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1. บทน า 
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (The Center for 

Scientific and Technological Equipment) เป็ นหน่ วยงานหลั กของ
มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบในการบริการห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อรองรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ รวมทั้งให้การ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ให้บริการวิชาชีพ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตามแนวนโยบาย 
“รวมบริการ ประสานภารกิจ” (Centralized services, Coordinated 
missions) 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 ศูนย์
เครื่องมือฯ ได้จัดท าขึ้นเพื่อรวบรวมผลการด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ตาม
ภารกิจของศูนย์เครื่องมือฯ ท่ีให้บริการ รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลอันมีประโยชน์
เพื่อให้มหาวิทยาลัยและผู้สนใจได้รับทราบ สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อ
การพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ในการวางแนวทางการบริหารงานใน
การก ากับดูแลต่อไป 

ในโอกาสนี้ ศูนย์เครื่องมือฯ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ได้
ร่วมกันจัดท ารายงานฉบับน้ีจนส าเร็จด้วยดี 
 
 
 

(อาจารย์ ดร.สาโรช  รุจิรวรรธน์) 
ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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2. ประวัติศูนย์เครือ่งมือวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 รัฐบาลมี นโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาคและ ชนบท ให้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น ใน พ.ศ. 2523 ทบวงมหาวิทยาลัยจึง เสนอให้รัฐบาล
จัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม่ในส่วนภูมิภาค 5 แห่ง 

ต่อมารัฐบาล พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ในคราว
ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2531 มี
มติให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้ง “มหาวิทยาลัยสุร
น า รี  ” ใน พื้ น ที่ จั งห วั ด น ค ร ร า ช สี ม า  โด ย มี 
ศาสตราจารย์ ดร . วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นประธานคณะ
กรรมการฯ ได้จัดท าโครงการ จัดตั้งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีเสนอต่อรัฐบาล พร้อมทั้งเสนอร่าง 
พระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัย ต่อสภาผู้แทน 
ราษฎรในสมัยประชุม พ.ศ. 2532 

 
 

เมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวฯ ได้ทรงลงพระปรมาภไิธยใน พระราชบัญญัติ
ดังกล่าว และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2533 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จึงได้ถือเอาวันท่ี 27 กรกฎาคม 2533 เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

ศูนย์ เค รื่ อ งมื อวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยี  (The Center for Scientific and Technological 
Equipment) ได้ถูกจัดตั้งขึ้น โดยการระบุในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้เป็นหน่วยงานในระยะ
เริ่มแรกของมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าส านักวิชา ศูนย์ สถาบัน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ก าหนดนโยบายให้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการ
ด า เนิ นการภายใต้หลั กการบริห ารจัดการแบบ  
“รวม บ ริ ก าร  ป ระส าน ภ ารกิ จ  ” (Centralized 
Service, Shared Mission) เพื่ อ เป็ น ห น่ ว ย ง า น
สนับสนุนวิชาการอันเกี่ยวข้องกับการจัดบริการ
ห้องปฏิบัติการ เพื่อรองรับด้านการสอนภาคปฏิบัติการ 
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของคณาจารย์ และ
บริการวิชาชีพให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและ เอกชน รวมทั้งปฏิบัติ
ภารกิจอื่นๆ ที่ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย

ศูนย์เครื่องมือฯ ได้เริ่มด าเนินการนับตั้งแต่วันที่พนักงานรุ่นแรกจ านวน 4 คน ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานในวันที่  
2 พฤศจิกายน 2535 ปฏิบัติงานที่อาคารแหลมทอง กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่ท าการช่ัวคราว แล้วย้ายมาเปิดด าเนินการ     
ณ ท่ีตั้งปัจจุบัน ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 โดยมี รศ. วิรุฬห์ มังคละวิรัช เป็นผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือฯ  
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ท่านแรก พร้อมกับที่บุคลากรรุ่นต่อ ๆ มา ได้เริ่มเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อร่วมพัฒนาห้องปฏิบัติ การต่าง ๆ ที่จะ
รองรับการด าเนินการห้องปฏิบัติการตามหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการ โครงการเงินกู้ เพื่ อการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์        การเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ การเตรียมพื้นท่ีเพื่อขยายห้องปฏิบัติการส าหรับส านัก
วิชาต่างๆ การวางแผนอัตราก าลัง การปรับปรุงโครงสร้างสายงาน การจัดสรรที่พักพนักงาน ฯลฯ เพื่อสนับสนุนให้
มหาวิทยาลัยสามารถเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกได้โดยราบรื่นในที่สุด โดยในปีการศึกษา 2536 ได้เริ่มให้บริการ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ และ เทคโนโลยีการเกษตร 
และห้องปฏิบัติการวิเคราะห ์ในปีถัดมา โดยในระยะเริ่มต้นนี้ ศูนย์เครื่องมือฯ มีอาคารปฏิบัติการคือ อาคารเครื่องมือ 
1-6 

พ.ศ. 2542 ศูนย์เครื่องมือฯ ได้ขยายขอบข่ายการให้บริการวิชาชีพ และจัดตั้งห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้นเพื่อ
รองรับการขยายตัวของการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ 

พ.ศ. 2543 ศูนย์เครื่องมือฯ ได้รับงบประมาณจากโครงการเงินกู้ธนาคารโลก (World Bank) เพื่อจัดหา
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ส าหรับการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

พ.ศ. 2546 ศูนย์เครื่องมือฯ เริ่มโครงการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ มีการขยายพื้นที่เพิ่ม คืออาคาร
เครื่องมือ 7 และ อาคารเครื่องมือ 8 รวมทั้งได้รับงบประมาณส าหรับก่อสร้างอาคารอาคารเฉลิมพระเกียรติ    
(อาคารเครื่องมือ 9) 

พ.ศ. 2549 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารเครื่องมือ 9) เริ่มเปิดด าเนินการรองรับการเรียนการสอน
หลักสูตรแพทยศาสตร์ช้ันปรีคลีนิค และได้รับงบประมาณส าหรับก่อสร้างอาคารเครื่องมือ 10 

พ.ศ. 2551 ศูนย์เครื่องมือฯ ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตราฐานระบบคุณภาพ 
ISO 17025 เป็นครั้งแรกในขอบข่ายของการวิเคราะห์น้ า 

พ.ศ. 2554 ศูนย์เครื่องมือฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน (DPL) ส าหรับการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งครุภัณฑ์เครื่องมือวิเคราะห์ 

พ.ศ. 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเป็นประธานในพิธี
วางศิลาฤกษ์อาคารเครื่องมือ 11 

พ.ศ. 2558 เปิดด าเนินการอาคารเกษตรภิวัฒน์ส าหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร 
และการวิจัยหลังการเก็บเกี่ยว (Post – Harvest) 

ปัจจุบัน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีพนักงาน 151 คน ปฏิบัติหน้าที่ ดูแล
รักษาและให้บริการเครื่องมือกว่า 19,000 รายการ 
อาคารปฏิบัติการ 10 อาคาร ห้องปฏิบัติการกว่า  
300 ห้อง รวมพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 95,000 ตาราง
เมตร สามารถรองรับภารกิจการเรียน การสอน การ
วิจัย ให้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 
เทคโนโลยีสังคม แพทย์ศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  ทันตแพทย์ศาสตร์ และผู้รับบริการภายนอกได้มากกว่า 19,000 
รายต่อปี 
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ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ใน
ส่วนของการวิเคราะห์และทดสอบ 12 รายการ และได้มีการขยายขอบข่ายการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้
ด าเนินการภายใต้การบริหารงานของผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือฯ ดังนี้ 

 

  
รองศาสตราจารย์วิรุฬห์ มังคละวริชั 

(หัวหน้าโครงการพัฒนาศูนย์เครื่องมือฯ)  
(2536-2539) 

 

รองศาสตราจารย์นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ข าพิศ 
(2540-2543) 

 

  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สเุทพ อุสาหะ 

(2544-2547) 
 

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

 
อาจารย์ ดร.สาโรช  รุจิรวรรธน ์

(2556-ปัจจุบัน) 
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3. หน้าที่และภารกิจ 
 
วิสัยทัศน์   ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรผู้น าของประเทศทางด้าน

ห้องปฏิบัติการแบบรวมศูนย์ระดับมหาวิทยาลัย 

ค่านิยมหลัก  - บุคลากร (People) 
-  ความสุจริต (Integrity) 
- ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
- คุณภาพ (Quality) 

พันธกิจ  เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการบริการห้องปฏิบัติด้านการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุน
การสอนปฏิบัติการ  การวิจัย การบริการวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาและผลิตอุปกรณ์ต้นแบบ 
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4. แผนภูมิองค์การศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี จัดโครงสร้างองค์การตามกลุม่ลกัษณะงานท่ีให้บริการ ซึ่งแบ่งได้  
3 ลักษณะงาน คือ 

1. งานสนับสนุนการจัดบริการห้องปฏิบัติการ  
2. งานจัดบริการห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา  
3. งานจัดบริการห้องปฏิบัติการเพื่อบริการวิชาชีพ   

  
จากลักษณะงานของศูนย์เครื่องมือฯ  ได้แบ่งส่วนงานภายในศูนย์เครื่องมือฯ ออกเป็นฝ่าย  9  ฝ่าย  

ประกอบด้วย 
 

1. ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป (ฝบท.) 
2. ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ  (ฝพน.) 
3. ฝ่ายวิเคราะหด์้วยเครื่องมือ  (ฝวค.) 
4. ฝ่ายห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคม  (ฝวท.) 
5. ฝ่ายห้องปฏิบตัิการวิศวกรรม 1  (ฝวศ. 1) 
6. ฝ่ายห้องปฏิบตัิการวิศวกรรม 2  (ฝวศ. 2) 
7. ฝ่ายห้องปฏิบตัิการเทคโนโลยีการเกษตร  (ฝทก.) 
8. ฝ่ายห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สขุภาพ  (ฝวส.) 
9. ฝ่ายสนบัสนุนโครงการวิจยัและประสานงานบณัฑิตศึกษา  (ฝสป.) 
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6.1 4.1 แผนภูมิองค์กรศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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6.2 4.2 หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
• ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่  ประสานนโยบายทุกๆด้านที่

เกี่ยวข้อง รวมทั้งภารกิจในด้านการบริหารและบริการงานธุรการ 
งานอ านวยการด้านบริหารเพื่อให้ฝ่ายต่างๆ น านโยบาย น า
นโยบายที่ก าหนดไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยยึด
หลักการ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ให้มีคุณภาพการ
ให้บริการสูงสุด 

