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คํานํา 

 
 
 
 
 
 
 
 

                ปีการศึกษา 2559  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เ ทค โ น โ ล ยี  ( The Center for Scientific and Technological 
Equipment : CSTE ) แสดงเจตจํานงค์นําระบบมาตรฐานคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มาใช้ทั้งองค์กรเพ่ือ
สร้างวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันให้เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง และยั่งยืน
ในทุกปีการศึกษา ด้วยเหตุผลเพราะมทส. ต้องมีระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกันตามแนวนโยบาย “รวม
บริการ ประสานภารกิจ” (Centralized services, Coordinated 
missions) ซึ่งหมายถึงทุกส่วนงานที่ เ ก่ียวข้องกับกระบวนผลิต
บัณฑิตมิอาจดํารงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Self-contained) อย่างเป็น
เอกภาพแต่ต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันในการรักษาเสถียรภาพของ
ระบบมิ ให้ เสียสมดุล  ศูน ย์ เครื่ องมือฯ  เ ป็นส่วนงานหน่ึงใน
กระบวนการผลิตบัณฑิตมีหน้าที่จัดบริการห้องปฏิบัติการด้าน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบ “รวมศูนย์บริการ” ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพ่ือรองรับ
การเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ รวมทั้งให้การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ให้บริการวิชาชีพแก่หน่วยงาน
ต่างๆท้ังภาครัฐและเอกชน ศูนย์เครื่องมือฯ จึงตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะจัดการระบบการจัดบริการให้มี
คุณภาพตรงกับความต้องการและความคาดหวังของผู้ขอรับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย สอดคล้องกับกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องและ/หรือข้อกําหนดของมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
ISO/IEC 17025(มอก.17025) เป็นต้น เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ดีย่ิงขึ้นเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดอย่างต่อเน่ือง โดยพนักงานทุกระดับ
ในศูนย์เครื่องมือฯ มีส่วนร่วมเป็นหน่ึงเดียวกันในการปรับปรุงการจัดการระบบการจัดบริการอย่างต่อเน่ืองด้วย
ความรัก ความผูกพันต่อองค์กร พนักงานจึงมุ่งมั่นถือเป็นความรับผิดชอบที่ต้องนําระบบคุณภาพไปใช้ปฏิบัติใน
งานของตนอย่างมืออาชีพที่ดีตลอดเวลาเพื่อเอาชนะความคาดหวังของผู้ขอรับบริการและความเป็นเลิศทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยตามวิสัยทัศน์ 
 
                           ในโอกาสน้ี ศูนย์เครื่องมือฯ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องที่ได้ร่วมกันจัดทํารายงานฉบับ
น้ีจนสําเร็จด้วยดี 
 
 

(อาจารย์ ดร.สาโรช  รุจิรวรรธน์) 
ผู้อํานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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โครงร่างองค์กร ศูนย์เครือ่งมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

The Center of Scientific and Techological Equipment Organizational Profile 
 

1. ลักษณะองค์กร (Organization Description) 

ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร (Organization Environment) 

(1) การให้บริการ (Service Offerings) 

           ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศควท.) มีสถานะภาพเป็นหน่วยงานระดับศูนย์หน่วยงานหน่ึง
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) อันเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐบาลที่จัดต้ังขึ้นภายใต้
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ทั้งน้ี มทส. มีสถานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ ศูนย์เครื่องมือฯ บริหารงานภายใต้หลักการบริหารจัดการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ซึ่ง
เป็นหลักการบริหารจัดการเดียวกันกับ มทส. ซึ่งโดยบทบาทและภารกิจของศูนย์เครื่องมือฯ ในเบ้ืองต้นเมื่อก่อต้ัง 
มทส. น้ันคือเป็นห้องปฏิบัติการกลางที่ให้บริการการเรียนสอนในรายวิชาปฏิบัติการของหลักสูตรต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย แยกออกมาจากสํานักวิชาต่างๆ (หน่วยงานระดับคณะของ มทส.) และให้บริการวิเคราะห์ทดสอบเพ่ือ
สนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยต่างๆ ปัจจุบันน้ี ศูนย์เครื่องมือฯ มีการให้บริการใน 3 รูปแบบหลัก
จําแนกตามลักษณะการให้บริการและกลุ่มผู้รับบริการดังน้ี 

 1) ให้บริการการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการของหลักสูตรต่างๆ ของ มทส. (บริการการเรียน
การสอน) โดยศูนย์เครื่องมือฯ เป็นผู้ดูแลบริหารจัดการด้านพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ และบุคลากรสนับสนุนในการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ 

 2) ให้บริการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของคณาจารย์และนักวิจัยของ มทส. (บริการสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนา) โดยศูนย์เคร่ืองมือฯ เป็นผู้ดูแลบริหารจัดการด้านพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการวิจัย และเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ส่วนกลางในการวิเคราะห์และทดสอบต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการวิจัย 

 3) ให้บริการวิชาชีพในการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ (บริการวิชาชีพ) โดยศูนย์เครื่องมือฯ เป็น
ผู้ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ฝึกอบรม และอ่ืนๆ ที่ใช้เคร่ืองมือช้ันสูงและใช้เทคนิคจากวิชาชีพและความ
ชํานาญของบุคลากรในศูนย์เครื่องมือฯ แก่ผู้รับบริการทั้ง มทส. และหน่วยงานภายนอก อันได้แก่ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคราชการ สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือหน่วยงานอื่น โดยบริการวิชาชีพน้ีเป็นบริการที่คิดค่าบริการและสร้างรายได้
ให้แก่ศูนย์เครื่องมือฯ และนําส่ง มทส. ต่อไป 

 
 ซึ่งในปัจจุบันน้ี สามารถประมาณการสัดส่วนภาระการให้บริการจากทรัพยากรที่สนับสนุน (พ้ืนที่ 
งบประมาณ บุคลากร) สําหรับการให้บริการทั้ง 3 รูปแบบคือ บริการการเรียนการสอน 60% บริการสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนา 30% และบริการวิชาชีพ 10%  

 ในการให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการต่างๆ ของ มทส. น้ัน ปัจจุบันน้ีมีการ
ให้บริการห้องปฏิบัติการที่รองรับการจัดการเรียนการสอนของ มทส. ทั้งในระดับปริญญาตรี 39 หลักสูตร ปริญญา
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โท 37 หลักสูตร และปริญญาเอก 32 หลักสูตรใน 8 สํานักวิชา (สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สํานักวิชาแพทยศาสตร์ สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร์ และสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์) ซึ่งสามารถรองรับการผลิตบัณฑิตสูงสุด (คิดจาก
นักศึกษาแรกเข้า) เป็นจํานวนได้ไม่น้อยกว่า 4,800 คนต่อปี หรือรองรับนักศึกษาผู้ใช้บริการได้ไม่น้อยกว่า 20,000 
คนต่อปี มีห้องปฏิบัติการที่สนับสนุนการเรียนการสอนกว่า  300  ห้อง (85,800 ตารางเมตร) และเครื่องมือ
ปฏิบัติการกว่า 20,000 รายการ    ทั้งน้ีจํานวนนักศึกษาของ มทส. (ที่เป็นผู้รับบริการการเรียนการสอนของศูนย์
เครื่องมือ) ในแต่ละปีน้ันมีความแปรผัน    ที่มีแนวโน้มคล้ายคลึงกับมหาวิทยาลัยช้ันนําอ่ืนของประเทศ น่ันคือแปร
ผันตาม 1) ลักษณะช่วงอายุของประชากรในประเทศ  ที่ช่วงอายุของประชากรที่อยู่ในวัยศึกษามีแนวโน้มที่จะลดลง 
ที่อาจส่งผลให้มีแนวโน้มที่มหาวิทยาลัยต่างๆ จะมีผู้เข้าศึกษาน้อยลง 2) ช่ือเสียง และการเป็นที่ยอมรับของ
มหาวิทยาลัย ที่หากมหาวิทยาลัยมีช่ือเสียง ถูกจัดลําดับสูง เป็นที่ยอมรับของสังคมและผู้ใช้บัณฑิต ก็มีแนวโน้มที่มีผู้
เข้าศึกษามากขึ้น (ตารางที่ P1.1) 

 
ตารางที่ P1.1 แสดงจํานวนนักศึกษาของ มทส. ระหว่างปีการศึกษา 2555-2559 

ปีการศึกษา จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
(คน) 

จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  
(คน) 

2555 10,877 1,511 
2556 10,571 1,805 
2557 11,576 1,441 
2558 15,061 1,604 
2559 15,514 1,612 

หมายเหตุ เป็นจํานวนนักศึกษาเมื่อเริ่มปีการศึกษา 

ในการให้บริการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาน้ัน ปัจจุบันน้ีมีการให้บริการห้องปฏิบัติการท่ีรองรับการวิจัย
และพัฒนาของคณาจารย์และนักวิจัยของ มทส. กว่า 130 ห้อง (3,000 ตารางเมตร) ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง
บริการห้องปฏิบัติการได้ 24 ชม. โดยศูนย์เครื่องมือฯ ให้บริการในการบริหารจัดการพ้ืนที่ อํานวยความสะดวกด้าน
ระบบสาธารณูปโภค สถาพแวดล้อม และความปลอดภัย โดยที่คณาจารย์และนักวิจัย เป็นผู้จัดหาและดูแลอุปกรณ์ 
ชุดทดลอง หรืออุปกรณ์ต้นแบบในการทําวิจัย 

และในการให้บริการวิชาชีพน้ัน ปัจจุบันมีการให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้ง มทส. เองและหน่วยงาน
ภายนอกที่หลากหลาย ทั้งน้ีผู้ขอรับบริการใน มทส. เองน้ันโดยหลักแล้วเป็นการรับบริการวิเคราะห์และทดสอบ
สําหรับการสนุนงานวิจัยและพัฒนาของคณาจารย์และนักวิจัยต่างๆ ส่วนผู้ขอรับบริการภายนอก มทส. น้ันมีบริการ
หลากหลาย อาทิเช่น การวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างต่างๆ การสอบเทียบเคร่ืองมือปฏิบัติการ การให้บริการการ
เรียนการสอนและใช้ห้องปฏิบัติการแก่หน่วยงานภายนอก โดยมีแนวโน้มที่ศูนย์เครื่องมือฯ จะมีรายได้จากการ
ให้บริการในส่วนน้ีสูงขึ้นเน่ืองจากมีความต้องการรับบริการมากขึ้นและศูนย์เครื่องมือฯ ก็มีการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการรองรับการให้บริการมากขึ้นด้วย (ตารางที่ P1.2) 
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ตารางที่ P1.2 แสดงมูลค่าการให้บริการวิชาชีพระหว่างปีงบประมาณ 2555-2559 

