”

คะแนน
ผลการ
การประเมิน
ดาเนินงาน* (ตามเกณฑ์ของ
หน่วยงาน)

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7

4.8 คะแนน

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายใน

9 ข้อ

9 ข้อ

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9
องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

5 คะแนน



5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 มีการพัฒนาศูนย์เครื่องมือ

5 ข้อ

5 ข้อ

5 คะแนน



ตัวบ่งชี้ที่ 12.2 มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาธารงรักษา
บุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

6 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน



ตัวบ่งชี้ที่ 12.3 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คะแนนเฉลี่ย
≥ 3.50

คะแนนเฉลี่ย
3.97

4 คะแนน



ตัวบ่งชี้ที่ 12.4 การพัฒนาระบบกลไกการจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมห้องปฏิบัติการ

6 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 12

4.75 คะแนน

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ

4.93
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จากผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพของหน่วยงาน ในปีการศึกษา 2556 เมื่อนามาเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลในปีการศึกษา 2554 และ 2555 เพื่อดูพัฒนาการ สามารถสรุปได้ดังนี้
ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
2554
2555

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนการดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

ปีการศึกษา
2556

มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
ครบทุกข้อ
ครบทุกข้อ
ครบทุกข้อ
(8 ข้อ)
(8 ข้อ)
(8 ข้อ)

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
ครบทุกข้อ
ครบทุกข้อ
ครบทุกข้อ
(7 ข้อ)
(7 ข้อ)
(7 ข้อ)

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ 5.1 ระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม

มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
ครบทุกข้อ
ครบทุกข้อ
ครบทุกข้อ
(5 ข้อ)
(5 ข้อ)
(5 ข้อ)

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้นาของคณะกรรมการศูนย์เครื่องมือฯ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน
6 ข้อ
6 ข้อ
ครบทุกข้อ
(7 ข้อ)
(7 ข้อ)
(7 ข้อ)
ตัวบ่งชี้ 7.2 มีการพัฒนาศูนย์เครื่องมือฯ สู่สถาบันเรียนรู้ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
ครบทุกข้อ
ครบทุกข้อ
ครบทุกข้อ
(5 ข้อ)
(5 ข้อ)
(5 ข้อ)
ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
ตัดสินใจ
ครบทุกข้อ
ครบทุกข้อ
ครบทุกข้อ
(5 ข้อ)
(5 ข้อ)
(5 ข้อ)
ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
ครบทุกข้อ
ครบทุกข้อ
ครบทุกข้อ
(6 ข้อ)
(6 ข้อ)
(6 ข้อ)
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ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
2554
2555

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ 7.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบ “รวม
บริการ ประสานภารกิจ”
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน

3.68

3.67

ปีการศึกษา
2556
3.63

มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
ครบทุกข้อ
ครบทุกข้อ
ครบทุกข้อ
(9 ข้อ)
(9 ข้อ)
(9 ข้อ)

องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลักศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวบ่งชี้ 12.1 มีการพัฒนาศูนย์เครื่องมือฯ สู่องค์กร
คุณภาพ

มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
ครบทุกข้อ
ครบทุกข้อ
ครบทุกข้อ

ตัวบ่งชี้ 12.2 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อพัฒนาและธารงรักษาบุคลากรให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ

(5 ข้อ)
(5 ข้อ)
(5 ข้อ)
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
ครบทุกข้อ
ครบทุกข้อ
ครบทุกข้อ
(6 ข้อ)
(6 ข้อ)
(6 ข้อ)

ตัวบ่งชี้ 12.3 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คะแนนเฉลี่ย
4.01

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย

3.93

3.97

ตัวบ่งชี้ 12.4 การพัฒนาระบบและกลไกลการจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมห้องปฏิบัติการ

N/A

N/A

มีการดาเนินการ
ครบทุกข้อ
(6 ข้อ)

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ

4.75

4.75

4.93
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บทที่ 3
สรุปจุดเด่น จุดด้อย ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
ส่วนนี้ เป็น การกล่าวถึงจุดเด่นและจุดด้อยในการประกันคุณ ภาพภายในของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามองค์ประกอบ /ตัวบ่งชี้ที่ศูนย์
เครื่องมือฯ ทาการประเมินตนเองพร้อมทั้งข้อเสนอแนะถึงแนวทางการพัฒนาหน่วยงาน โดยการเสริมจุดเด่นให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นและทาการพัฒนาหน่วยงานใน
การที่จะปิดจุดด้อยให้หมดไปอีกด้วยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
องค์ประกอบที่
1. ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์ และแผน
ดาเนินการ

จุดเด่น

แนวทางเสริม

1 . ศู น ย์ เค รื่ อ ง มื อ ฯ มี
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์

- ให้ผู้บริหารทุกระดับติดตาม
การดาเนิ น งานตามกิจกรรม
โดยเฉพาะโครงการ/กิจกรรม
ที่ ไ ม่ ส ามารถด าเนิ น การได้
ต า ม ก ร อ บ ร ะ ย ะ เว ล า ที่
กาหนด

2. บุ ค ลากรให้ ค วามร่ ว มมื อ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การประจาปี