• ฝ่ายพัฒนาเคร่ืองมือและปรับปรุงห้องปฏิบั ติการ  มีหน้าที่ 
สนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ด้วยการสร้างพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ การจัดการบริการซ่อม
บ ารุงรักษาพื้นฐานเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอุปกรณ์พิเศษที่ไม่อาจจัดหาได้จากแหล่งจ าหน่ายทั้งใน
และต่างประเทศ  เพื่อรองรับการด าเนินภารกิจของศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

• ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ มีหน้าที่ บริหารจัดการบริการและ
พัฒนาความสามารถของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์หรือทดสอบเพื่อ
สนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และบริการวิชาชีพด้วยการ
ให้บริการการวิเคราะห์หรือทดสอบด้วยเครื่องมือ เช่น SEM ,TEM, 
AAS , GC,UV–VIS–NIR,HPLC,FT-IR , FT-NMR, XRD,SCD,XRF 
CS,CHNS ,CNS และ ICP-MS เป็นต้น 

• ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคม  มีหน้าที่ 
บริหารจัดการห้องปฏิบัติการ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมีวิเคราะห์ 
เลเซอร์และโฟตอนนิกส์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ การรับรู้จาก
ระยะไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ ภาษาต่างประเทศ  
เพือ่สนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ การวิจัยต่างๆ และ
บริการวิชาชีพในด้านต่างๆ 

• ฝ่ายห้องปฏิบั ติการวิศวกรรม 1   มีหน้ าที่  บริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการ เครื่องกล เกษตร ไฟฟ้า การผลิต ยานยนต์ การบิน 
โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติการ การวิจัย  และบริการวิชาชีพในด้านต่างๆ  

• ฝ่ายห้องปฏิบั ติการวิศวกรรม 2   มีหน้ าที่  บริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี สิ่งแวดล้อม ธรณี เซรามิก โลหการ 
พอลิเมอร์ โยธา ขนส่ง อุตสาหการ และวิศวกรรมพื้นฐาน เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ งานวิจัย  และบริการ
วิชาชีพในด้านต่างๆ 
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• ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร มีหน้าที่ บริหาร
จัดการห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีการผลิตพืช การผลิตสัตว์ 
ชีวภาพและเทคโนโลยีอาหาร เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติการ การวิจัย และบริการวิชาชีพในด้านต่างๆ 

• ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีหน้าที่ บริหาร
จัดการห้องปฏิบัติการ ปรีคลินิก กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 
วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทย์   พยาบาล  และอาคาร
สัตว์ทดลอง เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ 
การวิจัย และบริการวิชาชีพในด้านต่างๆ 

• ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา มี
หน้าที่ ประสานนโยบายทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย 
และประสานงานบัณฑิตศึกษาของ คณาจารย์ บัณฑิตศึกษา 
บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งภารกิจในด้านการ
อ านวยการให้นโยบายและ/หรือโครงการวิจัยฯที่ก าหนด 
สามารถน าไปสู่ การปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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5. ท าเนียบผู้บริหาร 
 
6.3 5.1 คณะกรรมการประจ าศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

คณะกรรมการประจ าศูนย์เครื่องมือฯ เป็นคณะผู้บริหารสูงสุดมีบทบาทหน้าที่   คือก าหนดนโยบายและ
แผนการด าเนินงานของศูนย์เครื่องมือฯ ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาหาแนวทางการประสานภารกิจให้
ค าปรึกษาแก่ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือฯ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบจากสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19                                 

 
20 

     

 
  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQi-WSvt_JAhXKCo4KHQnCA2oQjRwIBw&url=http://web.sut.ac.th/oop/administrative/Director.php&psig=AFQjCNG09fRIxNIKUw6IELJxGtnneNyFGA&ust=1450324558807554
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1. อธิการบดี (ศ.ดร.ประสาท สืบคา้) ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวตักรรม (ศ.ดร.ชูกิจ  ลิมปิจ านงค์) รองประธานกรรมการ 
3. ผู้แทนส านักวิชาวิทยาศาสตร์ (ผศ.ดร.รตัติกร ยิ้มนิรญั) กรรมการ 
4. ผู้แทนส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม (ผศ.ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ) กรรมการ 
5. ผู้แทนส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ผศ.ดร.โชคชัย วนภู) กรรมการ 
6. ผู้แทนส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์(รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร ช านิประศาสน์) กรรมการ 
7. ผู้แทนส านักวิชาแพทยศาสตร ์(ศ.นพ.สุกิจ  พันธุพ์ิมานมาศ) กรรมการ 
8. ผู้แทนส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ (ผศ.ดร.จันทกานต์  กาญจนเวทาง) กรรมการ 
9. ผู้แทนส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์(ผศ.ทพญ.ดร.ยุพิน  ส่งไพศาล) กรรมการ 

10. ผู้แทนศูนย์กิจการนานาชาติ (Prof. Dr. Yupeng Yan) กรรมการ 
11. ผู้แทนศูนย์คอมพิวเตอร์ (รศ.ดร. อาทิตย์ ศรีแก้ว) กรรมการ 
12. ผู้แทนศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา (อ.ดร.ณฏัฐญา  เผือกผ่อง) กรรมการ 
13. ผู้แทนศูนย์บริการการศึกษา (รศ.สพญ.ดร.ศจรีา  คุปพิทยานันท์) กรรมการ 
14. ผู้แทนสถาบันวิจัยและพัฒนา (รศ.ดร.อนันต ์ ทองระอา) กรรมการ 
15. ผู้แทนเทคโนธานี (ผศ.ดร.วรีชัย  อาจหาญ) กรรมการ 
16. ผู้แทนศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (อ.ดร.ธรา อ่ังสกลุ) กรรมการ 
17. ผู้แทนศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (ผศ.ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร) กรรมการ 
18. ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

(อ.ดร.สาโรช  รุจิรวรรธน์) 
กรรมการและเลขานุการ 

19. รองผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(อ.ดร.ฉัตรเพชร ยศพล) 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

20. รองผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ผศ.นสพ.ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์) 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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6.4 5.2 คณะผู้บริหารศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 

 

1. อาจารย์ ดร.สาโรช รุจิวรรธน ์ ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
2. อาจารย์ ดร.ฉัตรเพชร ยศพล รองผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

(สายงานวิศวกรรมศาสตร์และสนบัสนุน) 
3. ผศ.นสพ.ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท ์ รองผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

(สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
4. นายอาวุธ อินทรช่ืน หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมศาสตรแ์ละสนบัสนุน 
5. นายสาทิพย์ จุไรรตัน์พร หัวหน้ากลุ่มงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
6. นางสาวศรสีุดา แก้วคุ้มภัย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
7. นายอุดมวิทย์ มณีวรรณ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 
8. นางสกาวพรรณ  อภิสราพงศ์สกาว หัวหน้าฝ่ายวเิคราะห์ด้วยเครื่องมอื 
9. นายชัยวัฒน์ คงมั่นกลาง หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีังคม 
10. นายประพล จาระตะค ุ หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 1 
11. นายติงศักดิ์ เหลืองเจรญิทิพย ์ หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2 
12. นางสาวนวลปรางค์ อุทัยดา หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร 
13. นางสาวกรวรรณ รตันไชย หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
14. นางกีรติกร เรืองศร ี หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจยัและบณัฑิตศึกษา 
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7. กิจกรรมในรอบปีงบประมาณ 2558 

 
สามารถน าเสนอโดยสรุปไดด้ังนี้ 
 
7.1 การให้บริการการเรียน การสอน ระดับปริญญาตรี ปีงบประมาณ 2558 

ฝ่าย 
จ านวน

สาขาวิชา 
จ านวน
ห้อง 

พ.ท.ห้อง 
(ตรม.) 

ความจุ
ห้อง 

จ านวนวิชา 
/ปี(ไม่ซ  า) 

จ านวนบท
ปฏิบัติการ 

จ านวนวิชาต่อภาค 
จ านวน 

นักศึกษาต่อภาค 
T/W 

(ครั ง/สัปดาห์) 
T/Y 

(ครั ง/ปี) 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ฝวท. 67 52 7,563 419 64 367 20 28 25 5,596 3,826 4,614 112 75 69 2,048 

ฝวศ.1 67 21 4,916 950 101 1,225 52 44 50 1,870 2,953 2,524 2,130 2,148 1,859 6,137 

ฝวศ.2 40 77 7,263 946 82 600 48 50 32 1,745 1,657 1,857 1,506 1,652 1,584 4,742 

ฝทก. 3 19 4,960 35 44 537 15 22 23 765 742 1,019 69 72 82 3,636 

ฝวส. 8 19 3,239 1,115 46 690 22 9 15 16,182 7,414 18,368 162 69 180 2,940 

ฝพน. 10 1 384 50  -  -  -  -  - 60 96 211  -  -  - 367 

รวม 195 189 28,325 3,515 337 3,419 157 153 145 26,218 16,688 28,593 3,979 4,016 3,774 19,870 

 
 
7.2 การให้บริการการเรียน การสอน และการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2558 

ฝ่าย 
จ านวน 

สาขาวชิา 
จ านวน 
ห้อง 

จ านวนวิชา/ป ี
(ไม่ซ  า) 

จ านวนวิชาต่อภาค 
จ านวน 

นักศึกษาต่อภาค 
T/W 

(ครั ง/สัปดาห์) T/Y 
(ครั ง/ปี) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ฝวท. 21 64 54 92 90 87 214 199 176 88 82 82 3,024 
  ฝวศ. 1 6 7 6 5 4 5 82 77 121 894 860 1,586 3,340 
  ฝวศ. 2 20 39 40 21 21 41 63 59 62 32,927 28,772 27,417 89,116 

ฝทก. 4 36 70(76คก) 31 37 33 115 125 142 1,468 1,354 1,416 42,380 
ฝวส. 4 5 4 23 27 67 23 29 185 254 254 254 762 
รวม 55 151 250 172 179 233 497 489 686 35,631 31,322 30,755 138,622 

** ฝทก. จ านวนวิชา/ปี รวมโครงงานวิจัย 76 โครงการ 
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7.3 6.3 การให้บริการวิชาชีพ 
a) สถิติแสดงจ านวนครั้งการให้บริการวิชาชีพ โดยจ าแนกตามประเภทของผู้ขอรับบริการ

 