ปีงบประมาณ การให้บริการภายใน มทส. การให้บริการภายนอก มทส. รวมรายได ้
มูลค่าที่ให้บรกิาร รายได้ มูลค่าที่ให้บรกิาร รายได้  

2555 6,964,599.75 2,316,796.50 3,803,015.50 3,478,538.50 5,795,335.00 
2556 6,734,183.50 2,083,862.00 4,784,539.00 453,4497.50 6,618,359.50 
2557 8,805,376.50 2,780,124.25 5,486,353.00 4,998,197.50 7,778,321.75 
2558 13,454,892.75 4,081,267.00 8,177,170.00 7,421,987.50 11,503,254.50 
2559 15,568,272.25 5,039,302.75 10,529,986.25 9,514,466.25 14,553,769.00 

 (2) พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และสมรรถนะหลักขององค์กร (Mission, Vision, Value, and Core 
Competencies)  
          เมื่อปี 2558 ได้มีการระดมความเห็นของพนักงานและผู้บริการศูนย์เครื่องมือฯ กําหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ 
ค่านิยม และสมรรถนะหลักขององค์กรดังน้ี 
พันธกิจ (Mission)  

“เป็นหน่วยงานส่งเสริมวิชาการอันเก่ียวข้องกับห้องปฏิบัติการเพ่ือรองรับด้านการสอนปฏิบัติการ การวิจัยของ
คณาจารย์ การพัฒนาและผลิตอุปกรณ์ต้นแบบ และบริการวิชาชีพ ที่จําเป็นต่อการดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี” 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรผู้นําของประเทศ ด้านห้องปฏิบัติการแบบรวม
ศูนย์ ระดับมหาวิทยาลัย” 

ค่านิยม (Value)  

Integrity  ความมีจริยธรรม 

Quality  คุณภาพ 

Inclusivity  เป็นหนึ่งเดียว 

ซึ่งค่านิยมหลัก IQI  น้ัน ได้กําหนดตามพฤติกรรมองค์กรของพนักงานในศูนย์เคร่ืองมือฯ ที่สร้างสมมาอย่าง
ยาวนานสําหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกับเป็นจริยวัตรหรือ
วัฒนธรรมขององค์กรของ มทส. “ซื่อตรง สุภาพ สะอาด ประหยัด” ที่มีคุณค่าต่อองค์กรทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
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สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competencies)  

“องค์ความรู้การจัดการทรัพยากรแบบรวมศูนย์ และการให้บริการห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์หลากสาขาแบบ
บูรณาการที่เป็นที่ยอมรับในประเทศ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมวิชาการที่ดี และส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานคุณภาพของชาติ” 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (Workfore Profile) 

ศูนย์เครื่องมือฯ มีบุคลากรที่มีความสําคัญย่ิงในการส่งเสริมองค์กรสู่ความสําเร็จจํานวน 165 คน สังกัดอยู่
ตามฝ่ายต่างๆ 9 ฝ่ายด้วยกัน โดยพนักงานเป็นชาย 92 คน หญิง 73 คน โดยสามารถจําแนกบุคลากรออกเป็น 3 
ระดับ ได้แก่ ระดับผู้บริหาร 5 คน (3 %) ระดับหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้างาน 46 คน (28 %)  และระดับปฏิบัติการ 
114 คน (69 %) บุคลากรร้อยละ 83 จบปริญญาตรีขึ้นไป มีอายุเฉลี่ยประมาณ 46 ปี และมีอายุงานเฉล่ียประมาณ 
20 ปี (ตารางที่ P1.3)  

ศูนย์เครื่องมือฯ มีการประเมินความพอเพียงและความต้องการด้านบุคลากรเป็นระยะตามพันธกิจและการ
ขยายขีดคามสามารถในการให้บริการ (เช่นการเปิดหลักสูตรใหม่) โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของศูนย์
เครื่องมือฯ น้ัน ดําเนินการผ่านส่วนการเจ้าหน้าที่ของ มทส. และ มทส.เป็นผู้จ่ายค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน 
สวัสดิการ และการจัดการด้านบริหารงานบุคคล ภายใต้หลักการ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” 

ตารางที่ P1.3 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

 บริหาร  
(คน) 

หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน 
 (คน) 

ปฏิบัติการ  
(คน) 

รวม 
(คน) 

คุณวุฒิการศึกษา     
     ปริญญาเอก 3 3 2 8 
     ปริญญาโท 2 25 10 37 
     ปริญญาตรี - 18 74 92 
     ตํ่ากว่าปริญญาตรี - - 28 28 
     รวม 5 46 114 165 
พื้นฐานวิชาชีพ     
     วิทยาศาสตร์/พนักงานวิทย์ 1 20 34 55 
     วิศวกรรมศาสตร์/ผู้สอน 3 17 5 25 
     จ.เทคนิค/ช่าง/เทคนิค/พนง.วิทย์ - 3 36 39 
     จ.บริหารธุรกิจ/ธุรการ - 5 11 16 
     คอมพิวเตอร์ - - - - 
     สัตวแพทยศาสตร์ 1 - 1 2 
     เทคโนโลยีทางการศึกษา - 1 1 2 
     สารสนเทศภูมิศาสตร์ - - 2 2 
     สถาปัตยกรรมศาสตร ์ - - - - 
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 บริหาร  
(คน) 

หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน 
 (คน) 

ปฏิบัติการ  
(คน) 

รวม 
(คน) 

     เทคนิคทันตกรรม/เทคนิคการแพทย์ - - 3 3 
     ความปลอดภัยวิชาชีพ - - 1 1 
     พนักงานห้องทดลอง - - 20 20 
เพศ     
     ชาย 5 24 63 92 
     หญิง - 22 51 73 
อายุและอายุงาน     
     อายุเฉลี่ย 49 46 43 - 
     อายุงานเฉล่ีย 21 21 16 - 

 

ปัจจัยขับเคลื่อนสําคัญที่ทําให้บุคลากรมุ่งมั่นในการทํางานเพ่ือบรรลุพันธกิจ และวิสัยทัศน์ของศูนย์
เครื่องมือฯ ได้แก่ความมั่นคงในหน้าที่การงาน ผลตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับ ความภาคภูมิใจในหน้าที่การงาน 
สภาพแวดล้อมที่ทําให้การทํางานมีความสุข และการช่วยพัฒนาและยกระดับ มทส. ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  พ.ศ. 2533  ระบุว่ากิจการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารีไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  จึงไม่มีการ
จัดต้ังสหภาพแรงงานเพ่ือเจรจาสิทธิประโยชน์กับ มทส. แต่ มทส. ได้จัดให้มีผลตอบแทนและระบบสวัสดิการด้าน
สุขภาพ ความปลอดภัย และผลประโยชน์เก้ือกูลให้กับพนักงานอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้  

 

(4) สินทรัพย์ (Assets) 

 ศูนย์เครื่องมือฯ เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรแม่คือ มทส. รวมถึงที่ต้ังของศูนย์เครื่องมือฯ ก็อยู่ใน
บริเวณพ้ืนที่ของ มทส. (เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง นครราชสีมา 30000) ดังน้ัน 
อาคาร สินทรัพย์ และทรัพยากรต่างๆ จึงถือเป็นของ มทส. แต่อย่างไรก็ตามมีอาคาร สินทรัพย์และทรัพยากรที่
สําคัญที่ มทส. มอบหมายให้อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของศูนย์เครื่องมือฯ โดยตรง ได้แก่  

1) อาคารสํานักงานของศูนย์เครื่องมือฯ อาคารท่ีเป็นที่ต้ังของห้องปฏิบัติการ และอาคารสนับสนุนต่างๆ ที่
มีที่ ต้ังกระจายอยู่ในตําแหน่งต่างๆ ภายใน มทส. รวมท้ังสิ้น 17 อาคาร มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 
180,000 ตารางเมตร โดยจําแนกเป็นพ้ืนที่สําหรับห้องปฏิบัติการสําหรับการเรียนการสอนประมาณ 300 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการเพ่ือการวิจัยและพัฒนา และเคร่ืองมือส่วนกลางประมาณ 160 ห้อง และห้องสํานักงาน ประชุม และ
สนับสนุนอ่ืนๆ อีกจํานวนหน่ีง อาคารเหล่าน้ีได้รับการจัดหาและก่อสร้างโดยใช้งบประมาณของ มทส. (ที่ได้รับการ
จัดการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของ มทส.) และในแต่ละปี มทส. ก็ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
การซ่อมแซมและปรับปรุงห้องปฏิบัติการเท่าที่จําเป็น 
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2) เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ปฏิบัติการ อุปกรณ์ทดลอง และอ่ืนๆ โดยมีเครื่องมือเหล่าน้ีกว่า 
20,000 รายการ สําหรับใช้ประโยชน์เพ่ือการเรียนการสอนปฏิบัติการของ มทส. การวิเคราะห์และทดสอบ และการ
บริการวิชาชีพ โดยมีเครื่องมือช้ันสูง (มีการทํางานสลับซ้อน มีราคาแพง สามารถวิเคราะห์ทดสอบงานวิจัยช้ันสูงได้) 
อาทิเช่น SEM TEM AAS GC UV–VIS–NIR HPLC FT-IR FT-NMR XRD SCD XRF ICP-MS  ซึ่งเคร่ืองมือเหล่าน้ี
บางเคร่ืองใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดหามากกว่า 40 ล้านบาท  โดยเคร่ืองมือที่อยู่ภายใต้ความดูแลของศูนย์
เครื่องมือฯ น้ันโดยส่วนมากได้รับการจัดซื้อและจัดหามาโดยใช้งบประมาณแผ่นดินต้ังแต่การจัดต้ัง มทส. และเริ่มจัด
ให้มีการเรียนการสอน ทั้งน้ีแต่ละปีก็ยังมีการจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือทดแทนเครื่องมือเก่าที่ชํารุดและหมดอายุ และจัดหา
เครื่องมือใหม่เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการต่างๆ (ตารางที่ P1.4) 

