แผนกลยยุทธธ์หนน่วยเครรรื่องมรอกลาง คณะววิทยาศาสตรธ์
ปปี 2557-2561
1. หนน่วยเครรรื่องมรอกลางจะเปป็นศศูนยย์กลางการบรริการวริชการทททั้งระดทบภศูมริภาค ประเทศ และอาเซซียน
1.1 บรริการอยน่างมรออาชซีพ มซีมาตรฐานสากล ถศูกตต้องแมน่นยยา
1.2 บรริการวริชาการเชริงรรุกขย์ เนต้นจรุดเดน่น และความเปป็นเอกภาพ
1.3 ดยาเนรินการจทดทยาระบบสารสนเทศหต้องปฏริบทตริการวริทยาศาสตรย์ (Laboratory Information Management
System) เพรรื่อความเปป็นเอกภาพ และความเปป็นสากล
2. องคย์กรเขต้มแขข็ง หนน่วยฯ มซีนโยบายทซีรื่จะพทฒนาบรุคลากรอยน่างตน่อเนรรื่อง เพรรื่อศทกยภาพและครุณภาพของบรุคลากร โดย
เนต้นครุณภาพชซีวริต ความมทนรื่ คงในชซีวริต ความสรุขในการทยางานและความสามทคคซีเปป็นหนนรื่งเดซียว เพรรื่อขทบเคลรรื่อนองคย์กร
3. บรริการวริชาการเพรรื่อชรุมชน นยาความรศูต้วริทยาศาสตรย์และเทคโนโลยซีรื่สศูน่ชรุมชน เพรรื่อสรต้างชรุมชนเขต้มแขข็ง
4. สนทบสนรุนบทณฑริตทซีรื่มซีครุณภาพและสมรรถนะสากล โดยใหต้บรริการเครรรื่องมรอวริทยาศาตรย์ดวต้ ยตทวเอง และเปป็นแหลน่ง
ฝฝึกงานสยาหรทบบทณฑริตเพรรื่อถน่ายทอดความรศูวต้ ริทยาศาสตรย์ พรต้อมประยรุกตย์ใชต้ความรศูต้ใหต้เหข็นภาพการใชต้งานจรริงในชซีวริต
ประจยาวทน
แนวควิดคน่านวิยมและววัฒนธรรมองคธ์กร
1. บรริการอยน่างมรออาชซีพ มซีมาตรฐานสากล
2. รวมพลทงสรต้างสรรคย์เปป็นหนนรื่งเดซียว สรต้างความสามทคคซี และความเปป็นหนนรื่งเดซียวขององคย์กร
เปป้าหมายหนน่วยงานททรื่ตต้องการขวับเคลรรื่อน
1. เปป็นหนน่วยงานชททั้นนยาในดต้านการวริเคราะหย์/ทดสอบ ตทวอยน่าง ของภาคใตต้ ประเทศ และอาเซซียน
2. เปป็นหนน่วยงานสนทบสนรุนการวริจทยของอาจารยย์ และบรุคคลากร
3. เปป็นหนน่วยงานทซีรื่เปป็นทซีรื่พนรื่งของชรุมชน สามารถใหต้คยาปรนกษาและแกต้ไขปปัญหาชรุมชนไดต้
กลยยุทธธ์ททรื่นนาไปสสน่เปป้าหมาย
1. พทฒนาระบบสารสนเทศหต้องปฏริบทตริการ (Laboratory Information Management System ; LIMS) อยน่างครบ
วงจร เพรรื่อความเปป็นเอกภาพ และความเปป็นสากล
2. สนทบสนรุนโครงการวริจทยเพรรื่อพทฒนาเทคนริคการบรริการวริชาการ วริเคราะหย์ /ทดสอบ และขยายงานบรริการแบบ
เชริงรรุก โดยเนต้น จรุดแขข็งของหนน่วยงาน
3. บรริการวริชาการดต้านการใชต้เครรรื่องมรอวริทยาศาสตรย์ใหต้นทกศนกเขต้าถนงไดต้ดต้วยตทวเอง
4. มซีการพทฒนาบรุคลากรอยน่างตน่อเนรรื่อง มซีศทกยภาพ และมซีความสรุขในการทยางาน และสามารถถน่ายทอดความรศูต้ วริ
ทยาศาสตย์และเทคโนโลยซีสศูน่ชรุมชนไดต้

งานหลวักของหนน่วยเครรรื่องมรอกลาง
การใหต้บรริการตรวจวริเคราะหย์/ทดสอบตทวอยน่างและผลริตภทณฑย์ใหต้แกน่ภาครทฐ และเอกชน
ขวัขั้นตอนการทนางาน

