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1. บทนํา
ศู น ย์ เ ครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (The Center for
Scientific and Technological Equipment) เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น ห ลั ก ข อ ง
มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบในการบริการห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่ อ รองรั บ การเรี ย นการสอนภาคปฏิ บั ติ ก าร รวมทั้ ง ให้ ก าร
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ให้บริการวิชาชีพ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตามแนวนโยบาย
“รวมบริ ก าร ประสานภารกิ จ ” (Centralized services, Coordinated
missions)
รายงานผลการดํ า เนิ น งาน ประจํ า ปี ง บประมาณ 2559 ศู น ย์
เครื่องมือฯ ได้จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมผลการดําเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ตาม
ภารกิจของศูนย์เครื่องมือฯ ที่ให้บริการ รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลอันมีประโยชน์
เพื่อให้มหาวิทยาลัยและผู้สนใจได้รับทราบ สามารถนําไปใช้ประโยชน์เพื่อ
การพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ในการวางแนวทางการบริหารงานใน
การกํากับดูแลต่อไป
ในโอกาสนี้ ศูนย์เครื่องมือฯ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ได้
ร่วมกันจัดทํารายงานฉบับนี้จนสําเร็จด้วยดี

(อาจารย์ ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์)
ผู้อํานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ประวัติศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 รัฐบาลมี นโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาคและ ชนบท ให้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น ใน พ.ศ. 2523 ทบวงมหาวิทยาลัยจึง เสนอให้รัฐบาล
จัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม่ในส่วนภูมิภาค 5 แห่ง
ต่ อ มารั ฐ บาล พลเอก ชาติ ช าย ชุ ณ หะวั ณ ในคราว
ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2531 มี
มติ ใ ห้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ตั้ ง “มหาวิ ท ยาลั ย
สุ ร นารี ” ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด นครราชสี ม า โดยมี
ศาสตราจารย์ ดร . วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นประธานคณะ
กรรมการฯ ได้ จั ด ทํ า โครงการ จั ด ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารีเสนอต่อรัฐบาล พร้อมทั้งเสนอร่าง
พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ต่ อ สภาผู้ แ ทน
ราษฎรในสมัยประชุม พ.ศ. 2532
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยใน พระราชบัญญัติ
ดังกล่าว และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนั ที่ 30 กรกฎาคม 2533 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จึงได้ถือเอาวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ศู น ย์ เ ครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (The Center for Scientific and Technological
Equipment) ได้ถูกจัดตั้งขึ้น โดยการระบุในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้เป็นหน่วยงานในระยะ
เริ่มแรกของมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าสํานักวิชา ศูนย์ สถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้กําหนดนโยบายให้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการ
ดํ า เนิ น การภายใต้ ห ลั ก การบริ ห ารจั ด การแบบ
“ร ว ม บ ริ ก า ร ป ร ะ ส า น ภ า ร กิ จ ” (Centralized
Service, Shared Mission) เ พื่ อ เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น
สนั บ สนุ น วิ ช าการอั น เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด บริ ก าร
ห้องปฏิบัติการ เพื่อรองรับด้านการสอนภาคปฏิบัติการ
สนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาของคณาจารย์ และ
บริ ก ารวิ ช าชี พ ให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานภายในและภายนอก
มหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ภาครั ฐ และ เอกชน รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ
ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
ศูนย์เครื่องมือฯ ได้เริ่มดําเนินการนับตั้งแต่วันที่พนักงานรุ่นแรกจํานวน 4 คน ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานในวันที่
2 พฤศจิกายน 2535 ปฏิบัติงานที่อาคารแหลมทอง กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่ทําการชั่วคราว แล้วย้ายมาเปิดดําเนินการ
ณ ที่ตั้งปัจจุบัน ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 โดยมี รศ. วิรุฬห์ มังคละวิรัช เป็นผู้อํานวยการศูนย์เครื่องมือฯ
ท่านแรก พร้อมกับที่บุคลากรรุ่นต่อ ๆ มา ได้เริ่มเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อร่วมพัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่จะ
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รองรับการดําเนินการห้องปฏิบัติการตามหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่
โครงการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร โครงการเงิ น กู้ เ พื่ อ การพั ฒ นาการศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
วิศวกรรมศาสตร์ การเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ การเตรียมพื้นที่เพื่อขยายห้องปฏิบัติการสําหรับสํานักวิชา
ต่างๆ การวางแผนอัตรากําลัง การปรับปรุงโครงสร้างสายงาน การจัดสรรที่พักพนักงาน ฯลฯ เพื่อสนับสนุนให้
มหาวิ ท ยาลั ย สามารถเปิ ด รับ นั ก ศึ ก ษารุ่ น แรกได้ โ ดยราบรื่ น ในที่ สุ ด โดยในปี ก ารศึ ก ษา 2536 ได้ เ ริ่ ม ให้ บ ริ ก าร
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ และ เทคโนโลยีการเกษตร
และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ในปีถัดมา โดยในระยะเริ่มต้นนี้ ศูนย์เครื่องมือฯ มีอาคารปฏิบัติการคือ อาคารเครื่องมือ
1-6
พ.ศ. 2542 ศูนย์เครื่องมือฯ ได้ขยายขอบข่ายการให้บริการวิชาชีพ และจัดตั้งห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้นเพื่อ
รองรับการขยายตัวของการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์
พ.ศ. 2543 ศูนย์เครื่องมือฯ ได้รับงบประมาณจากโครงการเงินกู้ธนาคารโลก (World Bank) เพื่อจัดหา
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์สําหรับการเรียนการสอนเพิ่มเติม
พ.ศ. 2546 ศูนย์เครื่องมือฯ เริ่มโครงการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ มีการขยายพื้นที่เพิ่ม คืออาคาร
เครื่ อ งมื อ 7 และ อาคารเครื่ อ งมื อ 8 รวมทั้ ง ได้ รั บ งบประมาณสํ า หรั บ ก่ อ สร้ า งอาคารอาคารเฉลิ ม พระเกี ยรติ
(อาคารเครื่องมือ 9)
พ.ศ. 2549 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารเครื่องมือ 9) เริ่มเปิดดําเนินการรองรับการเรียนการสอน
หลักสูตรแพทยศาสตร์ชั้นปรีคลีนิค และได้รับงบประมาณสําหรับก่อสร้างอาคารเครื่องมือ 10
พ.ศ. 2551 ศูนย์เครื่องมือฯ ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตราฐานระบบคุณภาพ
ISO 17025 เป็นครั้งแรกในขอบข่ายของการวิเคราะห์น้ํา
พ.ศ. 2554 ศูนย์เครื่องมือฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน (DPL) สําหรับการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งครุภัณฑ์เครื่องมือวิเคราะห์
พ.ศ. 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเป็นประธานในพิธี
วางศิลาฤกษ์อาคารเครื่องมือ 11
พ.ศ. 2558 เปิดดําเนินการอาคารเกษตรภิวัฒน์สําหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร
และการวิจัยหลังการเก็บเกี่ยว (Post – Harvest)
ปัจจุบัน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีพนักงาน 151 คน ปฏิบัติหน้าที่ ดูแลรักษาและ
ให้ บ ริ ก ารเครื่ อ งมื อ กว่ า 19,000 รายการ อาคารปฏิ บั ติ ก าร
10 อาคาร ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารกว่ า 300 ห้ อ ง รวมพื้ น ที่ ใ ช้ ส อย
มากกว่า 95,000 ตารางเมตร สามารถรองรับภารกิจการเรียน
การสอน การวิจัย ให้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย สํานัก
วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ วิ ศ วกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี ก ารเกษตร
เทคโนโลยีสังคม แพทย์ศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทย์
ศาสตร์ และผู้รับบริการภายนอกได้มากกว่า 19,000 รายต่อปี
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ใน
ส่ ว นของการวิ เ คราะห์ แ ละทดสอบ 12 รายการ และได้ มี ก ารขยายขอบข่ า ยการให้ บ ริก ารอย่ า งต่ อ เนื่อ ง ซึ่ ง ได้
ดําเนินการภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการศูนย์เครื่องมือฯ ดังนี้
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รองศาสตราจารย์วิรุฬห์ มังคละวิรัช
(หัวหน้าโครงการพัฒนาศูนย์เครื่องมือฯ)
(2536-2539)