ประเภทผู้ขอรับบริการ 
จ านวนครั งที่ให้บริการ 

2555 2556 2557 2558 

ก. หน่วยงานภายนอก 

 ภาคเอกชน 824 875 944 1,397 

 ภาครัฐ 452 418 505 580 

 บุคคลทั่วไป 587 804 319 295 

ข. หน่วยงานภายใน 

 งานการเรียนการสอน 1,005 1,385 1,262 1,616 

 งานวิจัย 575 315 357 138 

 บริการวิชาชีพ 198 154 259 564 

จ านวนรวม 3,641 3,951 3,646 4,590 
หมายเหตุ : ข้อมูลอ้างอิงตามปีงบประมาณและใบแจ้งหนี้ 
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b) สถิติแสดงรายได้จากการบริการวชิาชีพ โดยจ าแนกตามประเภทของผู้ขอรับบริการ
 
ตารางแสดงรายได้จากการบริการวิชาชีพจากหน่วยงานภายใน 
 

ประเภทผู้ขอรับบริการ 

จ านวนรายได้ (บาท) 
2556 2557 2558 

รายได้ 
มูลค่า 

ที่ให้บริการ 
รายได้ 

มูลค่า 
ที่ให้บริการ 

รายได้ 
มูลค่า 

ที่ให้บริการ 

งานการเรียนการสอน 715,907.00 4,125,559.00 754,280.75 4,955,137.25 1,090,753.75 7,591,658.75 

งานวิจัย 562,803.00 1,492,439.14 624,480.00 1,672,728.25 168,386.25 742,663.75 

บริการวิชาชีพ 798,059.75 1,090,608.75 1,401,363.50 2,177,511.00 2,770,874.75 5,121,320.25 

จ านวนรวม 2,076,769.75 6,708,606.89 2,780,124.25 8,805,376.50 
 

4,030,014.75 
 

 
13,455,642.75 

 

หมายเหตุ : ข้อมูลอ้างอิงตามปีงบประมาณและใบเสร็จรับเงิน 
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ตารางแสดงรายได้จากการบริการวิชาชีพจากหน่วยงานภายนอก 

ประเภทผู้ขอรับบริการ 

จ านวนรายได้ (บาท) 
2556 2557 2558 

รายได้ 
มูลค่า 

ที่ให้บริการ 
รายได้ 

มูลค่า 
ที่ให้บริการ 

รายได้ 
มูลค่า 

ที่ให้บริการ 
ภาคเอกชน 2,050,539.25 2,047,042.75 2,802,356.50 2,802,781.50 4,524,307.00 4,680,917.00 

ภาครัฐ 975,825.75 1,228,972.75 1,909,618.75 2,397,349.25 2,487,044.50 3,200,227.00 

บุคคลทั่วไป 1,515,224.75 1,513,664.75 286,222.25 286,222.25 292,026.00 295,626.00 

จ านวนรวม 4,541,589.75 4,789,680.25 4,998,197.50 5,486,353.00 
 

7,303,377.50 
 

 
8,176,770.00 

 

หมายเหตุ : ข้อมูลอ้างอิงตามปีงบประมาณและใบเสร็จรับเงิน 
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สถิติแสดงรายได้จากการบริการวชิาชีพ โดยจ าแนกตามประเภทของผู้ให้บริการ
 

ประเภทผู้ใหบ้ริการ 

จ านวนรายได้ (บาท) 
2556 2557 2558 

รายได้ 
มูลค่า 

ท่ีให้บริการ 
รายได้ 

มูลค่า 
ท่ีให้บริการ 

รายได้ 
มูลค่า 

ท่ีให้บริการ 

งานคลังสารเคมี 553,572.00 655,121.39 385,803.50 478,819.00 0.00 0.00 

ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ 

24,650.00 27,355.00 186,850.00 190,850.00 283,920.00 293,895.00 

ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 4,743,678.00 8,940,436.25 5,458,508.25 11,358,411.50 7,431,937.75 16,481,538.50 

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสังคม 

828,002.00 1,308,742.00 1,148,931.00 1,619,763.00 1,204,558.00 1,821,652.50 

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 1 26,669.00 37,281.50 56,625.00 60,650.00 306,996.25 318,905.00 

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2 191,240.00 205,540.00 296,615.00 300,775.00 470,591.50 561,919.00 

ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร 130,720.00 198,185.00 24,635.00 41,535.00 1,416,483.75 1,881,122.75 

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ 119,828.50 125,626.00 220,353.50 240,926.00 218,905.00 273,380.00 

จ านวนรวม 6,618,359.50 11,498,287.14 7,778,321.75 14,291,729.50 11,333,392.25 21,632,412.75 
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c) สถิติแสดงรายได้จากการบริการวชิาชีพ โดยจ าแนกตามประเภทการให้บริการ
 

ประเภทการใหบ้ริการ 

จ านวนรายได้ (บาท) 
2556 2557 2558 

มูลค่า 
ท่ีรับจริง 

มูลค่า 
ท่ีให้บริการ 

มูลค่า 
ท่ีรับจริง 

มูลค่า 
ท่ีให้บริการ 

มูลค่า 
ท่ีรับจริง 

มูลค่า 
ท่ีให้บริการ 

1. บริการการใช้เครื่องมือ/
ห้องปฏิบัติการ 

853,030.00 1,541,960.00 1,401,148.75 2,108,896.75 3,006,682.00 10,474,238.75 

2. วิเคราะห์ธาตุและสารประกอบ 2,119,557.25 4,742,109.00 1,880,227.25 5,524,687.75 2,250,565.00 3,527,040.00 

3. ทดสอบด้วยเครื่องจุลทรรศน์อิ
เลกตรอน 

340,574.50 1,051,004.00 1,171,471.25 2,028,130.00 903,512.75 1,331,292.50 

4. ทดสอบทางกายภาพ 209,265.50 681,145.00 448,478.75 1,222,495.00 357,082.50 695,660.00 

5. วิเคราะห์น้ าทางกายภาพและ
เคม ี

1,456,970.00 1,560,440.00 1,438,532.50 1,593,180.00 2,415,752.50 2,806,730.00 

6. วิเคราะห์น้ าทางจลุชีววิทยา 556,040.00 628,480.00 376,410.00 611,645.00 451,405.00 558,530.00 

7. ทดสอบวัสด ุ 62,039.00 70,301.50 231,975.00 236,000.00 1,040,803.75 1,090,475.00 

8. วิเคราะห์ทางการเกษตร 128,590.00 196,055.00 21,542.00 43,955.00 50,310.00 97,420.00 

9. ทดสอบทางกายภาพของพอลิ
เมอร์และยาง 

15,180.00 19,680.00 - - 1,720.00 1,720.00 

10. ทดสอบทางเซรามิก - - - - 4,860.00 4,860.00 

11. บริการสัตว์ทดลอง 44,720.00 44,720.00 47,640.00 47,640.00 62,810.00 62,810.00 

12. จัดท าช้ินงาน 43,445.00 51,125.00 99,150.00 99,410.00 36,765.00 49,390.00 

13. วิเคราะห์ของเหลว Envi.Lab. - - - - - - 

14. บริการส ารวจ 138,360.00 146,860.00 134,027.50 146,950.00 274,262.50 341,600.00 

15. ไนโตรเจนเหลว 557,613.25 662,072.64 481,143.75 574,790.10 476,861.25 590,646.50 

16. อ่ืนๆ 92,975.00 102,335.00 46,575.00 53,950.00 - - 

จ านวนรวม 6,618,359.50 11,498,287.14 7,778,321.75 14,291,729.60 11,333,392.25 21,632,412.75 

หมายเหตุ : ข้อมูล c)  d) อ้างอิงตามปีงบประมาณและใบเสร็จรับเงิน 
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d) สถิติแสดงจ านวนครั้งการให้บริการวิชาชีพ โดยจ าแนกตามประเภทการให้บริการ
 

ประเภทการให้บริการ 
จ านวนครั งที่ให้บริการ 

2555 2556 2557 2558 
1. บริการการใช้เครื่องมือ/ห้องปฏิบัติการ 273 252 363 1,570 
2. วิเคราะห์ธาตุและสารประกอบ 661 819 905 412 
3. ทดสอบด้วยเครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 322 282 278 187 
4. ทดสอบทางกายภาพ 82 163 214 121 
5. วิเคราะห์น้ าทางกายภาพและเคมี 639 767 545 729 
6. วิเคราะห์น้ าทางจุลชีววิทยา 304 410 282 324 
7. ทดสอบวัสดุ 7 37 172 417 
8. วิเคราะห์ทางการเกษตร 52 38 6 6 
9. ทดสอบทางกายภาพของพอลิเมอร์และยาง - 2 - 2 
10. ทดสอบทางเซรามิก - - - 2 
11. บริการสัตว์ทดลอง 13 19 16 14 
12. จัดท าชิ้นงาน 11 12 4 11 
13. วิเคราะห์ของเหลว Envi.Lab. - - - - 
14. บริการส ารวจ 237 122 26 37 
15. ไนโตรเจนเหลว 1,018 1,003 822 758 
16. อื่น ๆ 22 25 13 - 

รวม 3,641 3,951 3,646 4,590 

หมายเหตุ : ข้อมูลอ้างอิงตามปีงบประมาณและใบเสร็จรับเงิน 
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สถิติแสดงรายได้จากการบริการทีไ่ม่คิดมูลคา่ โดยจ าแนกตามประเภทการให้บริการ 

ประเภทการให้บริการ 
จ านวนรายได้  (บาท) 

2555 2556 2557 2558 

1. บริการการใช้เครื่องมือ/ห้องปฏิบัติการ 14,055.00 46,153.00 31,900,00 300,448.00 

2. วิเคราะห์ธาตุและสารประกอบ 243,580.00 245,460.00 147,450.00 452,830.00 

3. ทดสอบด้วยเครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 9,476.00 22,300.00 23,100.00 0.00 

4. ทดสอบทางกายภาพ 29,550.00 57,350.00 31,770.00 6,000.00 

5. วิเคราะห์น้ าทางกายภาพและเคมี 39,950.00 54,830.00 28,600.00 133,480.00 

6. วิเคราะห์น้ าทางจลุชีววิทยา 30,950.00 16,880.00 2,600.00 5,280.00 

7. ทดสอบวัสด ุ - - - - 

8. วิเคราะห์ทางการเกษตร - - - - 

9. ทดสอบทางกายภาพของพอลิเมอร์และยาง - - - - 

10. ทดสอบทางเซรามิก - - - - 

11. บริการสัตว์ทดลอง - - - - 

12. จัดท าช้ินงาน - - - - 

13. วิเคราะห์ของเหลว Envi.Lab. - - - - 

14. บริการส ารวจ - - - - 

15. ไนโตรเจนเหลว 126,377.75 191,566.50 29,475.00 - 

16. อ่ืนๆ 18,550.00 - - - 

รวม 512,488.75 634,539.50 294,895.00 898,038.00 
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e) สถิติแสดงจ านวนครั้งจากการบริการที่ไม่คดิมลูค่า โดยจ าแนกตามประเภทการให้บริการ
 