การรทบตทวอยน่างจากผศูต้ใชต้บรริการ (แบบฟอรย์มขอรทบบรริการ F-4.4-1)
ลงทะเบซียนรทบตทวอยน่าง พรต้อมใหต้รหทสปฏริบทตริการ
สน่งตทวอยน่างเขต้าหต้องปฏริบทตริการ
วริเคราะหย์/ทดสอบตทวอยน่าง
ตรวจสอบผลการวริเคราะหย์ พรต้อมพริมพย์ผลการวริเคราะหย์/ทดสอบ
แจต้งผลการวริเคราะหย์/ทดสอบแกน่ผศูต้ใชต้บรริการ พรต้อมรทบผลการวริเคราะหย์
รทบเงรินคต้าบรริการจากผศูต้ใชต้บรริการโดย เงรินสด โอนเขต้าบทญชซีหนน่วยฯ หรรอเชข็ค
นยาสน่งเงรินรายไดต้จากการบรริการวริเคราะหย์/ทดสอบ ใหต้กทบมหาวริทยาลทย

ดวัชนทชวทขั้ วัด

รายไดต้จากการบรริการวริชาการ

งานรองของหนน่วยเครรรื่องมรอกลาง
1. การใหต้บรริการใชต้เครรรื่องมรอวริทยาศาสตรย์ดต้วยตทวเอง แกน่นทกศนกษาทททั้งปรริญญาตรซี และบทณฑริตศนกษา
2. ใหต้บรริการฝฝึกงานและใชต้หต้องปฏริบทตริการ แกน่นทกศนกษาปรริญญาตรซี
3. งานบรริการชรุมชน เชน่น คลซีนริคสทญจรปรนกษาปปัญหานยทั้าดรรื่มชรุมชน การใหต้บรริการนยทั้าดริรื่มแกน่ผศูต้ประสบอรุทกภทย
ขวัขั้นตอนการทนางาน
การใหต้บรริการใชต้เครรรื่องมรอดต้วยตทวเอง
นทกศนกตต้องผน่านการฝฝึกอบรมการใชต้เครรรื่องมรอวริทยาศาสตรย์ทซีรื่ตต้องการจะใชต้บรริการ
แจต้งความจยานงคย์ พรต้อมกรอกแบบฟอรย์มขอใชต้เครรรื่องมรอดต้วยตทวเอง
รทบทราบ วทนเวลา ทซีรื่จะใชต้เครรรื่องมรอ
มาใชต้บรริการตาม วทน/เวลา ดทงกลน่าว
ดวัชนทชวทขั้ วัด

จยานวนตทวอยน่าง/ผศูใต้ ชต้บรริการ

งานรอง
ดวัชนทชวทขั้ วัด

2. การใหต้บรริการนทกศนกษาฝฝึกงานและใชต้หต้องปฏริบทตริการ
ความพนงพอใจของนทกศนกษาตต้องมากกวน่า 85%

ดวัชนทชวทขั้ วัด

3. งานใหต้บรริการวริชาการชรุมชน
จยานวนตทวอยน่าง/ผศูใต้ ชน่บรริการ

ประเดด็น จยุดอน่อน -จยุดแขด็ง -โอกาส – อยุปสรรค
จยุดแขด็ง
1.
2.
3.
4.
5.

บรุคลากรทรุกคนรทกใครน่ สามทคตซี ทยาใหต้องคย์กรเปป็นหนนรื่งเดซียว
บรุคลากรมซีจริตบรริการทซีรื่ดซีมาก บรริการอยน่างรวดเรข็ว และเตข็มใจ
มซีคายไดต้เพรรื่อเปป็นคน่าใชต้จน่ายในการนยามาบรริหารจทดการภายในองคย์กร
ทซีรื่ทยาเลทซีรื่เหมาะสม
มซีนทกศนกษาฝฝึกงานตลอดปป

จยุดอน่อน
1. การทซีรื่ไมน่ปรทบปรรุงภาระงานของแตน่ละคนอยน่างสมยรื่าเสมอ ทยาใหต้ปรริมาณงานของแตน่ละคนในหนน่วยฯ ไมน่เทน่า
กทน เกริดความเหลรรื่อมลยทั้าของภาระงานของแตน่ละคน แนวทางแกต้ไขครอ ทบทวนและปรทบปรรุงภาระงานอยน่าง
สมยรื่าเสมอ
2. นทกศนกษาชน่วยงาน ขาดความรศูต้ และประสบการณย์ ทยาใหต้เกริดความเสซีรื่ยงตน่อผลการวริเคราะหย์ผริดพลาด แนวทาง
แกต้ไข ครอ ตต้องตรวจสอบผลการวริเคราะหย์ใหต้ละเอซียดมากขนทั้น
3. ตนกรทรื่ว และมซีรอยรต้าว ขทดขวางการทยางาน แนวทางแกต้ไข ครอ ทยาหลทงคาคลรุมระเบซียงชททั้น 2
4. ปรริมาณตทวอยน่างมาก พรนทั้ ทซีรื่ในการปฏริบทตริงานไมน่เพซียงพอ แนวทางแกต้ไข ครอ ขยายหต้องการตรวจวริเคราะหย์นยทั้าดซี
โอกาส
1.
2.
3.
4.
5.

