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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ปณิธำน/วิสัยทัศน์/พันธกิจของมหำวิทยำลัย 

ปณิธำน 
  สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการ “ปลูกป่า สร้างคน”  โดยมุ่ง 

“สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม และอนุรักษ์ธรรมชาติ” 
  

วิสัยทัศน์ 
  สถาบันอุดมศึกษาชั้นน าแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 
 
พันธกิจของมหำวิทยำลัย 

  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  
แม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่มีภารกิจหลักท่ีส าคัญของความเป็นสถาบันอุดมศึกษา 6 ประการ คือ  

1. จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจากมาวิทยาลัยสู่สังคม 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นสากล 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพื่อความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย

อย่างยั่งยืน 
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1.2 ปณิธำน/วิสัยทัศน์/พันธกิจของศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ปณิธำน 

สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการ “ปลูกป่า สร้างคน”  โดยมุ่ง 
“สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม และอนุรักษ์ธรรมชาติ” 

  วิสัยทัศน์ 

เป็นหน่วยงานที่สามารถให้บริการเครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

ภำรกิจ 

  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้บริการและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ทั้งในด้านการเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนาแก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
พัฒนาระบบการท างานรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้มีการจัดการท างานส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ  

พันธกิจ 

1) การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  
2) การสนับสนุนการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
3) การสนับสนุนการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
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1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและกรอบอัตรำก ำลัง 

 1.3.1 แผนผังโครงสร้ำงองค์กรศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ : * ฝ่าย/งานที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่มีในประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่องการแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 2544 
ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2544 

 
 
 

อธิกำรบดี 
 

รองอธิกำรบดี  
 

คณะกรรมการประจ าและการจัดระบบบริหารงาน
ภายในศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 
 

ฝ่ายความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการ 

 
 

ฝ่ายเลขานุการและธุรการ 

โครงการจัดตั้งฝ่ายห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ * 

 
 

ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน 

ฝ่ายเครื่องมือวิเคราะห์ 
และทดสอบขั้นสูง 

 
 

โครงการจัดตั้งฝ่ายสนับสนุนงานวิจัย * 

ฝ่ายบ ารุงรักษาเครื่องมือ 
และพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบ 

 
 

 

งานผลิตน ้าดื่มมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง * 

งานห้องปฏิบัติการทางเครื่องส าอาง *  
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1.3.2 แผนผังโครงสร้ำงกำรบริหำรและกรอบอัตรำก ำลังศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
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1.3.3 แผนผังโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 
(นางรพพีรรณ ณ ล าปาง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รศ.ดร.ชยำพร วัฒนศิริ 
อธิกำรบดี 

คณะกรรมการประจ าและการจัดระบบบริหารงานภายในศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ภำรกิจด้ำนบริหำรจัดกำร 
ภำระงำน 
1. งานบริหารจัดการทั่วไป 
2. งานสนับสนุนห้องปฏิบัติการ 
3. งานผลิตน ้าดืม่มหาวิทยาลัยแมฟ่้าหลวง 
4. งานห้องปฏิบัติการทางเครื่องส าอาง 
5. งานเตรียมความพร้อมครุภณัฑแ์ละปรับปรุงสิ่งก่อสร้างด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวทิยาศาสตร์การแพทย ์

ภำรกจิด้ำนสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนห้องปฏิบัตกิำรพ้ืนฐำน 
ภำระงำน 
1. งานสนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
2. งานสนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ภำรกิจด้ำนบริกำรวิชำกำร 
1. โครงการบริการวิชาการ 
2. งานบริการวิชาการหน่วยงานภายใน 
3. งานบริการวิชาการหน่วยงานภายนอก 

ภำรกิจด้ำนสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำ 
ภำระงำน 
1. งานบริการเครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบขั้นสูง 
2. งานบ ารุงรักษาเครื่องมือและพฒันาอุปกรณ์ต้นแบบ 
3. งานความปลอดภยัของห้องปฏิบัติการ 
4. งานสนับสนุนงานวิจัย 
5. งานระบบมาตรฐาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 

ศำสตรำจำรย์ ดร.สุจิตรำ วงศ์เกษมจิตต์ 
รองอธิกำรบดี  

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สยำม ภพลือชัย 
ผู้อ ำนวยกำร 

 

นำงรพีพรรณ ณ ล ำปำง 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 

นำยนำวิน ธรสำธิตกุล 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
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1.3.4 จ ำนวนบุคลำกรภำยในหน่วยงำน : อัตรำก ำลังในปัจจุบันและกำรมอบหมำยงำน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563) 

ล ำดับ
ที่ 

ฝ่ำย/แผนก/งำน - ต ำแหน่ง 
กรอบ
อัตรำ 

อัตรำ
ครอง 

อัตรำ
ว่ำง 

หมำยเหตุ 

 รวม 100 97 3  

1 ผู้อ ำนวยกำร 1 1 -  
 

2 ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 2 2 - 
นักวิทยาศาสตร์ 1/ 
เจ้าหน้าท่ีบริหาร 1 

3 ฝ่ำยเลขำนุกำรและธุรกำร 12 12 - 
 

  รักษำกำรแทนหัวหน้ำฝ่ำย 1 1  นักวิทยาศาสตร ์

  ∙        เจา้หน้าที่บริหาร 6 6   

∙        พนักงานธุรการ 0 0  
 

∙        นักวิทยาศาสตร์ 3 3  
 

∙        คนงาน (เจา้หน้าที่ห้องปฏบิัติการ) 2 2  ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

4 ฝ่ำยสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 44 43 1 
 

  หัวหน้ำฝ่ำย 1 1  นักวิทยาศาสตร ์

4.1 แผนกห้องปฏิบัติกำรเคม ี 9 9 - 
 

∙        นักวิทยาศาสตร์ 6 6 
  

∙        คนงาน (เจา้หน้าที่ห้องปฏบิัติการ) 3 3 
 

ลกูจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

4.2 แผนกห้องปฏิบัติกำรชีววิทยำและ
เทคโนโลยีชีวภำพ 

11 10 1 
 

∙        นักวิทยาศาสตร์ 7 6 1  
 

∙        คนงาน (เจา้หน้าที่ห้องปฏบิัติการ) 4 4   ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

4.3 แผนกห้องปฏิบัติกำรฟิสิกส ์ 4 4 - 
 

∙        นักวิทยาศาสตร์ 3 3   
 

∙        ช่างเทคนิค 1 1   
 

4.4 แผนกห้องปฏิบัติกำรพื้นฐำนวิศวกรรม 2 2 - 
 

∙        วิศวกร 1 1 
  

∙        ช่างเทคนิค 1 1   
 

4.5 แผนกห้องปฏิบัติกำรวัสดุศำสตร์ 2 2 - 
 

∙        นักวิทยาศาสตร์ 1 1 
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ล ำดับ
ที่ 

ฝ่ำย/แผนก/งำน - ต ำแหน่ง 
กรอบ
อัตรำ 

อัตรำ
ครอง 

อัตรำ
ว่ำง 

หมำยเหตุ 

∙        ช่างเทคนิค 1 1   
 

4.6 แผนกห้องปฏิบัติกำรเทคโนโลยีอำหำร 5 5 - 
 

∙        นักวิทยาศาสตร์ 3 3   
 

∙        คนงาน (เจา้หน้าที่ห้องปฏบิัติการ) 2 2   ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

4.7 แผนกห้องปฏิบัติกำรเทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยว
และบรรจุภัณฑ ์

3 3 - 
 

∙        นักวิทยาศาสตร์ 2 2   
 

∙        คนงาน (เจา้หน้าที่ห้องปฏบิัติการ) 1 1   ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

4.8 แผนกห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์เครื่องส ำอำง 5 5 - 
 

∙        นักวิทยาศาสตร์ 3 3   
 

∙        คนงาน (เจา้หน้าที่ห้องปฏบิัติการ) 2 2 
 

ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

4.9 แผนกงำนคลังวัสดุและสำรเคมี 2 2 - 
 

∙        นักวิทยาศาสตร์ 0 0 
  

∙        คนงาน (เจา้หน้าที่ห้องปฏบิัติการ) 2 2   ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

5 ฝ่ำยเครื่องมือวิเครำะห์และทดสอบขั้นสูง 12 12 - 
 

  หัวหน้ำฝ่ำย 1 1  นักวิทยาศาสตร ์

5.1 แผนกวิเครำะห์และทดสอบทำงเคมี 5 5 - 
 

∙        นักวิทยาศาสตร์ 4 4 
  

∙        คนงาน (เจา้หน้าที่ห้องปฏบิัติการ) 1 1   ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

5.2 แผนกวิเครำะห์และทดสอบทำงสิ่งแวดล้อม 1 1 -  
 

∙        นักวิทยาศาสตร์ - -   
 

∙        คนงาน (เจา้หน้าที่ห้องปฏบิัติการ) 1 1   ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

5.3 แผนกสอบเทียบ 1 1 -  
 

∙        นักวิทยาศาสตร์ 1 1   
 

5.4 แผนกวิเครำะห์และทดสอบทำงกำยภำพ 2 2 - 
 

∙        นักวิทยาศาสตร์ 2 2 
  

5.5 แผนกสนับสนุนงำนวิเครำะห์และทดสอบ 2 2 - 
 

∙        เจา้หน้าที่บริหาร 1 1   
 

∙        คนงาน (เจา้หน้าที่ห้องปฏบิัติการ) 1 1   ลูกจา้งช่ัวคราวรายเดือน 
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ล ำดับ
ที่ 

ฝ่ำย/แผนก/งำน - ต ำแหน่ง 
กรอบ
อัตรำ 

อัตรำ
ครอง 

อัตรำ
ว่ำง 

หมำยเหตุ 

6 ฝ่ำยบ ำรุงรักษำเครื่องมือและพัฒนำอุปกรณ์
ต้นแบบ 

7 6 1 
 

  หัวหน้ำฝ่ำย 1 1  วิศวกร 

 ∙        ช่างเทคนิค 5 4  1  

∙        ผู้ช่วยชา่ง 1 1   ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

7 ฝ่ำยควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำร 4 4 - 
 

  ∙        นักวิทยาศาสตร์ 2 2 
  

∙        ช่างเทคนิค 1 1  
 

∙        คนงาน (เจา้หน้าที่ห้องปฏบิัติการ) 1 1  ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