ตารางที่ P1.4 การได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณในการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 

(ล้านบาท) 

งบประมาณในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 

(ล้านบาท) 

2555 699.29 38.90 

2556 5.00 25.00 

2557 19.33 35.00 

2558 145.74 252.00 

2559 287.24 29.79 

2560 170.64 104.65 

 
 (5) กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ฯ  

ศูนย์เครื่องมือฯ ดําเนินการภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับที่สําคัญในด้านต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
ระบบบริหารงาน กฎหมาย ระเบียบข้อบงัคับ ฯ 

1. ระบบการเงินและทรัพย์สิน - พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 
- พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
- ระเบียบ มทส. ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
- ระเบียบ มทส. ว่าด้วยการพัสดุ 
- ระเบียบ มทส. ว่าด้วยงานสารบรรณ 
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี  
  พ.ศ. 2555 - 2564  
- ประกาศ มทส. เรื่อง อัตราค่าบริการของศูนย์เครื่องมือฯ ฉบับต่างๆ 
- ประกาศ เทคโนธานี เรื่อง กําหนดรหัสรายการทดสอบ 
- ระเบียบ มทส. ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนพนักงานและการให้พนักงานได้รับ 
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ระบบบริหารงาน กฎหมาย ระเบียบข้อบงัคับ ฯ   
  เงินเดือน พ.ศ. 2536 
- แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี  

  พ.ศ. 2555 - 2564 

2. ระบบบริหารงานบุคคล - ข้อบังคับ มทส. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 
- ข้อบังคับ มทส. ว่าด้วยคณะกรรมการประจําศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี พ.ศ. 2536 
- ข้อบังคับ มทส. ว่าด้วยคณะกรรมการประจําศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 
- ข้อบังคับ มทส. ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของ มทส. พ.ศ. 2545 
- ระเบียบ มทส. ว่าด้วยการจ่ายเงินชดเชย พ.ศ. 2547 
- ระเบียบ มทส. ว่าด้วยกองทุนเงินทดแทนและสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี พ.ศ. 2554 
- ข้อบังคับกองทุนสํารองเล้ียงชีพ มทส. 
- หลักเกณฑ์การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ สําหรับพนักงานและลูกจ้าง มทส. 
- ระเบียบ มทส. ว่าด้วยสวัสดิการการศึกษาบุตรของพนักงาน พ.ศ. 2535 
- ระเบียบ มทส. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2536 

3. ระบบงานวิชาการ - ประกาศ มทส. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาและผลิต
อุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ต้นแบบเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
- พ.ร.บ. สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 

4. ระบบการบริหารและการ
จัดการทั่วไป 

- พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 
- มาตรฐาน ISO/IEC 17025 
- พ.ร.บ. การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
- นโยบายว่าด้วยมาตรการประหยัดการอนุรักษ์การใช้พลังงาน มหาวิทยาลัย 
  เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2555 
- นโยบายการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2554 

 
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร (Organizational Relationships) 

(1) โครงสร้างองค์กร (Organization Structure) 

องค์กรแม่ของศูนย์เคร่ืองมือฯ คือ มทส. ซึ่งโครงสร้างองค์กรของ มทส. ยึดหลักการกระจายความ
รับผิดชอบในการกํากับดูแล  ซึ่งองค์กรที่กํากับดูแล มทส. ในภาพรวมประกอบด้วยองค์กรสําคัญ 2 องค์กร ได้แก่ 1) 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สภามหาวิทยาลัย) เป็นองค์กรสูงสุดทําหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไป มีหน่วย
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ตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัย 2) สภาวิชาการ  
เป็นองค์กรรองทําหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทางวิชาการ  ทําหน้าที่ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการบริหารงานของ มทส. ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง มทส. มีลักษณะงานที่สําคัญ 6 
ด้าน คือ 1) งานบริหารและธุรการ  2) งานสอน  3) งานวิจัยและพัฒนา  4) งานบริการวิชาการ  5) งานปรับแปลง 
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และ 6) งานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กร 
แบ่งเป็น 1) โครงสร้างการบริหาร จัดให้มีส่วนงานบริหาร ได้แก่ สํานักงานอธิการบดี  มีภารกิจหลักประสานนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยฯ ทุกๆ ด้านรวมท้ังภารกิจในด้านการบริหารและธุรการโดยประสานงานบริหารในส่วนสํานักวิชา 
ศูนย์ สถาบัน และหน่วยงานวิสาหกิจ  ในการกํากับดูแลน้ันยึดหลักรวมบริการประสานภารกิจ  และหลักถ่ายโอน
งานและร่วมทุนกับภาคเอกชน 2) โครงสร้างทางวิชาการ มีการจัดในลักษณะแนวราบ  (Flat Organization) โดยให้
มีส่วนงานวิชาการ ได้แก่ สํานักวิชา สาขาวิชา และสถานวิจัย มีภารกิจหลักด้านการสอนและวิจัย และส่วนงาน
ส่งเสริมวิชาการ ได้แก่ สถาบัน มีภารกิจหลักด้านการดําเนินการและประสานกิจกรรมวิจัยและพัฒนาฯ หน่วยงาน
วิสาหกิจ มีภารกิจดําเนินงานเชิงธุรกิจ ศูนย์ มีภารกิจหลักด้านการบริการสนับสนุนงานด้านวิชาการการจัดการเรียน
การสอนแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก มทส. (รูปที่ P1-1)  

โครงสร้างองค์กรของศูนย์เครื่องมือฯ อยู่ในส่วนโครงสร้างทางวิชาการในส่วนงานส่งเสริมวิชาการ แบ่งส่วน
งานออกเป็น 9 ฝ่าย ได้แก่ 1) ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 1 2) ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2 3) ฝ่าย
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร 4) ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคม 5) ฝ่ายห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 6) ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 7) ฝ่ายพัฒนาเคร่ืองมือและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 8) ฝ่าย
สนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา และ 9) ฝ่ายบริหารทั่วไป โดยมีคณะกรรมการประจําศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอํานาจหน้าที่ กําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานของศูนย์เครื่องมือฯ 
ให้สอดคล้องกับนโยบายของ มทส. เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดประสงค์ภารกิจ ทั้งน้ี 
โครงสร้างการบริหารองค์กรของ ศูนย์เครื่องมือฯ เป็นดังแสดงในรูปที่ P1-2  

ทั้งน้ี ศูนย์เครื่องมือฯ มีผู้บริหารทั้งหมด 5 คน โดยเป็นผู้บริหารที่ได้รับการแต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการท่ีสังกัดสํานักวิชาต่างๆ จํานวน 3 คน ได้แก่ ผู้อํานวยการศูนย์เครื่องมือฯ และรองผู้อํานวยการศูนย์
เครื่องมือฯ อีก 2 คน (สายงานวิศวกรรมศาสตร์ และสายงานวิทยาศาสตร์) โดยผู้บริหารทั้ง 3 คนน้ีจะดํารงตําแหน่ง
วาระละ 4 ปี  และเป็นผู้บริหารที่ได้รับคัดเลือกจากพนักงานประจําของ มทส. ในสังกัดของศูนย์เครื่องมือฯ จํานวน 
2 คน ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และสนับสนุน  และหัวหน้ากลุ่มงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขึ้น
ตรงต่อการกํากับดูแลโดยรองผู้อํานวยการศูนย์เครื่องมือฯ ทั้ง 2 คน  
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(2) ลูกค้าและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย (Customers and Stakeholders) 

1) ลูกค้าภายใน มทส. ได้แก่ลูกค้าที่สังกัดภายใต้องค์กรแม่เดียวกันคือ มทส. 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี  

- บริการการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการเป็นหลัก 

- บริการใช้เครื่องมือและสถานที่ทําโครงงานและทําวิจัย 

ความต้องการและความความคาดหวังที่สําคัญของลูกค้ากลุ่มน้ีได้แก่ 

 - ความทันสมัยและความพร้อมของเคร่ืองมือ 

 - พนักงานมีความรู้ความสามารถในปฏิบัติการ 

 - พนักงานมีจิตใจให้บรกิาร 

 - พนักงานและองค์กรมีการสื่อสารที่ดี 

 - ห้องปฏิบัติการและสถานที่มีความเรียบร้อย ปลอดภัย 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 - บริการใช้เครื่องมือและสถานที่ทํางานวิจัยเป็นหลัก 

 - บริการการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ 

 - บริการวิเคราะห์/ทดสอบ/สอบเทียบ/ฝึกอบรม 

ความต้องการและความความคาดหวังที่สําคัญของลูกค้ากลุ่มน้ีได้แก่ 

 - ความทันสมัยและความพร้อมของเคร่ืองมือ 

 - พนักงานมีความรู้ความสามารถในปฏิบัติการ 

 - พนักงานมีจติใจให้บริการ 

 - พนักงานและองค์กรมีการสื่อสารที่ดี 

 - ห้องปฏิบัติการและสถานที่มีความเรียบร้อย ปลอดภัย 

คณาจารย์/นักวิจัย 

 - บริการการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ 

 - บริการใช้เครื่องมือและสถานที่ทําวิจัย 

 - บริการวิเคราะห์/ทดสอบ/สอบเทียบ/ฝึกอบรม 
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ความต้องการและความความคาดหวังที่สําคัญของลูกค้ากลุ่มน้ีได้แก่ 