ประเภทการให้บริการ 
จ านวนครั งท่ีให้บริการ 

2555 2556 2557 2558 

1. บริการการใช้เครื่องมือ/ห้องปฏิบัติการ 5 24 21 85 

2. วิเคราะห์ธาตุและสารประกอบ 45 36 20 47 

3. ทดสอบด้วยเครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 9 9 7 - 

4. ทดสอบทางกายภาพ 18 21 7 1 

5. วิเคราะห์น้ าทางกายภาพและเคมี 18 26 10 47 

6. วิเคราะห์น้ าทางจลุชีววิทยา 23 34 5 11 

7. ทดสอบวัสด ุ - - - - 
8. วิเคราะห์ทางการเกษตร - - - - 
9. ทดสอบทางกายภาพของพอลิเมอร์และยาง - - - - 
10. ทดสอบทางเซรามิก - - - - 
11. บริการสัตว์ทดลอง - - - - 
12. จัดท าช้ินงาน - - - - 
13. วิเคราะห์ของเหลว Envi.Lab. - - - - 
14. บริการส ารวจ - - - - 
15. ไนโตรเจนเหลว 54 84 11 - 
16. อ่ืนๆ 18 - - - 

รวม 190 234 81 191 
      หมายเหตุ : ข้อมูลอา้งอิงตามปีงบประมาณและใบขอรับบริการ 
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7.4 6.4 การให้บริการและสร้างอุปกรณ์สนับสนนุการเรียนการสอน 
a) สถิติแสดงปริมาณงาน โดยแยกตามประเภทของผู้ขอรับบริการ 

ประเภทผู้ขอรับบริการ 
จ านวนครั งท่ีให้บริการ 

2555 2556 2557 2558 

ก.หน่วยงานภายนอก     

 ภาคเอกชน - - 6 8 

 ภาครัฐ - 1 1 5 

 บุคคลทั่วไป - 2 2 3 

ข.หน่วยงานภายใน     

 งานการเรียนการสอน 452 421 310 417 

 งานวิจัย - 1 10 13 

 บริการวิชาชีพ 207 154 199 187 

จ านวนรวม 659 579 528 633 
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6.5 การให้บริการซ่อมบ ารุงเครื่องมือการเรยีนการสอนและวิจัย 
a) สถิติแสดงปริมาณงานซ่อมบ ารุงเครื่องมือ การเรียนการสอนและการวิจัย 

 
รายการ 

จ านวนครั งการซ่อมและค่าใช้จ่าย (บาท) 
2556 2557 2558 

ครั ง ค่าใช้จ่าย (บาท) ครั ง ค่าใช้จ่าย (บาท) ครั ง ค่าใช้จ่าย (บาท) 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป - - 2 500 1 5,640.00 
ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 26 493,768.25 15 347,276.05 15 280,395.14 
ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 20 682,338.42 34 3,725,957.96 38 1,747,158.57 
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคม 

22 278,613.24 14 509,319.05 25 779,640.25 

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 1 7 323,446.10 4 43,425.00 10 210,193.75 
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2 84 3,633,225.30 60 1,905,404.4 86 2,791,339.48 
ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร 58 1,022,096.13 63 659,324.40 47 976,554.88 
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ 34 683,508.93 40 1,035,346.61 42 900,340.40 
ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงาน
บัณฑิตศึกษา 

- - - - - - 

จ านวนรวม 251 7,116,996.37 232 8,226,553.47 264 7,691,262.47 
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6.6 การจัดฝึกอบรม 
 

a) การจัดฝึกอบรมให้กับ นักศึกษา พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป 
วัน/เดือน/ปี ประเภทกิจกรรม ชื่อและกิจกรรมโดยย่อ 

14 พฤษภาคม 2557 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิทยาศาสตรโ์รงเรียนบุรรีัมยพ์ิทยาคม จังหวัดบุรรีัมย ์
21-26 มิถุนายน 2557 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ศรีขรภูมิพสิัย  จังหวัดสรุินทร ์
20 กรกฎาคม 2557 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์โรงเรียนบุญวัฒนา   

จังหวัดนครราชสีมา 
21 กรกฎาคม 2557 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวชิาการด้านวิทยาศาสตร์โรงเรียนภักดีชุมพล   

จังหวัดชัยภูม ิ
31 กรกฎาคม 2557 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

สระบรุี จังหวัดสระบรุ ี
1 สิงหาคม 2557 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์โรงเรียนปากช่อง  

จังหวัดนครราชสีมา 
17 สิงหาคม 2557 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์โรงเรียนราชสมีาวิทยาลัย 

จังหวัดนครราชสีมา 
18 สิงหาคม 2557 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 

จังหวัดบุรีรมัย ์
2 ตุลาคม 2557 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนสุรศักดิ์

มนตรี กรุงเทพมหานคร 
โครงการปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนราชสีมา
วิทยาลัย ระดับชั้น ม.3 จังหวัดนครราชสมีา 

3 - 6 ตุลาคม 2557 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนราชสีมา
วิทยาลัย (พวค.) ระดับชั้น ม.4 และ ม.5 จังหวัดนครราชสมีา 

6 - 8 ตุลาคม 2557 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนส าโรง
ทาบวิทยาคม จังหวัดสรุินทร ์ระดบัช้ัน ม.1,ม.2,ม.4 และ ม.5  
ค่ายวิชาการด้านวิทย-์คณิต โรงเรยีนราชสีมาวิทยาลัย ระดับชั้น 
ม.4 และ ม.5 จังหวัดนครราชสมีา 

9 - 10 ตุลาคม 2557 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนราชสีมา
วิทยาลัย  ระดับชั้น ม.3 จังหวัดนครราชสมีา 

14 - 18 ตุลาคม 2557 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนราชสีมา
วิทยาลัย จังหวัดนครราชสมีา ระดับชั้น ม.2 
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนราชสมีาวิทยาลัย  
จังหวัดนครราชสีมา 

11 ตุลาคม 2557 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนอนุกลู
นารี ระดับชั้น ม.5  จังหวัดกาฬสนิธุ ์ 
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วัน/เดือน/ปี ประเภทกิจกรรม ชื่อและกิจกรรมโดยย่อ 
18 - 23 ตุลาคม 2557 บริการห้องปฏิบตัิการ โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน

วิทยาศาสตร์และคณติศาสตรศ์ึกษาค่าย 1 ระดับชั้น ม.ปลาย 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

25 - 27 ตุลาคม 2557 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนราชสีมา
วิทยาลัย ระดับชั้น ม.1 และ ม.2   จังหวัดนครราชสีมา 

29 ตุลาคม 2557 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนสิรินธร 
ระดับชั้น ม.3  จังหวัดสรุินทร ์

31 ตุลาคม 2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมความปลอดภยัในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี
ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตร ีบัณฑิตศึกษาและผู้ช่วยวิจัย 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี 

31 ตุลาคม 2557  - 
1 พฤศจิกายน 2557 

บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนพิมาย
วิทยา ระดับชั้น ม.5   จังหวัดนครราชสีมา  

1 – 9 พฤศจิกายน 2557 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนมัธยม
ด่านขุนทด ระดับชั้น ม.5 จังหวัดนครราชสมีา  

3 - 8 พฤศจิกายน 2557 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนสุรธรรม
พิทักษ์ ระดับชั้น ม.1 - ม.5  จังหวัดนครราชสีมา  

6 – 27พฤศจิกายน 2557 บริการห้องปฏิบตัิการ โครงการค่ายห้องเรียนวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการเคมี ค่ายวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตรโ์รงเรียนพมิาย ระดับช้ัน ม.5 
จังหวัดนครราชสีมา  

10 พฤศจิกายน 2557 -  
8 ธันวาคม 2557 

 

บริการห้องปฏิบตัิการ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์และ
เทคโนโลยีโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ ระดับช้ัน ม.1   
จังหวัดนครราชสีมา  

12 พฤศจิกายน 2557 - 
24 ธันวาคม2557 

บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนราชสีมา-
วิทยาลัย  ระดับชั้น ม.4 จังหวัดนครราชสมีา  

22 พฤศจิกายน 2557 
 

บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนสิรินธร 
ระดับชั้น ม.1 จังหวัดสุรินทร์  

27 - 28พฤศจิกายน2557 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนพนมดง
รักวิทยา ระดบัช้ัน ม.2 และ ระดบัช้ัน ม.5 จังหวัดสุรินทร ์

9 ธันวาคม 2557 –     
13 มกราคม 2558 

บริการห้องปฏิบตัิการ โครงการค่ายห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการเคมี 1  
(ว 30226) ระดับชั้น ม.4  

16 ธันวาคม 2557 
 

บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ระดบัช้ัน ม.4 และ ระดับช้ัน ม.5 
กรุงเทพมหานคร 

22 -  23 ธันวาคม 2557 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนประสาท
วิทยาคาร ระดับชั้น ม.1 และ ระดบัช้ัน ม.5 จังหวัดสุรินทร์  
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วัน/เดือน/ปี ประเภทกิจกรรม ชื่อและกิจกรรมโดยย่อ 
5 มกราคม 2558 -       
9 กุมภาพันธ์ 2558 

บริการห้องปฏิบตัิการ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์และ
เทคโนโลยีโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ ระดับชั้น ม.1          
จังหวัดนครราชสีมา  

6 - 21 มกราคม 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร ์คณติศาสตร์โรงเรียนราชสมีา
วิทยาลัย  ระดับชั้น ม.4 และ ม.5 จังหวัดนครราชสีมา  

6 มกราคม 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร ์คณติศาสตร์โรงเรียนมัธยมด่าน
ขุนทด ระดับช้ัน ม.4 จังหวัดนครราชสีมา 

13 มกราคม 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร/์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 
จังหวัดมุกดาหาร 

13 มกราคม 2558 
15 มกราคม 2558 

บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์โรงเรียนอุบลรัต
นราชกัญญาราชวิทยาลัย ระดับชัน้ ม.1-3 จังหวัดนครราชสีมา  

18 มกราคม 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ โครงการพัฒนาการศึกษานักเรยีนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนจุฬาภรณร์าชวิทยาลัย จังหวัดบุรีรมัย์ 

18 - 19 มกราคม 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร ์คณติศาสตร ์โรงเรียนโรงเรียน
เสาไห้ “วิมลวิทยานุกลุ”ระดับชั้น ม.4 และ ม.5 จังหวัดสระบรุี  

20 – 22 มกราคม 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร ์คณติศาสตร์โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ระดับชั้น ม.6  
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลยั  
จังหวัดนครราชสีมา   