รองศาสตราจารย์นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขําพิศ
(2540-2543)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ อุสาหะ
(2544-2547)

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

อาจารย์ ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์
(2556-ปัจจุบัน)
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3. หน้าที่และภารกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร สมรรถนะหลักขององค์กร
เพื่ อ ให้ ศู น ย์ เ ครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สามารถดํ า รงอยู่ ไ ด้ อ ย่ า งยั่ ง ยื่ น
ผู้บริหารและพนักงานจึงร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ค่านิยมองค์กร ไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์(Vision)
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรผู้นาํ ของประเทศ
ด้านห้องปฏิบตั ิการแบบรวมศูนย์ ระดับมหาวิทยาลัย
พันธกิจ(Missions)
เป็นหน่วยงานส่งเสริมวิชาการอันเกี่ยวข้องกับห้องปฏิบตั ิการเพื่อรองรับด้านการสอนปฏิบัติการ
การวิจัยของคณาจารย์ การพัฒนาและผลิตอุปกรณ์ต้นแบบ และบริการวิชาชีพ ที่จําเป็นต่อการ
ดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ค่านิยมองค์กร(Core Values)
Integrity ความมีจริยธรรม
Quality คุณภาพ
Inclusivity เป็นหนึ่งเดียว
ค่านิยมหลัก IQI ได้กําหนดตามพฤติกรรมองค์กรของพนักงานในศูนย์เครื่องมือฯ ที่สร้างสมมา
อย่างยาวนานสําหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกับเป็นจริย
วัตรหรือวัฒนธรรมขององค์กรของ มทส. “ซื่อตรง สุภาพ สะอาด ประหยัด” ทีม่ ีคุณค่าต่อองค์กรทั้งใน
ปัจจุบันและในอนาคต
สมรรถนะหลักขององค์กร(Core Competencies)
องค์ความรู้การจัดการทรัพยากรแบบรวมศูนย์ และการให้บริการห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์หลาก
สาขาแบบบูรณาการที่เป็นที่ยอมรับในประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมวิชาการที่ดี และ
ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพของชาติ
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4. แผนภูมิองค์การศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความสัมพันธ์ระดับองค์กร (Organizational Relationships)
โครงสร้างองค์กร (Organization Structure)
องค์กรแม่ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งโครงสร้าง
องค์กรของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ยึดหลักการกระจายความรับผิดชอบในการกํากับดูแล ซึ่งองค์กรที่กํากับ
ดูแลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในภาพรวมประกอบด้วยองค์กรสําคัญ 2 องค์กร ได้แก่ (1) สภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (สภามหาวิทยาลัย) เป็นองค์กรสูงสุดทําหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไป มีหน่วยตรวจสอบภายใน
และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัย (2) สภาวิชาการ เป็นองค์กรรอง
ทําหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทางวิชาการ ทําหน้าที่ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
บริหารงานของ มทส. ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มทส. มีลักษณะงานที่สําคัญ 6 ด้าน คือ 1) งาน
บริหารและธุรการ 2) งานสอน 3) งานวิจัยและพัฒนา 4) งานบริการวิชาการ 5) งานปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี และ 6) งานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กร แบ่งเป็น (1) โครงสร้าง
การบริหาร จัดให้มีส่วนงานบริหาร ได้แก่ สํานักงานอธิการบดี มีภารกิจหลักประสานนโยบายของมหาวิทยาลัยฯทุกๆ
ด้านรวมทั้งภารกิจในด้านการบริหารและธุรการโดยประสานงานบริหารในส่วนสํานักวิชา ศูนย์ สถาบัน และหน่วยงาน
วิสาหกิจ ในการกํากับดูแลนั้นยึดหลักรวมบริการประสานภารกิจ และหลักถ่ายโอนงานและร่วมทุนกับภาคเอกชน (2)
โครงสร้างทางวิชาการ มีการจัดในลักษณะแนวราบ (Flat Organization) โดยให้มีส่วนงานวิชาการ ได้แก่ สํานักวิชา
สาขาวิชา และสถานวิจัย มีภารกิจหลักด้านการสอนและวิจัย และส่วนงานส่งเสริมวิชาการ ได้แก่ สถาบัน มีภารกิจ
หลักด้านการดําเนินการและประสานกิจกรรมวิจัยและพัฒนาฯ หน่วยงานวิสาหกิจ มีภารกิจดําเนินงานเชิงธุรกิจ ศูนย์
มีภารกิจหลักด้านการบริการสนับสนุนงานด้านวิชาการการจัดการเรียนการสอนแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โครงสร้างองค์กรของศูนย์เครื่องมือฯ อยู่ในส่วนโครงสร้างทางวิชาการในส่วนงานส่งเสริมวิชาการ แบ่งส่วน
งานออกเป็น 9 ฝ่าย ได้แก่ 1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2) ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 3) ฝ่าย
วิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 4) ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคม 5) ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 1 6)
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2 7) ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร 8) ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
สุขภาพ และ 9) ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โดยมีคณะกรรมการประจําศูนย์เครื่องมือ
ฯ มี อํ า นาจหน้ า ที่ กํ า หนดนโยบายและแผนการดํ า เนิ น งานของศู น ย์ เ ครื่ อ งมื อ ฯ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดประสงค์ภารกิจ
ศูน ย์ เ ครื่ อ งมือฯ มีผู้ บ ริหารทั้งหมด 5 คน โดยเป็น ผู้บ ริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิ ช าการที่ สั ง กั ด สํ า นั ก วิ ช าต่ า งๆ จํ า นวน 3 คน ได้ แ ก่ ผู้ อํ า นวยการ และรองผู้ อํ า นวยการ อี ก 2 คน (สายงาน
วิศวกรรมศาสตร์ และสายงานวิทยาศาสตร์) โดยผู้บริหารทั้ง 3 คนนี้จะดํารงตําแหน่งวาระละ 4 ปี และเป็นผู้บริหารที่
ได้รับคัดเลือกจากพนักงานประจําของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในสังกัดของศูนย์เครื่องมือ จํานวน 2 คน ได้แก่
หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และสนับสนุน และหัวหน้ากลุ่มงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขึ้นตรงต่อการ
กํากับดูแลโดยรองผู้อํานวยการศูนย์เครื่องมือฯ ทั้ง 2 คน
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4.1 แผนภูมิองค์กรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สภามห าวิท ยาลัย
The University Council

สํานักงานสภามหาวิท ยาลัย
The University Council Office
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ แ ละประเมิน ผล
Audit Committee

สภาวิช าการ
The Academic Senate
อธิก ารบดี
Rector
รองอธิก ารบดี/ผู้ช ่ ว ยอธิก ารบดี
สํานักงานอธิก ารบดี
Office of the Rector

สํานัก วิช า
Academic Institutes

ศูน ย์
Centers

สถาบัน
Institute

ส่ ว นส่ งเสริม วิช าการ

สํา นัก วิช าวิท ยาศาสตร์

ศูน ย์ บ รรณสารและสื่อ การศึก ษา

ส่ ว นสารบรรณและนิติก าร

สํา นัก วิช าเทคโนโลยีส ัง คม

ศูน ย์ บ ริก ารการศ ึก ษา

ส่ ว นการเจ้ า หน้ า ที่

สํา นัก วิช าเทคโนโลยีก ารเกษตร

ส่ ว นการเงินและบัญชี

สํา นัก วิช าวิศวกรรมศาสตร์

ส่ ว นอาคารสถานที่

หน่ วยวิสาหกิจ
Enterprise Units

สถาบันวิจ ัย และพัฒนา

เทคโนธานี
ฟาร์ มมหาวิท ยาล ัย

ศูน ย์ คอมพิว เตอ ร์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีส ุร นารี

