แผนกลยยทธธ์ หนน่ วยเครรรื่ องมรอกลาง คณะววิทยาศาสตรธ์
ปปี 2562-2566
1. หนนวยเครรรื่ องมรอกลางจะเปป็ นศศูนยย์กลางการบรริ การวริชการทททงระดทบภศูมริภาค ประเทศ และอาเซซี ยน
1.1 บรริ การอยนางมรออาชซีพ มซีมาตรฐานสากล ถศูกตต้องแมนนยยา
1.2 บรริ การวริชาการเชริงรรุ กขย์ เนต้นจรุดเดนน และความเปป็ นเอกภาพ
1.3 บรริ หารจทดการดต้วยระบบสารสนเทศหต้องปฏริบตท ริการวริทยาศาสตรย์ (Laboratory Information Management
System; QR_LIMS) เพรรื่อความเปป็ นเอกภาพ และความเปป็ นสากล และสามารถนยาไปเปป็ นตต้นแบบในการใหต้บรริ การจทด
ทยาระบบดทงกลนาว กทบหนนวยงานอรรื่นๆ
2. องคย์กรเขต้มแขป็ง หนนวยฯ มซีนโยบายทซีรื่จะพทฒนาบรุคลากรอยนางตนอเนรรื่ อง เพรรื่อศทกยภาพและครุณภาพของบรุคลากร โดย
เนต้นครุณภาพชซีวริต ความมทนรื่ คงในชซีวริต ความสรุ ขในการทยางานและความสามทคคซีเปป็ นหนนรื่ งเดซียว เพรรื่อขทบเคลรรื่อนองคย์กร
3. บรริ การวริชาการเพรรื่อชรุมชน นยาความรศู ต้วริทยาศาสตรย์ และเทคโนโลยซีสรื่ ศูน ชรุมชน เพรรื่อสรต้างชรุมชนเขต้มแขป็ง
4. สนทบสนรุนบทณฑริตทซีรื่มซีครุณภาพและสมรรถนะสากล โดยใหต้บรริ การเครรรื่ องมรอวริทยาศาตรย์ ดวต้ ยตทวเอง และเปป็ นแหลนง
ฝน กงานสยาหรทบบทณฑริตเพรรื่อถนายทอดความรศู ต้วริทยาศาสตรย์ พรต้อมประยรุกตย์ใชต้ความรศู ต้ใหต้เหป็นภาพการใชต้งานจรริ งในชซีวริต
ประจยาวทน
แนวควิดคน่ านวิยมและววัฒนธรรมองคธ์ กร
1. บรริ การอยนางมรออาชซีพ มซีมาตรฐานสากล
2. รวมพลทงสรต้างสรรคย์เปป็ นหนนรื่งเดซียว สรต้างความสามทคคซี และความเปป็ นหนนรื่ งเดซียวขององคย์กร
เปป้ าหมายหนน่ วยงานทปีรื่ตป้องการขวับเคลรรื่อน
1. เปป็ นหนนวยงานชททนนยาในดต้านการวริเคราะหย์/ทดสอบ ตทวอยนาง ของภาคใตต้ ประเทศ และอาเซซี ยน
2. เปป็ นหนนวยงานสนทบสนรุนการวริจยท ของอาจารยย์ และบรุคคลากร
3. เปป็ นหนนวยงานทซีรื่เปป็ นทซีรื่พรื่ งน ของชรุมชน สามารถใหต้คาย ปรน กษาและแกต้ไขปท ญหาชรุมชนไดต้
กลยยทธธ์ ทปีรื่นนาไปสสน่ เปป้าหมาย
1. พทฒนาระบบสารสนเทศหต้องปฏริบตท ริการ (Laboratory Information Management System ; QR_LIMS) อยนาง
ครบวงจร เพรรื่อความเปป็ นเอกภาพ และความเปป็ นสากล และใหต้บรริ การจทดทยาระบบสารสนเทศดทงกลนาว กทบ
หนนวยงานอรรื่นๆ ไดต้ อยนางเปป็ นระบบ
2. สนทบสนรุนโครงการวริจยท เพรรื่อพทฒนาเทคนริคการบรริ การวริชาการ วริเคราะหย์ /ทดสอบ และขยายงานบรริ การแบบ
เชริงรรุ ก โดยเนต้น จรุดแขป็งของหนนวยงาน
3. พทฒนางานบรริ การชรุมชนอยนางตนอเนรรื่อง
4. มซีการพทฒนาบรุคลากรอยนางตนอเนรรื่อง มซีศกท ยภาพ และมซีความสรุ ขในการทยางาน และสามารถถนายทอดความรศู ต้
วริทยาศาสตย์และเทคโนโลยซีสศูนชรุมชนไดต้

