รายงานผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 62 – มี.ค. 63)
กลุ่มภำรกิจบริหำรจัดกำรศูนย์เครื่องมือกลำง สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยทักษิณ

ด้ ว ยศู นย์เ ครื่ องมือ กลาง สถาบั นวิจั ยและพัฒนา มหาวิ ทยาลัยทัก ษิณ ได้ เ ปิ ดให้ บริ การวิเ คราะห์
ทดสอบด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ บริการศึกษาดูงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และการให้คาปรึกษาทางวิชาการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์สาหรับการเรีย นการสอน การวิจัย และรับวิเคราะห์
ทดสอบตั วอย่ า ง ตลอดจนบริ ก ารวิช าการให้ค าปรึ ก ษา แนะนาแก่ นัก วิ จั ย ชุ ม ชน และหน่ ว ยงานต่างๆ
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์เครื่องมือกลางมีเครื่องมือพร้อมบริการจ านวน 42 รายการ มีรายการ
พร้ อ มให้ บริ การทดสอบ จ านวน 39 รายการ มี เ จ้ า หน้ า ที่ปฏิบัติ งานจ านวน 2 คน และได้ รับงบประมาณ
สนับสนุนการด าเนิ นงานจากกองทุ นวิ จัยมหาวิทยาลัยทักษิ ณ จานวน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้ว น)
มีผลการดาเนินงานในรอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 62 – เดือน มีนาคม 63) มีรายละเอียดดังนี้
1. จำนวนผู้รับบริกำร
ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ศูนย์เครื่องมือกลางมีผู้รับบริ การทั้งหมด 206 คน แบ่งได้เป็นผู้รับบริก าร
วิเคราะห์ทดสอบ จานวน 46 คน ผู้เข้ารับบริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จานวน 50 คน และผู้เข้ารับบริการ
ศึกษาเครื่องมือ ศึกษาดูงาน จานวน 110 คน รายละเอียดดังแผนภูมิและตารางที่ 1
แผนภูมิที่ 1 ผู้รับบริกำรจำกศูนย์เครื่องมือกลำง
110

2

ศึกษาเครื่องมือ+ดูงาน
บริการฝึกอบรม

1

5

8

95
50

3

44

2
2

บริการวิเคราะห์ทดสอบ

46
4

30

10

0

รวม

เอกชน

20

40

หน่วยงานราชการอื่น

60

80

บุคลากร มทษ.

100

นิสิต มทษ.

120

ตำรำงที่ 1 จำนวนผู้รับบริกำรจำกศูนย์เครื่องมือกลำง
บริกำร (206 คน)
นิสิต มทษ. บุคลำกร มทษ. หน่วยงำนรำชกำรอื่น
1. บริกำรวิเครำะห์ทดสอบ
10
30
4
2. บริกำรฝึกอบรม
2
44
1
3. ศึกษำเครื่องมือ+ดูงำน
95
8
5
รวม
107
82
10

เอกชน
2
3
2
7

รวม
46
50
110
206

2. เครื่องมือที่ให้บริกำรและรำยได้
ผลการดาเนินงาน พบว่า เครื่องมือที่ใช้เตรี ยมตัวอย่างและใช้วิเคราะห์ทดสอบมี จานวน 27 รายการ
จากเครื่องมือทั้งหมด 42 รายการ มีตัวอย่างที่ทดสอบและรับบริการจานวน 327 ตัวอย่าง เกิดรายได้จากการ
ให้บริการ 124,292 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบส่องกราด (SEM) เป็นเครื่องมือที่มีก ารทดสอบมากที่สุด คือ 115 ตัวอย่าง สร้างรายได้ 45,438 บาท
(สี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังตารางที่ 2
ตำรำงที่ 2 เครื่องมือที่ให้บริกำรและรำยได้
เครื่องมือหลัก
1.SEM
2.ชุดวิเคราะห์โปรตีน