ศูน ย์ ก ิจ การนานาชาติ
ศูน ย์ น วัต กรรมและเทคโนโล ยีก ารศึก ษา

ส่ ว นพัส ดุ

สํา นัก วิช าแพทยศาสตร์

ศูน ย์ ส หกิจศึก ษาและพัฒ นาอาชีพ

ส่ ว นแผนงาน

สํา นัก วิช าพยาบาลศาสตร์

ศูน ย์ เ ครื่อ งมื อ วทิ ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ส่ ว นกิจ การนัก ศึก ษา

สํา นัก วิช าทันตแพทยศาสตร์

ส่ ว นประชาสัม พัน ธ์

คณะกรรมการประจํา ศูน ย์ เ ครื่อ งมือ ฯ
ผู้อ ํา นวยก ารศูน ย์ เ ครื่อ งมือ วิท ยาศาสตร์
และเทคโนโล ยี

ส่ ว นบริห ารสินทรั พ ย์
สถานก ีฬ าและสุข ภาพ

รองผู้อ ํานวยการศูน ย์ เ ครื่อ งมือ ฯ

รองผู้อ ํานวยการศูน ย์ เ ครื่อ งมือ ฯ

สถานพ ัฒนาคณาจารย์

หัว หน้ า กลุ่มงานวิท ยาศ าสต ร์ แ ละเทคโนโลยี

หัว หน้ า กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์ แ ละสนับ สนุ น

สถานส่ งเสริมและพ ัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ การจัดการ
สถานศึก ษาค้ น คว้ า การเรีย นรู้
วิท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยีแ ละ
ภาษา

ฝ่ ายวิเ คราะห์
ด้ ว ยเครื่อ งมือ

ฝ่ ายห้ อ งปฏิบ ัต ิก าร
เทคโนโลยีก ารเกษตร

ฝ่ ายห้ อ งปฏิบ ัต ิก ารวิท ยาศาสตร์
และเทคโนโล ยีส ังคม

ฝ่ ายห้ อ งปฏิบ ัต ิก าร
วิท ยาศาสตร์ ส ุข ภาพ

ฝ่ ายบริ ห ารงาน
ทั่ว ไป

ฝ่ ายพัฒนาเครื่ อ งมือ และ
ปรับปรุ งห้ อ งปฏิบ ัติก าร

รูป โครงสร้างการบริหารองค์กร CSTE และความสัมพันธ์กับองค์กรแม่ SUT

ฝ่ ายสนับ สนุ น โครงการวิจ ัยแล ะ
ประสานงานบัณฑิตศ ึก ษา

ฝ่ ายห้ อ งปฏิบ ัต ิก าร
วิศวกรรม 1

ฝ่ ายห้ อ งปฏิบ ัต ิก าร
วิศวกรรม 2

10

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

11
4.2 หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ฝ่ า ยบริ ห ารงานทั่ ว ไป มี ห น้ า ที่ ประสานนโยบายทุ ก ๆด้ า นที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งภารกิจในด้านการบริหารและบริการงานธุรการ
งานอํ า นวยการด้ า นบริ ห ารเพื่ อ ให้ ฝ่ า ยต่ า งๆ นํ า นโยบาย นํ า
นโยบายที่ กํ า หนดไปสู่ ก ารปฏิ บั ติไ ด้ อย่ างมี ป ระสิ ทธิ ภาพโดยยึด
หลักการ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ให้มีคุณภาพการให้บริการ
สูงสุด
• ฝ่ า ยพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ และปรั บ ปรุ ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร มี ห น้ า ที่
สนั บ สนุ น ความก้าวหน้ าทางวิ ชาการและเทคโนโลยี ที่เหมาะสม
ด้ ว ยการสร้ า งพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ การจั ด การบริ ก ารซ่ อ ม
บํารุงรักษาพื้นฐานเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอุปกรณ์พิเศษที่ไม่อาจจัดหาได้จากแหล่งจําหน่ายทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อรองรับการดําเนินภารกิจของศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ มีหน้าที่ บริหารจัดการบริการและ
พัฒนาความสามารถของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์หรือทดสอบเพื่อ
สนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และบริการวิชาชีพด้วยการ
ให้บริการการวิเคราะห์หรือทดสอบด้วยเครื่องมือ เช่น SEM ,TEM,
AAS , GC,UV–VIS–NIR,HPLC,FT-IR , FT-NMR, XRD,SCD,XRF
CS,CHNS ,CNS และ ICP-MS เป็นต้น
• ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคม มีหน้าที่
บริหารจัดการห้องปฏิบัติการ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมีวิเคราะห์
เลเซอร์ แ ละโฟตอนนิ ก ส์ คณิ ต ศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ การรั บ รู้ จ าก
ระยะไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ ภาษาต่างประเทศ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ การวิจัยต่างๆ และ
บริการวิชาชีพในด้านต่างๆ
• ฝ่ า ยห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ศ วกรรม 1 มี ห น้ า ที่ บริ ห ารจั ด การ
ห้องปฏิบัติการ เครื่องกล เกษตร ไฟฟ้า การผลิต ยานยนต์ การบิน
โทรคมนาคม คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน
ภาคปฏิบัติการ การวิจัย และบริการวิชาชีพในด้านต่างๆ
• ฝ่ า ยห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ศ วกรรม 2 มี ห น้ า ที่ บริ ห ารจั ด การ
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี สิ่งแวดล้อม ธรณี เซรามิก โลหการ
พอลิเมอร์ โยธา ขนส่ง อุตสาหการ และวิศวกรรมพื้น ฐาน เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ งานวิจัย และบริการ
วิชาชีพในด้านต่างๆ
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• ฝ่ ายห้อ งปฏิบั ติการเทคโนโลยีการเกษตร มีหน้าที่ บริหาร
จัดการห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีการผลิตพืช การผลิตสัตว์
ชีวภาพและเทคโนโลยีอาหาร เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติการ การวิจัย และบริการวิชาชีพในด้านต่างๆ
• ฝ่ า ยห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ มี ห น้ า ที่ บริ ห าร
จั ด การห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ปรี ค ลิ นิ ก กายวิ ภ าคศาสตร์ แ ละ
สรีรวิทยา อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า แพทย์ พยาบาล และอาคาร
สัตว์ทดลอง เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ
การวิจัย และบริการวิชาชีพในด้านต่างๆ
• ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา มี
หน้าที่ ประสานนโยบายทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย
และประสานงานบัณฑิตศึกษาของ คณาจารย์ บัณฑิตศึกษา
บุ ค ลากร และหน่ ว ยงานต่ า งๆ รวมทั้ ง ภารกิ จ ในด้ า นการ
อํ า นวยการให้ น โยบายและ/หรื อ โครงการวิ จั ย ฯที่ กํ า หนด
สามารถนํ า ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
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5. ทําเนียบผู้บริหาร
5.1 คณะกรรมการประจําศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะกรรมการประจําศูนย์เครื่องมือฯ เป็นคณะผู้บริหารสูงสุดมีบทบาทหน้าที่ คือกําหนดนโยบายและ
แผนการดําเนินงานของศูนย์เครื่องมือฯ ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาหาแนวทางการประสานภารกิจให้
คําปรึกษาแก่ผู้อํานวยการศูนย์เครื่องมือฯ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบจากสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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1.อธิการบดี (ศ.ดร.ประสาท สืบค้า)
2.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม (ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจํานงค์)
3.ผู้แทนสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ (ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ)
4.ผู้แทนสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม (ผศ.ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ)
5.ผู้แทนสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ผศ.ดร.โชคชัย วนภู)
6.ผู้แทนสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร ชํานิประศาสน์)
7.ผู้แทนสํานักวิชาแพทยศาสตร์ (ศ.นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ)
8.ผู้แทนสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ (ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทาง)
9.ผู้แทนสํานักวิชาทันตแพทยศาสตร์(ผศ.ทพญ.ดร.ยุพิน ส่งไพศาล)
10.ผู้แทนศูนย์กิจการนานาชาติ (Prof. Dr. Yupeng Yan)
11.ผู้แทนศูนย์คอมพิวเตอร์ (รศ.ดร. อาทิตย์ ศรีแก้ว)
12.ผู้แทนศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (อ.ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง)
13.ผู้แทนศูนย์บริการการศึกษา (รศ.สพญ.ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์)
14.ผู้แทนสถาบันวิจัยและพัฒนา (รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา)
15.ผู้แทนเทคโนธานี (ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ)
16.ผู้แทนศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (อ.ดร.ธรา อั่งสกุล)
17.ผู้แทนศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (ผศ.ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร)
18.ผู้อํานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(อ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์)
19.รองผู้อํานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(อ.ดร.ฉัตรเพชร ยศพล)
20.รองผู้อํานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ผศ.นสพ.ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์)

