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1. บทน า 
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (The Center for 

Scientific and Technological Equipment) เป็นหน่วยงานหลักของ
มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบในการบริการห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ รวมทั้งให้การ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ให้บริการวิชา ชีพ ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตาม
แนวนโยบาย “รวมบริการ ประสานภารกิจ” (Centralized services, 
Coordinated missions) 

รายงานประจ าปี 2562 ฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นเพื่อแสดงผลการ
ด าเนินงานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรอบปีที่ผ่าน
มา ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ และแสดงให้เห็นถึง
ความพยายามและตั้งใจท างานของทุกฝ่ายที่จะผลักดันให้ศูนย์เครื่องมือฯ 
ขับเคลื่อนไปตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  

ศูนย์เครื่องมือฯ ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ได้ทุ่มเทแรงกาย 
แรงใจ และสติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ 
เพื่อให้ศูนย์เครื่องมือฯ ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและมีประสทิธิภาพ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยฯ และประเทศชาติต่อไป 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  รุจริวรรธน์) 
ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
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ประวัติศูนย์เครื่องมือวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

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

ต่อมารัฐบาล พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ในคราว
ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2531 มี
มติให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้ง “มหาวิทยาลัยสุร
น า รี  ”  ใ น พื้ น ที่ จั ง ห วั ด น ค ร ร า ชสี ม า  โ ด ย มี 
ศาสตราจารย์ ดร . วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นประธานคณะ
กรรมการฯ ได้จัดท าโครงการ จัดตั้งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีเสนอต่อรัฐบาล พร้อมทั้งเสนอร่าง 
พร ะ ร าชบัญญั ติ จั ด ตั้ ง มห า วิ ท ย าลั ย  ต่ อ สภ า
ผู้แทนราษฎรในสมัยประชุม พ.ศ. 2532 

 
เมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวฯ ได้ทรงลงพระปรมาภไิธยใน พระราชบัญญัติ

ดังกล่าว และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2533 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จึงได้ถือเอาวันท่ี 27 กรกฎาคม 2533 เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (The Center for Scientific and Technological 
Equipment) ได้ถูกจัดตั้งขึ้น โดยการระบุในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้เป็นหน่วยงานในระยะ
เริ่มแรกของมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าส านักวิชา ศูนย์ สถาบัน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ก าหนดนโยบายให้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการ
ด า เนินการภายใต้หลักการบริหารจัดการแบบ  
“รวมบริ การ  ประสานภารกิ จ  ”  (Centralized 
Service, Shared Mission) เพื่อเป็นหน่วยงาน
สนับสนุนวิชาการอันเกี่ยวข้องกับการจัดบริการ
ห้องปฏิบัติการ เพื่อรองรับด้านการสอนภาคปฏิบัติการ 
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของคณาจารย์ และ
บริการวิชาชีพให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและ เอกชน รวมทั้งปฏิบัติ
ภารกิจอื่นๆ ที่ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย

ศูนย์เครื่องมือฯ ได้เริ่มด าเนินการนับตั้งแต่วันที่พนักงานรุ่นแรกจ านวน 4 คน ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานในวันที่  
2 พฤศจิกายน 2535 ปฏิบัติงานที่อาคารแหลมทอง กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่ท าการช่ัวคราว แล้วย้ายมาเปิดด าเนินการ    
ณ ที่ตั้งปัจจุบัน ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 โดยมี รศ. วิรุฬห์ มังคละวิรัช เป็นผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือฯ 
ท่านแรก พร้อมกับที่บุคลากรรุ่นต่อ ๆ มา ได้เริ่มเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อร่วมพัฒนาห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่จะ
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รองรับการด าเนินการห้องปฏิบัติการตามหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการโครงการเงินกู้เพ่ือการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
การเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ การเตรียมพื้นที่เพื่อขยายห้องปฏิบัติการส าหรับส านักวิชาต่างๆ การวางแผน
อัตราก าลัง การปรับปรุงโครงสร้างสายงาน การจัดสรรที่พักพนักงาน ฯลฯ เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสามารถ
เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกได้โดยราบรื่นในที่สุด โดยในปีการศึกษา 2536 ได้เริ่มให้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน 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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ส าหรับการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

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

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

พ.ศ. 2551 ศูนย์เครื่องมือฯ ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตราฐานระบบคุณภาพ 
ISO 17025 เป็นครั้งแรกในขอบข่ายของการวิเคราะห์น้ า 

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

พ.ศ. 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเป็นประธานในพิธี
วางศิลาฤกษ์อาคารเครื่องมือ 11 

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

พ.ศ. 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเป็นประธานในพิธี
วางศิลาฤกษ์อาคารเครื่องมือ 12 

ปี พ.ศ. 2561 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีพนักงาน 169 คน ปฏิบัติหน้าที่ ดูแลรักษา
และให้บริการเครื่องมือกว่า 19,000 รายการ อาคารปฏิบัติการ 19 อาคาร ห้องปฏิบัติการกว่า 300 ห้อง รวมพื้นที่ใช้
สอยมากกว่า 151,000 ตารางเมตร สามารถรองรับภารกิจการเรียน การสอน การวิจัย ให้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ 
นักวิจัย ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสังคม แพทย์ศาสตร์ พยาบาล
ศาสตร์ทันตแพทย์ศาสตร์และผู้รับบริการภายนอกได้มากกว่า 19,000 รายต่อปี 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีได้รับการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ในส่วน
ของการวิเคราะห์และทดสอบ 15 รายการ และได้มีการขยายขอบข่ายการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ด าเนินการ
ภายใต้การบริหารงานของผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือฯ ดังนี้ 
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รองศาสตราจารย์วิรุฬห์ มังคละวริชั 
(หัวหน้าโครงการพัฒนาศูนย์เครื่องมือฯ)  

(2536-2539) 
 

รองศาสตราจารย์นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ข าพิศ 
(2540-2543) 

 

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สเุทพ อุสาหะ 
(2544-2547) 

 

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

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  รุจิรวรรธน ์
(2556-ปัจจุบัน) 
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3. หน้าท่ีและภารกิจ 
 

วิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยมองค์กรสมรรถนะหลักขององค์กร 
เพ่ือให้ CSTE สามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยื่น ผู้บริหารและพนักงานจึงร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และค่านิยมองค์กร ไว้ดังนี้ 

วิสัยทัศน์(Vision) 
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งม่ันที่จะเป็นองค์กรผู้น าของประเทศ 

ด้านห้องปฏิบัติการแบบรวมศูนย์ระดับมหาวิทยาลัย 

พันธกิจ(Missions) 
เป็นหน่วยงานส่งเสริมวิชาการอันเกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับด้านการสอนปฏิบัติการ 
การวิจัยของคณาจารย์ การพัฒนาและผลิตอุปกรณ์ต้นแบบ และบริการวิชาชีพที่จ าเป็นต่อการ

ด าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ค่านิยมองค์กร(Core Values) 
Integrity ความมีจริยธรรม 

Qualityคุณภาพ 
Inclusivity เป็นหนึ่งเดียว 

CSTE ได้ก าหนดค่านิยมหลักไว้ 3 ประการตามพฤติกรรมองค์กรของพนักงานใน CSTE ที่สะสมมาจาก
ประสบการณ์อันยาวนานส าหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน CSTE อันจะก่อให้เกิด
เป็นจริยวัตรหรือวัฒนธรรมขององค์กรของมหาวิทยาลัย คือ “ซื่อตรง สุภาพ สะอาด ประหยัด” ที่มี
คุณค่าต่อองค์กรทั้งในอนาคต และในปัจจุบัน  

สมรรถนะหลักขององค์กร(Core Competencies) 
องค์ความรู้การจัดการทรัพยากรแบบรวมศูนย์ และการให้บริการห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์หลาก
สาขาแบบบูรณาการทีเ่ป็นที่ยอมรับในประเทศเพ่ือใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมวิชาการท่ีดี และ
ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพของชาติ 
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4. แผนภูมิองค์การศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ข.ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
(1) โครงสร้างองค์กร 
โครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยฯยึดหลักการกระจายอ านาจ ปกครองตนเอง ประกอบด้วยองค์กรส าคัญ 
2 องค์กร ได้แก่ (1) สภามหาวิทยาลัย เป็นองค์กรสูงสุดท าหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไป (2) สภา
วิชาการ เป็นองค์กรรองท าหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทางวิชาการ มีหน่วยตรวจสอบภายในและ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ตรวจสอบการ
บริหารงบประมาณ การปฏิบัติงาน ตลอดจนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯให้เป็นไปตามระเบียบฯ 
มหาวิทยาลัยฯมีลักษณะงานที่ส าคัญ 6 ด้าน คือ 1) งานบริหารและธุรการ 2) งานสอน 3) งานวิจัยและ
พัฒนา 4) งานบริการวิชาการ 5) งานปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และ 6) งานทะนุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยฯมีรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กร แบ่งเป็น (1) โครงสร้างการบริหาร 
จัดให้มีส่วนงานบริหารได้แก่ ส านักงานอธิการบดี มีภารกิจหลักประสานนโยบายของมหาวิทยาลัยฯทุกๆ
ด้านรวมทั้งภารกิจในด้านการบริหารและธุรการโดยประสานงานบริหารในส่วนส านักวิชา ศูนย์ สถาบัน และ
หน่วยงานวิสาหกิจ โดยยึดหลักของการแบ่งอ านาจ ยึดหลักรวมบริการประสานภารกิจ และหลักถ่ายโอน
งานและร่วมทุนกับภาคเอกชน (2) โครงสร้างทางวิชาการ  มีการจัดในลักษณะแนวราบ (Flat 
Organization) โดยให้มีส่วนงานวิชาการได้แก่ ส านักวิชา สาขาวิชา และสถานวิจัย มีภารกิจหลักด้านการ
สอนและวิจัย และจัดส่วนงานส่งเสริมวิชาการได้แก่ สถาบัน มีภารกิจหลักด้านการด าเนินการและประสาน
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาฯ หน่วยงานวิสาหกิจ มีภารกิจด าเนินงานเชิงธุรกิจ ศูนย์ มีภารกิจหลักด้านการ
บริการสนับสนุนงานด้านวิชาการการจัดการเรียนการสอนแก่หน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ 