8 โครงกำรจัดตั้งฝ่ำยห้องปฏิบตักิำรวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์ 

9 9 - 
 

  ∙        นักวิทยาศาสตร์ 7 7   
 

 
∙        คนงาน (เจา้หน้าที่ห้องปฏบิัติการ) 2 2   ลกูจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

9 โครงกำรจัดตั้งฝ่ำยสนับสนุนงำนวิจัย  4 3 1 
 

  ∙        นักวิทยาศาสตร์ 4 3 1 
 

10 งำนผลิตน ้ำดื่มมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง และงำน
ห้องปฏิบัติกำรทำงเครื่องส ำอำง  

5 5 
  

 ∙        นักวิทยาศาสตร์ 1 1   

 ∙        ช่างเทคนิค 1 1 
 

 

∙        คนงาน (เจา้หน้าที่ห้องปฏบิัติการ) 3 3 
 

ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 
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1.4 กำรมอบหมำยงำนและภำระงำนตำมฝ่ำยงำน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563) 
1.4.1 ภำระงำนตำมฝ่ำยงำน 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโครงสร้างการบริหารงานตามประกาศมหาวิทยาลัย   
แม่ฟ้าหลวง เรื่องการแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 2544 ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ให้แบ่งส่วนงานของ      
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 

1. ฝ่ายเลขานุการและธุรการ 
2. ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน 
3. ฝ่ายบ ารุงรักษาเครื่องมือและพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบ 
4. ฝ่ายเครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบขั้นสูง 
5. ฝ่ายความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

  ต่อมาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าและการจัดระบบบริหารงานภายในศูนย์ ดังนี้ 
  1. ฝ่ายเลขานุการและธุรการ  
  2. ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน  
  3. ฝ่ายเครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบข้ันสูง 
  4. ฝ่ายบ ารุงรักษาเครื่องมือและพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบ 
  5. ฝ่ายความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ  
  6. โครงการจัดตั้งฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
  7. โครงการจัดตั้งฝ่ายสนับสนุนงานวิจัย 

จากการทดลองใช้โครงสร้างการบริหารงานตามมติคณะกรรมการประจ าและการจัดระบบ
บริหารงานภายในศูนย์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาในการทดลองใช้      
3 ปีงบประมาณ พบว่า ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และสามารถให้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ใช้บริการทั้งอาจารย์และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการ อยู่ในระดับดี ถึง ดี
มาก โดยมภีาระงานตามฝ่ายงานดังนี้ 

1) ฝ่ำยเลขำนุกำรและธุรกำร   
รับผิดชอบงานธุรการและบริหารทั่วไปของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ดังนี้  
1. บริหารจัดการทั่วไป 

(1) งานธุรการ และงานสารบรรณ 
(2) งานบุคคล 
(3) งานนโยบายและแผน 
(4) งานงบประมาณ 
(5) งานพัสดุ 
(6) งานการเงิน 

(7) งานติดตามและรายงานผล 
(8) งานประกันคุณภาพการศึกษา 
(9) งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
(10) งานค ารับรองการปฏิบัติงาน 
(11) งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล 
      หน่วยงาน 
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2. สนับสนุนห้องปฏิบัติการ  
(1) งานบันทึกรับวัสดุเข้าคลังใน

ระบบ MFU-ERP 
(2) งานจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและ

บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
(3) งานข้อมูลครุภัณฑ์ 

- ปรับปรุงฐานข้อมูลครุภัณฑ์  
- รายงานผลการตรวจนับ

ครุภัณฑ์ประจ าปี  
- พัฒนาระบบฐานข้อมูล

บริหารจัดการครุภัณฑ์ 
(4) งานข้อมูลวัสดุคงคลัง 

-    รายงานผลการตรวจนับ 
      วัสดุคงคลังประจ าปี  
-    รายงานข้อมลูวัสดุคงคลัง 

(5) งานข้อมูลการใช้ห้องปฏิบัติการ  
(6) รายงานข้อมูลการปันส่วนต้นทุน 
(7) งานข้อมูลการให้บริการวิจัย 
(8) งานข้อมูลการให้บริการวิชาการ 
(9) งานตรวจสอบหนี้สิน และตั้งหนี้สินนักศึกษา  
(10) งานประเมินคุณภาพการให้บริการของ

ห้องปฏิบัติการ 
(11) งานเลขานุการคณะท างานด้านมาตรฐาน

ห้องปฏิบัติการ (ความปลอดภัยทางชีวภาพ, 
คกส.) 

  

 
2) ฝ่ำยเครื่องมือวิเครำะห์และทดสอบขั้นสูง   

รับผิดชอบให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ด้วยเครื่องมือ
วิเคราะห์วิเคราะห์ทดสอบขั้นสูงและเทคนิควิธีการเฉพาะทาง รวมถึงให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ และ
บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ภาครัฐและเอกชน การให้บริการ แบ่งเป็น 5 แผนก ดังนี้ 

1. แผนกวิเคราะห์และทดสอบทางเคมี 
1.1 งานวิเคราะห์ทั่วไป 
1.2 งานวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือขั้นสูงทางเคมี 

1.2.1 Chromatography Technique 
1.2.2 Spectroscopy Technique 

2. แผนกวิเคราะห์และทดสอบทางกายภาพ 
2.1 Thermal Analysis Technique 
2.2 X-Ray Analysis Technique 
2.3 Micro-structure Analysis Technique 
2.4 Mechanical Analysis Technique 

3. แผนกวิเคราะห์และทดสอบทางสิ่งแวดล้อม 
3.1 งานวิเคราะห์น ้า 
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4. แผนกสอบเทียบ 
4.1 งานสอบเทียบมวล 
4.2 งานสอบเทียบปริมาตร 

5. แผนกสนับสนุนงานวิเคราะห์และทดสอบ 
5.1 งานลูกค้าสัมพันธ์    5.5 งานบุคคล 
5.2 งานธุรการ     5.6 งานจัดซื้อ 
5.3 งานการเงินและบัญชี    5.7 งานคลัง 
5.4 งานควบคุมเอกสารระบบ ISO/IEC 17025    

3) ฝ่ำยบ ำรุงรักษำเครื่องมือและพัฒนำอุปกรณ์ต้นแบบ 
รับผิดชอบในการควบคุมงานติดตั้งครุภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย   

และดูแลซ่อมบ ารุงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ให้มีความ
พร้อมและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ออกแบบอุปกรณ์ต้นแบบที่จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนและการวิจัย 
รวมทั้งพัฒนาอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

แบ่งภาระงานออกเป็น 3 งาน ประกอบด้วย 
1. งานซ่อมแซมเครื่องมือ รับผิดชอบซ่อมแซมเครื่องมือ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ตามใบแจ้งซ่อม 
2. งานบ ารุงรักษาเครื่องมือ รับผิดชอบงานจัดท าแผนการบ ารุงรักษา และบ ารุงรักษาเครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ประจ าปีงบประมาณ 
3. งานออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ รับผิดชอบงานสร้างและพัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ ตามใบ

แจ้งสร้าง 

4) ฝ่ำยควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำร 
                รับผิดชอบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการและอาคารปฏิบัติการที่อยู่ในการ
ก ากับดูแลของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ โดยมีกรอบภาระงานดังนี้   

1. งานระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 รับผิดชอบประสานงานและควบคุมดูแลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการให้

เป็นไปตามมาตรฐาน ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ( ISO 45001) โดยมีการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

1.1 การจัดท าเอกสารประกอบการด าเนินงานตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย  

1.2 การประเมินความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัย 
1.3 การตรวจสุขภาพบุคลากรกลุ่มเสี่ยงพนักงานที่ปฏิบัติงานภายในอาคารปฏิบัติการ 
1.4 การอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ   
1.5 การเตรียมความพร้อมและซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน  
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1.6 การให้บริการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ  
2. งานสิ่งแวดล้อมห้องปฏิบัติการ 

รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานในของห้องปฏิบัติการและ
อาคารปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 

2.1 การตรวจความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการท างาน  
2.2 การจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ  
2.3 การตรวจวัดคุณภาพของแหล่งน ้า  

3. งานระบบอาคารปฏิบัติการ 
รับผิดชอบดูแลงานด้านระบบอาคารปฏิบัติการและอุปกรณ์ป้องกันเพ่ือความปลอดภัยประจ า

อาคาร ให้มีความพร้อมใช้งาน และการควบคุมงานติดตั้งครุภัณฑ์และงานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ โดยมีการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

3.1 การซ่อมบ ารุงระบบอาคารปฏิบัติการ 
3.2 การตรวจเช็คอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยที่ติดตั้งประจ าอาคารปฏิบัติการ 
3.3 การติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบอาคารและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ต้องเชื่อมต่อกับระบบอาคาร 
3.4 การปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ 

5) ฝ่ำยสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน  
รับผิดชอบเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยการเตรียมความพร้อมของ

อุปกรณ์ สถานที่ บุคลากร ให้สามารถรองรับความต้องการตามหลักสูตรของแต่ละส านักวิชาในรายวิชาทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วางแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ พิจารณาก าหนดเงื่อนไขและ
รายละเอียดการจัดซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งติดตามการด าเนินการจนกระทั่งให้ได้มาซึ่งเครื่องมือ 
หรืออุปกรณ์ท่ีมีความจ าเป็น ในการเรียนการสอน การท าโครงงานพิเศษและการวิจัยของนักศึกษา  

โดยแบ่งฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น 9 แผนก ดังนี้ 
1. แผนกห้องปฏิบัติการเคมี ประกอบด้วย 

1.1 ห้องปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 
1.2 ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 
1.3 ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 
1.4 หอ้งปฏิบัติการชีวเคมี 

2. แผนกห้องปฏิบัติการชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ ประกอบด้วย 
2.1 ห้องปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 
2.2 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
2.3 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพด้านอุตสาหกรรม 
2.4 ห้องปฏิบัติการโมเลกุลและพันธุศาสตร์ 
2.5 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช 
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3. แผนกห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ ประกอบด้วย 
3.1 ห้องปฏิบัติการเซรามิก 
3.2 ห้องปฏิบัติการโพลีเมอร์และคอมโพสิต 

4. แผนกห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ประกอบด้วย 
4.1 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 