25 มกราคม 2558 –     
3 กุมภาพันธ ์2558 

บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์โรงเรียนศีขรภูมิพิสยัและโรงเรียน
สังขะ ระดบัช้ัน ม.1,ม.2,ม.4 และ ม.5 จังหวัดสุรินทร์  
ค่ายปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตรโ์รงเรียนเลยพิทยาคม  
ระดับชั้น ม.5  จังหวัดเลย  

26 - 28 มกราคม 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม  
ระดับชั้น ม.2 และ ม.5  จังหวัดบุรีรัมย์  

28 มกราคม 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์โรงเรียนเตรียมอดุมน้อมเกล้า  
ระดับชั้น ม.5   จังหวัดนครราชสมีา  

2 – 3 กุมภาพันธ ์2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
ระดับชั้น ม.4   จังหวัดฉะเชิงเทรา  

3 กุมภาพันธ์ 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลยั  
ระดับชั้น ม.4  จังหวัดนครราชสมีา  

5 –  7 กุมภาพันธ ์2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร   
ระดับชั้น ม.1 และ ม.2  จังหวัดระนอง 

7 - 8 กุมภาพันธ ์2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์โรงเรียนเลยพิทยาคม  
ระดับชั้น ม.5 จังหวัดเลย 
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8 กุมภาพันธ์ 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์โรงเรียนเลยพิทยาคม  

จังหวัดเลย 
14 กุมภาพันธ ์2558 -   

3 มีนาคม 2558 
บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์คณติศาสตร์โรงเรียนหนองแค 

“สรกิจพิทยา” ระดับชั้น ม.1-ม.6  จังหวัดสระบรุี  
โครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเจียรวนนท์ 
จังหวัดนครราชสีมา  
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรี
ชัยภูมิ ระดับชั้น ม.1,ม.2,ม.4,ม.5 จังหวัดชัยภูมิ  

10 – 19กุมภาพันธ ์2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลยั  
ระดับชั้น ม.4 และ ม.5 จังหวัดนครราชสมีา   
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์  
โรงเรียนหนองแค“สรกิจพิทยา” จังหวัดสระบุร ี

24 กุมภาพันธ ์2558 – 
10 มีนาคม 2558 

บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเจียวรนนท์  
ระดับชั้น ม.4 และ ม.5 จังหวัดนครราชสมีา  

1 – 2 มีนาคม 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  
ระดับชั้น ม.1 – ม.4 จังหวัดชัยภูมิ  

1 มีนาคม 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์โรงเรียนหนองแค จังหวัดสระบรุ ี
2 มีนาคม 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์โรงเรียนสตรีชัยภมูิ  

จังหวัดชัยภูม ิ
4 มีนาคม  2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธติจุฬาลงกรณ์

กรุงเทพมหานคร 
9  - 11 มีนาคม 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร ์โรงเรียนบุรรีัมย์พิทยาคม  

ระดับชั้น ม.2 - ม.3   จังหวัดบุรีรัมย์  
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร ์โรงเรียนสตรสีมุทรปราการ  
ระดับชั้น ม.1   จังหวัดสมุทรปราการ  

10 มีนาคม 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์โรงเรียนสตรสีมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

12 - 13 มีนาคม 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์โรงเรียนค าเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์  
ระดับชั้น ม. 4   จังหวัดยโสธร  
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ 
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ 

13 มีนาคม 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมความปลอดภยัในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี
ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตร ีบัณฑิตศึกษาและผู้ช่วยวิจัย 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี 
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14 มีนาคม 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร ์คณติศาสตร ์

โรงเรียนราชสมีาวิทยาลยั   ระดับช้ัน ม.1- ม.2    
จังหวัดนครราชสีมา 

13 - 22 มีนาคม 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน 
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตรศ์ึกษาค่าย 2 ระดับชั้น ม.ปลาย 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์ 

15 มีนาคม 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ส าหรับเด็กและเยาวชน ระดับม.ตน้ (JSTP) รุ่น 17  

22 เมษายน 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
จังหวัดนครราชสีมา 

8 - 10 พฤษภาคม. 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายกิจกรรม “สรา้งนักวิทย-์คณิต พิชิตอาเซียน” 
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ระดับช้ัน ม.6  จังหวัดนครพนม  

11 พฤษภาคม 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์โรงเรียนบุรรีัมย์พิทยาคม  
จังหวัดบุรีรมัย ์

12 พฤษภาคม 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์โรงเรียนบุรรีัมย์พิทยาคม  
จังหวัดบุรีรมัย ์
โครงการสร้างนักวิทย-์คณิต พิชิตอาเซี่ยน โรงเรียนนาแก 
จังหวัดนครพนม 

16 –18 พฤษภาคม 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted) 
โรงเรียนราชสมีาวิทยาลยั  จังหวัดนครราชสมีา 
ระดับชั้น ม.2/1 ค่ายปฏิบัติการดา้นวิทยาศาสตร์        
โรงเรียนสุรนารี จังหวัดนครราชสมีา 

11 พฤษภาคม 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวชิาการด้านวิทยาศาสตร ์โรงเรียนบุรรีัมย์พิทยาคม  
ระดับชั้น ม.4 จังหวัดบุรีรัมย์  

23 - 28 พฤษภาคม2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร ์โรงเรียนสุรนารีวิทยา  
ระดับชั้น ม.5 จังหวัดนครราชสมีา  

11 พฤษภาคม 2558 -   
8 มิถุนายน 2558 

บริการห้องปฏิบตัิการ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร ์
ในโรงเรียน โดยการก ากับของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) 
ห้องเรียนวิทย์ฯ ระดับช้ัน ม.5 จังหวัดนครราชสีมา  

23 พฤษภาคม 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ เคมีโอลิมปิกส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ
นาร ีจังหวัดนครราชสีมา   

26 พฤษภาคม 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์โรงเรียนสรุนารีวิทยา จังหวัด
นครราชสมีา 

29 พฤษภาคม 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมป์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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9 – 18  มิถุนายน 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนส าโรง-

ทาบวิทยาคม ระดับชั้น ม.1,ม.2,ม.4 และ ม.5 จังหวัดสุรินทร์  
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย  
ระดับชั้น ม. 3  จังหวัดชัยภูมิ  
ค่ายวิชาการด้านวิทย-์คณิตโรงเรยีนพิมายวิทยา  
จังหวัดนครราชสีมา 
ค่ายวิชาการ โรงเรียนสารสาสน์วเิทศ ระดับชั้น ม.1        
จังหวัดนครราชสีมา  

19 - 21 มิถุนายน 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
โรงเรียนพมิายวิทยา ระดับช้ัน ม.3 และ ม.5   
จังหวัดนครราชสีมา  

18 มิถุนายน 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะทางการแพทย์ (นักศึกษาแพทย์ 
ช้ันปีท่ี 1) 
 

20 มิถุนายน 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์โรงเรียนพิมายวิทยา  
จังหวัดนครราชสีมา 
 

21 - 23 มิถุนายน 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
โรงเรียนสิริธร  ระดับชั้น ม.4 จังหวัดสุรินทร์  
 

6 -  7 กรกฎาคม 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร ์คณติศาสตร ์
โรงเรียนศีขรภมูิพิสัยและโรงเรยีนสังขะ ระดบัช้ัน ม.1 และ 4   
จังหวัดสุรินทร ์
 

8 -15 กรกฎาคม 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร ์คณติศาสตร์โรงเรียนศีขรภมูิพิสัย
และโรงเรียนสังขะ ระดับชั้น ม.2  จังหวัดสุรินทร์  
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ระดับชั้น ม.4  จังหวัดบุรีรัมย์  
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย  
ระดับชั้น ม.4 และ ม.6  จังหวัดชัยภูมิ  

11 - 26 กรกฎาคม 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร ์โรงเรียนปากช่อง  
ระดับชั้น ม. 4 – ม.5   จังหวัดนครราชสมีา  
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร ์คณติศาสตร์โรงเรียนบุญวัฒนา 
ระดับชั้น ม.1 - ม.3  จังหวัดนครราชสีมา  
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร ์และคณติศาสตร ์
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ระดับชั้น ม.2  จังหวัดบุรีรัมย์  
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13 กรกฏาคม 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

จังหวัดชัยภูม ิ
20 กรกฏาคม 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์โรงเรียนปากช่อง  

จังหวัดนครราชสีมา 
5,8 สิงหาคม 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์โรงเรียนชัยภูมภิักดีชุมพล 

จังหวัดชัยภูม ิ
15-16 สิงหาคม 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

จังหวัดสระบุร ี
15 สิงหาคม 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมหลักสูตร “การท าธุรกิจกับไอศกรีมโฮมเมด”  เพื่อเป็น

การสร้างและพัฒนาอาชีพแก่ผู้ประกอบการ 
15 สิงหาคม 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์โรงเรียนประโคนชัย  

จังหวัดบุรีรมัย ์
26-27 สิงหาคม 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์โรงเรียนสตรีชัยภมูิ  

จังหวัดชัยภูม ิ
28 สิงหาคม 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทย-์คณิต โรงเรยีนชัยภูมิภัคดีชุมพล  

จังหวัดชัยภูม ิ
3 สิงหาคม 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร ์และคณติศาสตร ์

ระดับชั้น ม. 3   โรงเรยีนนางรอง จังหวัดบุรีรมัย์  
2 - 3 สิงหาคม 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร ์และคณติศาสตร ์

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ระดับชั้น ม.2  จังหวัดขอนแก่น  
7 -  9 สิงหาคม 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร ์โรงเรียนปากช่อง  

ระดับชั้น ม.1- ม.3   จังหวัดนครราชสีมา  
8 - 11 สิงหาคม 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร ์และคณติศาสตร ์

โรงเรียนชัยภูมภิักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ระดับชั้น ม.4 - ม.5   
10 สิงหาคม 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ โครงการนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ระดับช้ัน ป.5 และหน่วยงาน

เทคโนธานี ขอรับบริการยืมวสัดุอปุกรณ์และสารเคมี  
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์และ
เทคโนโลย ีโรงเรียนสารสาสน์วเิทศ ระดับชั้น ม.1   
จังหวัดนครราชสีมา  

13 - 17 สิงหาคม 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร ์และคณติศาสตร์  
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ระดบัช้ัน ม.ปลาย  จังหวัดสระบรุี  
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 
ระดับชั้น ม.2 และ ม.5   จังหวัดบุรีรัมย์  