งานหลวักของหนน่ วยเครรรื่ องมรอกลาง
การใหต้บรริ การตรวจวริเคราะหย์/ทดสอบตทวอยนางและผลริตภทณฑย์ใหต้แกนภาครทฐ และเอกชน
ขวัขั้นตอนการทนางาน

การรทบตทวอยนางจากผศูใต้ ชต้บรริ การ (แบบฟอรย์ มขอรทบบรริ การ F-4.4-1)
ลงทะเบซียนรทบตทวอยนาง พรต้อมใหต้รหทสปฏริบตท ริการ
สน งตทวอยนางเขต้าหต้องปฏริบตท ริการ
วริเคราะหย์/ทดสอบตทวอยนาง
ตรวจสอบผลการวริเคราะหย์ พรต้อมพริมพย์ผลการวริเคราะหย์ /ทดสอบ
แจต้งผลการวริเคราะหย์/ทดสอบแกนผใศู ต้ ชต้บรริ การ พรต้อมรทบผลการวริเคราะหย์
รทบเงรินคต้าบรริ การจากผศูใต้ ชต้บรริ การโดย เงรินสด โอนเขต้าบทญชซีหนนวยฯ หรร อเชป็ค
นยาสน งเงรินรายไดต้จากการบรริ การวริเคราะหย์/ทดสอบ ใหต้กบท มหาวริทยาลทย

ดวัชนปีชปีขั้ววัด

รายไดต้จากการบรริ การวริชาการ

งานรองของหนน่ วยเครรรื่ องมรอกลาง
1. การใหต้บรริ การใชต้เครรรื่ องมรอวริทยาศาสตรย์ดวต้ ยตทวเอง แกนนกท ศนกษาทททงปรริ ญญาตรซี และบทณฑริตศนกษา
2. ใหต้บรริ การฝน กงาน สหกริจศนกษาและใชต้หอต้ งปฏริบตท ริการ แกนนกท ศนกษาปรริ ญญาตรซี
3. งานบรริ การชรุมชน เชนน คลซีนริคสทญจรปรน กษาปทญหานยทาดรรื่มชรุมชน การใหต้บรริ การนยทาดริรื่มแกนผปศู ต้ ระสบอรุทกภทย นยา
เทคโนโลยซีดาต้ นสารสนเทศสศูน ชรุมชน
ขวัขั้นตอนการทนางาน
การใหต้บรริ การใชต้เครรรื่ องมรอดต้วยตทวเอง
นทกศนกษาตต้องผนานการฝน กอบรมการใชต้เครรรื่ องมรอวริทยาศาสตรย์ ทซีรื่ตอต้ งการจะใชต้บรริ การ
แจต้งความจยานงคย์ พรต้อมกรอกแบบฟอรย์ มขอใชต้เครรรื่ องมรอดต้วยตทวเอง
รทบทราบ วทนเวลา ทซีรื่จะใชต้เครรรื่ องมรอ
มาใชต้บรริ การตาม วทน/เวลา ดทงกลนาว
ดวัชนปีชปีขั้ววัด

จยานวนตทวอยนาง/ผศูใต้ ชต้บรริ การ

งานรอง
ดวัชนปีชปีขั้ววัด

2. การใหต้บรริ การนทกศนกษาฝน กงานและใชต้หอต้ งปฏริบตท ริการ
ความพนงพอใจของนทกศนกษาตต้องมากกวนา 85%