โครงสร้างองค์กรของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่ในส่วนโครงสร้างทางวิชาการในส่วน
งานส่งเสริมวิชาการ แบ่งส่วนงานออกเป็น 9 ฝ่าย ได้แก่ (1) ฝ่ายบริหารทั่วไป (2) ฝ่ายห้องปฏิบัติการ
วิศวกรรม 2 (3) ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 1 (4) ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร (5) ฝ่าย
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคม (6) ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ (7) ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือ
และปรับปรุงห้องปฏิบัติการ (8) ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา (9) ฝ่าย
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพมีคณะกรรมการประจ าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
อ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานของศูนย์เครื่องมือฯให้สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดประสงค์ภารกิจ โครงสร้างการบริหาร
องค์กรของ CSTE และความสัมพันธ์กับองค์กรแม่ SUT แสดงตามรูปที่ 1 
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4.1 แผนภูมิองค์กรศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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รูปที ่1 โครงสร้างการบริหารองค์กร CSTE และความสมัพันธก์ับองค์กรแม่ SUT 
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4.2 หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
• ฝุายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ ประสานนโยบายทุกๆด้านที่

เกี่ยวข้อง รวมทั้งภารกิจในด้านการบริหารและบริการงานธุรการ 
งานอ านวยการด้านบริหารเพื่อให้ฝ่ายต่างๆ น านโยบาย น า
นโยบายที่ก าหนดไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยยึด
หลักการ “รวมบริการ ประสานภารกิจ”ให้มีคุณภาพการให้บริการ
สูงสุด 

• ฝุายพัฒนาเคร่ืองมือและปรับปรุงห้องปฏิบั ติการ  มีหน้าที่ 
สนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ด้วยการสร้างพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ การจัดการบริการซ่อม
บ ารุงรักษาพ้ืนฐานเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอุปกรณ์พิเศษที่ไม่อาจจัดหาได้จากแหล่งจ าหน่ายทั้งใน
และต่างประเทศ  เพื่อรองรับการด าเนินภารกิจของศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

• ฝุายวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ มีหน้าที่ บริหารจัดการบริการและ
พัฒนาความสามารถของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์หรือทดสอบเพื่อ
สนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และบริการวิชาชีพด้วยการ
ให้บริการการวิเคราะห์หรือทดสอบด้วยเครื่องมือเช่น SEM ,TEM, 
AAS , GC,UV–VIS–NIR,HPLC,FT-IR , FT-NMR, XRD,SCD,XRF 
CS,CHNS ,CNS และ ICP-MSเป็นต้น 

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

• ฝุายห้องปฏิบั ติการวิศวกรรม 1   มีหน้าที่  บริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการ เครื่องกล เกษตร ไฟฟ้า การผลิต ยานยนต์ การบิน 
โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติการ การวิจัย  และบริการวิชาชีพในด้านต่างๆ 

• ฝุายห้องปฏิบั ติการวิศวกรรม 2   มีหน้าที่  บริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี สิ่งแวดล้อม ธรณี เซรามิกโลหการ 
พอลิเมอร์ โยธา ขนส่ง อุตสาหการ และวิศวกรรมพื้นฐาน เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ งานวิจัย  และบริการ
วิชาชีพในด้านต่างๆ 
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• ฝุายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร มีหน้าที่ บริหาร
จัดการห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีการผลิตพืช การผลิตสัตว์ 
ชีวภาพและเทคโนโลยีอาหาร เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติการ การวิจัย และบริการวิชาชีพในด้านต่างๆ 

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

• ฝุายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา มี
หน้าที่ ประสานนโยบายทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย 
และประสานงานบัณฑิตศึกษาของ คณาจารย์ บัณฑิตศึกษา 
บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งภารกิจในด้านการ
อ านวยการให้นโยบายและ/หรือโครงการวิจัยฯที่ก าหนด 
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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5. ท าเนียบผู้บริหาร 
 

5.1 คณะกรรมการประจ าศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะกรรมการประจ าศูนย์เครื่องมือฯ เป็นคณะผู้บริหารสูงสุดมีบทบาทหน้าที่คือก าหนดนโยบายและ

แผนการด าเนินงานของศูนย์เครื่องมือฯ ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาหาแนวทางการประสานภารกิจให้
ค าปรึกษาแก่ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือฯ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบจากสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี 

 
1. อธิการบดี (รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ)      ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี (รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา)  กรรมการ 
3. คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์ (รศ.ดร.ระพี อูทเคอ)     กรรมการ 
4. คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม (รศ.ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ)    กรรมการ 
5. คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอ ารุง)   กรรมการ 
6. คณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร  ช านิประศาสน์)   กรรมการ 
7. คณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร์ (ศ.นายแพทย์ สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ)   กรรมการ 
8. ผู้แทนส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ (ผศ.ดร.จันทกานต์  กาญจนเวทางค์)   กรรมการ 
9. คณบดีส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อ.ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ )   กรรมการ 
10. คณบดีส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ (ผศ. ทันตแพทย์หญิง ดร.ยุพิน ส่งไพศาล)  กรรมการ 
11. ผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ (รศ.ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ)    กรรมการ 
12. ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ (ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข)    กรรมการ 
13. ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (อ.ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง)   กรรมการ 
14. ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์)  กรรมการ 
15. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (รศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล)    กรรมการ 
16. ผู้อ านวยการเทคโนธานี (ผศ.ดร.ปภากร  พิทยชวาล)     กรรมการ 
17. ผู้อ านวยศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา      กรรมการ 
     (ผศ. ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ /1 ต.ค. 2561-31 ต.ค. 2562) 
     (ผศ. ดร.ธรา อั่งสกุล  /1 พ.ย. 2562-ปัจจุบัน) 
18. ผู้อ านวยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข) กรรมการ 
19. ผู้อ านวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กรรมการ 
 สยามบรมราชกุมารี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ)    
20. ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์)  กรรมการและเลขานุการ 
21. รองผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการและ 
 (อ.ดร.ฉัตรเพชร ยศพล)        ผู้ช่วยเลขานุการ 
22. รองผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการและ 
 (ผศ.นสพ.ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์) ผู้ช่วยเลขานุการ 
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5.2 คณะผู้บริหารศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 

 

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

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

(สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
4. นายอาวุธ อินทรช่ืน หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมศาสตรแ์ละสนบัสนุน 
5. นายสาทิพย์ จุไรรตัน์พร หัวหน้ากลุ่มงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
6. นางสาวศรสีุดา แก้วคุ้มภัย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
7. นายอุดมวิทย์มณีวรรณ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 
8. นางสกาวพรรณ  อภิสราพงศ์สกาว หัวหน้าฝ่ายวเิคราะห์ด้วยเครื่องมอื 
9. นายชัยวัฒน์ คงมั่นกลาง หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีังคม 
10. นายประพล จาระตะค ุ หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 1 
11. นายติงศักดิ์ เหลืองเจรญิทิพย ์ หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2 
12. นางสาวนวลปรางค์ อุทัยดา หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร 
13. นางสาวกรวรรณรัตนไชย หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
14. นางกีรติกร เรืองศร ี หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจยัและบณัฑิตศึกษา 
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6. กิจกรรมในรอบปีงบประมาณ 2562 

 
6.1 การให้บริการการเรียน การสอน รายวิชาโครงงานระดับปฏิบัติการระดับปริญญาตรี  

  
จ านวน จ านวนรายวิชา Lab ที่เปิดสอน จ านวนนักศึกษา  (คน-วิชา) 

ที ่ ส านักวิชา 
สาขาวิชา

/ ทั้งปี 
 

ภาค 
 

ทั้งปี 
 

ภาค 
 

 
เจ้าของรายวิชา หลักสูตร (ไม่ซ้ า) 1 2 3 

 
1 2 3 

1 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 8 53                                24 26 16 11,497 4,354 3,739 3,404 

2 ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 3 18 4 5 9 2,453 891 519 1,043 

3 
ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 5 65 19 28 21 1,950 639 809 502 

4 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 24 183 63 75 88 18,283 6,109 6,126 6,048 

5 ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2 27 12 10 8 3,813 2,010 1,169 634 

6 ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 2 8 2 3 3 926 258 352 316 

7 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 1 20 8 8 4 1,510 348 766 396 

8 ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 5 25 5 7 13 160 40 40 80 

total 50 399 137 162 162 40,592 
14,64

9 
13,52

0 
12,42

3 

 
จ านวนนักศึกษา- รายวิชาปฏิบัติการระดับปรญิญาตรีปีการศึกษา 2562 
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6.2 การให้บริการการเรียน การสอน รายวิชาระดับปริญญาตรี  

    จ านวน 

จ านวนนักศึกษาลงทะเบียน 
(คน-รายวิชา) 

ที ่ ส านักวิชา สาขาวิชา/ ทั้งปี   ภาค   
  (เจ้าของรายวิชา) หลักสูตร   1 2 3 
1 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 5 144 86 12 46 
2 ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 2 436 39 350 47 
3 ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 3 296 116 25 155 
4 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 23 1,836 939 411 486 
5 ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2 388 139 67 182 
6 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 1 80 80 0 0 

total 41 3,180 1,399 865 916 
 

จ านวนสาขาวิชา/หลักสตูร รายวชิาปฏิบัติการระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  
แยกตามส านักวิชา(ผู้รับผิดชอบรายวิชา) 
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6.3 การให้บริการการเรียน การสอน และการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา  