5. แผนกห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม ประกอบด้วย 
5.1 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 
5.2 ห้องปฏิบัติการทางด้านการสื่อสาร 
5.3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
5.4 ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ 

6. แผนกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร ประกอบด้วย 
6.1 ห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร 
6.2 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร 
6.3 ห้องปฏิบัติการกระบวนการผลิต 
6.4 ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ 

7. แผนกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวและบรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วย 
7.1 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
7.2 ห้องปฏิบัติการบรรจุภัณฑ์ 

8. แผนกห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 
8.1 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 

9. แผนกงานคลังวัสดุและสารเคมี 

6) โครงกำรจัดตั้งฝ่ำยห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
รับผิดชอบเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยการเตรียมความพร้อม

ของอุปกรณ์ สถานที่ บุคลากร ให้สามารถรองรับความต้องการตามหลักสูตรของแต่ละส านักวิชาในรายวิชา
ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วางแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ พิจารณาก าหนดเงื่อนไข
และรายละเอียดการจัดซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งติดตามการด าเนินการจนกระท่ังให้ได้มาซึ่งเครื่องมือ 
หรืออุปกรณท์ี่มีความจ าเป็น ในการเรียนการสอน การท าโครงงานพิเศษและการวิจัยของนักศึกษา  

โดยแบ่งฝ่ายห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็น 3 แผนก ดังนี้ 
1. แผนกห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปรีคลินิก) 

1.1 ด้านกายวิภาคศาสตร์  
1.2 ด้านสรีรวิทยา  
1.3 ด้านจุลชีววิทยาทางการแพทย์  
1.4 ด้านภูมิคุ้มกันวิทยา  
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1.5 ด้านโลหิตวิทยา  
1.6 ด้านปรสิตวิทยา  
1.7 ด้านชีวเคมี  

2. แผนกห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2.1 ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
2.2 ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
2.3 ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 

3. แผนกห้องปฏิบัติการการแพทย์บูรณาการ 
3.1 ด้านเภสัชกรรมแผนไทย 
3.2 ด้านเภสัชกรรมแผนจีน 
3.3 ด้านกายภาพบ าบัด 

7) โครงกำรจัดตั้งฝ่ำยสนับสนุนงำนวิจัย 
รับผิดชอบในการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง ที่อยู่ภายในพ้ืนที่ก ากับดูแลของศูนย์

เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการจัดสรรพ้ืนที่ห้องวิจัย การจัดการครุภัณฑ์ รวมไปถึงบริหารจัดการ 
และให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูงและเทคนิควิธีการเฉพาะทาง เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยแก่
อาจารย์และนักศึกษา โดยมุ่งสนับสนุนให้การด าเนินงานวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปลอดภัยภายใต้แนว
ปฏิบัติที่ก าหนดขึ้น  

โดยมีกรอบภาระหน้าที่ ดังนี้ 
1. บริหารจัดการ วางแผนการจัดสรรพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง รวมถึงก าหนดแนวปฏิบัติ

ในการใช้ห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของสถาบันวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม เพ่ือให้มีการใช้พ้ืนที่ห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทางอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

2. บริหารจัดการห้องปฏิบัติการกลางส าหรับงานวิจัย เพื่อให้มีการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ
ขั้นสูงส าหรับงานวิจัยร่วมกันอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้แนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 

3. ประสานงานในการจัดหาดูแลครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรและติดตั้งในพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะ
ทางในภาพรวม โดยผู้ท าวิจัยเป็นผู้ยืมใช้งาน ดูแล และบริหารจัดการการใช้งาน ซึ่งไม่รวมถึง
ครุภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยวิจัยหรือกลุ่มวิจัยที่มีสถานะเป็นหน่วยงาน 

4. ดูแลผู้ใช้งานห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง ให้มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย
ส่วนกลาง และปฏิบัติตามกฎระเบียบทางด้านอื่นๆ ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อให้มีการ
ด าเนินงานวิจัยอย่างปลอดภัย  

5. ประสานงานระหว่างผู้ท าวิจัยและฝ่าย/งานต่างๆ ของศูนย์เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ฯ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานลุล่วงไปด้วยดี 

6. ให้การสนับสนุนห้องปฏิบัติการส าหรับด าเนินงานวิจัย เพ่ือให้ผู้ท าวิจัยสามารถด าเนินงานวิจัย
และเกิดการพัฒนาเป็นหน่วยงานได้ในอนาคต 
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    ซึ่งแบ่งเป็นแผนก ดังนี้ 
1. แผนกห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง ประกอบด้วย 

1.1 ห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง Advanced Biology 
1.2 ห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง Agricultural Science and Biochemistry 
1.3 ห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง Ecology and Taxonomy  
1.4 ห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง Analytical Chemistry 
1.5 ห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง Medicinal and Natural Products 
1.6 ห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง Material Science 

2. แผนกห้องปฏิบัติการกลางส าหรับงานวิจัย 
2.1 เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูงทางเคมี 
2.2 เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูงทางชีวภาพ 
2.3 เครื่องมือวิเคราะห์ที่ให้ใช้งานด้วยตนเอง 

ภำระงำนที่ก ำหนดเพิ่มเติม 
เป็นภาระงานที่นอกเหนือจากภาระงานตามฝ่าย ในโครงสร้างการบริหารงานศูนย์เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งต้องปฏิบัติเป็นประจ าและต่อเนื่อง โดยใช้บุคลากรจากหลายฝ่ายในศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 
เป็นผู้ปฏิบัติงาน จึงมีการก าหนดงานเพ่ิมเติมไว้ในโครงสร้างการบริหารงานเพ่ือให้มีความชัดเจนในการบริหาร
จัดการ ดังนี้ 

1) งำนผลิตน ้ำดื่มมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 
เริ่มด าเนินการจัดตั้งเป็นโครงการผลิตน ้าดื่มมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2548  

โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการผลิตน ้าดื่มเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร และน าน ้าที่
เหลือบรรจุเพ่ือจ าหน่ายภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในชื่อน ้าดื่มตราลานดาว ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2560      
ได้เปลี่ยนชื่อเป็นงานผลิตน ้าดื่มมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพ่ือให้สอดคล้องกับการขอตั้งงบประมาณประจ าปีและ
สอดคล้องกับลักษณะงานซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจ าและต่อเนื่อง โดยแบ่งงานออกเป็น 4 งาน ดังนี้ 

1.1 งานผลิต  
1.2 งานควบคุมคุณภาพ  
1.3 งานบ ารุงรักษาเครื่องมือ 
1.4 งานบริหาร  

2) งำนห้องปฏิบัติกำรทำงเครื่องส ำอำง 
ห้องปฏิบัติการทางเครื่องส าอาง (Laboratory) อยู่ในการก ากับดูแลของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นสถานที่สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน การท าปัญหาพิเศษให้แก่นักศึกษาและการวิจัยพัฒนาของส านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง และใช้เป็น
สถานที่ส าหรับให้ผู้ประกอบการภายนอกเข้ามาเช่าพ้ืนที่เพ่ือเป็น Pilot Plant รองรับการผลิตให้กับ SMEs ด้าน
เครื่องส าอาง โดยส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมเป็นผู้ประสานงาน 
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3) งำนเตรียมควำมพร้อมครุภัณฑ์และปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำงด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและ
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
มีหน้าที่ ดังนี้ 
3.1 วางแผนการด าเนินงานเตรียมความพร้อมในการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ การจัดซื้อ การติดตั้ง 

ครุภัณฑ ์และปรับปรุงสิ่งก่อสร้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
3.2 ติดตาม พิจารณาปัญหา และรายงานความคืบหน้า การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ การจัดซื้อ 

การติดตั้งครุภัณฑ์ และปรับปรุงสิ่งก่อสร้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์
การแพทย์ และงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม 

3.3 วางแผนการท างานร่วมกันในภาระงานที่เกี่ยวข้องกันหลายฝ่ายภายในศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 
และเตรียมข้อมูลส าหรับการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

4) งำนระบบมำตรฐำนศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์ฯ 
4.1 งานระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025) 
มีหน้าที่ ด าเนินงานระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ ตามมาตรฐานสากล 

ISO/IEC 17025 โดยด าเนินงานระบบมาตรฐานในส่วนของกิจกรรมสอบเทียบ ฝ่ายเครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบขั้น
สูง  ปัจจุบันได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก.17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 
2017) อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปัจจุบัน  ในสาขาการสอบเทียบมวล รายการสอบเทียบเครื่องชั่ง ตาม
ใบรับรองห้องปฏิบัติการเลขที่ 20C023/0702 (วันที่ 13 มีนาคม 2563 – 12 มีนาคม 2566) 

4.2 งานระบบการจัดการด้านมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน (ISO 45001) 
มีหน้าที่ บริหารจัดการด้านมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน        

จัดท าระบบมาตรฐาน ISO 45001 ตามข้อก าหนดระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 45001 - 
2561 ( ISO 45001 :  2018 Occupational health and safety management systems Requirements) 
และจัดท าระบบมาตรฐานความปลอดภัย ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ในรูปแบบคณะกรรมการ และคณะท างาน เพ่ือใช้
ในการด าเนินงานให้เป็นมาตรฐานและเป็นไปตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท างาน พ.ศ. 2554 และสอดคล้องกับข้อก าหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงใช้เป็นระบบบริหารกลางของ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ  โดยแบ่งเป็นงานได้ดังนี้ 

1. งานบริหารกลางระบบมาตรฐาน ISO 45001 ประกอบด้วย งานอ านวยการ นโยบายและแผน 
งานระบบเอกสารและบันทึก งานบุคคล งานบริหารความเสี่ยง และงานติดตามตรวจประเมิน  

2. งานวิชาการระบบมาตรฐานความปลอดภัย ประกอบด้วย  
2.1 งานมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ตาม มอก.