24 -  27 สิงหาคม 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร ์และคณติศาสตร ์
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ระดบัช้ัน ม.1- ม.6  จังหวัดชัยภูมิ  
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วัน/เดือน/ปี ประเภทกิจกรรม ชื่อและกิจกรรมโดยย่อ 
1 - 9 กันยายน 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร ์ 

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ระดบัช้ัน ม.1,ม.3,ม.4 และ ม.6 
จังหวัดบุรีรมัย์    
โครงการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 ระดับช้ัน ม.4 - ม.6  
จังหวัดนครราชสีมา 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร ์และคณติศาสตร ์
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ระดับช้ัน ม.1- ม.3 และ ม.6   
จังหวัดชัยภูม ิ

2 กันยายน 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 
จังหวัดบุรีรมัย ์

14-16 กันยายน 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ อบรมจรรยาบรรณการใช้สตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ขนาด
เล็กแก่นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาที่ใช้สัตว์ในงานวิจัย 

21 - 24 กันยายน 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร ์และคณติศาสตร ์
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ระดับช้ัน ม.1-ม.3  จังหวัดนครราชสีมา  

23 กันยายน 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์โรงเรียนสรุนารีวิทยา  
จังหวัดนครราชสีมา 

25– 26 กันยายน 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสิรินธร ระดับชั้น ม.4
จังหวัดสุรินทร์  

26 - 30 กันยายน 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร ์และคณติศาสตร ์
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ระดับช้ัน ม.1-ม.3 จังหวัดนครราชสมีา  

5 ตุลาคม 2558 บริการห้องปฏิบตัิการ ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์โรงเรียนราชสมีาวิทยาลัย 
จังหวัดนครราชสีมา 
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b) การจัดส่งพนักงานไปฝึกอบรม 
 
 

 
หมายเหตุ : ก หมายถึง  ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย (งบส่วนกลาง) 
 ข หมายถึง สนใจหัวข้อเรื่อง เนื่องจากมีประโยชน์ต่อวิชาชีพ (งบอบรมตามสิทธ์ิพนักงาน) 
 ค หมายถึง งบโครงการพัฒนาระบบการจดัการห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ง หมายถึง   งบโครงการพัฒนาหน่วยตรวจสอบมาตรฐานอตุสาหกรรม 

 

  

 2558 

ฝ่าย จ านวน งบประมาณ 
รวม 

 คน ครั ง ก ข ค ง 

หัวหน้ากลุ่มงาน 1 1 - - - 4,500.00 4,500.00 

บริหารงานท่ัวไป 2 2  13,695.00 - - 13,695.00 

พัฒนาเครื่องมือและปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ  

6 7  14,576.00 35,856.00 - 50,432.00 

ฝ่ายวิเคราะหด์้วยเครื่องมือ 13 23 20,046.00 - 202,857.90 4,500.00 227,403.90 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยีสังคม 

19 4 320.00 27,447.00 - - 27,767.00 

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 1 8 4  18,215.00 11,887.00 9,000.00 39,102.00 

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2 18 10 - 25,557.00 45,840.00 31,500.00 102,897.00 

เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 - 5,615.00 1,280.00 - 6,895.00 

สนับสนุนโครงการวิจยัและ
ประสานงานบัณฑติศึกษา 

6 2 - 2,615.00 - - 2,615.00 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 3 320.00 9,538.00 13,534.00 - 23,392.00 

หน่วยบริการทาง
ห้องปฏิบัติการ 

6 11 - - 143,505.10 - 143,505.10 

รวม 83 67 20,686.00 117,258.00 454,760.00 49,500.00 642,204.00 
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6.7 การให้บริการเฉพาะกิจ 

วัน/เดือน/ป ี ผู้ปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ ผู้เชิญ 

14-15  
มกราคม 2558 

นางสาวเพชรา  ครบปรัชญา 
นางชัชฎาพร  ราชวงษ์ 

เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

26 มกราคม 2558 นางสาวเพชรา  ครบปรัชญา 
นายเอกวัฒน์  ธาราพฤกพงศ์ 

เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

27 มกราคม 2558 นางสาวเพชรา  ครบปรัชญา 
 

เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

2 กุมภาพันธ ์2558 นางสาวนุชจรี  เวชวิริยกุล เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

5–6  
กุมภาพันธ์ 2558 

นางสาวเพชรา  ครบปรัชญา 
 

เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

14-15 กุมภาพันธ์ 
2558 

นางสาวกัญญาวรี์  อิศรางกูร ณ 
อยุธยา 

เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

28 กุมภาพันธ์ 2558 นายเอกวัฒน์  ธาราพฤกพงศ์ เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ  
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

28 กุมภาพันธ์ 2558 นายฐิติ  สุทธิวงค์ 
นางสาวนุชจรี  เวชวิริยกุล 

เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

1 มีนาคม 2558 นายฐิติ  สุทธิวงค์ 
นางสาวนุชจรี  เวชวิริยกุล 

เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

 

1 มีนาคม 2558 นางสาวกัญญาวรี์  อิศรางกูร ณ 
อยุธยา 

เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

2 มีนาคม 2558 นางสาวเพชรา  ครบปรัชญา เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
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วัน/เดือน/ป ี ผู้ปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ ผู้เชิญ 

3 มีนาคม 2558 นางชัชฎาพร  ราชวงษ์ เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธาน ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 

9 มีนาคม 2558 นางสาวเพชรา  ครบปรัชญา 
นางชัชฎาพร  ราชวงษ์ 

เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

12 – 13  
มีนาคม 2558 

นางสาวเพชรา  ครบปรัชญา 
 

เป็นวทิยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

12 – 23  
มีนาคม 2558 

นางสาวนุชจรี  เวชวิริยกุล เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

25 มีนาคม 2558 นายวรรณชัย  จิตรา 
นางนงนภัส  โฆษวิฑิตกลุ 
นายภาคภมูิ  ประชญาภูมิวงศ ์
นางสาวรุ่งเรือง  นวนโพธิ์ 

เป็ น วิ ท ย าก ร ให้ ค า แ น ะ น า แ ก่
นักศึกษาโครงงานสาขาวิศวกรรมพอ
ลิเมอร์ 

สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี  

27 มีนาคม 2558 นายชัยวัฒน์  คงมั่นกลาง เป็นวิทยากรสาธิตการใช้เครื่อง GC
แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 

สาขาวิชาเภสัชวิทยา  
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์   
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี   

7 พฤษภาคม 2558 นางสาวเพชรา  ครบปรัชญา 
นางชัชฎาพร  ราชวงษ์ 

เป็นวิทยากรให้กับกิจกรรม “สร้าง
นักวิทย์ – คณิต  พิชิตอาเซียน ” 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

10 พฤษภาคม 2558 นางสาวนุชจรี  เวชวิริยกุล เป็นวิทยากรให้กับกิจกรรม  
“ ส ร้ า ง นั ก วิ ท ย์  – ค ณิ ต พิ ชิ ต
อาเซียน” 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

16 พฤษภาคม 2558 นางชัชฎาพร  ราชวงษ์ เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

17 พฤษภาคม 2558 นางสาวเพชรา  ครบปรัชญา 
 

เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

23 พฤษภาคม 2558 นางสาวนุชจรี  เวชวิริยกุล เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
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27 พฤษภาคม 2558 นางสาวเพชรา  ครบปรัชญา เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

10 มิถุนายน 2558 นางสาวนุชจรี  เวชวิริยกุล เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

18 มิถุนายน 2558 นางสาวกัญญาวีร์  อิศรางกรู ณ อยุธยา เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

19 - 20  
มิถุนายน 2558 

นางชัชฎาพร  ราชวงษ์ เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

23 มิถุนายน 2558 นางชัชฎาพร  ราชวงษ์ เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

2 กรกฎาคม 2558 นายวุฒิภัทร  เจ็กเหล็ก เป็นวิทยากรให้กับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1
โครงการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย 

ฝ่ายพัฒนาการสอนและ
สนับสนุนการเรยีนรู้ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

6 - 7  
กรกฎาคม 2558 

นางสาวนุชจรี  เวชวิริยกุล เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

7 กรกฎาคม 2558 นางสาวเพชรา  ครบปรัชญา 
 

เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

11 กรกฎาคม 2558 นางสาวเพชรา  ครบปรัชญา 
 

เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

13 กรกฎาคม 2558 นางสาวเพชรา  ครบปรัชญา 
นางชัชฎาพร  ราชวงษ์ 

เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

19 กรกฎาคม 2558 นางชัชฎาพร  ราชวงษ์ เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
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26 กรกฎาคม 2558 นางชัชฎาพร  ราชวงษ์ เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

3 สิงหาคม 2558 นางสาวเพชรา  ครบปรัชญา 
นางชัชฎาพร  ราชวงษ์ 

เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

7 สิงหาคม 2558 นางสาวเพชรา  ครบปรัชญา 
 

เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ  
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

8 สิงหาคม 2558 นางชัชฎาพร  ราชวงษ์ 
นายสุวิทย์  เพียสังกะ 

เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

11 สิงหาคม 2558 นางสาวเพชรา  ครบปรัชญา 
 

เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
 

13 สิงหาคม 2558 นายสุวิทย์  เพียสังกะ เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
 

15 สิงหาคม 2558 นางชัชฎาพร  ราชวงษ์ 
 

เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

24 สิงหาคม 2558 นางสาวเพชรา  ครบปรัชญา 
นางชัชฎาพร  ราชวงษ์ 
 

เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

24 - 26  
สิงหาคม 2558 

นางสาวนุชจรี  เวชวิริยกุล เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

25 - 27  
สิงหาคม 2558 

นางสาวฐิติยา  มั่งประยูร เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

1 กันยายน 2558 นางสาวเพชรา  ครบปรัชญา 
 

เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
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2 กันยายน 2558 นางสาวนชุจรี  เวชวิริยกุล 
นายเอกวัฒน์  ธาราพฤกษพงศ์ 

เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

3 กันยายน 2558 นางชัชฎาพร  ราชวงษ์ 
 

เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

21,22,24,25  
กันยายน 2558 

นางสาวเพชรา  ครบปรัชญา 
 

เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

21,28  
กันยายน 2558 

นางชัชฎาพร  ราชวงษ์ 
 

เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

24,27  
กันยายน 2558 

นางสาวนุชจรี  เวชวิริยกุล เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

24 กันยายน 2558 นางสาวฐิติยา  มั่งประยูร เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

25 - 26  
กันยายน 2558 

นางชัชฎาพร  ราชวงษ์ 
 

เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

3 ตุลาคม 2558 นางชัชฎาพร  ราชวงษ์ 
 

เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

4,7 ตุลาคม 2558 นางสาวเพชรา  ครบปรัชญา 
 

เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

5-7 ตุลาคม 2558 นางสาวนุชจรี  เวชวิริยกุล เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