 - ความทันสมัยและความพร้อมของเคร่ืองมือ 

 - ความหลากหลายในการให้บริการ 

 - พนักงานมีความรู้ความสามารถในปฏิบัติการและน่าเช่ือถืออ 

 - พนักงานมีจิตใจให้บริการ 

 - มีการให้บริการอย่างเป็นระบบ 

หน่วยงานภายในอ่ืน 

 - บริการการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ 

 - บริการใช้เครื่องมือและสถานที่ทําวิจัย 

 - บริการวิเคราะห์/ทดสอบ/สอบเทียบ/ฝึกอบรม 
ความต้องการและความความคาดหวังที่สําคัญของลูกค้ากลุ่มน้ีได้แก่ 
 - ความทันสมัยและความพร้อมของเคร่ืองมือ 
 - ความหลากหลายในการให้บริการ 
 - พนักงานมีความรู้ความสามารถในปฏิบัติการและน่าเช่ือถือ 
 - พนักงานมีจิตใจให้บริการ 
2) ลูกค้าภายนอก มทส. ได้แก่ลูกค้าที่ไม่ได้สังกัดภายใต้องค์กรแม่เดียวกันคือ มทส. 
มีการให้บริการลูกค้าภายนอกที่หลากหลาย 
 บริการวิเคราะห์/ทดสอบ/สอบเทียบ 
 บริการห้องปฏิบัติการสําหรับการฝึกอบรม/การทดสอบ 
ความต้องการและความความคาดหวังที่สําคัญของลูกค้ากลุ่มน้ีได้แก่ 
 - พนักงานมีความรู้ความสามารถในปฏิบัติการและน่าเช่ือถืออ 

- ความทันสมัยและความพร้อมของเคร่ืองมือ 
 - ความหลากหลายในการให้บริการ 
 - พนักงานมีจิตใจให้บริการ 
 - มีอัตราค่าบริการที่เหมาะสม 
3) ผู้มีส่วนได้เสียสําคัญ 
องค์กรแม่ (มทส.) และหน่วยงานอ่ืนในสังกัดขององค์กรแม่ 
 - มีภาพลักษณ์ที่ดี 
 - มีรายได้ 
 - ลดรายจ่าย 
 - เสริมศักยภาพด้านการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต 
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 - เสริมศักยภาพด้านการทําวิจัย 

 - เสริมศักยภาพด้านการบริการวิชาการ 

(3) ผู้ส่งมอบและพันธมิตร (Suppliers and Partners) 

1) ผู้ส่งมอบ 

ตัวแทนจําหน่ายเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี ผู้รับเหมางาน 

 กลุ่มผู้ส่งมอบน้ีมีบทบาทในด้านการจัดหาเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ์ที่มีความสามารถสูง ให้บริการได้
หลากหลาย มีบทบาทในการจัดหาสารเคมีที่มีคุณภาพดี และผู้รับเหมางานในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการมีบทความ
ในการปรับปรุงห้องปฏิบัติให้เหมาะกับประโยชน์ใช้งาน ใช้งานได้นานทนทาน นอกจากน้ันกลุ่มผู้ส่งมอบน้ียังมี
บทบาทในการช่วยประหยัดงบประมาณของศูนย์เครื่องมือฯ ในการจัดซื้อจัดหารเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี 
หรืองานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ทั้งน้ีการจัดหา/จัดซื้อโดยส่วนมากดําเนินการผ่านทางส่วนพัสดุของ มทส. ตาม
หลักการ”รวมบริการ ประสานภารกิจ” ที่ มทส. ให้มีหน่วยงานกลางในการจัดซื้อ/จัดหาเพียงหน่วยงานเดียว 

ผู้ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือ 

 กลุ่มผู้ส่งมอบน้ีมีบทบาทในการสอบเทียบเคร่ืองมือและอุปกรณ์สําหรับการวิเคราะห์ ทดสอบ ปฏิบัติการ
หลายรายงาน คุณภาพของการสอบเทียบของผู้ให้บริการเหล่าน้ีจะส่งผลถึงความน่าเช่ือของการให้บริการของศูนย์
เครื่องมือฯ 

ผู้ให้บริการจัดซ้ือ/จัดหา 

 กลุ่มผู้ส่งมอบน้ีมีบทบาทในการจัดซื้อ/จัดหา และดูแลด้านการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ อันมีหน่วยงาน
ภายใน มทส. ที่สําคัญ 2 หน่วย ได้แก่ ส่วนพัสดุ ที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อ/จัดหาเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ์ รวมถึง
จัดหาผู้รับเหมางานในการปรับปรุงอาคารและสถานท่ีสําหรับศูนย์เครื่องมือฯ และส่วนอาคารและสถานท่ี ที่มีหน้าที่
ในการออกแบบอาคาร ออกแบบการปรับปรุงอาคารและสถานที่ และควบคุมงานรับเหมาก่อสร้างหรือการปรับปรุง
อาคารและสถานที่ของศูนย์เครื่องมือฯ  

2) พันธมิตร  

2.1) พันธมิตรภายใน มทส. 

 เทคโนธานี โดยมีการดําเนินงานร่วมกันผ่าน”หน่วยบริการห้องปฏิบัติการ” (Laboratory Service Unit : 
LSU)  โดยที่ LSU ของเทคโนธานีมีหน้าที่ในการรับบริการจากลูกค้า ขยายฐานลูกค้า ดูแลด้านการประชาสัมพันธ์
การให้บริการของศูนย์เครื่องมือฯ จัดเก็บค่าบริการ และจัดหาพนักงานช่ัวคราวเพ่ือปฏิบัติงานในศูนย์เครื่องมือฯ ใน
การเสริมขีดความสามารถในการให้บริการ ทั้งน้ี LSU มีส่วนแบ่งรายได้จากศูนย์เครื่องมือฯ 

 สํานักวิชาต่างฯ โดยมีความร่วมมือในการแสวงหาลูกค้าด้วยกัน ศูนย์เครื่องมือฯ ให้บริการตามศักยภาพ
ของการให้บริการของศูนย์เคร่ืองมือฯ ในขณะเดียวกันสํานักวิชาต่างๆ ให้บริการด้านความเช่ียวชาญเฉพาะด้านและ
ด้านวิชาการผ่านทางคณาจารย์/นักวิจัย 
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 โรงพยาบาล มทส. โดยมีความร่วมมือในการพัฒนาระบบงานสอบเทียบ การพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบ และ
การซ่อมบํารุงอุปกรณ์ 

2.2) พันธิมตรภายนอก มทส. 

 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของทางราชการ โดยมีการดําเนินงานร่วมกันในด้านการวิเคราะห์และทดสอบ 
และการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ หน่วยงานที่มีความร่วมมือ อาทิเช่น สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กรม
วิทยาศาสตร์บริการ และห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่ง 

 หัองปฏิบัติการวิเคราะห์ของเอกชน โดยมีการดําเนินงานร่วมกันในด้านการวิเคราะห์และทดสอบ และการ
แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ 

 

 ในการทํางานร่วมกันและประสานกันร่วมกันกับผู้ส่งมอบและพันธมิตรเหล่าน้ี ศูนย์เครื่องมือฯ ได้กําหมดให้
มีคณะทํางานหรือผู้ประสานงานในงานที่เก่ียวข้อง ได้สื่อสารกับผู้ส่งมอบและพันธมิตรเหล่าน้ี มีการประชุมหารือ
ความร่วมมือเป็นระยะ และในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับผู้ส่งมอบและพันธมิตร ทําให้พนักงานของศูนย์
เครื่องมือฯ มีมุมมองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งอาจจะนํามาซึ่งการสร้างนวัตกรรมของศูนย์
เครื่องมือเอง  

 ที่ผ่านมา ศูนย์เครื่องมือฯ ได้จัดซื้อ/จัดหา/จัดจ้าง ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของราชการ เป็นข้อกําหนด
ที่สําคัญของห่วงโซ่อุปทาน 
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2. สถานการณ์ขององค์กร (Organizational Situation) 

ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment) 

(1) ลําดับในการแข่งขัน (Competitive Position) 

เน่ืองจากลักษณะการให้บริการของศูนย์เคร่ืองมือฯ เป็นการให้บริการที่เฉพาะเจาะจงและเป็นเอกลักษณ์ 
ในประเทศไทยมีเพียงองค์กรที่มีรูปแบบการให้บริการในลักษณะเดียวกันกับศูนย์เครื่องมือฯ เพียง 2 แห่ง คือศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ผ่านมาศูนย์เครื่องมือฯ ยังไม่เคยเปรียบเทียบขีดความสามารถในการให้บริการหรือลําดับ
การแข่งขันกับองค์กรทั้ง 2 น้ี 

อย่างไรก็ตาม ศูนย์เครื่องมือฯ มีนโยบายที่จะมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับผู้ให้บริการ
ห้องปฏิบัติการ บริการทดสอบและสอบเทียบ หรือหน่วยงานอ่ืนที่มีบริการในลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยแหล่งข้อมูล
สําหรับการเปรียบเทียบที่สําคัญแหล่งหน่ีงคือ กลุ่มเครือข่ายศูนย์เครื่องมือแห่งประเทศไทย (Thai Scientific 
Equipment Network : TSEN) ที่เป็นกลุ่มเครือข่ายของห้องปฏิบัติการที่ให้บริการวิเคราะห์ช้ันสูงของมหาวิทยาลัย
ต่างๆ และหน่วยงานอ่ืนในประเทศ โดย โดยคาดว่าจะสามารถเร่ิมเปรียบเทียบลําดับในการแข่งขันนับจากปี พ.ศ. 
2560 โดยจะทําการเปรียบเทียบผลลัพธ์ใน 6 มิติ โดยมีตัวอย่างดังน้ี 

ผลลัพธ์ด้านบริการ 

- ข้อมูลจําเพาะของบริการเทียบกับคู่แข่ง 

- ความสามารถในการจัดหาทรัพยากร 

ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 

- ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการ 

- ความพึงพอใจของลูกค้าเทียบคู่แข่ง 

ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด 

- มูลค่าการให้บริการ 

- การให้บริการลูกค้าใหม่เทียบกับเป้าหมาย 

ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 

- ความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน 

- ผลสํารวจค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

- การเพ่ิมพูนและพัฒนาความรู้ของบุคลากร 

- อัตราการลาออก 
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ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ 