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

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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5.2 คณะผู้บริหารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. อาจารย์ ดร.สาโรช รุจิวรรธน์
2. อาจารย์ ดร.ฉัตรเพชร ยศพล
3. ผศ.นสพ.ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

นายอาวุธ อินทรชื่น
นายสาทิพย์ จุไรรัตน์พร
นางสาวศรีสุดา แก้วคุ้มภัย
นายอุดมวิทย์ มณีวรรณ
นางสกาวพรรณ อภิสราพงศ์สกาว
นายชัยวัฒน์ คงมั่นกลาง
นายประพล จาระตะคุ
นายติงศักดิ์ เหลืองเจริญทิพย์
นางสาวนวลปรางค์ อุทัยดา
นางสาวกรวรรณ รัตนไชย
นางกีรติกร เรืองศรี

ผู้อํานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองผู้อํานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สายงานวิศวกรรมศาสตร์และสนับสนุน)
รองผู้อํานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และสนับสนุน
หัวหน้ากลุ่มงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคม
หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 1
หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2
หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจยั และบัณฑิตศึกษา
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6. กิจกรรมในรอบปีงบประมาณ 2559
6.1 การให้บริการการเรียน การสอน ระดับปริญญาตรี ปีงบประมาณ 2559

1

ฝวท.
ฝวศ.1
ฝวศ.2
ฝทก.
ฝวส.
ฝพน.

63
73
40
3
9
10
198

รวม

50 7,781
30 7,612
77 7,263
19 4,960
20 2,888
1
384
197 30,888

259
980
946
35
975
50
3,245

64
107
82
58
48
359

จํานวน
นักศึกษาต่อภาค

จํานวนวิชาต่อภาค

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

ฝ่าย

395 25
784 40
600 37
487 14
748 18
3,014 134

T/W
(ครั้ง/สัปดาห์)

2

3

1

2

3

1

27
38
35
26
14
140

23
60
34
27
16
160

6,168
2,326
4,115
584
14,464
60
27,717

3,902
2,781
2,841
1,241
9,086
96
19,947

4,397
4,434
2,892
1,265
12,025
211
25,224

2

T/Y
(ครั้ง/ปี)
3

108 81
86 2,200
2,498 2,388 3,905 8,791
3,168 3,300 3,018 9,486
50
79 109 2,636
165 83 144 2,459
- 367
5,989 5,931 7,262 25,939

6.2 การให้บริการการเรียน การสอน และการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2559
ฝ่าย
ฝวท.
ฝวศ. 1
ฝวศ. 2
ฝทก.
ฝวส.
รวม

จํานวน
สาขาวิชา
21
8
20
4
4
57

จํานวน จํานวนวิชา/ปี จํานวนวิชาต่อภาค
ห้อง
(ไม่ซ้ํา)
1
2
3
43
15
39
36
6
139

59
10
40
57(78คก)
4
248

92
7
28
43
24
194

จํานวน
นักศึกษาต่อภาค
1

2

3

T/W
(ครั้ง/สัปดาห์)
1

84 91 209 204 217
87
8
7 44 46 41 1,550
26 26 95 86 87 29,462
37 41 121 117 131 1,557
29 70 53 53 218 360
184 235 522 506 694 33,016

** ฝทก. จํานวนวิชา/ปี รวมโครงงานวิจัย 78 โครงการ
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2

3

77
1,608
29,572
1313
360
32,930

83
1,564
26,382
1,383
744
30,156

T/Y
(ครั้ง/ปี)
2,964
4,722
58,416
42,380
1,464
109,946
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6.3 การให้บริการวิชาชีพ
a) สถิติแสดงจํานวนครั้งการให้บริการวิชาชีพ โดยจําแนกตามประเภทของผู้ขอรับบริการ
ประเภทผู้ขอรับบริการ

จํานวนครั้งที่ให้บริการ
2556

2557

2558

2559

 ภาคเอกชน

875

944

1,397

2,035

 ภาครัฐ

418

505

580

933

 บุคคลทั่วไป
ข. หน่วยงานภายใน

804

319

295

301

 งานการเรียนการสอน

1,385

1,262

1,616

1,787

 งานวิจัย

315

357

138

151

259

564

780

3,646

4,590

5,987

ก. หน่วยงานภายนอก

154
 บริการวิชาชีพ
3,951
จํานวนรวม
หมายเหตุ : ข้อมูลอ้างอิงตามปีงบประมาณและใบแจ้งหนี้
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สถิติแสดงรายได้จากการบริการวิชาชีพ โดยจําแนกตามประเภทของผู้ขอรับบริการ
ตารางแสดงรายได้จากการบริการวิชาชีพจากหน่วยงานภายใน
2557

ประเภทผู้ขอรับบริการ
รายได้

มูลค่า
ที่ให้บริการ

จํานวนรายได้ (บาท)
2558
มูลค่า
รายได้
ที่ให้บริการ

งานการเรียนการสอน

754,280.75 4,955,137.25 1,090,753.75

งานวิจัย

624,480.00 1,672,728.25

บริการวิชาชีพ
จํานวนรวม

168,386.25

1,401,363.50 2,177,511.00 2,770,874.75

2559
รายได้

มูลค่า
ที่ให้บริการ

7,591,658.75 1,105,948.00 8,146,515.50
742,663.75

219,452.00

919,154.00

5,121,320.25 3,713,902.75 6,502,602.75

2,780,124.25 8,805,376.50 4,030,014.75 13,455,642.75 5,039,302.75 15,568,272.25

หมายเหตุ : ข้อมูลอ้างอิงตามปีงบประมาณและใบเสร็จรับเงิน
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ตารางแสดงรายได้จากการบริการวิชาชีพจากหน่วยงานภายนอก
จํานวนรายได้ (บาท)
ประเภท
2557
2558
2559
ผู้ขอรับบริการ
มูลค่า
มูลค่า
มูลค่า
รายได้
รายได้
รายได้
ที่ให้บริการ
ที่ให้บริการ
ที่ให้บริการ
ภาคเอกชน
2,802,356.50 2,802,781.50 4,524,307.00 4,680,917.00 5,371,080.25 5,371,080.25
ภาครัฐ
บุคคลทั่วไป
จํานวนรวม

1,909,618.75
286,222.25
4,998,197.50

2,397,349.25 2,487,044.50 3,200,227.00 3,540,998.00
286,222.25

292,026.00

295,626.00

602,388.00

4,556,518.00
602,388.00

5,486,353.00 7,303,377.50 8,176,770.00 9,514,466.25 10,529,986.25

หมายเหตุ : ข้อมูลอ้างอิงตามปีงบประมาณและใบเสร็จรับเงิน
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สถิติแสดงรายได้จากการบริการวิชาชีพ โดยจําแนกตามประเภทของผู้ให้บริการ
2557