    จ านวนนักศึกษาลงทะเบียน (คน-รายวิชา) 

ที ่ ส านักวิชา ทั้งปี   ภาค   

  (เจ้าของรายวิชา)   1 2 3 

1 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 953 321 339 293 

2 ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 627 235 188 204 

3 ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 497 170 171 156 

4 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 2,675 927 891 857 

5 ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 10 4 3 3 

6 ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 37 13 12 12 

 total 4,799 1,670 1,604 1,525 

 
จ านวนนักศึกษาลงทะเบียน (คน-รายวิชา) 
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6.4 การให้บริการวิชาชีพ 
สถิติแสดงจ านวนครั้งการให้บริการวิชาชีพ โดยจ าแนกตามประเภทของผู้ขอรับบริการ

 

ประเภทผู้ขอรับบริการ 
จ านวนครั้งที่ให้บริการ 

2559 2560 2561 2562 

ก. หน่วยงานภายนอก 

 ภาคเอกชน 2,035 1,551 972 1,370 

 ภาครัฐ 933 805 1,534 830 

 บุคคลท่ัวไป 301 146 77 293 

  ข. หน่วยงานภายใน 

 งานการเรียนการสอน 1,787 1,767 1,997 1,951 

 งานวิจัย 151 156 205 244 

 บริการวิชาชีพ 780 990 744 1,014 

จ านวนรวม 5,987 5,415 5,529 
 

5,702 

หมายเหตุ : ข้อมูลอ้างอิงตามปีงบประมาณและใบแจ้งหนี ้
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ภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคลทั่วไป 
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สถิติแสดงรายได้จากการบริการวชิาชีพ โดยจ าแนกตามประเภทของผู้ขอรับบริการ

 
ตารางแสดงรายได้จากการบริการวิชาชีพจากหน่วยงานภายใน 

ประเภทผู้ขอรับบริการ 

จ านวนรายได้ (บาท) 
2560 2561 2562 

รายได้ 
มูลค่า 

ที่ให้บริการ 
รายได้ 

มูลค่า 
ที่ให้บริการ 

รายได้ 
มูลค่า 

ที่ให้บริการ 

งานการเรียนการสอน 1,135,327.25 8,910,214.25   1,340,751.00    10,730,613.50  1,725,673.50 12,882,093.25 

งานวิจัย 319,118.00 1,322,057.00     486,666.50  2,386,068.50  457,387.50 2,023,407.50 

บริการวิชาชีพ 4,131,458.00 7,398,183.00   3,690,358.00      6,310,628.00  5,745,202.25 10,554,010.50 

จ านวนรวม 5,585,903.25 17,630,454.25 5,517,775.50  19,427,310.00  7,928,263.25 25,459,511.25 

หมายเหตุ : ข้อมูลอ้างอิงตามปีงบประมาณและใบเสร็จรับเงิน 
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ตารางแสดงรายได้จากการบริการวิชาชีพจากหน่วยงานภายนอก 

ประเภทผู้ขอรับบริการ 

จ านวนรายได้ (บาท) 

2560 2561 2562 

รายได้ 
มูลค่า 

ที่ให้บริการ 
รายได้ 

มูลค่า 
ที่ให้บริการ 

รายได้ 
มูลค่า 

ที่ให้บริการ 
ภาคเอกชน 5,074,405.00 5,074,405.00 5,523,754.00 5,523,754.00 5,601,216.75 5,720,349.25 

ภาครัฐ 3,675,353.75 4,792,416.25 3,926,511.75 5,116,499.25 3,998,571.50 5,162,761.50 

บุคคลท่ัวไป 170,608.75 170,608.75 114,858.75 114,858.75 542,083.50 640,378.50 

จ านวนรวม 8,920,367.50 10,037,430.00 9,576,724.50  10,770,112.00  10,141,871.75 11,523,489.25 

หมายเหตุ : ข้อมูลอ้างอิงตามปีงบประมาณและใบเสร็จรับเงิน 
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รายได้จากการบริการวิชาชีพจากหน่วยงานภายใน 
งานการเรียนการสอน งานวิจัย บริการวิชาชีพ 

2560 2561 2562 
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สถิติแสดงรายได้จากการบริการวชิาชีพ โดยจ าแนกตามประเภทของผู้ให้บริการ 

ประเภทผู้ให้บริการ 

จ านวนรายได้ (บาท) 

2560 2561 2562 

รายได้ 
มูลค่า 

ที่ให้บริการ 
รายได้ 

มูลค่า 
ที่ให้บริการ 

รายได้ 
มูลค่า 

ที่ให้บริการ 
ฝ่ายพัฒนาเคร่ืองมือและปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ 

334,670.00 355,250.00 196,265.00 263,840.00 197,420.00 213,420.00 

ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ 9,079,741.25 20,270,291.00 10,324,933.00 23,211,422.50 11,856,474.50 27,223,241.00 

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยสีังคม 

2,929,649.50 4,440,597.25 2,714,303.50 4,307,490.50 3,037,688.50 4,805,016.00 

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 1 522,530.00 522,530.00 104,015.00 136,365.00 404,550.00 406,800.00 
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2 849,065.50 1,121,794.00 358,950.00 368,850.00 416,034.50 724,438.50 

ฝ่ายห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีการเกษตร 

71,790.00 90,415.00 840,211.50 146,462.00 1,421,907.50 2,625,000.00 

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

718,824.50 867,007.00 555,822.00 762,992.00 736,060.00 985,085.00 

จ านวนรวม 14,506,270.75 27,667,884.25 15,094,500.00 30,197,422.00 18,070,135.00 36,983,000.50 
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รายได้จากการบริการวิชาชีพจากหน่วยงานภายนอก 
ภาคเอกชน ภาครัฐ บุคคลทั่วไป 
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สถิติแสดงรายได้จากการบริการวชิาชีพ โดยจ าแนกตามประเภทการให้บริการ 
 

ประเภทการให้บริการ 

จ านวนรายได้ (บาท) 
2560 2561 2562 

มูลค่า 
ที่รับจริง 

มูลค่า 
ที่ให้บริการ 

มูลค่า 
ที่รับจริง 

มูลค่า 
ที่ให้บริการ 

มูลค่า 
ที่รับจริง 

มูลค่า 
ที่ให้บริการ 

1. บริการการใช้เคร่ืองมือ/   
    ห้องปฏิบัติการ 

4,215,884.50 13,900,438.75 4,305,877.00 16,343,835.50 4,988,371.00 18,618,289.50 

2. วิเคราะห์ธาตุและ
สารประกอบ 

2,894,030.25 4,484,990.25 3,502,956.00 4,726,356.00 4,103,445.00   6,005,700.00 

3. ทดสอบด้วยเคร่ือง      
   จุลทรรศน์อิเลกตรอน 

1,245,325.00 2,003,520.00 1,510,726.00 2,198,143.50 1,590,479.00 2,298,161.50 

4. ทดสอบทางกายภาพ 325,405.00 411,140.00 424,897.50 623,180.00 516,712.50 729,015.00 
5. วิเคราะห์น้ าทางกายภาพและ      
    เคมี 

2,801,087.50 3,381,350.00 2,671,712.50 3,065,510.00 3,131,325.00 3,763,500.00 

6. วิเคราะห์น้ าทางจุลชีววิทยา 577,655.00 797,900.00 708,338.00 905,570.50    800,567.50 1,117,410.00 
7. ทดสอบวัสด ุ 1,279,391.00 1,353,775.00 1,098,262.00 1,126,450.00 704,225.00 707,850.00 
8. วิเคราะห์ทางการเกษตร 32,190.00 34,315.00 2,800.00 2,800.00 1,107,745.00 2,203,490.00 
9. ทดสอบทางกายภาพของ 
    พอลิเมอร์และยาง 

7,090.00 7,090.00 7,862.50 8,830.00 10,135.00 11,470.00 

10. ทดสอบทางเซรามิก - - - - 5,932.50 5,932.50 
11. บริการสัตว์ทดลอง 83,580.00 83,580.00 5,420.00 5,420.00 35,800.00 35,800.00 
12. จัดท าชิ้นงาน 337,570.00 350,500.00 196,265.00 263,840.00 197,420.00 213,420.00 
13. บริการส ารวจ - - - - - - 
14. ไนโตรเจนเหลว 362,990.00 461,605.25 313,503.50 449,436.50 512,837.50       769,022.00 
15. อื่นๆ 344,072.50 397,680.00 345,880.00 478,050.00 365,140.00       503,940.00 

จ านวนรวม 14,506,270.75 27,667,884.25 15,094,500.00 30,197,422.00 18,070,135.00 36,983,000.50 

หมายเหตุ : ข้อมูลอ้างอิงตามปีงบประมาณและใบเสร็จรับเงิน 
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ประเภทการให้บริการ 
จ านวนครั้งที่ให้บริการ 

2559 2560 2561 2562 
1. บริการการใช้เครื่องมือ/ห้องปฏิบัติการ 1,770 1,852 2,029 2,163 
2. วิเคราะห์ธาตุและสารประกอบ 448 517 527 607 
3. ทดสอบด้วยเครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 227 285 362 402 
4. ทดสอบทางกายภาพ 158 111 126 140 
5. วิเคราะห์น้ าทางกายภาพและเคมี 781 742 707 878 
6. วิเคราะห์น้ าทางจุลชีววิทยา 394 348 398 476 
7. ทดสอบวัสดุ 1,349 763 681 414 
8. วิเคราะห์ทางการเกษตร 7 6 1 6 
9. ทดสอบทางกายภาพของพอลิเมอร์และยาง 4 3 4 10 
10. ทดสอบทางเซรามิก 2 - 0 3 
11. บริการสัตว์ทดลอง 14 7 2 6 
12. จัดท าชิ้นงาน 12 74 35 10 
13. บริการส ารวจ 52 - - - 
14. ไนโตรเจนเหลว 768 658 621 540 
15. อื่น ๆ 1 49 36 47 