- จํานวนคร้ังที่เกิดอุบัติการณ์ 

- อัตราการใช้ประโยชน์ห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม 

- อัตราการซ่อมเครื่องมือ 

ผลลัพธ์ด้านการนําองค์กร 

- ผลลัพธ์ของการบรรลุกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการ 

- รายงานด้านการเงิน ความเสี่ยง คําแนะนําผู้ตรวจประเมิน 

- จํานวนข้อร้องเรียน 

(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Change) 

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่มีผลต่อสถานการณ์ในการแข่งขันขององค์กรและการสร้างนวัตกรรมขององค์กร 

 - นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาและการวิจัยของประเทศ 

 - ช่ือเสียงขององค์กรแม่ ซึ่งถ้า มทส. มีขื่อเสียง ก็จะมีลูกค้ามารับบริการของศูนย์เครื่องมือมากขึ้น  

 - จํานวนนักศึกษาที่เข้าเรียนในองค์กรแม่ ซี่งจะส่งผลถึงการจัดสรรทรัพยากรให้แก่ศูนย์เครื่องมือฯ 

ปัจจัยหลักในการท่ีศูนย์เครื่องมือฯ จะมีลําดับการแข่งขันที่ดีได้แก่ 

- ให้บริการห้องปฏิบัติการได้อย่างต่อเน่ืองด้วยคุณภาพ และปริมาณที่สอดคล้อง หรือดีกว่าข้อตกลงกับ
ลูกค้า 

- สามารถบริการการใช้ห้องปฏิบัติการ 24 ชม. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

- มีงบประมาณสนับสนุนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ืองทุกปี 

- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความชํานาญ และมีความผูกพันกับองค์กร 

- ควบคุมกระบวนการจัดการห้องปฏิบัติการ ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด และกระทบสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

- มรีะบบบริหารแบบ “รวมบริการประสานภารกิจ”เป็นที่ยอมรับของสังคม 

- ห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2005 

(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Competitive Data) 

เว็บไซต์ของคู่แข่ง รายงานประจําปีของคู่แข่ง รายงานการประชุมของเครือข่ายศูนย์เครื่องมือแห่งประเทศ
ไทย แบบสอบถามจากลูกค้า 
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ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context) 

ความท้าทายเชิงกลยุทธที่สําคัญ 

- เพ่ิมระดับความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการที่มีต่อศูนย์เครื่องมือฯ 

- จํานวนนักศึกษาลดลง แนวโน้มงบประมาณลดลง 

- การเปิดหลักสูตรใหม่ที่มีต้นทุนของรายวิชาปฏิบัติการสูง ทําให้ค่าใช้จ่ายดําเนินงานสูงขึ้น 

- สามารถจัดบริการห้องปฏิบัติการ ให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก 

- เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดบริการห้องปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสดุ 

- เพ่ิมรายได้และผลประกอบการบริการวิชาชีพภายใต้ข้อจํากัดทางด้านอัตรากําลัง 

- พัฒนาระบบ MIS/LIMS เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารงานและการให้บริการ 

- ขยายผล TPM ทั่วทั้งองค์กรเพ่ือการบํารุงรักษาที่เป็นเลิศ 

- สร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้ในองค์กร 

 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธที่สําคัญ 

- ศูนย์เครื่องมือฯ เป็นส่วนหน่ีงขององค์กรแม่ (มทส.) ที่เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีรูปแบบการ 
บริหารที่คล่องตัว 

- องค์การเป็นห้องปฏิบัติการแบบรวมศูนย์ สามารถจัดการใช้ประโยชน์ได้สูงสุด มีความคล่องตัวสูง 

- มีเครื่องมือวิเคราะห์ช้ันสูงจํานวนมาก หลากหลาย และทันสมัยเป็นที่ยอมรับในการจัดบริการ 

- มีความร่วมมือกับ LSU ในการให้บริการกับลูกค้า 

- ภาพลักษณ์ของศูนย์เครื่องมือฯ ที่ใส่ใจด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

- พนักงานของศูนย์เครื่องมือฯ มีความรู้ ความชํานาญในการปฏิบัติงาน 

- พนักงานมีความรัก และผูกพันในองค์กร 
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ (Performance Improvement System) 

เพ่ือให้การดําเนินงานของศูนย์เครื่องมือฯ สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายตามที่ได้กําหนดไว้ 
ผู้บริหารจึงมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างย่ังย่ืน ด้วยการมุ่งเน้นการจัดบริการตามพันธกิจเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการผู้ขอรับบริการ และเป็นส่วนหน่ึงในการสนับสนุน มทส. ให้บรรลุวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช้ันเลิศ และเป็นที่พ่ึงของสังคม” 
โดยผู้บริหารของศูนย์เครื่องมือฯ ได้นํานโยบายและทิศทางการพัฒนาของ มทส. มากําหนดเป็นเป้าประสงค์ของการ
ปรับปรุงผลการดําเนินงานของศูนย์เครื่องมือฯ ไว้เป็นส่วนหน่ึงของระบบการจัดการห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025 
และการเพ่ิมผลผลิต ซึ่งมีพัฒนาการเป็นลําดับตามตารางพัฒนาการต้ังแต่เริ่มดําเนินการในปี พ.ศ. 2536  โดยมี
ส่วนประกอบสําคัญของระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงานยึด 4 ขั้นตอนในวงจร PDCA ได้แก่ การวางแผน การ
ปฏิบัติ การติดตาม/ตรวจสอบ และการทบทวน ทั้งน้ี ศูนย์เครื่องมือฯ มีนโยบายที่จะนําระบบการปรับปรุงผลการ
ดําเนินการ TQA มาใช้ในปี พ.ศ. 2564 โดยมีกรอบเวลาดังน้ี 

 
2536 ศูนย์เครื่องมือฯ เริ่มวางรากฐานระบบ 5 ส. 

2545 อธิการบดี ลงนามแสดงเจตจํานงตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

2548 เริ่มจัดทําระบบ มอก.18001 (แต่ไม่ได้มีการขยายผล) 

2551 ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ (9 ขอบข่าย) ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 

2558 ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2 (7 ขอบข่าย) ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 

2560 ฝ่ายพัฒนาเคร่ืองมือและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ (2 ขอบข่าย) ได้การรับรอง มอก.17025 : 2005 

2561 ขยายผลระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 โดยการนํามาใช้ทั้งศูนย์เครื่องมือฯ 

2564 เริ่มปรับปรุงตามเกณฑ์ TQA/EdPEx 

2565 มุ่งมั่นเข้าสู่ TQA/EdPEx 
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การนําองค์กร 

 
 

 

ระบบการนําองค์กรของศูนย์เครื่องมือฯ ผู้บริหารนําหลักการบริหารแบบ
รวมบริการประสานภารกิจ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทส. มาเป็น
หลักในการช้ีนําองค์กรศูนย์เครื่องมือฯ.รวมทั้งนําข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้
ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มากําหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ค่านิยม โดยที่ยุทธศาสตร์ของการนําเน้นคุณค่าที่คน ผลงาน และผู้ขอรับ
บริการ ส่งเสริมโครงการพัฒนางานของหัวหน้าหน่วยงาน เน้นให้มีการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ทําให้มีโอกาสสร้างนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาปรับปรุง
อย่างต่อเน่ืองภายใต้กระบวนการเชิงระบบ ระบบการนําดังกล่าว
ดําเนินการภายใต้กรอบธรรมาภิบาล 

  

 

กระบวนการสื่อสารของผู้นํา ผู้ อํานวยการศูนย์เครื่องมือฯ จัดให้มี
กระบวนการสื่อสารที่ เหมาะสมโดยวิธีการที่ เหมาะสม เช่น รายงาน
ประจําปี การประชุม การติดประกาศ การเวียนหนังสือ เผยแพร่ทางระบบ 
Internet โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ และจัดให้มีการ
สื่อข้อมูลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารงาน เช่น 
ผลการตรวจติดตาม ข้อร้องเรียน ฯลฯ เพ่ือให้พนักงานทุกระดับทราบถึงผล
การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ และกระตุ้นให้พนักงาน
ทุกระดับมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานให้ได้ตามนโยบายและเป้าหมายด้าน
คุณภาพ  
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ระบบธรรมาภิบาล 

     ผู้บริหารศูนย์เครื่องมือฯ และคณะกรรมการประจําศูนย์เครื่องมือฯ ดําเนินงานภายใต้การดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งดําเนินงานตามนโยบาย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อยู่ภายใต้การกํากับดูแล
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ในด้านนโยบายและแผนงบประมาณ มาตรฐานการศึกษาฯ มหาวิทยาลัยฯมีการทํา
แผนโดยกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้กลั่นกรองแผน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป 
(Block Grant) โดยเสนอของบประมาณผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ กระทรวงฯ กลั่นกรองแล้วส่งต่อไปให้
สํานักงบประมาณและไปต้ังเบิกที่คลังจังหวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีระบบบัญชีที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 
การรับ/จ่าย และเก็บเงิน การใช้จ่ายงบประมาณต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ค.ต.ง) 
และเมื่อสิ้นปีมหาวิทยาลัยฯ จะต้องส่งรายงานการเงินให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อได้รับการตรวจสอบจาก
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ต.ง) เมื่อตรวจรับรองแล้วจะต้องส่งรายงานการเงินให้แก่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงฯ ซึ่งเป็นระบบประกันความโปร่งใส ที่ตรวจสอบได้ ในส่วนของมาตรฐานการศึกษาต้องจัดให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การ
มหาชน)(ส.ม.ศ.) และสถาบันวิชาชีพกําหนด ซึ่งการกํากับดูแลเหล่าน้ีเป็นเพียงการผ่านเรื่องเพ่ือเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีต่อไป 
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บทบาทของศูนย์เครื่องมือฯ ต่อสังคมและชุมชุนท้องถ่ิน 
ศูนย์เครื่องมือฯ เป็นหน่วยทดสอบ
วั ส ดุ ก่ อ ส ร้ า ง ใ ห้ กั บ สํ า นั ก ง า น
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(สมอ.) 