ความมซีชรรื่อเสซียง ของคณะวริทยาศาสตรย์และมหาวริทยาลทยสงขลานครรินทรย์
เครรรื่องมรอวริเคราะหย์ตทวอยน่างทซีรื่ททนสมทย
บรุคลากรมซีความรศูคต้ วามสามารถ
ไดต้รทบการรทบรองความสามารถหต้องปฏริบทตริการ ISO/IEC 17025 : 2005
งบประมาณการพทฒนาดต้านการจทดการนยทั้า เชน่น งบโครงการประปานครหลวงฯ งบประมาณประปาชรุมชน
องคย์การบรริหารสน่วนทต้องถริรื่น งบประมาณไทยเขต้มแขข็ง ฯลฯ
6. มซี พรบ. ควบครุมตน่างๆ เขน่น สริรื่งแวดลต้อม นยทั้าดรรื่ม นยทั้าทริทั้ง

อยุปสรรค
1. ความไมน่ชทดเจนของนโยบายระดทบมหาวริทยาลทย เกซีรื่ยวกทบแนวทางการบรริการวริชาการของแตน่ละคณะฯ แตน่ละ
หนน่วยงาน ทยาใหต้เกริดความซยทั้าซต้อน สริทั้นเปลรองงบประมาณ แยน่งลศูกคต้ากทนเอง
2. ขาดเครรรื่องมรอวริทยาศาสตย์ทซีรื่จยาเปป็น ซนรื่งราคาแพง
3. ระเบซียบราชการทซีรื่ไมน่เอรทั้อตน่อการทยางาน เชน่น ระเบซียบการจทดซรทั้อ จทดจต้าง ฯลฯ

โครงการหลทกๆ ภายใตต้แผนกลยรุทธย์ของหนน่วยฯ
โครงการ

ปปงบประมาณ

1. โครงการพทฒนาระบบสารสนเทศ (LIMS)

2557-2561

1.1 ขยายระบบ LIMS ใชต้กทบตทวอยน่างนยทั้าดซี นยทั้าบาดาล นยทั้าดรรื่ม ไมต้ยางพารา และตทวอยน่าง 2558-2561
อรนรื่ ๆ
1.2 จทดทยาระบบรทบ-สน่งตทวอยน่างออนไลนย์จากผศูต้ใชต้บรริการโดยตน่อกทบระบบ LIMS

2559

1.3 จทดทยาระบบลศูกคต้าสทมพทนธย์ (CRM) เชรรื่อมตน่อกทบฐานขต้อมศูล LIMS

2559-2560

1.4 จทดทยาระบบคลทงสารเคมซี (Inventory system) เชรรื่อมตน่อกทบฐานขต้อมศูล LIMS

2561

2. โครงการดยารงไวต้ซนรื่งระบบประกทนครุณภาพหต้องปฏริบทตริการ ISO/IEC17025
2.1 โครงการปรทบปรรุงหต้องปฏริบทตริการ 2 หต้อง ครอ หต้องเตรซียมตทวอยน่างนยทั้าดซี และนยทั้าเสซีย 2558-2559
2.2 โครงการดยารงไวต้ซนรื่งระบบประกทนครุณภาพหต้องปฏริบทตริการ

2557-2561

2.3 โครงการจทดหาครรุภทณฑย์ทดแทน เพรรื่อรองรทบการบรริการวริชาการอยน่างตน่อเนรรื่อง (จทด 2560
ซรทั้รื่อเครรรื่อง ICP-OES)
3. โครงการบรริการวริชาการเพรรื่อชรุมชน

2557-2561

3.1 โครงการใหต้บรริการตรวจวริเคราะหย์นยทั้าดรรื่มฟรซี

2557-2561

3.2 โครงการคลซีนริคสทญจรปรนกษานยทั้าดรรื่มชรุมชน

2557-2561

3.3 โครงการบรริการวริชาการชรุมชนบต้านเหนรอ

2557-2561

4. โครงการพทฒนาบรุคลากร เพรรื่อองคย์กรเขต้มแขข็ง

2557-2561

4.1 โครงการประชรุมประจยาปป เพรรื่อการทบทวนกลยรุทธย์ของหนน่วยงาน

2559, 2561

4.2 โครงการพทฒนางานของบรุคลากร เพรรื่อความกต้าวหนต้าและตยาแหนน่งทางวริชการ

2557-2561

4.3 โครงการอบรมเพรรื่อการพทฒนาศทกยภาพของบรุคลากร

2557-2561

5. โครงการประชาสทมพทนธย์เชริงรรุกขย์

2557-2561