เครื่องมือเตรียมตัวอย่ำง
1.Sputtering Coater
2.Ultrasonic Cleaner
1.เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตาแหน่ง
2.เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตาแหน่ง
3.เครื่องผลิตน้าบริสุทธิ์
4.Hot Plate
5.ตู้ดูดควันไอสารเคมี

จำนวน : หน่วยนับ ค่ำบริกำร
115 ตัวอย่าง
45,438
53 ตัวอย่าง

19,560

51 ตัวอย่าง

18,760

6.Freezer to 4o C
3.ชุดวิเคราะห์เยื่อใย

7.Freezer to -20o C
1.เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตาแหน่ง
2.เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตาแหน่ง
3.เครื่องผลิตน้าบริสุทธิ์
4.ตู้ดูดควันไอสารเคมี
5.ตู้อบลมร้อน
6.โถดูดความชื้น
7.เตาเผาอุณหภูมิสูง

เครื่องมือหลัก
4.Freeze Dryer

เครื่องมือเตรียมตัวอย่ำง
1.เครื่องชั่ง 5 กิโลกรัม
2.เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตาแหน่ง
3.Micropipette

จำนวน : หน่วยนับ ค่ำบริกำร
8 ตัวอย่าง
14,890

4.Freezer to 4o C
5.Freezer to -20o C
5.GC-MS

6.ชุดวิเคราะห์ไขมัน

7.HPLC

8.เครื่องวิเคราะห์ความชื้น
9.Sputtering Coater
10.เตาเผาอุณหภูมิสูง
11.เครื่องผลิตน้าบริสุทธิ์

6.Freezer to -60o C
1.เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตาแหน่ง
2.Ultrasonic Cleaner
3.ชุดกรองสารละลาย
1.เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตาแหน่ง
2.เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตาแหน่ง
3.เครื่องผลิตน้าบริสุทธิ์
4.Hot Plate
5.ตู้ดูดควันไอสารเคมี
6.Freezer to 4o C
7.Freezer to -20o C
8.ตู้อบลมร้อน
9.โถดูดความชื้น
10.Water bath
1.เครื่องผลิตน้าบริสุทธิ์
2.ชุดกรองสารละลาย
3.PH Meter
4.Ultrasonic Cleaner
5.Micropipette
1.โถดูดความชื้น
1.Ultrasonic Cleaner
1.โถดูดความชื้น
รวม

6 ตัวอย่าง

8,076

15 ตัวอย่าง

5,940

5 ตัวอย่าง

5,000

13
37
1
22.9
327

ตัวอย่าง
2,476
ตัวอย่าง
1,880
ตัวอย่าง
440
ลิตร
1,832
ตัวอย่ำง 124,292

3. บริกำรศึกษำเครื่องมือวิทยำศำสตร์
ผลการให้บริการศึกษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และศึกษาดูงาน มีผู้รับบริการจานวน 110 มีรายวิชา
หรือโครงการที่เข้าชมศูนย์เครื่องมือกลาง จานวน 6 คณะ รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตำรำงที่ 3 รำยละเอียดกำรใช้บริกำรศึกษำเครื่องมือ และศึกษำดูงำน
หน่วยงำน
คณะวิทยาศาสตร์

1

รำยวิชำ/โครงกำร
รายวิชา 0207457 การถ่ายภาพ
ทางชีววิทยา

จำนวน (คน) เครื่องมือวิทยำศำสตร์
25
SEM, Sputtering
Coater, Critical Point
Dryer, เครื่องวิเคราะห์
ความชื้น
49
HPLC, GC-MS

คณะวิทยาการสุขภาพและ
การกีฬา

2

0502305 การเก็บและวิเคราะห์
ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
และชีวภาพ

3

สาขาเทคโนโลยีเครื่องสาอางและ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

2

เครื่องมือห้องวิเคราะห์
ทางเคมี

โครงการอื่นๆ

4

บริษัท ปตท สารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)

2

เครื่องมือทั้งหมด

5

Myanmar Creative University
(MCU)