รวม 5,987 5,415 5,529 5,702 

 
หมายเหตุ : ข้อมูลอ้างอิงตามปีงบประมาณและใบเสร็จรับเงิน 
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สถิติแสดงรายได้จากการบริการที่ไม่คิดมูลค่า โดยจ าแนกตามประเภทการให้บริการ 
 

ประเภทการให้บริการ 
ปีงบประมาณ 2562 

มูลค่าท่ีให้บริการ (บาท) จ านวนการให้บริการ (ครั้ง) 
1. บริการการใช้เครื่องมือ/ห้องปฏิบัติการ 1,285,211.50 302  
2. วิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี 514,500.00 54 

3. ทดสอบด้วยเครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 29,840.00 10 

4. วิเคราะห์น้ า   187,200.00 63 
5. วิเคราะห์น้ าทางจุลชีววิทยา 33,370.00 35 

6.ทดสอบทางกายภาพ 24,500.00 6 

รวม 2,074,621.50 470 
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6.5 การให้บริการซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือการเรียนการสอนและวจิัย 

สถิติแสดงปริมาณงานซ่อมบ ารุงเครื่องมือ การเรียนการสอนและการวิจัย 
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ปริมาณงานซ่อมบ ารุงเครื่องมือ การเรียนการสอนและการวิจัย 

2560 2561 2562 

 
รายการ 

จ านวนครั้งการซ่อมและค่าใช้จ่าย (บาท) 
2560 2561 2562 

ครั้ง ค่าใช้จ่าย (บาท) ครั้ง ค่าใช้จ่าย (บาท) ครั้ง ค่าใช้จ่าย (บาท) 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป - - 1 496.00 - - 
ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 16 662,819.83 28 749,316.35 33 1,176,254.18 
ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 65 5,685,281.01 67 5,700,178.70 56 5,629,835.37 
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคม 19 1,313,017.70 35 749,638.40 39 845,319.62 
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 1 9 324,865.75 25 1,746,368.10 20 924,079.51 
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2 77 2,122,726.88 63 1,973,038.28 71 2,397,040.17 
ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร 50 1,113,856.62 48 1,210,007.67 49 1,280,465.37 
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ 30 735,492.90 21 316,362.80 28 1,243,800.79 
ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา 1 10,860.00 - - - - 

จ านวนรวม 267 11,968,920.69 288 12,445,406.30 296 13,496,795.51 
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6.5 การจัดฝึกอบรม 
a. การจัดฝึกอบรมให้กับ นักศึกษา พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป 

วัน/เดือน/ป ี ประเภทกิจกรรม ชื่อและกิจกรรมโดยย่อ 
4-5 ตุลาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง HPLC ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
8 ตุลาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง GC ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
9 ตุลาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง ED-XRF ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
9 ตุลาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
9 ตุลาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง Spray dry ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 1 คน 
9 ตุลาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง Nano Particle Size Analyzer ให้กับนักศึกษา

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์  ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 1 คน 

12 ตุลาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง Nano Particle Size Analyzer ให้กับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
จ านวน 1 คน 

13-14 ตุลาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง IC ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
17 ตุลาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง Freeze dry ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

เทคโนโลยีอาหาร ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 1 คน 
17-19 ตุลาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง HPLC ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 3 คน 

18 ตุลาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 2 คน 
22 ตุลาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง GC ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
26 ตุลาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน  2 คน 

1 พฤศจิกายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง DSC ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 5 คน 
2 พฤศจิกายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง ED-XRF ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
8 พฤศจิกายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง วัดสี Color Quest XE ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 3 คน 
8 พฤศจิกายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
12 พฤศจิกายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
16 พฤศจิกายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง SEM ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้ช่วยวิจัย 

จ านวน 4 คน 
21 พฤศจิกายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใชเ้ครื่องย่อยตัวอย่าง FOSS 2508 ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

วิศวกรรมเกษตรและอาหาร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 1 คน 

22 พฤศจิกายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่องกลั่นไนโตรเจน FOSS 8400 ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 1 
คน 

22 พฤศจิกายน 2561 บริการห้องปฏิบตัิการ  อบรมการใช้เครื่อง UV-VIS ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
26 พฤศจิกายน 2561 บริการห้องปฏิบตัิการ  อบรมการใช้เครื่อง FTIR ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
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วัน/เดือน/ป ี ประเภทกิจกรรม ชื่อและกิจกรรมโดยย่อ 
29 พฤศจิกายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง Nano Particle Size Analyzer ให้กับนักศึกษา

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 1 
คน 

29 พฤศจิกายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง RT-PCR ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางสัตว์ ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 3 คน 

9 ธันวาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง AAS ให้กับผู้ช่วยวิจัย จ านวน 1 คน 
12 ธันวาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD การเรียนการสอนรายวิชา 526307 สาขาวิชา

วิศวกรรมเซรามิก Ceramic Characterization Lab. ประจ าภาคการศึกษาที่ 
2/2561 จ านวน 87 คน 

14 ธันวาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง ED-XRF การเรียนการสอนรายวิชา 526307 สาขาวิชา
วิศวกรรมเซรามิก Ceramic Characterization Lab. ประจ าภาคการศึกษาที่ 
2/2561 จ านวน 3 คน 

17 ธันวาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เคร่ือง NMR การเรียนการสอนรายวชิา 102224  สาขาวชิาเคมี
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2561 จ านวน 2 คน 

17 ธันวาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง ED-XRF ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
19 ธันวาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD การเรียนการสอนรายวิชา 526307 สาขาวิชา

วิศวกรรมเซรามิก Ceramic Characterization Lab. ประจ าภาคการศึกษาที่ 
2/2561 จ านวน  87 คน 

21 ธันวาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
24 ธันวาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง DSC ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 คน 
25 ธันวาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง HPLC ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
26 ธันวาคม 2561 

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD การเรียนการสอนรายวิชา 526307 สาขาวิชา

วิศวกรรมเซรามิก Ceramic Characterization Lab. ประจ าภาคการศึกษาที่ 
2/2561 จ านวน  87 คน 

27 ธันวาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง Freeze dry ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 คน 

4 มกราคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง GC-MS การเรียนการสอนรายวิชา 102331 สาขาวิชาเคมี   
Instrumental Methods of Analysis Laboratory ประจ าภาคการศึกษาที่ 
2/2561 จ านวน  3 คน 

7 มกราคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
7 มกราคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง Bomb Calorimeter ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 1 คน 
7 มกราคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRF ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน 
7 มกราคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้โปรแกรม QGIS ในการจัดท าแผนท่ีประกอบรายงานการจัดตั้ง

โครงการ BNCT จ านวน 4 คน 
7-9 มกราคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง GC-MS ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 2 คน 
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8 มกราคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 2 คน 
8 มกราคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRF ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน 
9 มกราคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง FTIR ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
9 มกราคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง ICP-MS การเรียนการสอนรายวิชา 335621 สาขาวิชา

เทคโนโลยีอาหาร Instrumental Analysis of Food ประจ าภาคการศึกษาที่ 
2/2561 จ านวน 5 คน 

9 มกราคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD การเรียนการสอนรายวิชา 526307 สาขาวิชา
วิศวกรรมเซรามิก Ceramic Characterization Lab. ประจ าภาคการศึกษาที่ 
2/2561 จ านวน 87 คน 

10 มกราคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRF ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 5 คน 
10 มกราคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน 

 
11 มกราคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง ICP-MS การเรียนการสอนรายวิชา 102331 สาขาวิชาเคมี 

Instrumental Methods of Analysis Laboratory ประจ าภาคการศึกษาที่ 
2/2561 จ านวน 3 คน 

11 มกราคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน 
11 มกราคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง ED-XRF ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน 
14 มกราคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRF ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน 
14 มกราคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน 

14-16 มกราคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง GC-MS ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
15 มกราคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง SEM ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้ช่วยวิจัย 

จ านวน 7 คน 
17 มกราคม 2562 บริการห้องปฏิบตัิการ  อบรมการใช้เครื่อง XRF ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
18 มกราคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRF ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน 
18 มกราคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน 
22 มกราคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRF ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน 
22 มกราคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน 
23 มกราคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง ED-XRF การเรียนการสอนรายวิชา 526307 สาขาวิชา

วิศวกรรมเซรามิก Ceramic Characterization Lab. ประจ าภาคการศึกษาที่ 
2/2561 จ านวน 87 คน 

24 มกราคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน 
25 มกราคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRF ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน 
28 มกราคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน 

บัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
28-29 มกราคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เคร่ือง Amino acid ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 

29 มกราคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 5 คน 
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30 มกราคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง MALDI-TOF mass spectrometer ของการเรียนการ

สอนรายวิชา 621724 สถานวิจัยส านักวิชาแพทยศาสตร์  Advanced 
Molecular Biology ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2561 จ านวน 5 คน 

30 มกราคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง ED-XRF การเรียนการสอนรายวิชา 526307 สาขาวิชา
วิศวกรรมเซรามิก Ceramic Characterization Lab. ประจ าภาคการศึกษาที่ 
2/2561 จ านวน 87 คน 

30 มกราคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง RVA ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรม
เกษตรและอาหาร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 1 คน 

31 มกราคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRF ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน 
31 มกราคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน 
4 กุมภาพันธ์ 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง FTIR ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 2 คน 
4 กุมภาพันธ์ 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เคร่ือง XRF ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 

4 กุมภาพันธ์ 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เคร่ือง XRD ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 

6 กุมภาพันธ์ 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง ED-XRF การเรียนการสอนรายวิชา 526307 สาขาวิชา
วิศวกรรมเซรามิก Ceramic Characterization Lab. ประจ าภาคการศึกษาที่ 
2/2561 จ านวน 87 คน 

6 กุมภาพันธ์ 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เคร่ือง XRD ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
 