ประเภทผู้ให้บริการ

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

จํานวนรายได้ (บาท)
2558

2559

มูลค่า
ที่ให้บริการ

รายได้

มูลค่า
ที่ให้บริการ

0.00
293,895.00

0.00
372,990.00

0.00
397,040.00

5,458,508.25 11,358,411.50 7,431.937.75 16,481,538.50

9,189,896.25

18,906,185.00

1,148,931.00

1,821,652.50

2,867,936.50

4,315,802.75

รายได้

รายได้

รายได้

385,803.50
186,850.00

478,819.00
0.00
190,850.00 283,920,.00

1,619,763.00 1,204,558.00

56,625.00

60,650.00

306,996.25

318,905.00

773,851.25

780,526.25

296,615.00

300,775.00

470,591.50

561,919.00

723,957.25

903,660.50

41,535.00 1,416,483.75

1,881.122.75

66,158.75

71,615.00

273,380.00

558,979.00

723,429.00

24,635.00
220,353.50

240,926.00

218,905.00

7,778,321.75 14,291,729.50 11,333,392.25 21,632,412.75 14,553,769.00 26,098,258.50
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b) สถิติแสดงรายได้จากการบริการวิชาชีพ โดยจําแนกตามประเภทการให้บริการ

ประเภทการให้บริการ

1. บริการการใช้เครื่องมือ/

จํานวนรายได้ (บาท)
2558

2557
มูลค่า
ที่รับจริง

มูลค่า
ที่ให้บริการ

มูลค่า
ที่รับจริง

2559

มูลค่า
ที่ให้บริการ

มูลค่า
ที่รับจริง

มูลค่า
ที่ให้บริการ

1,401,148.75

2,108,896.75

3,006,682.00

10,474,238.75

3,661,234.00

12,087,640.00

2. วิเคราะห์ธาตุและ
สารประกอบ

1,880,227.25

5,524,687.75

2,250,565.00

3,527,040.00

2,914,422.50

4,270,340.00

3. ทดสอบด้วยเครื่อง
จุลทรรศน์อิเลกตรอน

1,171,471.25

2,028,130.00

903,512.75

1,331,292.50

1,127,405.00

1,764,510.00

448,478.75

1,222,495.00

357,082.50

695,660.00

631,155.25

841,544.00

1,438,532.50

1,593,180.00

2,415,752.50

2,806,730.00

2,869,365.00

3,286,190.00

376,410.00

611,645.00

451,405.00

558,530.00

619,645.00

736,170.00

231,975.00

236,000.00

1,040,803.75

1,090,475.00

1,456,456.75

1,568,764.25

21,542.00

43,955.00

50,310.00

97,420.00

22,193.75

26,375.00

-

-

1,720.00

1,720.00

6,730.00

7,420.00

-

-

4,860.00

4,860.00

700.00

950.00

47,640.00

47,640.00

62,810.00

62,810.00

53,800.00

53,800.00

99,150.00

99,410.00

36,765.00

49,390.00

366,590.00

389,040.00

-

-

-

-

-

-

134,027.50

146,950.00

274,262.50

341,600.00

324,635.00

417,085.00

481,143.75

574,790.10

476,861.25

590,646.50

498,649.75

647,633.25

46,575.00

53,950.00

-

-

787.00

787.00

7,778,321.75

14,291,729.60

11,333,392.25

21,632,412.75

14,533,769.00

26,098,258.50

ห้องปฏิบตั ิการ

4. ทดสอบทางกายภาพ
5. วิเคราะห์น้ําทางกายภาพ
และเคมี
6. วิเคราะห์น้ําทางจุล
ชีววิทยา
7. ทดสอบวัสดุ
8. วิเคราะห์ทางการเกษตร
9. ทดสอบทางกายภาพของ
พอลิเมอร์และยาง
10. ทดสอบทางเซรามิก
11. บริการสัตว์ทดลอง
12. จัดทําชิ้นงาน
13. วิเคราะห์ของเหลว
Envi.Lab.
14. บริการสํารวจ
15. ไนโตรเจนเหลว
16. อื่นๆ
จํานวนรวม

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

2556
252
819
282
163
767
410
37
38
2
19
12
122
1,003
25
3,951

หมายเหตุ : ข้อมูลอ้างอิงตามปีงบประมาณและใบเสร็จรับเงิน
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จํานวนครั้งที่ให้บริการ
2557
2558
363
1,570
905
412
278
187
214
121
545
729
282
324
172
417
6
6
2
2
16
14
4
11
26
37
822
758
13
3,646
4,590

2559
1,770
448
227
158
781
394
1,349
7
4
2
14
12
52
768
1
5,987

24
สถิติแสดงรายได้จากการบริการที่ไม่คิดมูลค่า โดยจําแนกตามประเภทการให้บริการ
ปีงบประมาณ 2559
ประเภทการให้บริการ
1. บริการการใช้เครื่องมือ/ห้องปฏิบัติการ
2. วิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
3. ทดสอบด้วยเครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
4. ทดสอบทางกายภาพ
5. วิเคราะห์น้ํา
6. วิเคราะห์น้ําทางจุลชีววิทยา
7. ทดสอบวัสดุ
8. วิเคราะห์ทางการเกษตร
9. ทดสอบทางกายภาพของพอลิเมอร์และยาง
10. ทดสอบทางเซรามิก
11. บริการสัตว์ทดลอง
12. จัดทําชิ้นงาน
13. วิเคราะห์ของเหลว Envi.Lab.
14. บริการวิชาชีพสํารวจ
15. จําหน่ายไนโตรเจนเหลว
16. อื่นๆ
รวม
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มูลค่าที่ให้บริการ (บาท)
686,398.00
375,700.00
38,840
121,000.00
4,320.00
400.00
1,226,658.00

จํานวนการให้บริการ (ครั้ง)
196
33
11
43
9
1
293

25
6.4 การให้บริการและสร้างอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน
a) สถิติแสดงปริมาณงาน โดยแยกตามประเภทของผู้ขอรับบริการ
จํานวนการให้บริการ (ครั้ง)
ประเภทผู้ขอรับบริการ
2556
2557
2558
ก.หน่วยงานภายนอก

2559

 ภาคเอกชน

-

6

8

2,035

 ภาครัฐ

1

1

5

933

 บุคคลทั่วไป
ข.หน่วยงานภายใน

2

2

3

301

421

310

417

1,787

1

10

13

151

154

199

187

780

579

528

633

5,987



งานการเรียนการสอน



งานวิจัย



บริการวิชาชีพ
จํานวนรวม
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6.5 การให้บริการซ่อมบํารุงเครื่องมือการเรียนการสอนและวิจัย
a) สถิติแสดงปริมาณงานซ่อมบํารุงเครื่องมือ การเรียนการสอนและการวิจัย
รายการ
ครั้ง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2
ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
15
ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
34
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคม 14
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 1
4
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2
60
ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร
63
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ
40
ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงาน
-

จํานวนครั้งการซ่อมและค่าใช้จ่าย (บาท)
2557
2558
2559
ค่าใช้จ่าย (บาท) ครั้ง ค่าใช้จ่าย (บาท) ครั้ง ค่าใช้จ่าย (บาท)
500.00
1
5,640.00 347,276.05 15
280,395.14 18
572,555.00
3,725,957.96 38
1,747,158.57 47
3,108,457.35
509,319.05 25
779,640.25 26
456,030.40
43,425.00 10
210,193.75 13
546,644.45
1,905,404.40 86
2,791,339.48 68
3,057,440.73
659,324.40 47
976,554.88 46
1,160,670.19
1,035,346.61 42
900,340.40 19
699,516.22
-

บัณฑิตศึกษา

จํานวนรวม

232 8,226,553.47
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264

7,691,262.47

237

9,601,314.34

27
6.6 การจัดฝึกอบรม
a) การจัดฝึกอบรมให้กับ นักศึกษา พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป
วัน/เดือน/ปี
ประเภทกิจกรรม
ชื่อและกิจกรรมโดยย่อ
10-14 มกราคม 2559