ดวัชนปีชปีขั้ววัด

3. งานใหต้บรริ การวริชาการชรุมชน
จยานวนตทวอยนาง/ผศูใต้ ชนบรริ การ

ประเดด็น จยดอน่ อน -จยดแขด็ง -โอกาส – อยปสรรค
จยดแขด็ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

มซีระบบการบรริ หารจทดการองคย์กรทซีรื่ดซี โดยใชต้ระบบสารสนเทศหต้องปฏริบตท ริการ QR-LIMS
บรุคลากรมซีจริตบรริ การทซีรื่ดซีมาก บรริ การอยนางรวดเรป็ ว และเตป็มใจ
บรุคลากรมซีครุณภาพ มซีความรศู ต้ รทกใครน สามทคคซี ทยาใหต้องคย์กรเปป็ นหนนรื่ งเดซียว
ไดต้รทบการรทบรองความสามารถหต้องปฏริบตท ริการ ISO/IEC17025
มซีนกท ศนกษาฝน กงานชนวยงานตลอดปซี
มซีจาย นวนตทวอยนางและผศูใต้ ชต้บรริ การมาก มซีรายไดต้สศูง

จยดอน่ อน
1. นทกศนกษาชนวยงาน ขาดความรศู ต้ และประสบการณย์ ทยาใหต้เกริดความเสซีรื่ ยงตนอผลการวริเคราะหย์ผริดพลาด แนวทาง
แกต้ไข ครอ ตต้องตรวจสอบผลการวริเคราะหย์ใหต้ละเอซียดมากขนท น
2. ขาดแคลนบรุคลากร (พนทกงานหต้องปฏริบตท ริการวริทยาศาสตรย์ )
โอกาส
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ความมซีชรรื่อเสซี ยง ของคณะวริทยาศาสตรย์และมหาวริทยาลทยสงขลานครริ นทรย์
เครรรื่ องมรอวริเคราะหย์ตวท อยนางทซีรื่ทนท สมทย
บรุคลากรมซีความรศู ต้ความสามารถ
ไดต้รทบการรทบรองความสามารถหต้องปฏริบตท ริการ ISO/IEC 17025
บรริ หารจทดการดต้วยระบบสารสนเทศหต้องปฏริบตท ริการ (QR_LIMS) อยนางครบวงจรและประสบความสยาเรป็ จ
งบประมาณการพทฒนาดต้านการจทดการนยทา เชนน งบโครงการประปานครหลวงฯ งบประมาณประปาชรุมชน
องคย์การบรริ หารสน วนทต้องถริรื่น งบประมาณไทยเขต้มแขป็ง ฯลฯ
7. มซี พรบ. ควบครุมตนางๆ เชนน สริรื่ งแวดลต้อม นยทาดรรื่ม นยทาทริทง การสน งออก พรบ. ขออนรุญาตริใชต้นท าย บาดาล การขนทน
ทะเบซียนปรุปุ๋ ย

อยปสรรค
1. ความไมนชดท เจนของนโยบายระดทบมหาวริทยาลทย เกซีรื่ยวกทบแนวทางการบรริ การวริชาการของแตนละคณะฯ แตนละ
หนนวยงาน ทยาใหต้เกริดความซยทาซต้อน สริท นเปลรองงบประมาณ แยนงลศูกคต้ากทนเอง
2. ระเบซียบราชการทซีรื่ไมนเอรทอตนอการทยางาน เชนน ระเบซียบการจทดซรท อ จทดจต้าง ฯลฯ

ตารางทซีรื่ 1 โครงการหลทกๆ ภายใตต้แผนกลยรุทธย์ของหนนวยฯ
โครงการ

ปซี งบประมาณ

1. โครงการพทฒนาระบบสารสนเทศ (LIMS)