6 กุมภาพันธ์ 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง Gel-Doc ให้กับผู้ช่วยนักวิจัย สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ 
ส านักวิชาแพทย์ศาสตร์ จ านวน 1 คน 

12 กุมภาพันธ์ 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRF ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน 
12 กุมภาพันธ์ 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน 
12 กุมภาพันธ์ 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง SEM ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้ช่วยวิจัย 

จ านวน 6 คน 
12-14 กุมภาพันธ์ 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เคร่ือง Amino acid ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 

20 กุมภาพันธ์ 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เคร่ือง FTIR ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 

20 กุมภาพันธ์ 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง RVA ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรม
เกษตรและอาหาร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 1 คน 

21 กุมภาพันธ์ 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เคร่ือง GC ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 

21-22 กุมภาพันธ์ 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง ED-XRF การเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี  ประจ าภาค
การศึกษาที่ 2/2561 รายวิชา 109301 Advanced Biochemistry  จ านวน 
3 คน และรายวิชา 109772 Selected Research project จ านวน 1 คน       

22 กุมภาพันธ์ 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง FTIR การเรียนการสอนรายวิชา 102331 สาขาวิชาเคมี   
Instrumental Methods of Analysis Laboratory ประจ าภาคการศึกษาที่ 
2/2561 จ านวน 3 คน 

25 กุมภาพันธ์ 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เคร่ือง XRD ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
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26 กุมภาพันธ์ 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เคร่ือง FTIR ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 

28 กุมภาพันธ์ 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง NMR การเรียนการสอนรายวิชา 335621 สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร Instrumental Analysis of Food ประจ าภาคการศึกษาที่ 
2/2561 จ านวน 5 คน 

4 มีนาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เคร่ือง GC ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 

6 มีนาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เคร่ือง FTIR ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 

7 มีนาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เคร่ือง GC ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 

7 มีนาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เคร่ือง FTIR ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 

8 มีนาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง FTIR ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 5 คน 
11 มีนาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เคร่ือง FTIR ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 

11 มีนาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เคร่ือง XRD ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 

15 มีนาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง Freeze dry ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
เทคโนโลยีนวัตกรรมทางสัตว์ ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 1 คน 

15 มีนาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง SEM ให้นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษาและผู้ช่วยวจิัย จ านวน 
6 คน 

18-19 มีนาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เคร่ือง HPLC ให้กับผู้ช่วยวิจัย   จ านวน  1 คน 
21 มีนาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง RT-PCR ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางสัตว์ ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 1 คน 

22 มีนาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRF ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 4 คน 
28 มีนาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เคร่ือง FTIR ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 

2 เมษายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD การเรียนการสอนรายวิชา 571705 เทคนิคขั้นสูง
ส าหรับการบ่งลักษณะวัสดุ และรายวิชา 531561 เทคนิคการบ่งลักษณะ
ส าหรับโลหะและโลหะผสม สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ ประจ าภาคการศึกษา
ที่ 3/2561 จ านวน 20 คน 

3 เมษายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง FTIR ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 2 คน 
4-5 เมษายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เคร่ือง GC-MS ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 

5 เมษายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เคร่ือง FTIR ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 

5 เมษายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เคร่ือง XRF ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 

5 เมษายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เคร่ือง XRD ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 

9 เมษายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เคร่ือง GC ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 

10 เมษายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เคร่ือง XRF ให้กับผู้ช่วยวิจัย จ านวน 1 คน 
11 เมษายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD การเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี  รายวิชา 102315 

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ช้ันสูง ประจ าภาคการศึกษาท่ี 3/2561 จ านวน 13 คน 
11 เมษายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง FTIR การเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี  รายวิชา 102315 

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ช้ันสูง ประจ าภาคการศึกษาท่ี 3/2561 จ านวน 13 คน 
17-19 เมษายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เคร่ือง HPLC ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
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17-19 เมษายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการท าแผนท่ีธรณีวิทยาด้วยโปรแกรมทางด้านภมูิสารสนเทศ ให้แก่ 

หลักสตูร วิศวกรรมปิโตเลี่ยมและเทคโนโลยีธรนี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทคโนโลยสีุรนารี จ านวน 75 คน 

19 เมษายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRF ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 2 คน 
19 เมษายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เคร่ือง XRF ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 

19 เมษายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เคร่ือง XRD ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 

19 เมษายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 2 คน 
22 เมษายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 2 คน 

23 – 24 เมษายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง Micro DSC ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
24 เมษายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง FTIR ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน 
25 เมษายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง FTIR ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 2 คน 
26 เมษายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRF ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน 
26 เมษายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 3 คน 

บัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
26 เมษายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง SEM ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้ช่วยวิจัย 

จ านวน 6 คน 
29 เมษายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่องย่อย Microwave การเรียนการสอนรายวิชา 574553  

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Advanced Water and Wastewater 
Analysis ประจ าภาคการศึกษาท่ี 3/2561 จ านวน 3 คน 

29-30 เมษายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง HPLC ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
30 เมษายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRF ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 3 คน 
30 เมษายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง TGA ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิ

เมอร์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 2 คน 
30 เมษายน 2562 – 
2 พฤษภาคม 2562 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดท าและ
ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ให้แก่องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในพื้นที่กลุ่มนครชัยบุรินทร์ รุ่นที่ 1 จ านวน 50 คน 
 

30 เมษายน 2562 – 
3 พฤษภาคม 2562 

อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง DSC ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรม
เกษตร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รายวิชา 521366 Food Process 
Engineering Laboratory จ านวน 12 คน 
 

1 พฤษภาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRF ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน 
2 พฤษภาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง AAS ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน 

2-3 พฤษภาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง GC ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 2 คน 
3 พฤษภาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
4 พฤษภาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRF ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน 
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6 พฤษภาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง MALDI-TOF mass spectrometer การเรียนการสอนรายวิชา 
574553 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Advanced Water and Wastewater 
Analysis ประจ าภาคการศึกษาท่ี 3/2561 จ านวน  3 คน 
 

7 พฤษภาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
7 พฤษภาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 2 คน 
7 พฤษภาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง RT-PCR ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางสัตว์ ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 1 คน 

8 พฤษภาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง FTIR ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
8 พฤษภาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRF ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 2 คน 
10 พฤษภาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 2 คน 
13 พฤษภาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง AAS การเรียนการสอนรายวิชา 574553 สาขาวิชา

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Advanced Water and Wastewater Analysis  
ประจ าภาคการศึกษาท่ี 3/2561 จ านวน 3 คน 

13 พฤษภาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRF ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน 
13 พฤษภาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 3 คน 
14 พฤษภาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRF ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน 
14 พฤษภาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน 
14 พฤษภาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง DSC ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาและผู้ช่วยวิจัย สาขาวิชา

วิศวกรรมพอลเิมอร์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 3 คน 
14-15 พฤษภาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง GC ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 3 คน 

16 พฤษภาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRF ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน 
16 พฤษภาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
17 พฤษภาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง AAS ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 5 คน 
17 พฤษภาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน 
17 พฤษภาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง ICP-MS ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 3 คน 
21 พฤษภาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง IC การเรียนการสอนรายวิชา 574553 สาขาวิชาวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม Advanced Water and Wastewater Analysis  
ประจ าภาคการศึกษาท่ี 3/2561 จ านวน 3 คน 
 

21 พฤษภาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 3 คน 
21-22 พฤษภาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง HPLC ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 

22 พฤษภาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 คน 
23 พฤษภาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRF ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 3 คน 
24 พฤษภาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRF ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 6 คน 
24 พฤษภาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 3 คน 
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27 พฤษภาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง ICP-MS การเรียนการสอนรายวิชา 574553 สาขาวิชา

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Advanced Water and Wastewater Analysis  
ประจ าภาคการศึกษาท่ี 3/2561 จ านวน 3 คน 

27-31 พฤษภาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง GC-MS ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
27-31 พฤษภาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง HPLC ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 

28 พฤษภาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
28-30 พฤษภาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เคร่ือง Amino acid ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 

31 พฤษภาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง FTIR ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 2 คน 
31 พฤษภาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 2 คน 
31 พฤษภาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง SEM ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้ช่วยวิจัย 

จ านวน 7 คน 
4 มิถุนายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง FTIR ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน 
5 มิถุนายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง FTIR การเรียนการสอนรายวิชา 574553 สาขาวิชา

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Advanced Water and Wastewater Analysis  
ประจ าภาคการศึกษาท่ี 3/2561 จ านวน 3 คน 

5 มิถุนายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRF ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน 
5 มิถุนายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง ICP-MS ให้กับผู้ช่วยวิจัย จ านวน 1 คน 
6 มิถุนายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง EDXRF การเรียนการสอนรายวิชา 571705 เทคนิคขั้นสูง

ส าหรับการบ่งลักษณะวัสดุ และรายวิชา 531561 เทคนิคการบ่งลักษณะ
ส าหรับโลหะและโลหะผสม สาขาวิชาวิศวกรรมโลหะการ ประจ าภาค
การศึกษาท่ี 3/2561 จ านวน 20 คน 

6 มิถุนายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
7 มิถุนายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง FTIR ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
7 มิถุนายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRF ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน 
10 มิถุนายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRF ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 3 คน 

10-11 มิถุนายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง GC-MS ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน 
10-11 มิถุนายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง GC ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 3 คน 

11 มิถุนายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง FTIR ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 2 คน 
11 มิถุนายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 2 คน 
12 มิถุนายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง CHNS ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 2 คน 
13 มิถุนายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง RT-PCR ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางสัตว์ ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 1 คน 