2677 - 2558 ESPReL (STIC-Lab safety) 
2.2 งานมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ (STIC-Biosafety) 
2.3 งานมาตรฐานความปลอดภัยทางรังสี (STIC-Radiation Safety) 
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2.4 งานมาตรฐานความปลอดภัยด้านอื่นๆ  
2.5 งานมาตรฐานการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (STIC-ACUC)  
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1.4.2 กำรมอบหมำยงำน 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ภำระหน้ำที่หลัก ควำมถนัด ต ำแหน่ง 

ผู้บริหำรหน่วยงำน      
1 ผศ.ดร.สยาม ภพลือชัย ผู้อ านวยการ ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
ผู้อ ำนวยกำร   พนักงาน 

2 นายนาวิน ธรสาธติกุล ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ/ 

นักวิทยาศาสตร ์

ปริญญาตรี (วท.บ.) 
ชีววิทยา  

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำ 
1. งานบริการเครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบขั้นสูง 
2. งานบ ารุงรักษาเครื่องมือและพฒันาอุปกรณ์ต้นแบบ 
3. งานความปลอดภยัของห้องปฏิบัติการ 
4. งานสนับสนุนงานวิจัย 
5. ระบบการจดัการด้านมาตรฐานความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

งานระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัยฯ  
งานระบบมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทดสอบและ
สอบเทียบ ISO/IEC 17025  
นักวิทยาศาสตร์ ด้าน
ชีววิทยา 

พนักงาน 

3 นางรพีพรรณ ณ ล าปาง ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ/ 

เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ปริญญาโท  
(รป.ม.) 

รัฐประศาสนศาสตร์  

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนบริหำรจัดกำร 
1. งานบริหารจัดการทั่วไป 
2. งานสนับสนุนห้องปฏิบัติการ 
3. งานผลิตน ้าดืม่มหาวิทยาลัยแมฟ่้าหลวง 
4. งานห้องปฏิบัติการทางเครื่องส าอาง 
5. งานเตรียมความพร้อมครุภณัฑแ์ละปรับปรุงสิ่งก่อสร้างด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวทิยาศาสตร์การแพทย ์
 
 
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
งานงบประมาณ งานการเงิน
งานวางแผนติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานของ
หน่วยงาน งานสารบรรณ 

พนักงาน 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ภำระหน้ำที่หลัก ควำมถนัด ต ำแหน่ง 

ฝ่ำยควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำร     
4 นายธวัชชัย ทรายขาว นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาโท (วศ.ม.) 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
ผู้ประสำนงำนฝ่ำยควำมปลอดภยัของห้องปฏิบัติกำร  
- งานระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- งานสิ่งแวดล้อมห้องปฏิบตัิการ 
- งานอบรมความปลอดภยัในห้องปฏิบัติการ 
- งานจัดการสารเคม ี
- งานจัดการของเสียอันตรายจากหอ้งปฏิบัติการ 

งานระบบการจดัการ 
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย งานตรวจประเมิน
ความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการ งานจัดการ
สารเคมีและของเสีย
อันตรายจากห้องปฏิบัติการ 

พนักงาน 

5 นายนที ศิริอุดม นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาตรี (วศ.บ) 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

งานระบบอาคารปฏิบัติการ 
- งานปรับปรุงระบบอาคาร 
- งานติดตั้งครุภณัฑ์ประกอบอาคาร 
- งานติดตั้งครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย ์
ที่เช่ือมต่อระบบอาคาร 

งานระบบอาคารปฏิบัติการ 
งานระบบเอกสาร 
ISO 45001  

พนักงาน 

6 นายธีรวรรธก์ ยอดสุวรรณ ์ ช่างเทคนิค ประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ช้ันสูง ช่างไฟฟ้า 

งานระบบอาคารปฏิบัติการ 
- งานซ่อมบ ารุงระบบอาคารปฏิบตัิการ 
- งานปรับปรุงระบบอาคาร 

งานซ่อมและบ ารุงรักษา
ระบบอาคารปฏิบตัิการ 

พนักงาน 

7 นายธงชัย  หมื่นลอย คนงาน (เจ้าหน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการ) 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ช้ันสูง ไฟฟ้าก าลัง 

ช่วยงานนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงานในฝ่ายความปลอดภยัของ
ห้องปฏิบัติการ 
 
 
 
 

 ลูกจ้าง 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ภำระหน้ำที่หลัก ควำมถนัด ต ำแหน่ง 

ฝ่ำยเลขำนุกำรและธุรกำร           
8 นางสาวธัญญรัตน์ ทวีนุต รักษาการแทน

หัวหน้าฝ่าย/
นักวิทยาศาสตร ์

ปริญญาโท (วท.ม.) 
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร 

รักษำกำรแทนหัวหน้ำฝ่ำยเลขำนุกำรและธุรกำร 
งานงบประมาณ งานพัสดุ งานบรหิารทั่วไป 
งานแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน 

งานจัดซื้อจัดจ้างครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์ และครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์การแพทย ์

พนักงาน 

9 นางสุรีย์ จันทร์ปัน เจ้าหน้าท่ีบริหาร ปริญญาตรี (บธ.บ.)  
การบัญชี  

งานงบประมาณ งานการเงิน งานพัสดุ งานบริหารทั่วไป งานการเงิน พนักงาน 

10 นางสุกัญญา แก้วอินตา เจ้าหน้าท่ีบริหาร ปริญญาตรี (ศศ.บ.)  
การจัดการทั่วไป 

งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ พนักงาน 

11 นางเจรจา ศิรสิวัสดิ ์ เจ้าหน้าท่ีบริหาร ปริญญาโท (รป.ม.)  
รัฐประศาสนศาสตร์  

งานเลขานุการผู้อ านวยการ งานบคุคล งานควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง งานบริหารทั่วไป งานประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานภายในศูนย์เครื่องมือวทิยาศาสตร์ฯ 

งานบุคคล  
งานประชุม 

พนักงาน 

12 นางสาวนันทนิตย์ ใจปัญญาศิร ิ เจ้าหน้าท่ีบริหาร ปริญญาตรี (วท.บ.) 
พืชศาสตร ์

งานบริหารทั่วไป งานสนับสนุนหอ้งปฏิบัติการฝ่ายสนบัสนุนการ
เรียนการสอน 
งานพัสดุ (จัดซื้อวัสดุ, ตรวจนบัวัสดุคงเหลือประจ าปี, แทง
จ าหน่ายวัสดุ) 

งานบริหารทั่วไป พนักงาน 

13 นางสาวปพิชญา ม่วงเพ็ชร เจ้าหน้าท่ีบริหาร ปริญญาตรี (คบ.) 
สาขาเทคโนโลยแีละ

นวัตกรรมทางการศึกษา 

งานบริหารทั่วไป งานสนับสนุนโครงการจัดตั้งฝ่ายห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ งานสนับสนุนฝ่ายความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการ 
งานเบิกจ่ายเงินค่าอาหารท าการนอกเวลา 
งานพัสดุ (จัดซื้อวัสดุ, บันทึกรับวสัดุเข้าคลัง, ตรวจนบัครภุัณฑ์
ประจ าปี, แทงจ าหน่ายครภุัณฑ์) 
 

งานบริหารทั่วไป พนักงาน 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ภำระหน้ำที่หลัก ควำมถนัด ต ำแหน่ง 

14 นางสาวมณฑิรา เรือนค า เจ้าหน้าท่ีบริหาร ปริญญาตรี (วท.บ.) 
บริหารธรุกิจ 

งานบริหารทั่วไป งานงานสนับสนนุโครงการจดัตั้งฝ่ายสนับสนุน
งานวิจัย งานสนับสนุนงานผลิตน ้าดื่มมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
งานเบิกจ่ายเงินสวสัดิการพนักงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 

งานบริหารทั่วไป พนักงาน 

15 นางสาวณัฐศณิีย์ บุญธรรม นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาโท (วท.ม.)  
การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

งานงบประมาณ (ครุภณัฑ์) 
งานพัสดุ (งานจัดซื้อครภุัณฑ์) 

งานจัดซื้อจัดจ้างครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์ และครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์การแพทย ์

พนักงาน 

16 นางสาวเมลดา วงค์จันตา นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาโท (วท.ม.) 
เทคโนโลยีหลังการเก็บ

เกี่ยว  

งานงบประมาณ (ครุภณัฑ์) 
งานพัสดุ (แผนการจัดซื้อครุภณัฑ์, งานจัดซื้อครุภณัฑ์, งานจ้าง
ซ่อมครุภณัฑ์, งานปรบัปรุงสิ่งก่อสร้าง, งานตรวจสอบความช ารุด
ครุภณัฑ์) 

งานจัดซื้อจัดจ้างครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์ และครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์การแพทย ์

พนักงาน 

17 นางสาวฐิญาภณัณ์ นพคุณ  นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาโท (วท.ม.)  
สาขาวิชาเคม ี

งานงบประมาณ (ครุภณัฑ์) 
งานพัสดุ (งานจัดซื้อครภุัณฑ์, งานจ้างบ ารุงรักษาครภุัณฑ์, งานรับ
มอบ/ส่งมอบครุภณัฑ์, งานข้อมูลครุภณัฑ์หน่วยงาน) 

งานจัดซื้อครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์ และครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์การแพทย ์

พนักงาน 

18 นางปภัชญา  สุวรรณค า คนงาน (เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ) 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 งานธุุรการส านักงาน งานธุรการการเงิน งานธุรการงานบคุคล งานธุรการ ลูกจ้าง 

19 นายณัฐพงษ์ สารถ ี คนงาน (เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ) 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ช่างยนต์) 

งานธุุรการส านักงาน งานธุรการพสัดุ งานธุรการงานบ ารุงรักษา
เครื่องมือฯ 
 
 
 
 

งานธุรการ ลูกจ้าง 



22 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ภำระหน้ำที่หลัก ควำมถนัด ต ำแหน่ง 

ฝ่ำยสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน         
  แผนกห้องปฏิบัติกำรชีววิทยำและเทคโนโลยีชีวภำพ          

20 นางเสาวนีย์ จานนอก หัวหน้าฝ่าย/ 
นักวิทยาศาสตร ์

ปริญญาโท  (วท.ม.) 
เทคโนโลยีชีวภาพ  

หัวหน้ำฝ่ำยสนับสนนุกำรเรียนกำรสอน  
สนับสนุนการเรยีนการสอนห้องปฏิบัติการ ชีววิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ  

นักวิทยาศาสตร์ ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ 

พนักงาน 

21 นางสาวอัญชลี เขื่อนเพชร นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาโท  (วท.ม.) 
ชีววิทยา 