2562-2566

1.1 ขยายระบบ LIMS ใชต้กบท ตทวอยนางตทวอยนางอรรื่นๆ

2562-2566

1.2 จทดทยาระบบรทกษาความปลอดภทยของระบบ LIMS

2563

1.3 จทดทยาระบบลศูกคต้าสทมพทนธย์ (CRM) เชรรื่อมตนอกทบฐานขต้อมศูล LIMS

2563-2565

1.4 จทดทยาระบบคลทงสารเคมซี (Inventory system) เชรรื่อมตนอกทบฐานขต้อมศูล LIMS

2563-2564

1.5 จทดทยาระบบสน งผลวริเคราะหย์ทางไปรษณซี ยโย์ ดยเชรรื่อมตนอกทบฐานขต้อมศูลลศูกคต้า

2562

2. โครงการดยารงไวต้ซรื่ นงระบบประกทนครุณภาพหต้องปฏริบตท ริการ ISO/IEC17025
2.1 โครงการปรทบปรรุ งระบบประกทนครุณภาพหต้องปฏริบตท ริการ ISO/IEC17025:2017

2562-2563

2.2 โครงการปรทบปรรุ งหต้องปฏริบตท ริการเพรรื่อขอขนทนทะเบซียนปรุปุ๋ ย

2563

3. โครงการบรริ การวริชาการเพรรื่อชรุมชน

2562-2566

3.1 โครงการใหต้บรริ การตรวจวริเคราะหย์นท าย ดรรื่มฟรซี

2562-2566

3.2 โครงการคลซีนริคสทญจรปรน กษานยทาดรรื่มชรุมชน

2562-2566

3.3 โครงการบรริ การวริชาการชรุมชนบต้านเหนรอ

2562-2566

4. โครงการพทฒนาบรุคลากร เพรรื่อองคย์กรเขต้มแขป็ง

2562-2566

4.1 โครงการพทฒนางานของบรุคลากร เพรรื่อความกต้าวหนต้าและตยาแหนนงทางวริชการ

2562-2563

4.2 โครงการอบรมเพรรื่อการพทฒนาศทกยภาพของบรุคลากร

2562-2566

5. โครงการประชาสทมพทนธย์เชริงรรุ กขย์

2562-2566

ตารางทซีรื่ 2 แผนการพทฒนาบรุคลากรเพรรื่อความกต้าวหนต้าและความสรุ ขในการทยางานระหวนางปซี พ.ศ. 2562-2566
แผนงานประจยาปซี
1. พทฒนางานเพรรื่อเขต้าสศูน ตาย แหนนงนทกวริชาการอรุดมศนกษา (ปฏริบตท ริงานนทก
วริชาการคอมพริวเตอรย์ ) เปป็ นพนทกงานมหาวริทยาลทยเงรินรายไดต้
(นางสาวโสรยา สริ งสาโร)
2. พทฒนาเพรรื่อเขต้าสศูน ตาย แหนนงเปป็ นชนางอริเลป็กทรอนริกสย์ชาย นาญการ
(นายกรรุ งประกาย อทมโร)
3. พทฒนาเพรรื่อเขต้าสศูน ตาย แหนนงนทกวริทศาสตรย์ชาย นาญการ
(นายสรุ นทร ขวทญอนอน)
4. พทฒนาเพรรื่อเขต้าสศูน ตาย แหนนงเปป็ นนทกวริทยาศาสตรย์ชาย นาญการพริเศษ
(นางสาวณทชยาตา หมวกทอง)
5. พทฒนาเพรรื่อเขต้าสศูน ตาย แหนนงนทกวริทยาศาสตรย์พนทกงานมหาวริทยาลทยเงริน
รายไดต้หนนวยงาน
(นางสาวอทงคณา ยาบา)
6. พทฒนาเพรรื่อปรทบฐานเงรินเดรอนตยาแหนนงผศูปต้ ฏริบตท ริงานบรริ หาร
(นางสาวอภริรดซี บรินรน อหซี ม)
7. ขอตยาแหนนงพนทกงานหต้องปฏริบตท ริการวริทยาศาสตรย์ พนทกงานเงรินราย
ไดต้ (วรุฒริ ปวส.)
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