14 มิถุนายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง FTIR ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 3 คน 
17 มิถุนายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 3 คน 
19 มิถุนายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง FTIR ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 2 คน 
19 มิถุนายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRF ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
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19 มิถุนายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง DSC ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิ

เมอร์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 4 คน 
21 มิถุนายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง ICP-MS ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
26 มิถุนายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง ICP-MS ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 7 คน 
29 มิถุนายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 3 คน 
1 กรกฎาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง FTIR ให้กับผู้ช่วยวิจัย   จ านวน  1 คน 
3 กรกฎาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง FTIR ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน 
5 กรกฎาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง FTIR ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
9 กรกฎาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง FTIR ให้กับผู้ช่วยวิจัย   จ านวน  1 คน 
9 กรกฎาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง CHNS ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
10 กรกฎาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRF ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
11 กรกฎาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับผู้ช่วยวิจัย   จ านวน  1 คน 
12 กรกฎาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 คน 
12 กรกฎาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 

ผู้ช่วยวิจัย จ านวน  1 คน 
19 กรกฎาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง DSC  ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมพอ

ลิเมอร์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 1 คน 
19-21 กรกฎาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการท าแผนที่ธรณีวิทยาด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิสารสนเทศ ให้แก่ 

หลักสูตร วิศวกรรมปิโตเลี่ยมและเทคโนโลยีธรนี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยทคโนโลยีสุรนารี จ านวน 75 คน 
 

22 กรกฎาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง FTIR ให้กับผู้ช่วยวิจัย   จ านวน  1 คน 
22-24 กรกฎาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การใช้เทคโนโลยภีูมสิารสนเทศเพื่อการจัดท าและ

ปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ให้แก่องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในพื้นที่กลุ่มนครชัยบุรินทร์ รุ่นที่ 2 จ านวน 50 คน 
 

23 กรกฎาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
23 กรกฎาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง Freeze dry ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 1 คน 
26 กรกฎาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง SEM ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้ช่วยวิจัย 

จ านวน 6 คน 
1 สิงหาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง FTIR ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 คน 
1 สิงหาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRF ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 

1-2 สิงหาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง GC-MS ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
7 สิงหาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 3 คน 
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13 สิงหาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้โปรแกรมทางด้านภูมสิารสนเทศเพื่อปรบัปรุงแผนท่ีภาษี ให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 หน่วยงาน ได้แก ่
๑. องค์การบริหารส่วนต าบลระเริง อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา จ านวน 4 คน  
๒. องค์การบริหารส่วนต าบลไทยสามคัคี อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา 5 คน 
๓. องค์การบริหารส่วนต าบลวังหมี อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา 3 คน 

14 สิงหาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง FTIR ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน 
15 สิงหาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง AAS ให้กับผู้ช่วยวิจัย   จ านวน  1 คน 
15 สิงหาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง HPLC ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
15 สิงหาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRF ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 3 คน 
19 สิงหาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง FTIR ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
19 สิงหาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง UV-VIS ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
20 สิงหาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง UV-VIS ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
20 สิงหาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 3 คน 
20 สิงหาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง TGA ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 1 คน 
20 สิงหาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง RT-PCR ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางสัตว์ ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 1 คน 

22 สิงหาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง FTIR ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
23 สิงหาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง UV-VIS ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
23 สิงหาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
26 สิงหาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง UV-VIS ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 

28-29 สิงหาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง GC-MS ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
29 สิงหาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง CHNS ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
29 สิงหาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง ICP-MS ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
4-6 กันยายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง GC-MS ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
5 กันยายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง HPLC ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 คน 
5 กันยายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง ICP-MS ให้กับผู้ช่วยวิจัย จ านวน 1 คน 

5-7 กันยายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การใช้เทคโนโลยภีูมสิารสนเทศเพื่อการจัดท าและ
ปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ให้แก่องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีกลุ่มนครชัยบุรินทร์ รุ่นที่ 3 จ านวน 50 คน 

6 กันยายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง ICP-MS ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
11 กันยายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRF ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
11 กันยายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง RT-PCR ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางสัตว์ ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 1 คน 

13 กันยายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRF ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 3 คน 
23 กันยายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
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วัน/เดือน/ป ี ประเภทกิจกรรม ชื่อและกิจกรรมโดยย่อ 
24 กันยายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง GC การเรียนการสอนรายวิชา 524593 สาขาวิชา

วิศวกรรมเคมี Instrumental methods in chemical Engineering ประจ า
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 จ านวน 15 คน 

25 กันยายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมการใช้เครื่อง XRD ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 
 

  



34 

ANNUAL REPORT 2561/Rev.No.0/21/03/2562 

b. การจัดส่งพนักงานไปฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ก หมายถึง  ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย (งบส่วนกลาง) 
 ข หมายถึง สนใจหัวข้อเรื่อง เนื่องจากมีประโยชน์ต่อวิชาชีพ (งบอบรมตามสิทธ์ิพนักงาน) 

  

 

 2562 

ฝุาย จ านวน งบประมาณ  

 คน คร้ัง ก ข รวม 

หัวหน้ากลุ่มงาน 1 1 7,267.00 - 7,267.00 

บริหารงานท่ัวไป 6 2 17,669.00 22,820.00 40,489.00 

พัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 10 7 19,956.00 31,409.40 51,365.40 

วิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 15 8 74,011.00 44,350.00 118,361.00 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคม - - - - - 

วิศวกรรม 1 3 6 27,364.50 21,410.00 48,774.50 

วิศวกรรม 2 3 3 8,650.00 29,320.00 37,970.00 

เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 - 10,000.00 10,000.00 

สนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา 6 7 6,860.00 17,410.00 24,270.00 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 2 4,942.00 3,378.00 8,320.00 

หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ 2 1 2,680.00 - 2,680.00 

รวม 49 38 169,399.50 180,097.40 349,496.90 
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6.6 การให้บริการเฉพาะกิจ 

วัน/เดือน/ป ี ผู้ปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ ผู้เชิญ 

ตลุาคม 61 – 
มกราคม 62 

ดร.อินทรียา สุทธิวานิช 
นายอุดมวิทย์ มณีวรรณ 

ดร.สริิลักษณ์ ตะนัง 

ส ารวจและจดัท าแผนที่ภาพถ่ายทาง
อากาศ บริเวณ โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการวจิัยรังสรีักษาจากโบรอนจับ
ยึดนิวตรอน 

โครงการจดัตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัย
รังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน 

ตั้งแต ่
19 พฤศจิกายน 
2561 เป็นต้นไป 

นางสาวอินทรียา สุทธิวานิช 
 

เป็นคณะกรรมการสถาบันเครือข่าย 
Smart City เมืองอัจฉริยะ นวัตกรรม
และเทคโนโลย ี

ค าสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 
13034/2561 เรื่อง การแต่งตั้งสถาบัน
เครือข่ายเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา ลงวันที่ 19 พย.2561 

ตั้งแต ่
19 พฤศจิกายน 
2561 เป็นต้นไป 

นางสาวอินทรียา สุทธิวานิช 
 

เป็นคณะกรรมการสถาบันเครือข่าย 
MICE City and Tourism โคราชเมือง
ไมซ ์

ค าสั่งจังหวัดนครราชสมีา ท่ี 
13034/2561 เรื่อง การแต่งตั้ง
สถาบันเครือข่ายเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี
จังหวัดนครราชสีมา ลงวันท่ี 19 พย.
2561 

ตั้งแต ่
29 พฤศจิกายน 
2562 เป็นต้นไป 

นางสาวอินทรียา สุทธิวานิช 
 

เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมอืงรวม
ในเขตจังหวัดสรุินทร ์

ค าสั่งจังหวัดสรุินทร์ ท่ี 3923/2562 
ลงวันท่ี 29 พย. 2562  

มกราคม 2562 – 
กันยายน 2562 

ดร.สริิลักษณ์ ตะนัง 
 

จัดท าแผนที่ธรณีวิทยา แผนที่น้ าบาดาล 
แผนที่ทิศทางการไหลของน้ าใต้ดนิ และ
แผนที่อ่ืน ๆ ประกอบรายงานโครงการฯ 

โครงการจดัตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัย
รังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน 

21 มกราคม – 
17 พฤษภาคม 2562 

ดร.สริิลักษณ์ ตะนัง 
ดร.อินทรียา สุทธิวานิช 
นายอุดมวิทย์ มณีวรรณ 

ส ารวจข้อมลูเพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ินด้วยระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร์ องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลระเริง อ.วังน้ าเขียว จ.
นครราชสมีา 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ระเริง 

16 กุมภาพันธ ์2562 
 

นายโกวิทย์ กฐินใหม ่
 

เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง  
“การผลติอิฐมวลเบาและอิฐ 3 มิต ิมอก.
2601-2556 ครั้งท่ี 2” 

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมวสัดุก่อสร้าง
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมท่ี
ยั่งยืน สาขาวิศวกรรมโยธา ส านัก
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุนาร ี

4 มิถุนายน 2562 นางสาวอินทรียา สุทธิวานิช 
 

ประชุมคณะกรรมการสถาบันเครอืข่าย 
MICE City ณ ห้องประชุมศาลากลาง
จังหวัดนครราชสีมา  

จังหวัดนครราชสีมา 

7 มิถุนายน 2562 นางสาวอินทรียา สุทธิวานิช 
 

ประชุมคณะกรรมการสถาบันเครอืข่าย 
Smart City ณ ห้องประชุมศาลากลาง
จังหวัดนครราชสีมา  

จังหวัดนครราชสีมา 
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วัน/เดือน/ป ี ผู้ปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ ผู้เชิญ 

18-19 มิถุนายน 
2562 

 

นายวิเชษฐ์  เผือกแตง 
 

เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง  
“ระบบระบายอากาศในงาน
อุตสาหกรรม” 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