หัวหน้ำแผนกห้องปฏิบัติกำรชีววิทยำและเทคโนโลยีชีวภำพ  
สนับสนุนการเรยีนการสอนห้องปฏิบัติการชีววิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ  

นักวิทยาศาสตร์ ด้านจลุ
ชีววิทยา 

พนักงาน 

22 นางสาวนิตยา เลาสัตย ์ นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาโท  (วท.ม.) 
เทคโนโลยีชีวภาพ  

สนับสนุนการเรยีนการสอนห้องปฏิบัติการชีววิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ  

นักวิทยาศาสตร์ ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ 

พนักงาน 

23 นางสาวดาวเรือง แก้วดวงดี นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาตรี (วท.บ.)  
จุลชีววิทยา 

สนับสนุนการเรยีนการสอนห้องปฏิบัติการชีววิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ  

นักวิทยาศาสตร์ ด้านจลุ
ชีววิทยา 

พนักงาน 

24 นางสาวณัฐวรรณ  ทองทศ นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาโท  (วท.ม.) 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

สนับสนุนการเรยีนการสอนห้องปฏิบัติการชีววิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ  

นักวิทยาศาสตร์ ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ 

พนักงาน 

25 นางสาวณัฏฐณ์ัชชา เงากล้า นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาตรี (วท.บ.)  
จุลชีววิทยา 

สนับสนุนการเรยีนการสอนห้องปฏิบัติการชีววิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ  

นักวิทยาศาสตร์ ด้านจลุ
ชีววิทยา 

พนักงาน 

26 นางเพชรดลนภา พร้อมสุข นักวิทยาศาสตร ์
 

ปริญญาโท (วท.ม.) 
เกษตรศาสตร์  

สนับสนุนการเรยีนการสอนห้องปฏิบัติการชีววิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ  

นักวิทยาศาสตร์ ด้านพืช
และเกษตร 

พนักงาน 

27 อัตราปีงบประมาณ 2563 
- อยู่ระหว่างสรรหา 

นักวิทยาศาสตร ์   
 
 
 

 พนักงาน 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ภำระหน้ำที่หลัก ควำมถนัด ต ำแหน่ง 

28 นางสาวอรอุมา ไชยดา คนงาน (เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ) 

มัธยมศึกษาปทีี่ 6 ช่วยงานนักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏบิัติการชีววิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ  

 ลูกจ้าง 

29 นางสาวกชมน แกล้วกล้า คนงาน (เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ) 

ปริญญาตรี (วท.บ.) 
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร  

ช่วยงานนักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏบิัติการชีววิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ  

 ลกูจ้าง 

30 นางแสงเทียน ราชคม คนงาน (เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ) 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ช่วยงานนักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏบิัติการชีววิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ  

 ลูกจ้าง 

31 นางอรทัย  จักษ ี คนงาน (เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ) 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ช่วยงานนักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏบิัติการชีววิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

 ลูกจ้าง 

  แผนกห้องปฏิบัติกำรวัสดุศำสตร์           

32 นางสาวลลิตา จอมแปง นักวิทยาศาสตร์  ปริญญาโท (วศ.ม.) 
วิศวกรรมวสัด ุ

หัวหน้ำแผนกห้องปฏิบัติกำรวัสดุศำสตร์  
สนับสนุนการเรยีนการสอนห้องปฏิบัติการวสัดุศาสตร์ 

นักวิทยาศาสตร์ ด้าน
วิศวกรรมวสัดุศาสตร ์

พนักงาน 

33 นายนที คีลาวงค ์ ช่างเทคนิค ปริญญาตรี (วท.บ.)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เครื่องกล 

สนับสนุนการเรยีนการสอนห้องปฏิบัติการวสัดุศาสตร์ ช่างเทคนิค ด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเครื่องกล 

พนักงาน 

  แผนกห้องปฏิบัติกำรฟิสิกส์          

34 นายชาติ วิคี นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาโท (วท.ม.) 
วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ 

หัวหน้ำแผนกห้องปฏิบัติกำรฟิสิกส์  
สนับสนุนการเรยีนการสอนห้องปฏิบัติการฟสิิกส ์

นักวิทยาศาสตร์ ด้านฟิสิกส ์ พนักงาน 

35 นายเจนวิทย์ วิทยประภากร นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาโท (วศ.ม.) 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

สนับสนุนการเรยีนการสอนห้องปฏิบัติการฟสิิกส์  
และห้องปฏิบตัิการพื้นฐานวิศวกรรม 
 
 

นักวิทยาศาสตร์ ด้าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

พนักงาน 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ภำระหน้ำที่หลัก ควำมถนัด ต ำแหน่ง 

36 นางสาวจิราพร แดงศักดิ ์ นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาโท (วท.ม.) 
วัสดุศาสตร ์

สนับสนุนการเรยีนการสอนห้องปฏิบัติการฟสิิกส ์
และห้องปฏิบตัิการวสัดุศาสตร ์

นักวิทยาศาสตร์ ด้านวัสดุ
ศาสตร ์

พนักงาน 

37 นายฐิติพันธ์ุ อินต๊ะเขียว ช่างเทคนิค ปริญญาตรี (วท.บ.) 
เทคโนโลยีไฟฟ้า 

สนับสนุนการเรยีนการสอนห้องปฏิบัติการฟสิิกส ์ ช่างเทคนิค ด้าน
อิเล็กทรอนิกส ์

พนักงาน 

●  แผนกห้องปฏิบัติกำรพ้ืนฐำนวิศวกรรม         

38 นายคธาวธุ โรจนสโรช วิศวกร ปริญญาโท  (วศ.ม.) 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, 

ปริญญาโท (บธ.ม.) 
บริหารธรุกิจ 

หัวหน้ำแผนกห้องปฏิบัติกำรพ้ืนฐำนวิศวกรรม  
สนับสนุนการเรยีนการสอนห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม 

วิศวกร ด้านวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส ์

พนักงาน 

39 นายพลภริักษ์ สุเมธะ ช่างเทคนิค ปริญญาตรี (คอ.บ.) 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

สนับสนุนการเรยีนการสอนห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม 
 

ช่างเทคนิค ด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า 

พนักงาน 

●  แผนกห้องปฏิบัติกำรเทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์         

40 นางสาวศิริพร ลือสุวรรณ นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาตรี (วท.บ.) 
เทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ยวและบรรจภุณัฑ ์

หัวหน้ำแผนกห้องปฏิบัติกำรเทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยวและ
บรรจุภัณฑ ์
สนับสนุนการเรยีนการสอนห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ยวและบรรจภุณัฑ ์

นักวิทยาศาสตร์ ด้าน
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ว
และบรรจุภณัฑ ์

พนักงาน 

41 นางสาวอ าไพ เรือนค า นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาตรี (วท.บ.) 
เทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ยวและบรรจภุณัฑ์  

สนับสนุนการเรยีนการสอนห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ยวและบรรจภุณัฑ ์
 

นักวิทยาศาสตร์ ด้าน
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ว
และบรรจุภณัฑ์  

พนักงาน 

42 นางสาวเบญจพร เกียรติปรีชา คนงาน (เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ) 

ปริญญาตรี (น.บ.) 
นิติศาสตร ์

ช่วยงานนักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏบิัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ยวและบรรจภุณัฑ ์
 

 ลูกจ้าง 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ภำระหน้ำที่หลัก ควำมถนัด ต ำแหน่ง 

●  แผนกห้องปฏิบัติกำรเคมี          

43 นางจินตนา รัตนอุดมสวสัดิ ์ นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาตรี (วท.บ.)  
เคมี  

หัวหน้ำแผนกห้องปฏิบัติกำรเคมี  
สนับสนุนการเรยีนการสอนห้องปฏิบัติการเคม ี

นักวิทยาศาสตร์ ด้านเคม ี พนักงาน 

44 นางนันทนา สายกับ นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาตรี (วท.บ.)  
เคมี  

หัวหน้ำแผนกห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์เคร่ืองส ำอำง 
สนับสนุนการเรยีนการสอนห้องปฏิบัติการเคม ี

นักวิทยาศาสตร์ ด้านเคม ี พนักงาน 

45 นางรุจิรา   ฟองค า นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาตรี (วท.บ.)  
เคมี  

สนับสนุนการเรยีนการสอนห้องปฏิบัติการเคม ี นักวิทยาศาสตร์ ด้านเคม ี พนักงาน 

46 นางอรทัย  ทูลเศียร นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาโท (วท.ม.)  
เคมีอุตสาหกรรม  

สนับสนุนการเรยีนการสอนห้องปฏิบัติการเคม ี นักวิทยาศาสตร์ ด้านเคมี
อุตสาหกรรม 

พนักงาน 

47 นางสาวศุภลักษณ์ เขื่อนเพชร นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาโท (วท.ม.)  
เคม ี

สนับสนุนการเรยีนการสอนห้องปฏิบัติการเคม ี
 

นักวิทยาศาสตร์ ด้านเคมีเชิง
ฟิสิกส ์

พนักงาน 

48 นางสาวอุทิยา พิลาศาล นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาตรี (วท.บ.)  
เคมีประยุกต ์

สนับสนุนการเรยีนการสอนห้องปฏิบัติการเคม ี นักวิทยาศาสตร์ ด้านเคมี
ประยุกต ์

พนักงาน 

49 นางสาวสุภาวดี อินยม คนงาน (เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ) 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ช้ันสูง การบัญชี 

ช่วยงานนักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏบิัติการเคม ี  ลูกจ้าง 

50 นางสาววิราศินีย์  ช่ืนสนธ ิ คนงาน (เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ) 

 ปริญญาตรี (บธ.บ) 
บริหารการจัดการทั่วไป 

ช่วยงานนักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏบิัติการเคม ี  ลูกจ้าง 

51 นางสาวสุภาวดี ติ๊บปญัญา คนงาน (เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ) 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 
 
 
 

ช่วยงานนักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏบิัติการเคม ี  ลูกจ้าง 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ภำระหน้ำที่หลัก ควำมถนัด ต ำแหน่ง 

●  แผนกห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์เคร่ืองส ำอำง          

52 นางสาวจินจารุวลัก์ ปัญญาสา นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาตรี (วท.บ.) 
วิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง 

สนับสนุนการเรยีนการสอนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง 

นักวิทยาศาสตร์ ด้าน
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 

พนักงาน 

53 นายศุภโชติ ไชยโย นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาโท (วท.ม.)  
จุลชีววิทยาประยุกต์  

สนับสนุนการเรยีนการสอนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง 

นักวิทยาศาสตร์ ด้านจลุ
ชีววิทยาประยุกต ์

พนักงาน 

54 นางสาวพัชรี พงษ์เสือ นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาโท (วท.ม.) 
วิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง 

สนับสนุนการเรยีนการสอนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง 
 

นักวิทยาศาสตร์ ด้าน
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 

พนักงาน 

55 นางสาวนิภาพร ทาแก้ว คนงาน (เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ) 

ปริญญาตรี (วท.บ.) 
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร 

ช่วยงานนักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏบิัติการวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 
 

 ลูกจ้าง 

56 นางสาวผกามาศ เดชะ คนงาน (เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ) 

ปริญญาตรี (วท.บ.) 
ชีววิทยา 

ช่วยงานนักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏบิัติการวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง  ลูกจ้าง 

●  แผนกห้องปฏิบัติกำรเทคโนโลยีอำหำร           

57 นายกฤษฏิพงศ์ วงศ์อุดมวิชา นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาตรี (วท.บ.) 
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร  

หัวหน้ำแผนกห้องปฏิบัติกำรเทคโนโลยีอำหำร  
สนับสนุนการเรยีนการสอนห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร 
 
 
 
 
 

นักวิทยาศาสตร์ ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

พนักงาน 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ภำระหน้ำที่หลัก ควำมถนัด ต ำแหน่ง 

58 นางสาวสุดสวาท  เกียรติปรีชา นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาโท (วท.ม.) 
เทคโนโลยีหลังการเก็บ

เกี่ยว  

หัวหน้ำแผนกงำนคลังวัสดุและสำรเคมี  
สนับสนุนการเรยีนการสอนห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร 

นักวิทยาศาสตร์ ด้าน
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ว 

พนักงาน 

59 นางสาวสุภรัตน์ เที่ยงตรง นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาตรี (วท.บ.) 
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร  

สนับสนุนการเรยีนการสอนห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร นักวิทยาศาสตร์ ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

พนักงาน 

60 นางภิณญา ฟองเขียว คนงาน (เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ) 

ปริญญาตรี (คศ.บ.) 
คหกรรม 

ช่วยงานนักวิทยาศาสตรห์้องปฏิบตัิการเทคโนโลยีอาหาร  ลูกจ้าง 

61 นายนิติพัฒน์ ตาหมี ่ คนงาน (เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ) 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ช่วยงานนักวิทยาศาสตรห์้องปฏิบตัิการเทคโนโลยีอาหาร 
 

 ลูกจ้าง 

●  แผนกงำนคลังวัสดุและสำรเคมี            

62 นายชัดชัย ศรีไชวาล คนงาน (เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ) 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 สนับสนุนการเรยีนการสอนโครงงานพิเศษนักศึกษา และงานวิจัย
นักศึกษา อาจารย์  ด้านคลังวัสดุและสารเคม ี

งานคลังวัสดุและสารเคม ี ลูกจ้าง 

63 นางสาวขวัญฤดี วงค์กิต ิ คนงาน (เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ) 

 

ปริญญาตรี (วท.บ.) 
เทคโนโลยีชีวภาพทาง
อุตสาหกรรมเกษตร 

สนับสนุนการเรยีนการสอนโครงงานพิเศษนักศึกษา และงานวิจัย
นักศึกษา อาจารย์  ด้านคลังวัสดุและสารเคม ี
 
 
 
 
 
 
 

งานคลังวัสดุและสารเคม ี ลูกจ้าง 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ภำระหน้ำที่หลัก ควำมถนัด ต ำแหน่ง 

ฝ่ำยเครื่องมือวิเครำะห์และทดสอบขั้นสูง         
●  แผนกสนับสนนุงำนวิเครำะห์และทดสอบ           

64 นางพันธ์ทิพย์ ธรสาธิตกุล หัวหน้าฝ่าย/
นักวิทยาศาสตร ์

ปริญญาตรี (วท.บ.) 
ชีววิทยา  

หัวหน้ำฝ่ำยเคร่ืองมือวิเครำะห์และทดสอบขั้นสูง 
หัวหน้าแผนกสนบัสนุนงานวิเคราะห์และทดสอบ 
งานเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี  
และสิ่งแวดล้อม  
งานระบบมาตรฐานห้องปฏิบตัิการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025  

นักวิทยาศาสตร์ด้าน
เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงทาง
เคมี และทางสิ่งแวดล้อม 
งานระบบมาตรฐานห้อง 
ปฏิบัติการทดสอบและสอบ
เทียบ ISO/IEC 17025  
งานระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัยฯ 

พนักงาน 

65 นางสาววิภาวรรณ เป็กธน ู เจ้าหน้าท่ีบริหาร ปริญญาตรี (วท.บ.) 
สาธารณสุขศาสตร ์

งานลูกค้าสัมพันธ์ งานธุรการ งานการเงินบัญชีวิเคราะห์ทดสอบ 
งานจัดซื้อและคลัง งานบุคคล งานควบคุมเอกสาร  
งานระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

งานระบบมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 
17025  

พนักงาน 

66 นางสาวเสาวณิต ใจทน คนงาน (เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ) 

ปริญญาตรี (วท.บ.)  
จุลชีววิทยา 

งานห้องปฏิบัติการและช่วยงานใหบ้ริการเครื่องมือวิเคราะห์
ทดสอบ และงานเอกสารแผนกสนบัสนุนงานวิเคราะห์และทดสอบ 
ช่วยงานห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 

 ลูกจ้าง 

●  แผนกวิเครำะห์และทดสอบทำงเคมี         

67 นางสาวศศิขัณฑ์ โตโส นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาโท (วท.ม.)  
เคมีประยุกต์  

หัวหน้ำแผนกวิเครำะห์และทดสอบทำงเคมี  
รองหัวหน้าฝ่ายเครื่องมือวิเคราะหแ์ละทดสอบขั้นสูงด้านวิชาการ 
งานเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี  
งานระบบมาตรฐานห้องปฏิบตัิการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

นักวิทยาศาสตร์ด้านเครื่องมือ
วิเคราะห์ขั้นสูงทางเคมี และ
เคมีประยุกต์ งานระบบ
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
ISO/IEC 17025  

พนักงาน 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ภำระหน้ำที่หลัก ควำมถนัด ต ำแหน่ง 

68 นางสาวจีรนันท์ ชัยวาฤทธิ ์ นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาโท (วท.ม.) 
เกษตรศาสตร ์

รองหัวหน้าฝ่ายเครื่องมือวิเคราะหแ์ละทดสอบขั้นสูงด้านบริหาร 
งานเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี  
งานระบบมาตรฐานห้องปฏิบตัิการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

นักวิทยาศาสตร์ด้าน
เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงทาง
เคม ี

พนักงาน 

69 นางสาวรัชนี กิติมา นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาตรี (วท.บ.)  
เคมี  

งานเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี  
งานระบบมาตรฐานห้องปฏิบตัิการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

นักวิทยาศาสตร์ด้าน
เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงทาง
เคม ี

พนักงาน 

70 นางสาวลลิดา จันทร์แจม่ นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาตรี (วท.บ.) 
เคมีประยุกต์  

งานเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี  
งานระบบมาตรฐานห้องปฏิบตัิการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

นักวิทยาศาสตร์ด้าน
เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงทาง
เคม ี

 

71 นางสาวน ้าฝน บุญชีพ คนงาน (เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ) 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ช่วยงานนักวิทยาศาสตร์แผนกวิเคราะห์และทางเคม ี  ลูกจ้าง 

●  แผนกวิเครำะห์และทดสอบทำงกำยภำพ         

72 นางวารุณี  แย้มสังกุล นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาตรี (วท.บ.) 
เคมี  

หัวหน้ำแผนกวิเครำะห์และทดสอบทำงกำยภำพ 
งานเครื่องมือวิเคราะห์ทางกายภาพ  
งานระบบมาตรฐานห้องปฏิบตัิการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

นักวิทยาศาสตร์ด้าน
เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงทาง
กายภาพ 

พนักงาน 

73 นายทินกร บั้งเงิน นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาตรี (วท.บ.)  
วัสดุศาสตร ์

 

งานเครื่องมือวิเคราะห์ทางกายภาพ  
งานระบบมาตรฐานห้องปฏิบตัิการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

นักวิทยาศาสตร์ด้าน
เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงทาง
กายภาพ 

พนักงาน 

●  แผนกสอบเทียบ            

74 นายวีระพงศ์ สังวาลย ์ นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาตรี (ค.บ.) 
อุตสาหกรรม 

งานสอบเทียบ 
งานเครื่องมือวิเคราะห์ทางกายภาพ  
งานระบบมาตรฐานห้องปฏิบตัิการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

นักวิทยาศาสตร์งานสอบ
เทียบและเครื่องมือวิเคราะห์
ขั้นสูงทางกายภาพ 

พนักงาน 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ภำระหน้ำที่หลัก ควำมถนัด ต ำแหน่ง 

●  แผนกวิเครำะห์และทดสอบทำงสิง่แวดล้อม          

75 นางอมร ไชยติ๊บ คนงาน (เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ) 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
เกษตรและเทคโนโลย ี

ช่วยงานนักวิทยาศาสตร์แผนกวิเคราะห์และทดสอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

 ลูกจ้าง 

ฝ่ำยบ ำรุงรักษำเครื่องมือและพัฒนำอุปกรณ์ต้นแบบ         
76 นายอิทธิพล จันทร์ปัน หัวหน้าฝ่าย/

วิศวกร 
ปริญญาโท (วศ.ม.) 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
หัวหน้ำฝ่ำยบ ำรุงรักษำเคร่ืองมือและพัฒนำอุปกรณ์ต้นแบบ 
งานซ่อมแซมเครื่องมือ งานบ ารุงรกัษาเครื่องมือ งานออกแบบ
และพัฒนาเครื่องมือ งานสอบเทียบเครื่องมือ 

งานซ่อมแซมเครื่องมือ งาน
บ ารุงรักษาเครื่องมือ งาน
ออกแบบและพัฒนา
เครื่องมือ 
วิศวกร ด้านไฟฟ้า/ด้าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