บริการห้องปฏิบัตกิ าร

13-25 มกราคม 2559

บริการห้องปฏิบัตกิ าร

14–29 มกราคม 2559

บริการห้องปฏิบัตกิ าร

16–20 มกราคม 2559

บริการห้องปฏิบัตกิ าร

22–26 มกราคม 2559

บริการห้องปฏิบัตกิ าร

28–30 มกราคม 2559

บริการห้องปฏิบัตกิ าร

2–5 กุมภาพันธ์ 2559

บริการห้องปฏิบัตกิ าร

3–4 กุมภาพันธ์ 2559

บริการห้องปฏิบัตกิ าร

10–12 กุมภาพันธ์ 2559

บริการห้องปฏิบัตกิ าร

13–14 กุมภาพันธ์ 2559

บริการห้องปฏิบัตกิ าร

15–18 กุมภาพันธ์ 2559

บริการห้องปฏิบัตกิ าร

23–26 กุมภาพันธ์ 2559

บริการห้องปฏิบัตกิ าร

1-3 มีนาคม 2559
3 มีนาคม 2559

บริการห้องปฏิบัตกิ าร
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ

3-5 มีนาคม 2559
7-9 มีนาคม 2559
7-9 มีนาคม 2559

บริการห้องปฏิบัตกิ าร
บริการห้องปฏิบัตกิ าร
บริการห้องปฏิบัตกิ าร

26-31 มีนาคม 2559
12 พฤษภาคม 2559
23 พฤษภาคม 2559

บริการห้องปฏิบัตกิ าร
บริการห้องปฏิบัตกิ าร
บริการห้องปฏิบัตกิ าร
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ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสังขะ ระดับชั้น
ม.4 จังหวัดสุรินทร์
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนอุบลรัตน
ราชกัญญาราชวิทยาลัย ระดับชั้น ม.1-3 จังหวัดนครราชสีมา
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสิรินธร ระดับชั้น ม.3-ม.5
จังหวัดสุรินทร์
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสครีชัยภูมิ
ระดับชั้น ม.1 – ม.5 จังหวัดชัยภูมิ
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีขรภูมิพิสัย
และโรงเรียนสังขะ ระดับชั้น ม.1-ม.4 จังหวัดสุรินทร์
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ระดับชั้น
ม.4 จังหวัดฉะเชิงเทรา
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
ระดับชั้น ม.2-5 จังหวัดระนอง
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ระดับชั้น ม.4 จังหวัดศรีสะเกษ
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเจียรวนนท์
ระดับชั้น ม.4-ม.6 จังหวัดนครราชสีมา
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนประทาย
ระดับชั้น ม.1-ม.3 จังหวัดนครราชสีมา
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนประสาทวิทยา
คาร ระดับชั้น ม.1-ม.2 จังหวัดสุรินทร์
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสิรินธร ระดับชั้น ม.1-ม.5
จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมีให้กับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษาและผู้ช่วยวิจยั มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จํานวน 320 คน
งบประมาณที่ใช้ไปทั้งหมด 60,200 บาท
โรงเรียนสุรศักด็มนตรี
ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา นครราชสีมา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
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วัน/เดือน/ปี

ประเภทกิจกรรม

ชื่อและกิจกรรมโดยย่อ

28 พฤษภาคม 2559

ค่ายปฏิบัติการด้าน
วิทยาศาสตร์

13 มิถุนายน 2559
15 มิถุนายน 2559
21 มิถุนายน 2559
27 มิถุนายน 2559
28 มิถุนายน 2559
7 กรกฎาคม 2559

บริการการเรียนการสอน
บริการห้องปฏิบัตกิ าร
อุปกรณ์และสารเคมี
บริการห้องปฏิบัตกิ าร
บริการห้องปฏิบัตกิ าร
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ

8 กรกฎาคม 2559
21 กรกฎาคม 2559
26 กรกฎาคม 2559
26 กรกฎาคม 2559
26 กรกฎาคม 2559
11 สิงหาคม 2559
16 สิงหาคม 2559
16 สิงหาคม 2559
16 สิงหาคม 2559

บริการห้องปฏิบัตกิ าร
บริการห้องปฏิบัตกิ าร
บริการห้องปฏิบัตกิ าร
บริการห้องปฏิบัตกิ าร
บริการห้องปฏิบัตกิ าร
บริการห้องปฏิบัตกิ าร
บริการห้องปฏิบัตกิ าร
บริการห้องปฏิบัตกิ าร
บริการห้องปฏิบัตกิ าร

1 กันยายน 2559
12 กันยายน 2559
14 กันยายน 2559
14 กันยายน 2559

บริการห้องปฏิบัตกิ าร
บริการห้องปฏิบัตกิ าร
ค่ายปฏิบัติการด้าน
วิทยาศาสตร์
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ

19 กันยายน 2559
20 กันยายน 2559
30 กันยายน 2559
30 กันยายน 2559
30 กันยายน 2559

บริการห้องปฏิบัตกิ าร
บริการห้องปฏิบัตกิ าร
บริการห้องปฏิบัตกิ าร
บริการห้องปฏิบัตกิ าร
บริการห้องปฏิบัตกิ าร

PHYLUM ARTHROPODA และ โครงสร้างภายนอกของสัตว์โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดฉะเชิงเทรา
(อุทยานผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ)
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
โรงเรียนพิมาย
สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนธานี
เทคโนธานี
อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมีให้กับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษาและผู้ช่วยวิจยั มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จํานวน 284 คน งบประมาณ 52,855 บาท
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชชุมพล
โรงเรียนปากช่อง
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
โรงเรียนสําโรงทาบ
โรงเรียนชัยภุมิภักดีชุมพล
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จังหวัดร้อยเอ็ด
ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนประโคนชัย จังหวัดบุรรี ัมย์
โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร
งานประชุมเชิงปฏิบัติการครูผสู้ อนทางวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี
ร่วมกับสสวท.
ค่ายวิชาการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ
ค่ายวิชาการโรงเรียนสุรวิทยาคาร
PHYLUM ARTHROPODA และ โครงสร้างภายนอกของสัตว์โรงเรียน
ขอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แลป อย.ผีเสื้อ)
การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์น้ํา เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ค่ายวิชาการโรงเรียนสุรนารีวิทยา นครราชสีมา
ค่ายวิชาการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา
ค่ายวิชาการโรงเรียนสุรนารีวิทยา นครราชสีมา
โครงการค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ค่ายวิชาการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
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b) การจัดส่งพนักงานไปฝึกอบรม
ฝ่าย
หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป
พัฒนาเครื่องมือและปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ
ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคม
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 1
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2
เทคโนโลยีการเกษตร
สนับสนุนโครงการวิจัยและ
ประสานงานบัณฑิตศึกษา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ
รวม

จํานวน
คน
ครั้ง
1
1
6
2
7
10

2559
งบประมาณ
ก

ข
-

40,515.00
31,077.00

40,515.00
31,077.00

3,222.00
-

11,325.00
22,993.00
19,509.00
33,831.00
24,623.00
65,013.00
23,693.00
272,579.00

12
21
3
8
13
5

26
3
3
8
3
5

37,892.00

8,103.00
22,993.00
19,509.00
33,831.00
24,623.00
27,121.00

5
6
87

4
11
76

3,724.00
44,838.00

19,969.00
227,741.00

หมายเหตุ : ก หมายถึง ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย (งบส่วนกลาง)
ข หมายถึง สนใจหัวข้อเรื่อง เนื่องจากมีประโยชน์ต่อวิชาชีพ (งบอบรมตามสิทธิ์พนักงาน)

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

รวม

30
6.7 การให้บริการเฉพาะกิจ
วัน/เดือน/ปี
19 มีนาคม 2559

ผู้เชิญ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครราชสีมา
26 เมษายน 2559
ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ เป็ น วิ ท ยากรในการเสวนาพิ เ ศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ผู้อํานวยศูนย์เครื่องมือ เรื่ อ ง “เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) งานวิจัยด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์”
27 เมษายน 2559

ผู้ปฏิบัติงาน
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
นายคณิต วัฒนาวงศ์ดอน เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง
“การสื่อสารมวลชน”