20 มิถุนายน 2562 
 

นางสาวอินทรียา สุทธิวานิช 
 

เป็นวิทยากรบรรยาย  
เรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยภีูมิ
สารสนเทศทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
อาคารเรยีนรวม 1 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุนาร ี

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุนาร ี

23 กรกฎาคม – 20 
พฤศจิกายน 2562 

 
 
 

ดร.สริิลักษณ์ ตะนัง  
 

ให้บริการส ารวจข้อมลูเพื่อปรับปรงุแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ินด้วยระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร์ องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลมะเกลือเก่า อ.สูงเนิน  
จ.นครราชสีมา  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
มะเกลือเก่า 

30 กรกฎาคม 62 ดร.สริิลักษณ์ ตะนัง 
 

คณะกรรมการตรวจการจา้งการทดสอบ
ทางธรณีฟิสิกส ์

โครงการจดัตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัย
รังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน 

3 สิงหาคม 2562 นางสาวอินทรียา สุทธิวานิช เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการฝึกอบรม 
การพัฒนาแหล่งน้ าผิวดิน น้ าใต้ดิน เพื่อ
เพิ่มผลผลิตอ้อย จังหวัดสุรินทร์ 

บริษัทน้ าตาลสุรินทร์ จ ากัด และ
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

6 กันยายน 2562 นางสาวอินทรียา สุทธิวานิช ประชุมคณะกรรมการสถาบันเครือข่าย 
Smart City ห้องประชุมศาลากลาง 
จังหวัดนครราชสีมา  

จังหวัดนครราชสีมา 

12 กันยายน – 12 
ตุลาคม 2562 

 

ดร.สริิลักษณ์ ตะนัง  
 

ให้บริการส ารวจข้อมลูเพื่อปรับปรงุแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ินด้วยระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร์ องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลไทยสามัคคี อ.วังน้ าเขียว  
จ.นครราชสีมา 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทย
สามัคค ี

26 กันยายน –  
25 ธันวาคม 2562 

ดร.สริิลักษณ์ ตะนัง  
 

ให้บริการส ารวจข้อมลูเพื่อปรับปรงุแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ินด้วยระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร์ องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลหนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ  
จ.นครราชสีมา 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองยาง 

27 กันยายน 2562 นายคมสัน  ภาษยเดช เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง “การวัด
และการวิเคราะห์การสัน่สะเทือนส าหรับ
งานบ ารุงรักษาเชิงคาดการณ์” 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์
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วัน/เดือน/ป ี ผู้ปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ ผู้เชิญ 

9 ตุลาคม 2562 นางสาวอินทรียา สุทธิวานิช ประชุมคณะกรรมการส่ งเสริมและ
ขับเคลื่อนพัฒนาอุตสาหกรรม MICE 
จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประ ชุม 
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  

จังหวัดนครราชสีมา 

4-5 ตุลาคม 2562 นางสาวอินทรียา สุทธิวานิช เป็นวิ ทยากร  และร่ วมประ ชุม เ ชิ ง
ปฏิบัติการเพื่อผลิตสารคดี เรื่อง พาคน
ดังเข้าป่า ห้องประชุมสถานีวิจัยล าตะ
คอง จ นครราชสีมา 

สมาคมอุทยานแห่งชาติ จตุจักร 
กทม. 

14-19 ตุลาคม 2562 นางสาวอินทรียา สุทธิวานิช เป็นผู้น าเสนอผลงาน ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ  ทางด้ าน 
Remote Sensing ณ ประเทศเกาหลีใต้ 

Asian Association on Remote 
Sensing and Korean Society of 
Remote Sensing (KSRS) ประเทศ
เกาหลีใต ้

12-13 ธันวาคม 
2562 

  นายอุดทวิทย์ มณีวรรณ 
นางสาวอินทรียา สุทธิวานิช 

เป็นผู้น าเสนอผลงาน ในงานมหกรรม
การแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการ
พัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
และนวัตกรรม ส าหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี 4 

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ บางกะปิ 
กทม. 
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6.7 การด าเนินงานตามแผนและนโยบายด้านอื่นๆ 
เพื่อให้การด าเนินงานของศูนย์เครื่องมือฯ สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายตามที่ได้ก าหนดไว้ 

ผู้บริหารจึงมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการมุ่งเน้นการจัดการบริการตามพันธกิจเพื่อ
ตอบสนองความต้องการลูกค้า และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน มทส. ให้บรรลุวิสัยทัศน์  “มหาวิทยาเทคโนโลยีสุรนารี
เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นเลิศ และเป็นที่พึ่งของสังคม “โดยผู้บริหารของศูนย์
เครื่องมือฯ ได้น านโยบายและทิศทางการพัฒนาของ มทส. มาก าหนดเป็นเป้าประสงค์ของการปรับปรุงผลการด าเนินงาน
ของ  ศูนย์เครื่องมือฯ ไว้เป็นส่วนหนึ่งของระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2005 และระบบการจัดการแบบ
บูรณาการ IMS และการเพิ่มผลผลิค ซึ่งมีพัฒนาการเป็นล าดับตามตารางพัฒนาการตั้ งแต่เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2536                 
ทั้งนี้ ศูนย์เครื่องมือฯ มีนโยบายที่จะน าระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน TQA มาใช้ในปี พ.ศ. 2561 นี ้

2536 ศูนย์เครื่องมือฯ เริ่มวางรากฐานน าระบบ 5 ส. มาปรับใช้ 
2545 อธิการบดี ลงนามแสดงเจตนาจ านงด าเนินการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025  
2548 เริ่มจัดท าระบบ มอก.18001 (แต่ไม่มีการขยายผล) 
2551 ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ (9 ขอบข่าย) ได้การรับรองมารตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 
2558 ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2 (7 ขอบข่าย) ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 

 2560 ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ (2 ขอบข่าย) ได้รบัการรับรองมาตรฐาน  
มอก. 17025 : 2005 

 2561 ใช้ระบบการจัดการบูรณาการ (Integrated Management System : IMS) 
  (ISO 9001ISO 14001,ISO 45001) ทั้งศูนย์ฯ ร่วมกับระบบ ISO/IEC 17025, มอก. 17025 
  ระบบมาตรฐานสัตว์ทดลอง ระบบมาตรฐานความปลอดภัย มอก.2677 ระบบบริหารความเสี่ยง 
  (RISK Management) ตามแนวทาง ISO 3100 และ ERM COSO 
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6.8 สรปุการเย่ียมชมศูนย์เคร่ืองมือฯ   

วัน/เดือน/ปี ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อบุคคล 
จ านวนคณะ 
ผู้เย่ียมชม 

3 ต.ค. 61 บริษืท เอส.เอ. (ขอนแก่น) จ ากัด 6 
5 ต.ค. 61 บริษัท ลักกี้ยูเนี่ยนฟู้ดส์ จ ากดั 10 
3 ต.ค. 61 คณะคณุครูและบคุลากร ของดรงเรียนสรุวิวัฒน์ 33 
4 ต.ค. 61 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน ของเหมืองแม่เมาะ 15 
5 ต.ค. 61 บริษัท ลักกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จ ากัด 10 
18 ต.ค. 61 หน่วยงานเทคโนธานี  โดยผศ.ดร.ศิวัต ผู้น าคณะ 5 
18 ต.ค. 61 คณะเยี่ยมชมชาวอินโดนีเซีย  น าโดยรศ.ดร.จริวัฒน์ ยงสวัสดิกุล  สาขาเทคโนโลยีอาหาร 4 
30 ต.ค. 61 คณะเยี่ยมชมชาวอินโดนีเซีย  น าโดยรศ.ดร.จริวัฒน์ ยงสวัสดิกุล  สาขาเทคโนโลยีอาหาร 4 
31 ต.ค. 61 ผู้บริหารและอาจารย์ Human University of humanities, Science and Technology. 6 
9 พ.ย. 61 คณะนักเรียนผู้มีศักยภาพสูงของมหาวิทยาลัย  (SUT Talented Students Camp) จ านวน  8  กลุ่ม 160 
18 พ.ย. 61 คณะนักเรียนผู้มีศักยภาพสูงของมหาวิทยาลัย  (SUT Talented Students Camp) จ านวน  3  กลุ่ม 60 
20 ธ.ค. 61 ส านักเทคโนโลยีการเกษตร  น าโดย ผศ.ดร.ณัฐธญิา 5 
8 ม.ค. 62 สภาทันตกรรม  15 
25 ม.ค. 62 คณะเยี่ยมชม ในกิจกรรม SUT School of Chemistry Open House 2019 ส านักวิทยาศาสตร ์ 30 
30 ม.ค. 62 คณะอาจารย์ จาก มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 12 
15 ก.พ. 62 นักศึกษา ป.ตรี , บัณฑติ สาขาฟิสกิส์  มทส. 9 
27 ก.พ. 62 คณะอาจารย์ บันฑติศึกษา  มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 15 
19 มี.ค. 62 โครงการโอลิมปิกวิชาการค่าย 2 ส านักวิทยาศาสตร์  มทส. 111 
2 เม.ย. 62 University Putra Malaysia (UPM) 18 
20 เม.ย. 62 นักเรียนและผู้ปกครอง ที่เข้าสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษา มทส. ของส านกัวิทยาศาสตร์ 80 
25 เม.ย. 62 บริษัท SK Engineering จ ากัด  6 