 

 

 
โครงการยกระดับห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือฯ ให้มีความปลอดภัยและ
ให้เข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัย มอก.2677- 2558 มทส.เข้าร่วมเป็น
มหาวิทยาลัยแม่ข่าย ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559-2563 เพ่ือเป็นตัวอย่างการ
เผยแพร่ให้มหาวิทยาลัยอ่ืน ยกระดับห้องปฏิบัติการโดยศูนย์เครื่องมือฯ  

ได้เดินตามแนวทางความปลอดภัย ESPReL และได้นําร่อง 30 ห้องปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือฯ แล้ว เพ่ือ
ยกระดับห้องปฏิบัติการ โดยการดําเนินงาน ได้มีการ ประเมินความเสี่ยงห้องปฏิบัติการตามแบบประเมินสภาพ
ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ESPReL  Checklist) เพ่ือป้องกันจัดการความเสี่ยง และลดความเสี่ยงอันตราย
ภายในห้องปฏิบัติการ ห้องวิจัย การจัดการสารเคมี และการบําบัดสารเคมีอย่างเป็นระบบ 
 
 

 

        ศูนย์เครื่องมือฯ เป็นหน่วยบริการ
ห้องปฏิบัติการทดสอบเคร่ืองส่งเอฟเอ็ม
ให้ กับสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช . -มทส . 
(NBTC-SUT)) ในการทดสอบมาตรฐานทาง
เทคนิคของเคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียง 
 

 

 

  

 
 

 

           
          ศูนย์เครื่องมือฯ  ได้รับเกียรติจากสํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา เชิญเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในงาน
ประชุมสัมนาทางวิชาการ  “สอบถามความคิดเห็นเ พ่ือการ
ประเมินผล กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา 
พ.ศ. 2560”  ณ โรงแรมวี-วันโฮเทล จังหวัดนครราชสีมา 
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บทบาทของศูนย์เครื่องมือฯ ต่อสังคมและชุมชุนท้องถ่ิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ศูนย์เครื่องมือฯ เข้าร่วมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Scientific Equipment 
Center Network :  TSEN) วัตถุประสงค์  เ พ่ือสร้างเครือข่ายศูนย์ เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขึ้น
ภายในประเทศ ยกระดับมาตรฐานของห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ิมพูนความรู้แก่
นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกร ด้านการวิเคราะห์ทดสอบและการบํารุงรักษาเคร่ืองมือ 
 

 
 
 
 
 

 
 
ศูนย์เครื่องมือฯ ร่วมกับหน่วยทดสอบสินคา้เกษตรอาหาร สิ่งแวดล้อมและสอบเทียบ (SURANAREE-AMARC) 

 

 
เปิดห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือ 60 (Open Lab 2017) 
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การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

  

กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

 

ศูนย์เครื่องมือฯ มีกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์   เพ่ือให้ศูนย์
เครื่องมือฯ มีการเจิรญเติบโตอย่างย่ังยืน ได้ร่วมจัดทําแผนเชิงกลยุทธ์ 
มทส. ผ่านการประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทส. ระยะ 10 
ปี และแผนการพัฒนา มทส. ระยะ 5 ปี และแผนงานโครงการเพ่ือจัดทํา
งบประมาณทุกปี ศูนย์เครื่องมือฯ ใช้แผนพัฒนา มทส.ระยะ 5 ปี เป็น
แผนเชิงกลยุทธ์ศูนย์เครื่องมือฯ ใช้สําหรับทําแผนงานประจําปีและ
แผนงานโครงการทุกปีงบประมาณ และดําเนินการตามแผน และมีการ
ตรวจติดตามผลการดําเนินการตามแผนและประเมินผลทุกไตรมาส 

 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าหมายที่สําคัญของศูนย์เครื่องมือฯ แสดงในรูปของปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จ 
(Critical Success Factor : CSF) 
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การถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ 
ผู้บริหารศูนย์เครื่องมือฯ จัดทําและทบทวนแผนปฏิบัติการระดับศูนย์ กําหนดตัวช้ีวัดและกําหนดเป้าหมายด้าน
คุณภาพระดับองค์การประจําปี โดยมุ่งหวังให้ศูนย์สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทุกข้อ เมื่อแผนผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําศูนย์เครื่องมือฯ ผู้บริหารจัดให้มีการถ่ายทอดเป้าหมายด้านคุณภาพไป
ยังหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้องโดยใช้กระบวนการส่ือสารโดยการประชุมผู้นําระดับหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย 
และหัวหน้างาน 
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แผนงานคุณภาพประจําปี 2561-2564 
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การมุ่งเน้นผู้ขอรับบริการและการตลาด 

ความรู้เก่ียวกับผู้ขอรับบริการและตลาด  
           ศูนย์เครื่องมือฯ มีนโยบายการทบทวนคําขอโดยพิจารณาจากกิจกรรมที่ให้บริการ และประเภทของผู้
ขอรับบริการ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ งานบริการผู้ขอรับบริการภายนอกซึ่งอยู่นอก มทส. จะต้องพิจารณา
ถึงผลทางด้านประสิทธิผลและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเชิงธุรกิจ ผลกระทบทางด้านการเงิน ทางด้าน
กฎหมาย และกําหนดตารางเวลาแล้วเสร็จ  ศูนย์เครื่องมือฯ จะทบทวนคําขอทุกคร้ังที่ขอรับบริการ กรณีงาน
บริการผู้ขอรับบริการภายในซึ่งอยู่ใน มทส. ซึ่งเป็นงานประจําที่ทราบปริมาณงานที่แน่นอน  ศูนย์เคร่ืองมือฯ 
จะทําการทบทวนในครั้งแรกและทบทวนซ้ําในขั้นตอนต่อคําขอโดยสามารถทําได้โดยวิธีง่ายๆ เพ่ือพิจารณา
ปริมาณงานและความต้องการของผู้ขอรับบริการอีกครั้งหน่ึง ยกเว้นกรณีงานที่ต้องพิจารณาถึงผลทางด้าน
ประสิทธิผลและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเชิงธุรกิจ ผลกระทบทางด้านการเงิน ทางด้านกฎหมาย และ
กําหนดตารางเวลาแล้วเสร็จ ศูนย์เครื่องมือฯ จะทบทวนทุกคร้ังที่ขอรับบริการ 

 
การให้บริการผู้ขอรับบริการ ศูนย์เครื่องมือฯ ให้ความร่วมมือด้วยดีกับผู้ขอรับบริการ เพ่ือทําให้คําขอมีความ
ชัดเจน การรับฟังข้อคิดเห็นและคําแนะนําทั้งเร่ืองดีหรือข้อร้องเรียน การให้คําปรึกษาแนะนําในงานบริการ
การประชาสัมพันธ์ คําแนะนําทางด้านวิชาการที่เก่ียวข้อง การรับและการตอบสนองข้อมูลข่าวสารระหว่าง
บุคคลและหน่วยงานระดับต่างๆท้ังภายในและภายนอก ศูนย์เครื่องมือฯ จัดให้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร 
เพ่ือทําให้ผู้ขอรับบริการได้ทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและอยู่ภายใต้เง่ือนไขของเวลา โดยผู้ขอรับบริการ
สามารถติดต่อได้ทั้งทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือมาติดต่อได้โดยตรงที่หน่วยงานตามที่
อยู่ กรณีข้อคิดเห็นและคําแนะนําจากผู้ขอรับบริการทั้งแง่บวกและลบ ห้องปฏิบัติการจะนํารวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือนําผลมาใช้ปรับปรุงระบบการบริหารงานในกิจกรรมการบริการ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้ขอรับบริการต่อไป 
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การประเมินความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการ 
          การสํารวจความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการ เป็นวิธีการหน่ึงในการรับฟังเสียงของผู้ขอรับบริการที่ 
ศูนย์เครื่องมือฯ ให้ความสําคัญในการให้บริการ เน่ืองจากเป็นกระบวนการที่จะทําให้ได้ข้อมูลความต้องการ
และความคาดหวังของผู้ขอรับบริการ เพ่ือสะท้อนถึงคุณภาพการให้บริการของศูนย์เครื่องมือฯ สําหรับใช้เป็น
แนวทางในการปรับกระบวนการตอบสนองผู้ขอรับบริการให้ได้ทั้งตามความต้องการ ความคาดหวัง ทั้งยังมี
การใช้คําถามปลายเปิดให้ผู้ขอรับบริการได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่เกินกว่าความ
คาดหวังอย่างเป็นรูปธรรม นําข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของบริการ ตลอดจนระบบการ
บริหารงาน กิจกรรมการทดสอบ/สอบเทียบ และการบริการผู้ขอรับบริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ขอรับบริการและสภาวการณ์ปัจจุบัน ศูนย์เครื่องมือฯ ได้กําหนดวิธีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ขอรับ
บริการไว้ โดยวิธีการน้ีจะได้รับการปรับปรุง ทบทวนอยู่เสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้ข้อมูลป้อนกลับของ
ผลลัพธ์ ตัวอย่างแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการของหน่วยบริการที่ใกล้เคียง และแบบสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการของคู่แข่ง 

เพ่ือให้แนวทางการประเมินความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการทันกับความต้องการและทิศทางของ ศูนย์
เครื่องมือฯ อยู่เสมอน้ัน  ศูนย์เครื่องมือฯ ได้กําหนดวิธีการไว้ 2 ประการ ดังน้ี 

1. ทบทวนวิธีการการประเมินความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการ ผ่านการประชุมทบทวนเอกสาร และนํา
ข้อสรุปสู่การประชุมทบทวนโดยผู้บริหารห้องปฏิบัติการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และปรับปรุง
แบบสอบถามให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 

2. มีการสื่อสารและสอบถามความต้องการผู้ขอรับบริการอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้
ขอรับบริการ ทําความเข้าใจข้อจํากัดของผู้ขอรับบริการ เพ่ือนํามาพัฒนาและกําหนดแนวทางการ
จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ 
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การบริหารจัดการข้อร้องเรียน 
 

 
 