นายวัชระ วงศ์วิริยะ

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

เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
“จรรยาบรรณการใช้ สั ต ว์ ท ดลอง
แ ล ะ ส วั ส ดิ ภ า พ สั ต ว์ ก า ร ใ ช้
สัตว์ทดลองในงานวิทยาศาสตร์
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6.8 การดําเนินงานตามแผนและนโยบายด้านอื่นๆ
ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025: 2005
ห้องปฏิบัติการ ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นําระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 มาใช้ใ นการพัฒ นาระบบการให้บ ริก ารวิเ คราะห์ท ดสอบและได้ผ่านการประเมิน
ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 และข้อกําหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการ
รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของสํานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ หมายเลขการ
รับรองระบบงานที่ ทดสอบ – 0023 ฉบับที่ 7 โดยในปัจจุบันศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้รับการรับ รองจํา นวน 15
ขอบข่าย ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังได้นําระบบคุณภาพมาใช้ในการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบของ
ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2 และการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบของห้องปฏิบัติการสอบ
เทียบด้วยเครื่องมือ ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ โดยในปี พ.ศ. 2559 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมแี ผนการดําเนินงานขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ จํานวน 15 ขอบข่าย
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5 ส.
เพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่มุ่งเน้น “การพัฒนางานและการพัฒนาคน” และเพื่อเป็น
พื้นฐานในการจัดทําระบบคุณภาพ IS0/IEC 17025 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 18001 และ
เพื่อให้วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ที่กําหนดว่า “ซื่อตรง สุภาพ สะอาด ประหยัด คือ จริยวัตรของ มทส.” เกิดผลเป็น
รูปธรรม ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้นํากิจกรรม 5ส มาใช้ในศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยกําหนดเป็นนโยบาย และได้จัดทํากิจกรรม 5ส มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2554 ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะ “หน่วยงาน 5ส ตัวอย่าง ประเภท ศูนย์/สถาบัน” ใน
ปี พ.ศ. 2555 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังได้เข้าร่วมประกวดการจัดทํากิจกรรม 5ส ของมหาวิทยาลัย โดย
ได้รับเกณฑ์การจัดทํากิจกรรม 5ส อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
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อนุรักษ์พลังงาน
เพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่มุ่งเน้น “การลดการใช้พลังงาน” และเพื่อให้วัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย ที่กําหนดว่า “ซื่อตรง สุภาพ สะอาด ประหยัด คือ จริยวัตรของ มทส.” เกิดผลเป็นรูปธรรม ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้นํากิจกรรม การรณรงค์ให้อนุรักษ์พลังงาน “พอเพียง” “ประหยัด” มาใช้ในศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2556 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับรางวัลพื้นที่ลดการใช้พลังงาน “ยอดเยี่ยม” และในปี พ.ศ. 2557 ได้รับรางวัลพื้นที่ลดการใช้พลังงาน “ชนะเลิศ”
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พนักงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รบั คัดเลือกให้เป็นพนักงานดีเด่น
เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ครบ 25 ปี วันที่ 27 กรกฎาคม 2559

น.ส.กรวรรณ รัตนไชย
ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์

นายสมิง เติมพรมราช
ตําแหน่งวิศวกร

นายศรัณย์ ดอกไม้กุล
ตําแหน่งนายช่างเทคนิค

พนักงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับตําแหน่งตามระดับทางก้าวหน้าในอาชีพระดับชํานาญการ

นางนงนภัส โฆษวิฑิตกุล
ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ
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นายสมิง เติมพรมราช
ตําแหน่งวิศวกรชํานาญการ

35
6.9 สรุปการเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือฯ
ผู้เข้าเยี่ยมชม
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จังหวัดร้อยเอ็ด
โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงเรียนพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนศรีขรภูมิพิสัย จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนรเศวร จังหวัดพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย
บริษัท ออมรอม อิเลคทรอนิคส์ จํากัด
รวม
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ปี 2559
จํานวน (ครั้ง)
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
3
1
1
2
2
4
2
1
1
1
1
1
2
1
1
43

จํานวน (คน)
50
35
35
32
50
50
45
50
156
80
20
176
45
40
26
3
32
15
82
46
58
60
45
90
11
10
9
20
6
20
1,397
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6.10 งบดําเนินการ
ประเภทค่าใช้จ่าย
1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
1.1 ค่าวัสดุการศึกษา
1.1.1 ค่าวัสดุการเรียนการสอนภาคปฏิบัติประจําห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ ระดับปริญญาตรี
1.1.2 ค่าวัสดุการเรียนการสอนภาคปฏิบัติประจําห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ ระดับบัณฑิตศึกษา
1.2 ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ
2. หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
2.1 ค่าใช้จ่ายโครงงานระดับปริญญาตรี
2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําระบบวิศวกรรมอาคาร
2.3 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาและผลิตอุปกรณ์ต้นแบบ
2.4 โครงการพัฒนาระบบการจัดการห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.5 ค่าใช้จ่ายในพิธีรับร่างอาจารย์ใหญ่และสัตว์ทดลองและอาคาร
เครื่องมือ
2.6 โครงการจัดการความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
2.7 โครงการพัฒนาหน่วยตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2.8 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์สําหรับห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.9 โครงการจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัย (ศูนย์เครื่องมือ)
2.10 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
3. โครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.1 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวม
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ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 (บาท)

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (บาท)

30,600,000

31,435,000

19,000,000

19,435,000

2,500,000

2,500,000

9,100,000
9,231,000
1,000,000
850,000
500,000
570,000

9,500,000
5,239,500
1,000,000
1,500,000
650,000
600,000

200,000

222,500

250,000
100,000
1,362,500

667,000
100,000
-

3,948,500
450,000
450,000
450,000
40,281,00

500,000
450,000
450,000
37,124,500
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6.11 งบลงทุน
ประเภทค่าใช้จ่าย
1. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1 ปรับปรุงอาคารสถานที่ อาคารเครื่องมือ
1.2 สิ่งก่อสร้าง กลุ่มอาคารเครื่องมือ – F12
1.3 งบปรับปรุง/สิ่งก่อสร้างตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของ
รัฐบาลทั่วประเทศ
2. หมวดครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ประจําศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ก. กลุม่ ห้องปฏิบัตกิ ารสํานักวิชาวิทยาศาสตร์
ก.1 ระดับปริญญาตรี
ก.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
ก.3 กลุ่มครุภณ
ั ฑ์เสื่อมสภาพ
ข. กลุ่มห้องปฏิบัตกิ ารสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ข.1 ระดับปริญญาตรี
ข.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
ข.3 กลุม่ ครุภณ
ั ฑ์เสื่อมสภาพที่ขอตั้งงบประมาณทดแทน
ค. กลุ่มห้องปฏิบตั ิการสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ค.1 ระดับปริญญาตรี
ค.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
ค.4 กลุ่มครุภัณฑ์เสื่อมสภาพที่ขอตัง้ งบประมาณทดแทน
ค.5 กลุ่มครุภัณฑ์เสื่อมสภาพที่ขอตัง้ งบประมาณทดแทน(ฟาร์มมหาวิทยาลัย)
ง. กลุม่ ห้องปฏิบตั ิการสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
จ. กลุ่มห้องปฏิบตั ิการพยาบาลศาสตร์
ฉ. กลุม่ ห้องปฏิบัตกิ ารสาธารณาสุขศาสตร์
ฉ.1 ระดับปริญญาตรี
ฉ.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
ฉ.3 กลุม่ ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพที่ขอตั้งงบประมาณทดแทน
ช.ครุภัณฑ์โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก
ซ.ครุภัณฑ์ซ่อมบํารุงและพัฒนางาน
ฌ.กลุ่มห้องปฏิบัติการกลางสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย
รวมทั้งสิ้น 1 + 2