6 ตุลาคม 2558 นางสาวฐิติยา  มั่งประยูร เป็นวิทยากรให้กับโครงการ 
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริการวิชาการ   
เทคโนธานี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
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6.8 การด าเนินงานตามแผนและนโยบายด้านอื่นๆ 
ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025: 2005 
ห้องปฏิบัติการ ฝ่ายวเิคราะห์ดว้ยเครื่องมือ ศูนยเ์ครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ได้น าระบบคุณภาพ

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 มาใช้ในการพัฒนาระบบการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบและได้ผ่านการประเมิน
ความสามารถห้องปฏิบตัิการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 และข้อก าหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการ
รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของส านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ หมายเลขการ
รับรองระบบงานท่ี ทดสอบ – 0023 ฉบับท่ี 7 โดยในปัจจุบันศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้รับการรับรองจ านวน 14 
ขอบข่าย ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังได้น าระบบคุณภาพมาใช้ในการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบของ
ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2 และการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบของห้องปฏิบัติการสอบ
เทียบด้วยเครื่องมือ ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ โดยในปี พ.ศ. 2558 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีแผนการด าเนินงานขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ จ านวน 12 ขอบข่าย 
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5 ส. 
เพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารทีี่มุ่งเน้น  “การพัฒนางานและการพัฒนาคน”  และเพื่อเป็น

พื้นฐานในการจัดท าระบบคุณภาพ  IS0/IEC 17025  ระบบการจัดการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั มอก. 18001  และ
เพื่อให้วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ที่ก าหนดว่า “ซื่อตรง สุภาพ สะอาด ประหยัด คือ จริยวัตรของ มทส.” เกิดผลเป็น
รูปธรรม ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้น ากิจกรรม 5ส มาใช้ในศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
โดยก าหนดเป็นนโยบาย  และได้จัดท ากิจกรรม 5ส มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  โดยในปี พ.ศ. 2554 ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะ “หน่วยงาน 5ส ตัวอย่าง ประเภท ศูนย์/สถาบัน” ใน
ปี พ.ศ. 2555  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังได้เข้ารว่มประกวดการจัดท ากิจกรรม 5ส ของมหาวิทยาลัย โดย
ได้รับเกณฑ์การจัดท ากิจกรรม 5ส  อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
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อนุรักษ์พลังงาน 
เพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่มุ่งเน้น  “การลดการใช้พลังงาน” และเพื่อให้วัฒนธรรม

ของมหาวิทยาลัย ที่ก าหนดว่า “ซื่อตรง สุภาพ สะอาด ประหยัด คือ จริยวัตรของ มทส.” เกิดผลเป็นรูปธรรม ศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้น ากิจกรรม การรณรงค์ให้อนุรักษ์พลังงาน “พอเพียง” “ประหยัด”  มาใช้ในศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  โดยในปี พ.ศ. 2556 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้รับรางวัลพื้นที่ลดการใช้พลังงาน “ยอดเยี่ยม” และในปี พ.ศ. 2557 ได้รับรางวัลพื้นที่ลดการใช้พลังงาน 
“ชนะเลิศ” 
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พนักงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับคัดเลือกให้เป็นพนักงานดีเด่น  
เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ครบ 25 ปี วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 

 

  
นางวัฒนี สุวรรณศร  

ต าแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป 
นายไชยา ยอดโคกสูง  
ต าแหน่งนายช่างโยธา 

  
นายณรงค์ พิมพ์ปรุ 

ต าแหน่งนายช่างไฟฟ้า 
นายนศาสตร์ บุญญาดา 

ต าแหน่งพนักงานห้องทดลอง 
 
 

พนักงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ได้รับต าแหน่งตามระดับทางก้าวหน้าในอาชีพระดับช านาญการ 

 

 
Ms. Yanling Hua 

ต าแหน่ง   นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 
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6.9 สรุปการเย่ียมชมศูนย์เคร่ืองมือฯ  ประจ าปีงบประมาณ 2558   

ผู้เข้าเยี่ยมชม จ านวน ครั ง 
โรงเรียนด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 1 
บริษัท SCG Chemicals   1 
คณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิศวกร 1 
คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยจอร์เจีย 1 
โรงเรีนศรีขรภูมิพิสยั  จังหวัดสุรินทร์ 1 
โรงเรียนสังขะ จังหวัดสุรินทร ์ 1 
โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย 1 
โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” จังหวัดสระบุร ี 1 
นักวิจัย CSIR Materials Science and Manufacturing ประเทศ South Africa  1 
คณะผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการจดัการงานประชุมวชิาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ในโรงเรียน ครั้งท่ี 22 (วทร.22) 

1 

คณะผู้บริหารและวิศวกร บริษัทน้ าตาลมิตรผล จ ากัด และบริษัทในเครือ 1 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 1 
โรงเรียนบุรีรมัย์พิทยาคม  จังหวัดบุรีรัมย ์ 2 
ส านักพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี จังหวันครราชสีมา 1 
คณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิศวกร  1 
โรงเรียนนาแกวิทยา จังหวัดหนองบัวล าภ ู 1 
คณะผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ 1 
โรงเรียนจอมสรุางค์อุปถัมภ์ จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 1 
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 2 
โรงเรียนวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว 1 
โรงเรียนพมิายวิทยา จังหวัดนครราชสีมา 1 
ผู้อ านวยการสถาบันพืชน้ ามันจาก GZAAS ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 1 
ข้าราชการฝนเหลวงและการบินเกษตร 2 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ีจังหวัดอุบลราชธาน ี 1 
ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 1 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 
บริษัทซีเกท(ประเทศไทย) จังหวัดนครราชสมีา 1 
มหาวิทยาลยันานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก จังหวัดสระบุร ี 1 
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 1 
มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสมีา 1 

รวม 33 
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6.10 งบด าเนินการ 

ประเภทค่าใช้จ่าย 
ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2557 (บาท) 
ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 (บาท) 

1.  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 29,150,000 30,600,000 
1.1 ค่าวัสดุการศึกษา   

 1.1.1 ค่าวัสดุการเรยีนการสอนภาคปฏบิัติประจ าห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ ระดับปรญิญาตร ี

18,500,000 19,000,000 

 1.1.2 ค่าวัสดุการเรยีนการสอนภาคปฏบิัติประจ าห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ ระดับบัณฑิตศึกษา 

2,400,000 2,500,000 

 1.2 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ฯ 8,250,000 9,100,000 

2.  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 3,220,000 9,231,000 
2.1 ค่าใช้จ่ายโครงงานระดับปรญิญาตรี 1,000,000 1,000,000 
2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าระบบวิศวกรรมอาคาร 700,000 850,000 
2.3 ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการพัฒนาและผลิตอุปกรณต์้นแบบ 500,000 500,000 
2.4 โครงการพัฒนาระบบการจัดการหอ้งปฏิบัติการศูนยเ์ครื่องมือ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
570,000 570,000 

2.5 ค่าใช้จ่ายในพิธีรับอาจารย์ใหญ่และสัตว์ทดลอง (พิธีสงฆ์) 200,000 200,000 
2.6 โครงการจดัการความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยห้องปฏิบตัิการ 250,000 250,000 
2.7 โครงการพัฒนาหน่วยตรวจสอบมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม - 100,000 
2.8 โครงการจดัหาคอมพิวเตอรส์ าหรบัห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
- 1,362,500 

2.9 โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลยั (ศูนย์เครื่องมือฯ) - 3,948,500 
2.10 โครงการเตรยีมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน - 450,000 

3. โครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 400,000 450,000 

3.1 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอาชีวอนามยัและความปลอดภัย 400,000 450,000 

 รวม 32,770,000 40,281,000 
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6.11 งบลงทุน 

ประเภทค่าใช้จ่าย 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 (บาท) 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 (บาท) 

1. หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 35,000,000 252,000,000 

1.1 ปรับปรุงอาคารสถานท่ี อาคารเครื่องมือ 12,200,000 2,000,000 

1.2 สิ่งก่อสร้าง กลุ่มอาคารเครื่องมือ – F12 22,800,000 250,000,000 
2. หมวดครุภัณฑ์ 19,330,000 145,741,400 

ครุภัณฑ์ประจ าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ก. กลุ่มห้องปฏิบัติการส านักวิชาวิทยาศาสตร์    

     ก.1 ระดับปริญญาตรี 3,033,500 17,049,500 
     ก.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 651,100 3,089,500 
     ก.3 กลุ่มครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ 141,900 2,480,000 

ข. กลุ่มห้องปฏิบัติการส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์   

     ข.1 ระดับปริญญาตรี 8,682,000 47,307,000 
     ข.2 ระดับบัณฑิตศึกษา - - 

     ข.3 กลุ่มครุภัณฑ์เสื่อมสภาพท่ีขอตั้งงบประมาณทดแทน 588,000 6,837,000 

ค.  กลุ่มห้องปฏิบัติการส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   
 ค.1  ระดับปริญญาตรี 50,000 6,111,000 
 ค.2  ระดับบัณฑิตศึกษา 450,000 3,025,000 

ค.4  กลุ่มครุภัณฑ์เสื่อมสภาพท่ีขอตั้งงบประมาณทดแทน 1,883,000 4,084,000 
ค.5  กลุ่มครุภัณฑ์เสื่อมสภาพท่ีขอตั้งงบประมาณทดแทน(ฟาร์มมหาวิทยาลัย) 117,000 663,000 

ง.  กลุ่มห้องปฏิบัติการส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 1,000,000 2,540,000 
จ.  กลุ่มห้องปฏิบัติการพยาบาลศาสตร์ 260,000 1,064,000 
ฉ. กลุ่มหอ้งปฏิบัติการสาธารณาสุขศาสตร์   

       ฉ.1 ระดับปริญญาตรี 2,009,600 2,767,000 
       ฉ.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 263,900 163,000 

       ฉ.3 กลุ่มครุภัณฑ์เสื่อมสภาพท่ีขอตั้งงบประมาณทดแทน - 230,000 
   ช.ครุภัณฑ์โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก - 46,059,400 
   ซ.ครุภัณฑ์ซ่อมบ ารุงและพัฒนางาน - 200,000 
   ฌ.กลุ่มห้องปฏิบัติการกลางสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย - 2,072,000 
 รวมทั งสิ น     1 + 2  54,330,000 397,741,400 
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6.12 จ านวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
 

ต าแหน่ง 
อัตรา 
ก าลัง 

30 ก.ย. 