พนักงาน 

●  แผนกสร้ำงและพัฒนำอุปกรณ์ต้นแบบ          

77 นายวีรพงษ์ มาละ ช่างเทคนิค/ ปริญญาตรี (วท.บ.) 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

หัวหน้ำแผนกสร้ำงและพัฒนำอปุกรณ์ต้นแบบ  
งานซ่อมแซมเครื่องมือ  
งานออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ 

งานออกแบบและพัฒนา
เครื่องมือ ช่างเทคนิค  
ด้านเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

พนักงาน 

78 นายศักดิ์ชัย ชุ่มมงคล ผู้ช่วยช่าง ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส ์

ผู้ช่วยช่างงานออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ 
ผู้ช่วยช่างงานซ่อมแซมเครื่องมือ 
ผู้ช่วยช่างงานบ ารุงรักษาเครื่องมือ 

งานสร้างอุปกรณ ์ ลูกจ้าง 

●  แผนกบ ำรุงรักษำเคร่ืองมือ/อุปกรณ์           

79 -ว่าง- 
อยู่ระหว่างการสรรหา 

ช่างเทคนิค ปริญญาตรี (วท.บ.) 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หัวหน้ำแผนกบ ำรุงรักษำเคร่ืองมือ/อุปกรณ์  
งานบ ารุงรักษาเครื่องมือ 
งานออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ 
 

งานบ ารุงรักษาเครื่องมือ 
ช่างเทคนิค  
ด้านอิเล็กทรอนิกส ์

พนักงาน 



31 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ภำระหน้ำที่หลัก ควำมถนัด ต ำแหน่ง 

●  แผนกซ่อมเคร่ืองมือ/อุปกรณ์          

80 นายเทพพิทักษ์  ชุ่มมงคล ช่างเทคนิค ประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ช้ันสูง โทรคมนาคม 

หัวหน้ำแผนกงำนซ่อมแซมเคร่ืองมือ  
งานซ่อมแซมเครื่องมือ  
งานบ ารุงรักษาเครื่องมือ  

งานซ่อมแซมเครื่องมือ 
ช่างเทคนิค  
ด้านโทรคมนาคม 

พนักงาน 

81 นายนิวัฒนา ทาขัด ช่างเทคนิค ปริญญาตรี (อส.บ.)
เทคโนโลยีไฟฟ้า 

งานซ่อมแซมเครื่องมือ  
งานบ ารุงรักษาเครื่องมือ  

 งานซ่อมแซมเครื่องมือ  
ด้านไฟฟ้า 

พนักงาน 

82 นายสถิตพันธ์ ตาทรัพย ์ ช่างเทคนิค ปริญญาตรี (อส.บ.) 
เครื่องมือวัดและควบคุม 

งานซ่อมแซมเครื่องมือ  
งานบ ารุงรักษาเครื่องมือ  

งานซ่อมแซมเครื่องมือ  
ด้านเครื่องมือวัด 

พนักงาน 

โครงกำรจัดตั้งฝ่ำยห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
83 นางสาวเสาวลักษณ์ พงษ์วิริยะกุล นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาโท (วท.ม.) 

สาธารณสุขศาสตร์  
ผู้ประสำนงำนโครงกำรจัดต้ังฝ่ำยห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์
การแพทย์  สนับสนุนการเรยีนการสอนห้องปฏิบัติการพื้นฐานของ
ส านักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

นักวิทยาศาสตร์  
ด้านเทคนิคการแพทย ์

พนักงาน 

84 นางสาวอรณิช สมโน นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาโท (วท.ม.) 
เทคนิคการแพทย ์

สนับสนุนการเรยีนการสอนห้องปฏิบัติการพื้นฐานของส านักวิชา
ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย ์

นักวิทยาศาสตร์  
ด้านเทคนิคการแพทย ์

พนักงาน 

85 นางสิริกานต์ณภา  กระจ่างเจริญสกุล นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาตรี (วท.บ.)  
จุลชีววิทยา  

สนับสนุนการเรยีนการสอนห้องปฏิบัติการพื้นฐานของส านักวิชา
ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย ์

นักวิทยาศาสตร์  
ด้านจุลชีววิทยา 

พนักงาน 

86 นางสาวปวีณา สลีจันต๊ะ นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาตรี (วท.บ.) 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

สนับสนุนการเรยีนการสอนห้องปฏิบัติการพื้นฐานของส านักวิชา
ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย ์
 

นักวิทยาศาสตร์  
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

พนักงาน 

87 นางสาวแสงระวี สุกัน นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาตรี (วท.บ.) 
เทคนิคการแพทย ์

สนับสนุนการเรยีนการสอนห้องปฏิบัติการพื้นฐานของส านักวิชา
ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย ์
 

นักวิทยาศาสตร์  
ด้านเทคนิคการแพทย ์

พนักงาน 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ภำระหน้ำที่หลัก ควำมถนัด ต ำแหน่ง 

88 นางสาวสุนิตา นาใจ นักวิทยาศาสตร์  
(การกีฬาและ

สขุภาพ) 

ปริญญาตรี (วท.บ.) 
วิทยาศาสตร์การกีฬา

และสุขภาพ 

สนับสนุนการเรยีนการสอนห้องปฏิบัติการพื้นฐานของส านักวิชา
ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านการกีฬาและสุขภาพ 

นักวิทยาศาสตร์  
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
และสุขภาพ 

พนักงาน 

89 นางสาวสุทธินี วงค์ชัยขันธ์ นักวิทยาศาสตร์  
(อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
และอนามัย
สิ่งแวดล้อม) 

ปริญญาตรี (ส.บ.)      
อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

สนับสนุนการเรยีนการสอนห้องปฏิบัติการพื้นฐานของส านักวิชา
ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม 

นักวิทยาศาสตร์  
ดา้นอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

พนักงาน 

90 นางสาวธัณยภรณ์ จันทุย คนงาน (เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ) 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ช่วยงานนักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏบิัติการพื้นฐานของส านักวิชา
ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย ์

 ลูกจ้าง 

91 นายธานินทร์ จักษี  คนงาน (เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ) 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส ์

ช่วยงานนักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏบิัติการพื้นฐานของส านักวิชา
ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย ์

 ลูกจ้าง 

โครงกำรจัดตั้งฝ่ำยสนับสนุนงำนวิจัย 
92 นางสาวฌานพิมน วงศ์ค า นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาโท (วท.ม.) 

เทคโนโลยีชีวภาพ  
ผู้ประสำนงำนโครงกำรจัดต้ังฝ่ำยสนับสนุนงำนวิจัย  
งานบริหารจดัการแผนกห้องปฏิบตัิการวิจัยเฉพาะทาง 
งานบริหารจดัการแผนกห้องปฏิบตัิการกลางส าหรับงานวิจัย 
งานให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์ขัน้สูงทางชีวภาพส าหรับงานวิจัย  
แก่อาจารย์และนักศึกษา 

นักวิทยาศาสตร์  
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

พนักงาน 

93 นางสาวดารณี ปัดตา นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาโท (วท.ม.)  
เคมีประยุกต ์

งานผู้ประสานงานวิจัย  
งานบริหารจดัการและดูแลครุภณัฑ์ 
งานให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์ขัน้สูงทางเคมีส าหรับงานวิจัย  
แก่อาจารย์และนักศึกษา 

นักวิทยาศาสตร์  
ด้านเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง
ทางเคมี 

พนักงาน 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ภำระหน้ำที่หลัก ควำมถนัด ต ำแหน่ง 

94 นายปรเมศร์ นาแฉล้ม นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาตรี (วท.บ.)  
เคมีประยุกต ์

งานผู้ประสานงานวิจัย  
งานบริหารจดัการและดูแลครุภณัฑ์ 
งานให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์ขัน้สูงทางเคมีส าหรับงานวิจัย  
แก่อาจารย์และนักศึกษา 

นักวิทยาศาสตร์  
ด้านเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง
ทางเคมี 

พนักงาน 

95 อัตราใหม่ ปีงบประมาณ 2563 
-อยู่ระหว่างการสรรหา 

นักวิทยาศาสตร ์    พนักงาน 

งำนผลิตน ้ำดื่มมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง และงำนห้องปฏิบัติกำรโรงงำนเครื่องส ำอำง 
96 นางจินดาพร บุญวัฒนา นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาตรี (ศศ.บ.)  

การจัดการทั่วไป แขนง
วิชาการบัญชี , ปวส.
สาขาวิชาพืชศาสตร ์

ผู้ประสำนงำนงำนผลิตน ้ำด่ืมมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง และงำน
ห้องปฏิบัติกำรโรงงำนเคร่ืองส ำอำง 
งานควบคุมคุณภาพ (QC) น ้าดืม่ในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท 
งาน GMP โรงงานผลติน ้าดื่มมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
งานสนับสนุนการเรียนการสอนงานผลิตน า้ดื่มมหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง และงานห้องปฏิบตัิการทางเครื่องส าอาง 

1.งานบริหารจัดการ
โรงงานผลติอาหาร 
2.งานบัญชี/การเงิน 
3.งาน GMP โรงงานผลิต
อาหาร 
4.งานควบคุมคุณภาพน ้าดื่ม 
(QC.) 
5. วิเคราะห์ทดสอบด้วย
เครื่อง UV-visible 
spectrophotometer 
6. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
 
 
 
 

พนักงาน 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ภำระหน้ำที่หลัก ควำมถนัด ต ำแหน่ง 

97 นายวิชัย ศรีบุร ี ช่างเทคนิค ประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ช้ันสูง ช่างเทคนิคการ

ผลิต 

1. งานควบคุม Line ผลิตน ้าดื่ม 
2. งานตรวจวัดคุณภาพน ้าดิบ, น ้า RO 
3. งานบ ารุงรักษาระบบผลติน ้าดืม่ และเครื่องมือ เครื่องจักร 
ครุภณัฑ์ ห้องปฏิบัติการทางเครื่องส าอาง 
4. งานสนับสนุนการเรียนการสอนงานผลิตน ้าดื่มมหาวิทยาลยัแม่
ฟ้าหลวง และงานห้องปฏิบัติการทางเครื่องส าอาง 

1. การตรวจวัดคุณภาพน ้า 
2. ควบคุมการท างานของ
เครื่องจักรขนาดใหญ่ใน
โรงงาน 
3. การซ่อม และบ ารุงรักษา
เครื่องจักรของโรงงานผลิต
น ้าดื่มฯ และโรงงานผลติ
เครื่องส าอาง 