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 (บาท)
252,000,000

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (บาท)
29,799,700

2,000,000
250,000,000
-

29,485,700
314,000

145,741,400

287,249,100

17,049,500
3,089,500
2,480,000

16,979,000
57,261,000

47,307,000
6,837,000

43,798,300

6,111,000

-

3,025,000
4,084,000
663,000
2,540,000
1,064,000
2,767,000
163,000
230,000
46,059,400
200,000
2,072,000
397,741,400

หมายเหตุ ปี พ.ศ 2559 ได้รับงบประมาณตามาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทัวประเทศ
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899,000
2,741,000
10,402,000
105,579,800
200,000
49,389,000
317,048,000
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6.12 จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 2559

ตําแหน่ง
ก
1
2
3
ข
1
2
ค
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

สายงาน
อัตรา
วิศวกรรมศาสตร์และสนับสนุน
กําลัง
30 ก.ย. ฝบป ฝพน ฝวศ1 ฝวศ2 ฝสป

สายงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฝวค ฝทก ฝวท
ฝวส

ผู้บริหาร
ผอ.ศควท
1
รอง.ผอ.ศควท.
2
หัวหน้ากลุ่มงาน
2
กลุ่มสายงาน กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการสายบริหารทั่วไปและธุรการ(สายงานอํานวยการ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 14
8
1
1
2
1
พนักงานธุรการ
2
1
1
กลุ่มสายงาน กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการสายวิชาชีพ/งานเฉพาะทาง(สายงานบริการการศึกษา)
นักวิทยาศาสตร์ (ป.เอก)
1
- นักวิทยาศาสตร์
50(3)
1
2
1
1
2 13(2) 10 10(1)
วิศวกร
21(1)
3
8(1)
9
1
เทคนิคการแพทย์
1
ผู้สอนปฏิบัติการ
2
1
1
นักเทคโนโลยีการศึกษา
1
1
นักเทคนิคทันตกรรม
1
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
1
1
เจ้าหน้าที่บริหารเทคนิค
3
3
พนักงานวิทยาศาสตร์
12
3
9
นายช่างเทคนิค
12
4
4
4
นายช่างไฟฟ้า
4
2
2
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
4
2
2
นายช่างโยธา
3
3
นายช่างเขียนแบบ
1
1
ช่างฝีมือ
1
1
พนักงานห้องทดลอง
20
1
2
5
1
3
7
รวม
157(4) 11 20 20(1) 23 5 16(2) 16 29(1)
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1
1
10
1
1
1
15
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6.13 พื้นที่อาคารเครื่องมือหลักที่ให้บริการ (ตารางเมตร)

อาคาร
1. อาคารเครื่องมือ 1
2. อาคารเครื่องมือ 2
3. อาคารเครื่องมือ 3
4. อาคารเครื่องมือ 4
5. อาคารเครื่องมือ 5
6. อาคารเครื่องมือ 6
7. อาคารเครื่องมือ 6/1
8. อาคารเครื่องมือ 7
9. อาคารเครื่องมือ 8
10. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
11. อาคารเครื่องมือ 10
12. อาคารไฟฟ้าแรงสูง
13. อาคารสัตว์ทดลอง
14. อาคารคลังสารเคมี
15. อาคารโรงประลอง
16. อาคารห้องปฏิบัติการกีฏวิทยาและโรคพืช
17. อาคารเกษตรภิวัฒน์ (Postharvest)
- อาคารเรือนกระจก
- โรงเพาะฟักปลา
- อาคารปฏิบัติการนม
- โรงเก็บวัสดุ
18. อาคารเครื่องมือ 11 (ก่อสร้างแล้วเสร็จ พ.ศ. 2559)
19. อาคารเครื่องมือ 12 (ก่อสร้างแล้วเสร็จ พ.ศ. 2560)
- อาคารปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
รวม
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พื้นที่รวม (ตร.ม.)
7,776
8,576
9,696
7,128
7,104
8,204
832
3,820
2,750
24,624
14,640
750
725
192
384
244
14,370
487
1,328
1,215
104
25,000
13,500
2,100
155,549
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6.14 สรุปผลรายงานการประเมินตนเองตามตัวชี้วัด (Self Assessment Report;SAR) ประจําปี 2558
รายงานผลการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ รายงานและวิ เ คราะห์ ผ ลการดํ า เนิ น งานของ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย ศูนย์เครื่องมือฯ ได้ทํา
การประเมินตนเองตามปัจจัยและตัวบ่งชี้ ดังตารางสรุป ดังนี้
ปัจจัย / ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน
กระบวนการพัฒนาแผน
ระบบบริหารความเสี่ยง
ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ
คุณภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มีการพัฒนาศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่องค์กรคุณภาพ
มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาธํารงรักษาบุคลากรให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ร้บบริการที่มีต่อการให้บริการศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การพั ฒ นาระบบและกลไกจัด การด้า นความปลอดภั ย อาชีว อนามัยและสิ่ง แวดล้ อ ม
ห้องปฏิบัติการ
ภาพรวม

ผลการ
ประเมิน
5
4
5
2
5
5
3
4
3
5
4
4
5
4.15

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทําการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยตามปัจจัย/ตัวบ่งชี้ โดย
ประเมินตนเองพร้อมทั้งข้อเสนอแนะถึงแนวทางการพัฒนาหน่วยงาน การเสริมจุดเด่นให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นโดยการ
นําระบบคุณภาพมาพัฒนาการดําเนินงาน อาทิ การจัดทํากิจกรรม 5ส การจัดการความรู้ การจัดทําระบบคุณภาพมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 : 2005 ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 18001 และระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม และทําการพัฒนาหน่วยงานในการที่จะกําจัดจุดด้อยให้หมดไป โดยได้จัดทําแผนอัตรากําลัง 5 ปี เพื่อรองรับ
การเพิ่ ม ขึ้ น ของนั ก ศึ ก ษา เครื่ อ งมื อ ฯลฯ รายละเอี ย ดปรากฏตามรายงานการประเมิ น ตนเองตามตั ว ชี้ วั ด
(Self Assessment Report;SAR) ประจําปี 2558
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กิจกรรมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรอบปี 2559
การเยี่ยมชมจากหน่วยงานต่างๆ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เจ้าหน้าที่องค์การสวนสัตว์ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
อาคารสัตว์ทดลอง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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วันที่ 16 มีนาคม 2559 คณาจารย์ และนักศึกษาโปรแกรมเทคนิคการสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอาคารสัตว์ทดลอง
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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วันที่ 7 เมษายน 2559 เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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วันที่ 14 มีนาคม 2559 คณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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กิจกรรมต่างๆ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดแสดง
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 20
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วันที่ 1 กันยายน 2559 ทําบุญศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี พ.ศ. 2559
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ผู้บริหารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่
แด่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และอดีตผู้บริหารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้อํานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
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ผู้อํานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามในบันทึกข้อตกลง
“โครงการเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 16 หน่วยงาน”
วันที่ 13 กันยายน 2559 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี

รับการตรวจประเมินการจัดทําระบบคุณภาพมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 2005 ประจําปี 2559
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สัมมนาประจําปี พ.ศ. 2559
“แนวทางการพัฒนาศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

วันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 ผู้บริหาร และบุคลากร ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้ารับการอบรมความเชิงปฏิบัติการ “ข้อกําหนดตามมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ”
ณ โรงแรม เดอะวินเทจ โฮเทล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
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วันที่ 24-25 กันยายน 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ
ณ ดิวารี ชาญวีร์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
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คณะผู้จัดทํารายงานประจําปี
ที่ปรึกษา :

ผู้อํานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาจารย์ ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์)

ประธาน :

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

บรรณาธิการ :

นายอาวุธ อินทรชื่น
นายสาทิพย์ จุไรรัตน์พร
นายประพล จาระตะคุ
นางสาวศรีสุดา แก้วคุ้มภัย
นางวัฒนี สุวรรณศร
นางสาวมณฑิรา วรรณกลาง

เอื้อเฟื้อข้อมูล :

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคม
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 1
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2
ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา

ออกแบบปก

นายอธิศ อัครปรีดี
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