             
            ศูนย์เครื่องมือฯ มีนโยบายรับข้อร้องเรียนจาก
ผู้เก่ียวข้องในระบบการบริหารงาน ผู้ขอรับบริการ และ
หน่วยงานอ่ืนๆ โดยข้อร้องเรียนจะได้รับการสอบสวน 
และการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาท้ังหมดที่ดําเนินการโดย 
ศูนย์เครื่องมือฯ จะเก็บรักษาบันทึกต่างๆไว้ทั้งหมดไว้
อย่างปลอดภัย เพ่ือให้มั่นใจว่าเสียงของผู้ขอรับบริการ อัน
ได้แก่ คําร้องขอจากผู้ขอรับบริการ คําร้องเรียน ข้อมูล
จากผู้ขอรับบริการ คําถามจากผู้ขอรับบริการ และความ
พึงพอใจของผู้ขอรับบริการ จะได้รับการพิจารณา นํามา
ปรับปรุ งแ ก้ ไข  และป้อง กันการ เกิ ดซ้ํ า ไ ด้อ ย่ า งมี
ประสิทธิผล สามารถลดความไม่พึงพอใจของผู้ขอรับ
บริการให้น้อยที่สุด และลดการไม่กลับมาใช้บริการซ้ํา 
รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้ขอรับบริการกล่าวถึงองค์กรในทาง
ที่ดี โดยมีแนวทางหรือรูปแบบต่างๆที่จะให้บริการ หรือให้
ความร่วมมือกับผู้ขอรับบริการ  ผู้แทนฝ่ายบริหาร 
รวบรวมสรุปบันทึกข้อร้องเรียนและผลการดําเนินการ
จัดการข้อร้องเรียนเพ่ือนําเข้าที่ประชุมทบทวนการบริหาร
ตามข้ันตอนการดําเนินงาน   (P-415-01)  เรื่อง การ
ทบทวนการบริหาร เพ่ือพิจารณาทบทวนและปรับปรุง
ระบบการจัดการของห้องปฏิบัติการ 
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การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

ศูนย์เครื่องมือฯ วัดผลการดําเนินงานตามแนวทาง และระเบียบ มทส. ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ผลการดําเนินงานของศูนย์เครื่องมือฯ โดยรวมพร้อม
กับแนวโน้มใช้เป็นข้อมูลสําหรับการประชุมของคณะกรรมการประจําศูนย์เครื่องมือฯ และหรือการประชุม
ทบทวนการบริหาร เพ่ือใช้ประเมินความก้าวหน้าเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ได้ต้ังไว้ ตลอดจนใช้ในการปรับ
แผนปฏิบัติการหรือริเริ่มแผนใหม่ 

ผลการทดสอบความชาํนาญระหว่างห้องปฏิบัติการ 
      เพ่ือเป็นหลักประกันคุณภาพผลการทดสอบและสอบเทียบในการควบคุมคุณภาพ การเฝ้าระวังความใช้ได้
ของการทดสอบและสอบเทียบของห้องปฏิบัติการ และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในขอบข่ายที่จะย่ืนขอ
เพ่ิมขอบข่ายการรับรองของห้องปฏิบัติการเพ่ิมเติม ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้กําหนดให้
ห้องปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมการเปรียบเทียบผลหรือทดสอบความชํานาญระหว่างห้องปฏิบัติการ 
(Interlab/PT) โดยในปีงบประมาณ 2559 ห้องปฏิบัติการได้เข้าร่วมกิจกรรมการเปรียบเทียบผลหรือทดสอบ
ความชํานาญระหว่างห้องปฏิบัติการ (Interlab/PT)  
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ระบบสารสนเทศ 
ศูนย์เครื่องมือฯ มีระบบฐานข้อมูลด้านการให้บริการห้องปฏิบัติการ เช่น 
1.ระบบเอกสารระบบคุณภาพ 
ใ ช้ เ ป็ น แนวทา ง ในก า รบริ ห า ร ง าน 
พนักงานทุกระดับจะต้องรู้ ทําความเข้าใจ
และให้ถือเป็นความรับผิดชอบที่ ต้อง
นําไปใช้ปฏิบัติในงานของตนอย่างมือ
อาชีพที่ดีตลอดเวลา  
 

2.ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ 

 

3.ระบบจองเครื่องมือ 
ได้รับความอนุเคราะห์โปรแกรมจาก 
สวทช. (NSTDA) ให้ทดลองนํามาใช้จาก
โครงการความร่วมมือเครือข่ายศูนย์
เครื่องมือฯ โดยนํามาทดลองใช้ในการจอง
เครื่องมือ ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ  
 

4.ระบบฐานข้อมูลงานซ่อม 

 

5.ระบบจัดการการฝึกอบรม 

 

6. ChemInvent 

 

7.ระบบสืบค้นข้อมูลสารเคมี  
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การจัดการความรู้ 
    ศูนย์เครื่องมือฯ มีคณะทํางานการจัดการความรู้ประจําหน่วยงาน โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ (Khowledge Management-KM) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารีกําหนดเป็นกรอบในการดําเนินงาน มีการแลกเปลี่ยนเรี่ยนรู้กับแหล่งความรู้ภายนอก ได้แก่ ผู้ขอรับ
บริการ ผู้ส่งมอบ สํานักวิชา แหล่งความรู้ภายนอกอ่ืนๆ และกับแหล่งความรู้ภายในคือความรู้ของบุคลากร 
มทส. ความรู้ของกลุ่มพนักงาน ศูนย์เครื่องมือฯ เป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมความรู้ขององค์กรและมีหน้าที่
ถ่ายทอดความรู้ขององค์กรให้ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร บุคลากร และสํานักวิชา เพ่ือใช้ในการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ต่อไป 
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การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 

 
     ศูนย์เครื่องมือฯ ให้ความสําคัญกับความพึงพอใจและความสุขในการทํางานของบุคลากร โดยเน้นการ
ตอบสนองต่อความต้องการหลัก Happy Money & Happy Relax เพ่ือให้เกิดความรัก ความผูกพันต่อ
องค์กรดังน้ี 
1.การบริหารงานภายใต้ระบบธรรมาภิบาลในองค์กร 
2.การได้ทํางานในองค์กรที่สร้างความภาคภูมิใจ และภายใต้บรรยากาศที่เป็นมิตร 
3.มอบหมายบุคลากรให้ทํางานตรงตามศักยภาพอย่างเต็มที่ มีอิสระในการทํางาน 
4.การยกย่องชมเชย การมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นประจําปีสายต่างๆ  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 

 
 

 
5.ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ เช่น ขอตําแหน่งชํานาญการ ให้ศึกษาต่อ ปรับวุฒิ และดูงานต่างประเทศ 
6.กําหนดค่าตอบแทนบริการวิชาชีพที่เหมาะสม M1 M2 M3 นอกเหนือจากเงินเดือนประจํา 
7.จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ทั้งตนเองและครอบครัว สหกรณ์มีเงินกู้ดอกเบ้ียตํ่า มี ช.พ.ค. 
8.ความปลอดภัยในการทํางาน มีการจัดการสถานที่และสภาพแวดล้อมตามหลักการอาชีวอนามัยและความ    
  ปลอดภัย 
9.จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาสี กิจกรรม 5ส และกิจกรรมเสริมความสุข สนุกกับการทํางาน ฯลฯ 
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กิจกรรมเสริมความสุข สนุกกับการทํางาน 
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การจัดการกระบวนการ 

 

      กระบวนการทํางานของศูนย์เครื่องมือฯ ถูกออกแบบมาให้เป็นแบบรวมบริการประสานภารกิจ มีศูนย์
เครื่องมือฯ ทําหน้าที่เป็นศูนย์รวมห้องปฏิบัติการที่บริหารจัดการแบบรวมศูนย์บริการการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรห้องปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงแบ่งเป็น 3 ด้าน 1) ด้านการสอน
ภาคปฎิบัติการ 2) วิจัย&พัฒนา และ 3) บริการวิชาชีพ ให้กับผู้ขอรับบริการทั้งภายในและภายนอก 
กระบวนการหลัก 3 ด้านได้รับการออกแบบขึ้นเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวสูง เพ่ือส่งเสริมการบรรลุสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการ มีกระบวนการต่อเน่ืองของการดูแลการใช้ประโยชน์ทรัพยากรห้องปฏิบัติการของผู้ขอรับ
บริการต้ังแต่เข้ามารับบริการจนกระทั่งออกจากศูนย์เครื่องมือฯ แบบ 24 ช่ัวโมง ส่วนกระบวนการสนับสนุนที่
สําคัญ เช่น ระบบบริหารด้านงบประมาณและการเงิน หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ (LSU) ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2005 ถูกออกแบบขึ้นเพ่ือสนับสนุนกระบวน
หลักของ ศูนย์เครื่องมือฯ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริการผู้ขอรับบริการ โดยทุกกระบวน
การมีการบูรณาการและประสานภารกิจเข้าด้วยกัน 
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 ห้องปฏิบัติการรองรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ 

  
   

 ห้องปฏิบัติการรองรับการวิจัยและพัฒนา 

 

 

 

 

 
   
 ห้องปฏิบัติการบริการวิชาชีพ วิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ 

  
บริการวิเคราะห์ทางเคมีลชีัวเคมี บริการทดสอบคณุภาพนํา้ บริการทดสอบวสัดกุ่อสร้าง

 
 

บริการวิเคราะห์คณุค่าอาหาร บริการทดสอบด้วยกล้องจลุทรรศน์ บริการตรวจคณุภาพนม

 