สายงาน 
วิศวกรรมศาสตร์และสนับสนุน 

สายงาน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ฝบท ฝพน ฝวศ1 ฝวศ2 ฝสป ฝวค ฝทก ฝวท ฝวส 
ก ผู้บริหาร           
1 ผอ.ศควท 1          
2 รอง.ผอ.ศควท. 2          
3 หัวหน้ากลุ่มงาน 2          
ข กลุ่มสายงาน กลุ่มงานสนบัสนนุวิชาการสายบริหารทั่วไปและธุรการ(สายงานอ านวยการ) 
1 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 8 6 - - - 1 - - - 1 
2 พนักงานธุรการ 4 2  -  - 1  - 1  -  -  - 
ค กลุ่มสายงาน กลุ่มงานสนบัสนนุวิชาการสายวิชาชีพ/งานเฉพาะทาง(สายงานบริการการศึกษา) 
1 นักวิทยาศาสตร ์ 32(6) 2  - 1  - 1 7(5) 6 6(1) 9 
2 วิศวกร 18(2) - 2 7(1) 8 1 (1)  -  - - 
3 เทคนิคการแพทย ์ 1 - - - - - - - - 1 
4 ผู้สอนปฏิบตัิการ 2  -  - 1 1  -  -  - -  - 
5 นักเทคโนโลยีการศึกษา 1  -  -  -  -  -  -  - 1  - 
6 เจ้าหน้าท่ีแผนทีภ่าพถ่าย 1  -  -  -  -  -  -  - 1  - 
7 พนักงานวิทยาศาสตร ์ 18  -  -  -  - 1 1 4 12 - 
8 นายช่างเทคนิค 12  - 4 2 5  1  -  - -  - 
9 นายช่างไฟฟ้า 7  - 5 2  -  -  -  -  -  - 
10 นายช่างอิเล็กทรอนิกส ์ 4  - 2 2  -  -  -  -  -  - 
11 นายช่างโยธา 3  -  - - 3  -  -  -  -  - 
12 นายช่างเขียนแบบ 1  - -  -  -  -  -  - 1  - 
13 ช่างฝีมือ 1  - 1  -  -  -  -  -  -  - 
14 พนักงานห้องทดลอง 25 2 1 2 6 - 2 4 7 1 
 รวม 142(9) 12 15 17(1) 24 5 11(6) 14 28(1) 12 
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6.13 พื นที่อาคารเคร่ืองมือหลักที่ให้บริการ (ตารางเมตร) 

อาคาร พื นที่รวม (ตร.ม.) 

1. อาคารเครื่องมือ 1 7,776 

2. อาคารเครื่องมือ 2 8,576 

3. อาคารเครื่องมือ 3 9,696 

4. อาคารเครื่องมือ 4 7,128 

5. อาคารเครื่องมือ 5 7,104 

6. อาคารเครื่องมือ 6 8,204 

7. อาคารเครื่องมือ 6/1 832 

8. อาคารเครื่องมือ 7 3,820 

9. อาคารเครื่องมือ 8 2,750 

10. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 24,624 

11. อาคารเครื่องมือ 10 14,640 

12. อาคารไฟฟ้าแรงสูง 750 

13. อาคารสัตว์ทดลอง 725 

14. อาคารคลังสารเคมี 192 

15. อาคารโรงประลอง 384 

16. อาคารห้องปฏิบัติการกีฏวิทยาและโรคพืช 244 

17. อาคารเกษตรภิวัฒน์ (Postharvest) 14,370 

     - อาคารเรือนกระจก 487 

     - โรงเพาะฟักปลา 1,328 

     - อาคารปฏิบัติการนม 1,215 

     - โรงเก็บวัสดุ 104 

18. อาคารเครื่องมือ 11 (ก่อสร้างแล้วเสร็จ พ.ศ. 2559) 25,000 

19. อาคารเครื่องมือ 12 (ก่อสร้างแล้วเสร็จ พ.ศ. 2560) 13,500 

     - อาคารปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์  2,100 

รวม 155,549 
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6.14 สรุปผลรายงานการประเมินตนเองตามตัวชี วัด (Self Assessment Report;SAR) ประจ าปี 2557 
 รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาที่จัดท าขึ้นเพื่อรายงานและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของ            

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย ศูนย์เครื่องมือฯ ได้ท า
การประเมินตนเองตามปัจจัยและตัวบ่งช้ี ดังตารางสรุป ดังนี ้

 

ปัจจัย / ตัวบ่งชี  
ผลการ
ประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา  และสภาพการเรียนรู้ 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละผู้บริหาร

ทุกระดับของหน่วยงาน 
5 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 การพัฒนาศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สูส่ถาบันเรียนรู้ 5 
ตัวบง่ช้ีที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตดัสินใจ 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” 4 
ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 12.1 มีการพัฒนาศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 12.2 มีระบบและกลไกในการบริหารทรพัยากรบุคคลเพื่อพัฒนาธ ารงรักษาบุคลากรใหม้ี

คุณภาพและประสิทธิภาพ 
5 

ตัวบ่งช้ีที่ 12.3 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ร้บบริการที่มีต่อการให้บริการศนูย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

4 

ตัวบ่งช้ีที่ 12.4 การพัฒนาระบบและกลไกจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ห้องปฏิบัติการ 

5 

ภาพรวม 4.85 
 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ท าการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยตามปัจจัย/ตัวบ่งช้ี โดย
ประเมินตนเองพร้อมทั้งข้อเสนอแนะถึงแนวทางการพัฒนาหน่วยงาน การเสริมจุดเด่นให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นโดยการ
น าระบบคุณภาพมาพัฒนาการด าเนินงาน อาทิ การจัดท ากิจกรรม 5ส การจัดการความรู้  การจัดท าระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 18001 และระบบความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสิ่งแวดล้อม และท าการพัฒนาหน่วยงานในการที่จะก าจัดจุดด้อยให้หมดไป โดยได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 5 ปี 
เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของนักศึกษา  เครื่องมือ  ฯลฯ  รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประเมินตนเองตามตัวช้ีวัด                   
(Self Assessment Report;SAR) ประจ าปี 2557 
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กิจกรรม 5ส Big Cleaning Day 
10 กรกฎาคม 2558 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เร่ือง "การวิเคราะห์และการวางแผนอัตราก าลังศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี"  
วันท่ี 4-5 กันยายน 2558 ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
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อบรมการทบทวนเอกสาร เพ่ือขยายขอบข่าย ส าหรับผู้ตรวจสอบมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.20-2543,มอก.244-2525,มอก.2601-2556,มอก.1505-2541) 
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การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO/IEC 17025 ประจ าปี 2558 
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โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น 
วันท่ี 13 – 14 สิงหาคม 2558 ณ อาคารวิชาการ 2 

 

 
 

 
 

 
 
 

บุคลากรศึกษาดูงานภายในประเทศ 
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ศึกษาดูงานวิจัยสมุนไพรไทยท่ีได้มาตรฐาน  
และการผลิตสินค้าท่ีท าให้ผู้รับบริการได้รับบริการท่ีมีคุณภาพปลอดภัย

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

 
 

 
 
 



57 
 

ANNUAL REPORT 2558 /Rev.No.0/15/08/2559 
 

ศึกษาดูงานพิพิธพัณฑ์ธรรมชาติเกาะและทะเลไทย ต.แสมสาร  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี น าความรู้
เกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพสังคม พืช และสัตว์ งานวิจัยโครงการต่าง ๆ         

มาประยุกต์ใช้ในงานห้องปฏิบัติการ 
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พิธที าบุญศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี พ.ศ. 2558 
วันท่ี 25 มิถุนายน 2558 ณ อาคารเครื่องมือ 3 
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พิธที าบุญอาคารสัตว์ทดลอง ประจ าปี พ.ศ.2558 
วันท่ี 7 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารสัตว์ทดลอง 
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ต้อนรับการเยี่ยมชมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าเย่ียมชมห้องปฏิบัติการฝ่ายวิเคราะห์ด้วเครื่องมือและงานฟิสิกส์ 
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2558 ณ  อาคารเครื่องมือ 10  
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คณาจารณ์และเจ้าหน้าท่ี จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ศึกษาดูงานและเย่ียมชมฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ  

วันท่ี 18 มิถุนายน 2558 ณ อาคารเครื่องมือ 10 
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คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เย่ียมชมและศึกษาดูงานศูนย์เครื่องมือฯ  
วันท่ี 25 มิถุนายน 2558 ณ อาคารเครื่องมือ 2 และ อาคารเครื่องมือ 10 
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คณะคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือฯ 
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารเครื่องมือ 3 และ อาคารเครื่องมือ 10 

 
 

  
 

    
 



64 
 

ANNUAL REPORT 2558 /Rev.No.0/15/08/2559 
 

นักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Hunan University of Humanities, Science and Technology 
(HUHST)  

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของศูนย์เครืองมือฯ  
วันท่ี 14 ธันวาคม 2558 ณ อาคารเครื่องมือ 10 
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ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 

งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งท่ี 19 
ระหว่างวันท่ี 6 – 7 สิงหาคม 2558 
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ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ "วันปิยมหาราช" 
 

   
 
 

ประเพณีวันสงกรานต์ 
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คณะผู้จัดท ารายงานประจ าป ี
 
ที่ปรึกษา :  ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (อาจารย์ ดร.สาโรช  รุจิรวรรธน์) 
 
ประธาน : รองผู้อ านวยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(อาจารย์ ดร.ฉัตรเพชร  ยศพล) 
รองผู้อ านวยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ภคนจิ  คุปพิทยานันท์) 

 
บรรณาธิการ : นายอาวุธ  อินทรชื่น 

นายสาทิพย์  จุไรรตัน์พร 
นายประพล  จาระตะค ุ
นางสาวศรสีุดา  แก้วคุ้มภยั 
นางวัฒนี  สุวรรณศร 
นางน้ าอ้อย  ธนภัคสุวรรณ 

 
เอื อเฟ้ือข้อมูล : ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 
ฝ่ายวิเคราะหด์้วยเครื่องมือ 
ฝ่ายห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคม 
ฝ่ายห้องปฏิบตัิการวิศวกรรม 1 
ฝ่ายห้องปฏิบตัิการวิศวกรรม 2 
ฝ่ายห้องปฏิบตัิการเทคโนโลยีการเกษตร 
ฝ่ายห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สขุภาพ  
ฝ่ายสนบัสนุนโครงการวิจยัและประสานงานบณัฑิตศึกษา 

 
ออกแบบปก นายอธิศ อัครปรีด ี
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