5

SEM, ห้องวิเคราะห์ทาง
เคมี

6

โครงการ วมว. – มหาวิทยาลัย
ทักษิณ

27

SEM, Sputtering
Coater

110 คน

4. ควำมพึงพอใจจำกผู้รับบริกำร
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์เครื่องมือกลาง พบว่า ผู้รับบริการมี ความประทับใจ
ในภาพรวมของการรับบริการมากที่สุด มีคะแนนร้อยละ 91.55 และข้อที่มีคะแนนจากการประเมินน้อยที่ สุ ด
คือ การใช้ประโยชน์จากความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มีคะแนนร้อยละ 89.75 รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 2
และตารางที่ 4

แผนภูมิที่ 2 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
กะบวนการให้บริการ
91.75

ภาพรวม

92
91.5
91 90.31
90.5
90
89.5
89
88.5

ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับ

91.4

89.75

91.40

รายงานตรงตามเวลา

การนาไปใช้ประโยชน์
91.40

ผลการทดสอบถูกต้อง
น่าเชื่อถือ
ตำรำงที่ 4 ควำมพึงพอใจจำกผู้รับบริกำรศูนย์เครื่องมือกลำง
ควำมพึงพอใจ (ร้อยละ)
1. กระบวนการให้บริการ
2. ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ
3. การนาไปใช้ประโยชน์
4. ผลการวิเคราะห์ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
5. รายงานผลตรงตามเวลา
6. ภาพรวม

90.31
91.40
89.75
91.40
91.40
91.75

5. กำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ศู นย์ เ ครื่ อ งมื อ กลางได้รับ งบประมาณสนั บ สนุ นจากกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัย ทักษิณ วงเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) มีการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว 228,354.56
บาท สองแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบสี่บาทห้าสิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 28.54 และมีงบประมาณ
คงเหลือ 571,645.44 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบห้าบาทสี่สิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 71.46
รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางที่ 5
ตำรำงที่ 5 รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณรอบ 6 เดือน
ลำดับ
1
2
3
4
5

หมวดรำยจ่ำย
ค่าสอบเทียบและซ่อมบารุง
ค่าดาเนินงานระบบคุณภาพฯ (ESPReL)
ครุภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว และสารเคมี
ค่ารับรองการเยี่ยมชม ขอดูงาน บริการศึกษาเครื่องมือ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่
รวม

จำนวน (บำท)
53.179.00
8,732.00
153,915.00
200.00
12,328.56
228,354.56

6. สำรเคมีและวัสดุคงเหลือ
ผลการเนินงานมีส ารเคมีและวัสดุ คงเหลือส าหรับบริการวิ เคราะห์ทดสอบ 32 รายการ มีหมึกพิมพ์
คงเหลือ 6 ชุด วิเคราะห์การใช้งานได้ดังตารางที่ 6
ตำรำงที่ 6 สำรเคมีและวัสดุคงเหลือ
รำยกำรที่ใช้สำรเคมีและวัสดุคงเหลือ

จำนวน

1. การวิเคราะห์ปริมาณไขมัน
2. การวิเคราะห์ปริมาณเยื่อใย
3. การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน
4. การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือ
5. พิมพ์ผลวิเคราะห์จากเครื่อง GC-MS
6. พิมพ์ผลวิเคราะห์จากเครื่อง HPLC
7. พิมพ์ผลวิเคราะห์จากเครื่อง SEM
รวมมูลค่ำจำกกำรใช้งำน

96 ตัวอย่าง
167 ตัวอย่าง
133 ตัวอย่าง
125 ครั้ง
2 ชุด
2 ชุด
2 ชุด

คิดเป็นมูลค่ำเมื่อใช้งำน
(บำท)
38,400.00
66,800.00
53,200.00
158,400.00 บำท

7. งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
 กำรขับเคลื่อนมำตรฐำนควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำร

เมื่ อ วั นที่ 13 ธั นวาคม 2562 ศู นย์ เ ครื่ องมื อกลาง ในนามมหาวิทยาลัยทักษิ ณ ได้ เข้า งานประชุม
วิชาการประจ าปี ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้อ งปฏิบัติก าร พ.ศ.2562 ณ โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบตั ิการให้เข้า
สู่ ระดั บ นานาชาติ โดยในงานมี ผู้เ ข้าร่ ว ม 200 คน และมี กิ จ กรรมนาเสนอบทความภาคโปสเตอร์ ซึ่ งศูนย์
เครื่องมือกลางได้ส่งผลงานเข้าร่วมนาเสนอ จานวน 4 บทความ ได้แก่
1. ผลงานเรื่อง : ผลการดาเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ห้องเครื่องมือ
Freeze Dryer ศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้นาเสนอ : 1. อาจารย์ ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ์ สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. นางสาวขวัญใจ นิ่มดวง
สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. นางสาวจุฑาทิพย์ ชูช่วย
สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ผลงานเรื่อง : ผลการดาเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ห้องวิเคราะห์
ทางเคมี ศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้นาเสนอ : 1. อาจารย์ ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ์ สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. นางสาวขวัญใจ นิ่มดวง
สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. นางสาวจุฑาทิพย์ ชูช่วย
สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. ผลงานเรื่อง : ผลการดาเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ
กลางสาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้นาเสนอ : 1. นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
2. นางสาวขวัญใจ นิ่มดวง
สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา
4. ผลงานเรื่อง : ผลการดาเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ
พื้นฐานชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้นาเสนอ : 1. นายปิยพงษ์ ทองดาหยู
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
2. นางสาวขวัญใจ นิ่มดวง
สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา

 เครือข่ำยศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์ประเทศไทย (TSEN)
มีกิจกรรมที่ทาร่วมกันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังตารางที่ 7
ตำรำงที่ 7 กิจกรรมที่ทำร่วมกันกับเครือข่ำยศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์
ลำดับ
หน่วยงำนหลักในกำรดำเนินงำน
1 สานักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการ
ทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (วว.)

วันที่
9-10 ม.ค. 63
16-17 ม.ค. 63

กิจกรรม
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบารุงรักษา
เครื่องมือ HPLC และ GC
การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้ง
ที่ 1/2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3

ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)

17 ก.พ. 63

การประชุมผู้บริหารเครือข่ายศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
(TSEN) วาระพิเศษ ณ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย

4

ศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ

19 ก.พ. 63

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัตกิ าร ณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

8. ปัญหำและอุปสรรค
ตำรำงที่ 8 กิจกรรมที่ทำร่วมกันกับเครือข่ำยศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์
ปัญหำและอุปสรรค
แนวทำงดำเนินกำร
1. สารเคมีไม่ได้อยู่ในพื้นที่ห้องปฏิบัติการที่ใช้ เนื่องจากที่ 1. จัดซื้อตู้เก็บสารเคมีเพิ่ม
เก็บไม่เพียงพอ จึงต้องเก็บรวบรวมไว้ในห้องอื่นที่มีตู้เ ก็ บ
2. มี ก ารโยกย้า ยเครื่ อ งแก้ ว สาหรั บ การเตรี ย มตัวอย่าง 2. จัดซื้อเครื่องแก้วและอุปกรณ์เพิ่มเท่าที่จาเป็น
ระหว่างห้องปฏิบัติการ เนื่องจากมีตัวอย่างที่หลากหลาย
ไม่ได้เตรียมเครื่องแก้วไว้เพียงพอ
3. สถานที่ เ ก็ บ ของเสีย อั นตรายไม่ ได้ ม าตรฐานและไม่ 3. 1 ศึ ก ษ า รู ป แ บ บ ก า ร จั ด เ ก็ บ ข อ ง เสี ย จาก
เพียงพอ
ห้ อ งปฏิบัติ การในเครื อข่า ย และปรึ ก ษาฝ่า ยบริหาร
วิทยาเขตพัทลุงในการดาเนินการ
3.2 ประสานงานกั บเครื อ ข่า ยใกล้เ คียงเพื่ อส่ งกาจัด
ของเสียอันตรายพร้อมกัน (ลดค่าใช้จ่าย)