15 พ.ค. 62 คณะอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 
24 พ.ค. 62 บริษัท ซีพีออลล์  จ ากัด  (มหาชน) 5 
28 พ.ค. 62 บัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมเคมี  มทส. 20 
31 พ.ค. 62 ศ.ดร.สุขสันต์  ได้น าคณะบริษัทเอกชน เข้าชมเครื่องมือ 15 
11 มิ.ย. 62 คณะเจ้าหน้าทีแ่ละบณัฑิตศึกษา สาขา ไอที  มทส. 7 
18 มิ.ย. 62 อ.ดร.สุพรรณี  สาขาวิศวกรรมเคม ี มทส. 7 
21 มิ.ย. 62 อ.ดร.ทนงศักดิ์ ยิ่งนคร  สาขาวิศวกรรมโลหการ  มทส 5 
27 มิ.ย. 62 คณะอาจารย์  มหาวิทยาลัยบรูพา 40 
9  ก.ค. 62 ชาวญี่ปุ่น  โดยสาขาฟิสิกส์ เป็นผูน้ าเข้าเยี่ยมชม 2 
12 ก.ค. 62 นศ.ป.ตรี สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมทางสัตว์  มทส. 30 
16 ส.ค. 62 คณะอาจารย์ สาขาวิศซกรรมเคมี  จาก สปป.ลาว 5 
2 ก.ย. 62 คณะนักศึกษา  สาขาฟิสิกส์  จากประเทศมาเลเซีย 13 
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6.10 งบด าเนินการ 
 

ประเภทค่าใช้จ่าย 
ปีงบประมาณ 2562 

รับจัดสรร(บาท) 

1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 31,745,000 
1. ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครภุัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13,500,000 
2. ค่าวัสดุการศึกษา-ค่าวัสดุการเรยีนการสอนภาคปฏิบตัิประจ าห้องปฏิบัติการต่าง ๆ            17,845,000 
3. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 400,000 
  
2.  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 6,789,000 
1. ค่าใช้จ่ายโครงงานระดับปรญิญาตร ี 3,144,000 
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าระบบวิศวกรรมอาคาร 2,250,000 
3. ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการพัฒนาและผลติอุปกรณต์้นแบบ 630,000 
4. ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์รับร่างอาจารย์ใหญ่ สตัว์ทดลอง และอาคารเครื่งอมือ 225,000 
5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารระบบคณุภาพ ศูนยเ์ครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 540,000 
  

รวม 1+2 38,534,000 
 
หมายเหตุ  ปีงบประมาณ 2562 
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  รายการค่าใช้จ่ายโครงงานระดับปริญญาตรี ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีอีกจ านวน 
444,000 บาท (ข้อมูล ณ วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562) 
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6.11 งบลงทุน 

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 
 
 

    
  

ประเภทค่าใช้จ่าย 
ปีงบประมาณ 2562 

รับจัดสรร(บาท) 
1.  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 
  
2.  หมวดครุภัณฑ์ 270,000 
2.1  ครุภัณฑ์ซ่อมบ ารุงและพัฒนางาน 270,000 
  
3.  โครงการตามแผนปฏิบัติการ/หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 117,740,000 
3.1 โครงการจัดหาและติดตั้งครุภณัฑ์หน่วยจา่ยกลาง (CSSD) ส าหรับอาคาร
ปฏิบัติการทันตกรรม 

         20,000,000                                                 

3.2 โครงการจัดหาและติดตั้งครุภณัฑ์เพื่อการเรียนการสอนช้ันคลินกิด้านทันตกรรม 90,000,000 
3.3 โครงการจัดหาครุภณัฑ์ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพประจ าห้องปฏิบัติการ 1,900,000 
3.4 โครงการก่อสรา้งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานปฏิบัติการการใช้สตัว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร ์

5,000,000 

3.5 โครงการยกระดับความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการด้านการ 
     วิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ 

270,000 

3.6 โครงการเพิ่มศักยภาพและสนบัสนุนการใช้ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ (GIS) 
     เพื่อการบริหารจัดการท้องถิ่นนครชัยบุรินทร ์

270,000 

3.7 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 300,000 
  

รวมท้ังสิ้น    1 + 2 + 3 118,010,000 



42 

ANNUAL REPORT 2561/Rev.No.0/21/03/2562 

 
6.9 จ านวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

ต าแหน่ง 
อัตรา 
ก าลัง 

สายงาน 
วิศวกรรมศาสตร์และสนับสนุน 

สายงาน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ฝบป ฝพน ฝวศ1 ฝวศ2 ฝสป ฝวท ฝทก ฝวค ฝวส 
ก ผู้บริหาร           
1 ผอ.ศควท 1          
2 รอง.ผอ.ศควท. 2          
3 หัวหน้ากลุ่มงาน 2          
ข กลุ่มสายงาน กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการสายบริหารทั่วไปและธุรการ(สายงานอ านวยการ) 
1 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 18 10 1 1 1 2 2   1 
2 พนักงานธุรการ -          
ค กลุ่มสายงาน กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการสายวิชาชีพ/งานเฉพาะทาง(สายงานบริการการศึกษา) 

1 นักวิทยาศาสตร์ 61  3 1 1 1 13 14 16 12 

2 นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 2     1   1  

3 วิศวกร 23(1)  2 10(1) 10 1     

4 สัตวแพทย์ 1         1 

5 ผู้สอนปฏิบัติการ 2   1 1      

6 นักเทคโนโลยีการศึกษา 2      2    

7 เจ้าหน้าท่ีแผนท่ีภาพถ่าย 1      1    

8 เจ้าหน้าท่ีบริหารเทคนิค 3  3        

9 เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย 1     1     

10 เทคนิคการแพทย์ 1         1 

11 นักเทคนิคทันตกรรม 1         1 

12 ช่างทันตกรรม 1         1 

13 พนักงานวิทยาศาสตร์ 8      8    

14 นายช่างเทคนิค 13(1)  4(1) 3 5 1     

15 นายช่างไฟฟ้า 4  2 2       

16 นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4  2 2       

17 นายช่างโยธา 3    3      

18 นายช่างเขียนภาพ 1      1    

19 ช่างฝีมือ 1  1        

20 พนักงานห้องทดลอง 16(1)   2 3  7 3 1 -(1) 
 รวม 172 10 17(1) 22(1) 25 7 32 17 20 17(1) 
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6.10 พ้ืนที่อาคารเคร่ืองมือหลักที่ให้บริการ (ตารางเมตร) 
 

อาคาร พื้นที่รวม (ตร.ม.) 

1. อาคารเครื่องมือ 1 (พ.ท.เดิม 7,776 ตร.ม. ลดพ้ืนท่ี SEDA 1,225 ตร.ม.) 6,551 

2. อาคารเครื่องมือ 2 8,576 

3. อาคารเครื่องมือ 3 9,696 

4. อาคารเครื่องมือ 4 7,128 

5. อาคารเครื่องมือ 5 7,104 

6. อาคารเครื่องมือ 6 (พท.เดิม 8,204 ตร.ม. เพิ่มโลหะการ 12 ตร.ม.) 8,216 

7. อาคารเครื่องมือ 6/1 (พท.เดิม 832 ตร.ม. เพิ่มอาคารเซรามิก 81 ตร.ม.) 913 

8. อาคารเครื่องมือ 7 3,820 

9. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 24,624 

10. อาคารเครื่องมือ 10 14,640 

11. อาคารไฟฟ้าแรงสูง 750 

12. อาคารสัตว์ทดลอง 725 

13. อาคารคลังสารเคมี (SEDA) 192 

14. อาคารโรงประลอง (ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์) 384 

15. อาคารห้องปฏิบัติการกีฏวิทยาและโรคพืช 244 

16. อาคารเกษตรภิวัฒน์ (Postharvest) 14,370 

- อาคารเรือนกระจก 487 

- โรงเพาะฟักปลา 1,328 

- อาคารปฏิบัติการนม 1,215 

- โรงเก็บวัสด ุ 104 
17. อาคารเครื่องมือ 11  30,000 

18. อาคารเครื่องมือ 12  13,596 

     - อาคารปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์  2,100 

19. อาคารเก็บของเสียจากสารเคมี 160 

รวม 156,923 
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พนักงานศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เข้ารับรางวัลพนักงานดีเด่นในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ประจ าปี ๒๕๖๒ 
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จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการยกระดบัห้องปฎิบัติปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL  
ให้กับมหาวิทยาลัยลูกข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
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จัดอบรมวิทยากรด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน  

ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนนุด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน 
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ร่วมการประชุมเครือข่ายศูนย์เคร่ืองมือแห่งประเทศไทย (TSEN)  
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จัดอบรม “ข้อก าหนดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย” 
 
 

 
 

อบรมเชิงปฎิบัติการให้กับคณะท างานการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง TQA 
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พนักงานศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เข้าร่วมเสนอผลงานการวิจัย ในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรม ไฟฟูา คร้ังท่ี 42 
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ร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัย 
 

ศูนย์เคร่ืองมือฯ เข้าร่วมประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2562 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
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กิจกรรมวันเด็ก ประจ าปี พ.ศ. 2562 
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ร่วมงานผู้เกษียณอายุ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
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 คณะผู้จัดท ารายงานประจ าป ี
 
ที่ปรึกษา : ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช รุจริวรรธน์) 
 
ประธาน : รองผู้อ านวยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

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

 
บรรณาธิการ : นายอาวุธ  อินทรชื่น 

นายสาทิพย์  จุไรรตัน์พร 
นายประพล  จาระตะค ุ
นางสาวศรสีุดา  แก้วคุ้มภยั 
นางวัฒนี  สุวรรณศร 

  นายอธิศ อัครปรีด ี
 
เอ้ือเฟ้ือข้อมูล : ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 
ฝ่ายวิเคราะหด์้วยเครื่องมือ 
ฝ่ายห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคม 
ฝ่ายห้องปฏิบตัิการวิศวกรรม 1 
ฝ่ายห้องปฏิบตัิการวิศวกรรม 2 
ฝ่ายห้องปฏิบตัิการเทคโนโลยีการเกษตร 
ฝ่ายห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สขุภาพ  
ฝ่ายสนบัสนุนโครงการวิจยัและประสานงานบณัฑิตศึกษา 

 
ออกแบบปก นายอธิศ อัครปรีด ี
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