พนักงาน 

98 นายไกรสร  ไชยติ๊บ คนงาน (เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ) 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผลิต ขนส่ง จ าหน่ายน ้าดื่มฯ ผลิต ขนส่ง  
จ าหน่ายน ้าดื่มฯ 

ลูกจ้าง 

99 นายณัชสรณ์ ราชคิด คนงาน (เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ) 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
เครื่องกล 

ผลิต ขนส่ง จ าหน่ายน ้าดื่มฯ ผลิต ขนส่ง  
จ าหน่ายน ้าดื่มฯ 

ลูกจ้าง 

100 นายพงศ์สิน สมศักดิ์ธีวส ุ คนงาน (เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ) 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ช้ันสูง (วิทยาจัดการเอก

บริหารธรุกิจแขนง
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ) 

ผลิต ขนส่ง จ าหน่ายน ้าดื่มฯ ผลิต ขนส่ง  
จ าหน่ายน ้าดื่มฯ 

ลูกจ้าง 
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คู�มือมาตรฐานการปฏบิัตงิาน 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2564 

2.1 ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
ฝ$ายเลขานุการและธุรการ 

 

 

 

 https://stic.mfu.ac.th/ 

 0-5391-6225 

ผู<รับผิดชอบ ฝ$าย/งาน : ฝ$ายเลขานุการและธุรการ 
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คู�มือมาตรฐานการปฏบิัตงิาน 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2564 

2.2 ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
ฝ#ายเครื่องมือวิเคราะห)และทดสอบขัน้สูง 

 

 

 

 https://stic.mfu.ac.th/ 

 0-5391-6208 

ผูBรับผิดชอบ ฝ#าย/งาน : ฝ#ายเคร่ืองมือวิเคราะห)และทดสอบข้ันสูง 
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คู�มือมาตรฐานการปฏบิัตงิาน 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2564 

2.3 ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
ฝ$ายสนับสนนุการเรียนการสอน 

 

 

 

 https://stic.mfu.ac.th/ 

 0-5391-6231 

ผู;รับผิดชอบ ฝ$าย/งาน : ฝ$ายสนบัสนุนการเรียนการสอน 
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คู�มือมาตรฐานการปฏบิัตงิาน 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2564 

2.4 ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
โครงการจัดตั้งฝ%ายห(องปฏิบตัิการ 

วิทยาศาสตร,การแพทย, 
 

 

 https://stic.mfu.ac.th/ 

 0-5391-6621 

ผู(รับผิดชอบ ฝ%าย/งาน : โครงการจัดตั้งฝ%ายห(องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร,การแพทย, 
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คู�มือมาตรฐานการปฏบิัตงิาน 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2564 

2.5 ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
ฝ#ายบํารุงรักษาเครื่องมือและ 

พัฒนาอุปกรณ,ต-นแบบ 

 

 

 https://stic.mfu.ac.th/ 

 0-5391-6266 

ผู-รับผิดชอบ ฝ#าย/งาน : ฝ#ายบํารุงรักษาเคร่ืองมือและ        
พัฒนาอุปกรณ,ต-นแบบ 
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คู�มือมาตรฐานการปฏบิัตงิาน 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2564 

2.6 ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
ฝ#ายความปลอดภัยของห*องปฏิบัติการ 

 

 

 

 https://stic.mfu.ac.th/ 

 0-5391-6208 

ผู*รับผิดชอบ ฝ#าย/งาน : ฝ#ายความปลอดภัยของห*องปฏิบัตกิาร 







































































41 

 

 
 

คู�มือมาตรฐานการปฏบิัตงิาน 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2564 

2.7 ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
งานห$องปฏิบัติการทางเครื่องสําอาง และ 
งานผลิตนํ้าดื่มมหาวิทยาลัยแม�ฟ0าหลวง 

 

 

 https://stic.mfu.ac.th/ 

 0-5391-6284 

ผู$รับผิดชอบ ฝEาย/งาน : งานห$องปฏิบัติการทางเคร่ืองสําอาง และ 
งานผลตินํ้าดื่มมหาวิทยาลยัแม�ฟ0าหลวง 
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คู�มือมาตรฐานการปฏบิัตงิาน 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2564 

2.8 ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
โครงการจัดตั้งฝ&ายสนับสนุนงานวิจยั 

 

 

 

 

 

 https://stic.mfu.ac.th/ 

 0-5391-7155 

ผู>รับผิดชอบ ฝ&าย/งาน : โครงการจัดตั้งฝ&ายสนับสนุนงานวิจยั 
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คู�มือมาตรฐานการปฏบิัตงิาน 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2564 

2.9 ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
ด$านการบรหิารพัสด ุ

ศูนย)เครื่องมือวิทยาศาสตร)และเทคโนโลย ี
 

 

 

 

 https://stic.mfu.ac.th/ 

 0-5391-6225 

ผู$รับผิดชอบ ฝEาย/งาน : ฝEายเลขานุการและธุรการ 



 

 

สารบัญ 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1. ประกาศศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เร่ือง มาตรการบริหารพัสดุ ศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เร่ือง        หนา 

มาตรการบริหารพัสดุ ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1-2 

ประเภทที่ 1 ครุภัณฑ  ประกอบดวย 13 มาตรการ      

 มาตรการที่ 1.1 คําจํากัดความของคําวา “ครุภัณฑศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”  3 

 และ หนาที่ของผูดูแลครุภัณฑ 

  มาตรการที่ 1.2 ขั้นตอนการตรวจรับครภุัณฑ 4 

 มาตรการที่ 1.3 ขั้นตอนการรับมอบครุภัณฑ    5-6 

  มาตรการที่ 1.4 ความปลอดภัยในการใชงานครุภัณฑ 7 

  มาตรการที่ 1.5 ขั้นตอนการยืม-คืนครุภัณฑ 

1) ขั้นตอนการยืมครุภัณฑสําหรับหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 8-9 

    และวิจัย 

2) ขั้นตอนการคืนครุภัณฑสําหรับหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 10 

    และวิจัย 

3) ขั้นตอนการยืมครุภัณฑสําหรับหนวยงานทั่วไป 11 

4) ขั้นตอนการยืมครุภัณฑไปใชนอกมหาวิทยาลัย 12 

5) ขั้นตอนการคืนครุภัณฑสําหรับหนวยงานทั่วไปและ 13-14 

การนําไปใชนอกมหาวิทยาลัย  

  มาตรการที่ 1.6 ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อครภุัณฑเกิดความเสียหายและสูญหาย 

1) ขั้นตอนการรายงานความเสียหายครุภัณฑและการพิจารณาดาํเนินการ 15-16 

2) ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อครุภัณฑสูญหาย      17-18      

  มาตรการที่ 1.7 ขั้นตอนการบํารุงรักษาครภุัณฑพ้ืนฐานและซอมแซมครภุัณฑ      19-21 

                    เนื่องจากชํารุด 

  มาตรการที่ 1.8 ขั้นตอนการบํารุงรักษาครภุัณฑตามแผนการบํารุงรักษา                 22-23 

 มาตรการที่ 1.9 ข้ันตอนการตรวจสอบความชํารุดบกพรองครุภัณฑกอนหมด           24 

     ระยะเวลารับประกัน 

  มาตรการท่ี 1.10 ขั้นตอนการโอนยายครุภัณฑ             

1) ขั้นตอนการโอนยายครุภัณฑระหวางแผนก/ฝาย     25-26 

2) ขั้นตอนการโอนยายครุภัณฑจากศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรฯ  27-28 

ไปยังหนวยงานอื่น (การสงมอบครุภัณฑ)  



 

 

สารบัญ 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1. ประกาศศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เร่ือง มาตรการบริหารพัสดุ ศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เร่ือง        หนา 

  มาตรการท่ี 1.11 ขั้นตอนการตรวจสอบตรวจนับครุภัณฑประจําปงบประมาณ 29-30 

  มาตรการท่ี 1.12 ขั้นตอนการจําหนายครุภัณฑท่ีหมดความจําเปนตองใช ครุภัณฑ 31 

 ชํารุด/เสื่อมสภาพ และครุภัณฑสญูหาย 

  มาตรการท่ี 1.13 ครุภัณฑท่ีอยูภายใตการดําเนนิงานตามระบบมาตรฐาน       32 

 หองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ใหดําเนินการตาม 

 ขอกําหนดในระบบมาตรฐานหองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 

 

ประเภทที่ 2 วัสดุ  ประกอบดวย 10 มาตรการ      

มาตรการท่ี 2.1 หนาที่ของผูดูแลคลังวัสดุ 33 

มาตรการที่ 2.2 ข้ันตอนการรับวัสดุเขาคลังในระบบ MFU-ERP    34-35

มาตรการที่ 2.3 ข้ันตอนการเบิกวัสดุวิทยาศาสตรและสารเคมี ในระบบบรหิาร  36-41 

  ทรัพยากรองคกร  (MFU-ERP) 

มาตรการที่ 2.4 ข้ันตอนการยืมในระบบบริหารทรัพยากรองคกร (MFU-ERP)  42-44 

  (ใชเฉพาะงานการเรียนการสอน) 

มาตรการที่ 2.5 ข้ันตอนการคืนในระบบบริหารทรัพยากรองคกร (MFU-ERP)  45-46 

  (ใชเฉพาะงานการเรียนการสอน) 

มาตรการที่ 2.6 ข้ันตอนการสรางใบจองระหวาง Plant (หนวยงาน)  47-48 

  ในระบบบริหารทรัพยากรองคกร  (MFU-ERP) 

มาตรการที่ 2.7 ข้ันตอนการโอนขามคลังแตอยูในหนวยงานเดียวกัน  49-50 

  ในระบบบริหารทรัพยากรองคกร  (MFU-ERP) 

มาตรการที่ 2.8 ข้ันตอนการตรวจนับและตรวจสอบวัสดุคงเหลือ 51-52 

  ประจําปงบประมาณ 

มาตรการที่ 2.9 ข้ันตอนการขอจําหนายวัสดุเส่ือมสภาพ 53-56 

มาตรการที่ 2.10 ข้ันตอนการบันทึกจําหนายวัสดุในระบบบริหารทรัพยากร 57 

  องคกร (MFU-ERP) 
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