บริการขึน้รูปโลหะ  บริการสอบเทียบเคร่ืองมือวดั บริการตรวจวดัด้านอาชีวอนามยัฯ
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การปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
              ศูนย์เครื่องมือฯ ได้พัฒนาระบบการปรับปรุงกระบวนการทํางานตามรูปผังกระบวนการ
ห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือฯ จากการจัดการคุณภาพแบบระบบการบริหารแบบบูรณาการ (Integrated 
Management System : IMS) เน่ืองจากศูนย์เครื่องมือฯ เป็นศูนย์รวมห้องปฎิบัติการ ศูนย์เครื่องมือฯ จึงเริ่ม
จากการนําระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO Guide 25 และ ISO/IEC 17025 มาใช้ต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2545 และได้รับการรับรองในปี พ.ศ. 2551 และต่อมาได้นํามาตรฐาน มอก.18001/OHSAS 18001 มา
ประยุกต์ใช้ในปี พ.ศ. 2548 แต่มีเหตุผลต้องปรับให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจึงปรับประยุกต์เปลี่ยนมาเป็น
ระบบ SHE (Safety Health and Environment ) แทน และระหว่างดําเนินกิจการได้มีการพัฒนากิจกรรม
พ้ืนฐานของการปรับปรุงงาน อันได้แก่ กิจกรรม 5ส PM QC PT inter Lab. และ SHE มาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการทํางานอย่างต่อเน่ือง กิจกรรมข้างต้น ศูนย์เครื่องมือฯ ได้ดําเนินการตามหลักการ PDCA และ 
MSEPDQC ซึ่งพนักงานของศูนย์เครื่องมือฯ ได้เรียนรู้และนําไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่าง
หลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ขอรับบริการเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจต่อบริการ ควบคู่กับการ
เริ่มนํากระบวนการ CSR เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการปรับปรุงงานขององค์กร เพ่ือเน้นยํ้าให้พนักงาน
ปรับปรุงงานด้วยสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนท้องถิ่นเพ่ือให้การดําเนินงานของ ศูนย์เครื่องมือฯ 
สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของศูนย์เครื่องมือฯ  ผู้บริหารจึงมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อน
องค์กรให้เติบโตอย่างย่ังยืน ด้วยการมุ่งเน้นการจัดบริการตามพันธกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวังของผู้ขอรับบริการ และเป็นส่วนหน่ึงในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช้ันเลิศ และเป็นที่พ่ึงของ
สังคม” 
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สถิติอุบัติเหตุ 
         ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีภารกิจการให้บริการเก่ียวกับทางด้านการเรียนการสอน  
งานวิจัยและงานบริการวิชาชีพ โดยมีห้องปฏิบัติการที่อยู่ในการดูแลรับผิดชอบทั้งสิ้น 460 กว่าห้องปฏิบัติการ 
และมีเครื่องมือมากกว่า 20,000 รายการ โดยห้องปฏิบัติการได้เปิดให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ใช้บริการ
ตลอด 24 ช่ัวโมง ดังน้ัน การเกิดอุบัติเหตุจึงมีโอกาสสูง ซึ่งศูนย์เครื่องมือฯ ได้ตระหนักและได้อบรมให้ความรู้
ทางด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเพ่ือลดความเสี่ยงทางด้านอุบัติเหตุ โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2559 – มิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้เกิดอุบัติเหตุภายในห้องปฏิบัติการ จํานวน 5 ราย  โดยไม่มีผู้ใดได้รับอันตราย
แก่ชีวิต และมีทรัพย์สินเสียหายเพียงเล็กน้อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดโดยความประมาทเลินเล่อของ
นักศึกษา และแม่บ้านทําความสะอาด 
           ทั้งน้ี ศูนย์เครื่องมือฯ มอบให้หัวหน้าห้องปฏิบัติการเขียนรายงานแบบฟอร์มการรายงานอุบัติเหตุ
หลังจากเกิดเหตุทันที และเสนอผู้บังคับบัญชาทราบตามสายการบังคับบัญชา  โดยผู้อํานวยการศูนย์เครื่องมือ
ฯ จะมีคําสั่งให้สอบสวน และให้ห้องปฏิบัติการที่ประสบเหตุหามาตรการแนวทางการแก้ไข เพ่ือป้องกันไม่ให้
เกิดอุบัติเหตุอีกในครั้งต่อไป 
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ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
 

  
  

เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานห้องปฏิบัติการ สถานที่ทํางาน และกิจการห้องปฏิบัติการมีความพร้อมใน
การรับมือกับภาวะฉุกเฉิน เหตุการณ์วิกฤติ และสามารถดําเนินกิจการต่อได้อย่างต่อเน่ือง ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กําหนดให้มีการดําเนินการบริหารความเสี่ยงควบคุมจัดการเหตุฉุกเฉินจัดการ
ภาวะวิกฤติ ทําให้สามารถลดความเสี่ยงจากเพลิงไหม้และสารเคมีรั่วไหลลงได้มาก นอกจากน้ียังมีการจัดทํา
ขั้นตอนการเตรียมพร้อมสําหรับภาวะฉุกเฉิน โดยจัดทําเป็นคู่มือแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพ่ือให้
พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นไปทิศทางเดียวกัน โดยกําหนดจากความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นได้จากกิจกรรม
ของห้องปฏิบัติการ ได้แก่ เหตุการณ์ไฟไหม้ และสารเคมีรั่วไหล  จากน้ันนํามากําหนดเป็นแผนปฏิบัติการระงับ
เหตุฉุกเฉิน สําหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น หน่วยงานความปลอดภัยฯ ได้จัด
ฝึกอบรมขั้นตอนดังกล่าวให้พนักงาน และทําการฝึกซ้อมเป็นประจําทุกปีให้มีการซ้อมแผนอพยพหนีไฟจาก
เพลิงไหม้และสารเคมีรั่วไหล เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับภาวะเหตุฉุกเฉิน ในห้องปฏิบัติการของ
ศูนย์เครื่องมือฯ และเพ่ือลดความเสี่ยงสาเหตุของการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยได้ซ้อมแผนร่วมกับ
หน่วยรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

  
  

          หลังการฝึกซ้อมจะทําการทบทวนโดยผู้ที่เก่ียวข้องในส่วนต่างๆของแผน และรับฟังความคิดเห็นจาก
การฝึกซ้อมนําไปปรับปรุงและแก้ไขแผนโดยจะสรุปการการซ้อมอพยพ นําเข้าที่ประชุมคณะทํางานกํากับดูแล
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety Health and Environment ) เพ่ือทบทวนแผนการ
ซ้อมและปัญหาที่เกิดขึ้นขณะซ้อมอพยพ โดยขณะนี้ศูนย์เครื่องมือฯ ได้ดําเนินการซ้อมอพยพมาตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และได้มีการซ้อมอพยพไปทุกอาคาร ที่ศูนย์เครื่องมือฯ ดูแลรับผิดชอบ เพ่ือให้
พนักงานสามารถปฏิบัติได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยปัจจุบันศูนย์เครื่องมือฯ ได้จัดทําคู่มือแผนปฏิบัติการเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน เพ่ือให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นไปทิศทางเดียวกัน  
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ผลลัพธ์ 

ผลลัพธ์ 
ผลลพัธ์ด้านบริการ ผลลพัธ์ด้านผู้ขอรับบริการ ผลลพัธ์ด้านการเงินและตลาด 

- ข้อมูลจําเพาะของบริการเทียบกับ  
  คู่แข่ง 
- ความสามารถในการจัดหาทรัพย์กร 

- ความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการ 
  ต่อบริการ 
- จํานวนผู้ขอรับบริการเพิ่มขึ้น 
- จํานวนผู้เยี่ยมชม 

- มูลค่าการให้บริการผู้ขอรับบริการ
ใหม่เทียบกับเป้าหมาย 

- ค่าตอบแทนวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลลพัธ์ด้านบุคลากร ผลลพัธ์ด้านประสิทธผิลของ

กระบวนการ 
ผลลพัธ์ด้านการนําองค์กร 

- ผลสํารวจค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
- ชม.เฉล่ียการอบรมต่อคนต่อปี 
- อัตราการลาออก 

- จํานวนครั้งที่เกิดอุบัติการณ์ 
- อัตราการใช้ประโยชน์ 
  ห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม 
  (Optimum Utilization) 
- จํานวนขอบข่ายที่ขอรับรอง 
- จํานวนต้นแบบ 
- อัตราการซ่อมเครื่องมือ 

- ผลลัพธ์ของการบรรลุกลยุทธ์และ 
  แผนปฎิบัติการ 
- รายงานด้านการเงิน ความเส่ียง 
คําแนะนําผู้ตรวจประเมิน 

- จํานวนข้อร้องเรียน 
- ผลลัพธ์อัตรากําลัง 
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ผลงานและความภาคภูมิใจขององค์กร 
 

   
1 2 3 

   
4 5 6 

   
7 8 9 

   
10 11 12 

1-3 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน ทรงเปิดอาคารสิรินธรวิศวพัฒน์  
4,8 ได้รับรองระบบมาตรฐานสากล คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 ต้ังแต่ปี 2551-ปัจจุบัน 
5    ได้รับรางวัล พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจําปี 2554 
6    ได้รับรางวัลชมเชยจากภาพถ่ายทางด้านวัสดุศาสตร์ ด้วย TEM ในการประกวดภาพถ่ายจุลทรรศน์ 
7    ได้รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ“หน่วยงาน 5ส ตัวอย่าง” และได้รับเกณฑ์การจัดทํา 5ส  ระดับ “ดีเย่ียม” 
9    ได้รับรองระบบมาตรฐานสากล คุณภาพห้องปฏิบัติการสอบเทียบ มอก. 17025 ปี 2560 
10  ได้รับรางวัลหน่วยงานตัวอย่างด้านการจัดการความรู้ SUT KM Awards 2014 
11  ได้รับคัดเลือกให้เป็นพนักงานดีเด่นของมหาวิทยาลัย จํานวน 17 คน 
12  ได้รางวัลพ้ืนที่ลดการใช้พลังงาน “ยอดเย่ียม” และ รางวัลพ้ืนที่ลดการใช้พลังงาน “ชนะเลิศ” 



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

FM-413-01-11/Rev No.0/02/11/2552                                                                                                            หน้า 45/44 

รางวัลและผลงานที่ภาคภูมิใจ 2560 

 
          ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่อง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025-2548 (ISO/IEC 
17025:2005) หมายเลขการรับรองที่ สอบเทียบ 0288 ออกให้ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 จาก
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

   
        ผู้จัดการด้านวิชาการ       ผู้สอบเทียบเคร่ืองแก้ว           ผู้สอบเทียบเคร่ืองชั่ง  

   

        ห้องปฏิบัติการ ICP-MS ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานเลขที่ ISO/IEC 17025:2005 หมายเลขการรับรอง
ที่ 0023 ออกให้ ณ พ.ศ. 2560 

   
   หัวหน้างานวิเคราะห์ทางเคมี 
           และชีวเคมี 

            ผู้จัดการด้านวิชาการ ผู้ทดสอบ 
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