- แจ้งให้บุคลากรทราบถึงร้อย
ละผลผลิตเทียบกับเป้าหมาย
ที่กาหนดในแผน ทุกไตรมาส

จุดอ่อน

แนวทางแก้ไข
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องค์ประกอบที่
2. การผลิตบัณฑิต

5. การบริ ก ารวิ ช าการแก่
สังคม

จุดเด่น
ด้านอุปกรณ์การศึกษา
ศู น ย์ เ ค รื่ อ ง มื อ ฯ มี
ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ
ที่ ทั น สมั ย ได้ รั บ การจั ด สรร
ง บ ป ร ะ ม า ณ เพื่ อ จั ด ห า
เครื่ อ งมื อ ใหม่ แ ละปรั บ ปรุ ง
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารให้ มี ค วาม
เหมาะสมกั บ การเรี ย นการ
สอนภ าคปฏิ บั ติ ก ารทุ ก ปี
และยั ง จั ด ให้ มี โ รงประลอง
เพื่ อ รองรั บ Senior Project
ซึ่ ง เปิ ด ให้ บ ริ ก ารตลอด 24
ชั่วโมง
1 . บุ ค ล า ก ร มี ทั ก ษ ะ
ความสามารถในการบริการ
วิชาชีพ

แนวทางเสริม

จุดอ่อน

แนวทางแก้ไข

ด้านอัตรากาลัง
เนื่องจากศูนย์เครื่องมือ ฯ เปิด
ใ ห้ บ ริ ก า ร ใ น ส่ ว น ข อ ง
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ซึ่ ง จ าน วน
นั ก ศึ ก ษาที่ เพิ่ ม มากขึ้ น ท าให้
ต้ อ งมี ก ารเรี ย นการสอนนอก
เวลาปกติ พนักงานต้องทางาน
ล่วงเวลา แต่ค่าตอบแทนพิเศษ
ตามระเบียบปัจจุบันน้อยกว่าที่
ค ว ร จ ะ เป็ น ท า ให้ ไม่ เกิ ด
แรงจูงใจและเป็นภาระในการ
ปฏิ บั ติ งานพิ เศษนอกเวลาท า
การ

มหาวิ ท ยาลั ย อาจพิ จ ารณ า
กาหนดค่าตอบแทนล่วงเวลาให้
เหมาะกั บ ภาระงานที่ ไ ด้ รั บ
และ/หรื อ พิ จ ารณ าจั ด สรร
ต า แ ห น่ ง พ นั ก ง า น ส า ย
ปฏิบัติการให้มากขึ้นตามความ
เหมาะสม

- ส่งพนักงานไปฝึกอบรม เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ
ด้ า นการวิ เ คราะห์ ท ดสอบ
และการให้บริการ
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องค์ประกอบที่

7. การบริหารจัดการ

9 . ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไก ก า ร
ประกันคุณภาพ
12. การบริหารจัดการภารกิจ
ห ลั ก ศู น ย์ เ ค รื่ อ ง มื อ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จุดเด่น
2 . มี ห น่ ว ย บ ริ ก า ร ท า ง
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ เ ป็ น ช่ อ ง
ในทางให้บริการ
1. มีการนาเอาระบบคุณภาพ
ต า ม ม า ต ร ฐ า น ISO/IEC
17025 มาใช้ บ ริ ห ารจั ด การ
ในศู น ย์ เ ครื่ อ งมื อ ฯ โดยให้
เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของระบบงาน
ประจา
พนั กงานมี ส่ ว นร่ว มในระบบ
ประกันคุณภาพ
1. มีการนาเอาระบบคุณภาพ
ต า ม ม า ต ร ฐ า น ISO/IEC
17025 มาใช้ บ ริ ห ารจั ด การ
ส า ห รั บ ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก า ร
วิเคราะห์ทดสอบ

แนวทางเสริม

จุดอ่อน

- ว า ง ร ะ บ บ บ ริ ห า ร เชิ ง
คุ ณ ภ า พ ม า ใ ช้ กั บ ทุ ก
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
วิเคราะห์ทดสอบ

- ประเด็น ปัญ หาจากที่ป ระชุ ม
Forum การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ไม่
ค่ อ ยมี ก ารแก้ ไ ขและพั ฒ นา
เท่าที่ควร

แนวทางแก้ไข

- มหาวิทยาลัยควรติดตามและ
แก้ ป ระเด็ น ต่ า งๆ ของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
จริ ง จั ง โดยเฉพาะประเด็ น ที่
เป็นปัญหาร่วมของหน่วยงาน
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การดาเนินงานตามระบบคุณภาพ
ศูนย์เครื่องมือฯ ได้นาระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 มาใช้ในการพัฒนาระบบการ
ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบและได้ผ่านการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC
17025: 2005 และข้อกาหนด กฎระเบียบ รวมทั้งเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของสานัก
บริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยได้รับหมายเลขการรับรองระบบงานที่ ทดสอบ
- 0023 รวมทั้งสิ้น 14 ขอบข่าย
----------------------------------------------------
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ภาคผนวก
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คณะทางานประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์เครื่องมือฯ
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หนังสือรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ
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