






สารจาก
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

 สำ�นักเคร่ืองมือวิทย�ศ�สตร์และก�รทดสอบ มห�วิทย�ลัย
สงขล�นครนิทร ์เป็นหน่วยง�นสนับสนุนท่ีเป็น “โอก�ส” ของมห�วทิย�ลยั 
โดยมีลักษณะเป็นศูนย์ทดสอบและวิเคร�ะห์ท�งวิทย�ศ�สตร์ขน�ดใหญ่
ในภูมิภ�คตอนใต้ของประเทศไทย และในอน�คตเล็งเห็นถึงก้�วหน้�
ในระดับน�น�ช�ติ ซ่ึงมห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์มีคว�มเชื่อม่ันว่� 
สำ�นักเครือ่งมือวทิย�ศ�สตรแ์ละก�รทดสอบ จะส�ม�รถก้�วไปอยู่ในจุด
ที่เป็นหน่วยง�นทดสอบวิเคร�ะห์ ที่มีชื ่อเสียงได้ในระดับช�ติและเป็น
ท่ีประจกัษ์ต่อทุกภ�คส่วน ไม่ว�่จะเป็นภ�ครัฐ หรอืภ�คเอกชน โดยเฉพ�ะ
อย่�งย่ิง ภ�คเอกชนส�ม�รถเข�้ม�ใชบ้รกิ�รสำ�นักเครือ่งมือฯ พรอ้มทัง้
ไดร้บัคำ�ปรกึษ� ตลอดจนองคค์ว�มรูท้ีมี่ประโยชน์จ�กสำ�นักเครือ่งมอืฯ 
ทั้งนี้ ผมมองว่�สำ�นักเครื่องมือฯ ส�ม�รถผันตัวเป็นคู่คิดท�งธุรกิจของ
ภ�คเอกชน ตลอดจนผู้ประกอบก�รร�ยย่อยได้ โดยสำ�นักเครื่องมือฯ 
ส�ม�รถให้คำ�ปรึกษ�ด้�นบริก�รทดสอบ ซ่อมบำ�รุง จนถึงก�รต่อยอด
ท�งธุรกิจบ�งประก�ร ซ่ึงจุดน้ี จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพ�ะ
ฐ�นร�กต่�ง ๆ เติบโต และเป็นที่พึ่งของประช�ชนได้ ซึ่งเป็นภ�รกิจหลัก
ของมห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ 
 ส่วนต่อม� คือ ผมเชื่อม่ันว่�สำ�นักเคร่ืองมือฯ ยังส�ม�รถ
พัฒน�ต่อไปเป็นศูนย์บริก�รทดสอบวิเคร�ะห์ท่ีส�ม�รถแสวงห�ร�ยได้ 
(ผลกำ�ไร) ได้ด้วยตนเอง พร้อมท้ังช่วยเหลือประช�ชนได้ เป็นท่ีพึ่งพ�
ให้นักวิจัยได้ โดยเฉพ�ะในภ�คใต้ ซึ่งมีอุตส�กรรมหล�ยด้�นท่ีโดดเด่น 
และรอก�รสนับสนุนจ�กภ�ครัฐด้�นก�รให้บริก�รทดสอบวิเคร�ะห์
ผลิตภัณฑ์เด่น อ�ทิ ย�ง อ�ห�รทะเล พืชภ�คใต้ ได้แก่ ขม้ินชัน พืชเศรษฐกิจ 
ได้แก่ กระท่อม ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่�ท�งเศรษฐกิจสูง เพร�ะฉะน้ัน
ร�ยได้ท่ีเกิดข้ึนน้ัน ส�ม�รถนำ�ม�สนับสนุนก�รพัฒน�ง�นวิจัยหรือก�รผลิต
ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นวิส�หกิจชุมชน ส่งผลให้ก�รพัฒน�ง�นวิจัยหรือ
ก�รประกอบวิส�หกิจชุนชนเพื่อส่งออก มีต้นทุนที่ต่ำ�ลง 
 นอกจ�กน้ี ในภ�ยภ�คหน�้สำ�นักเครือ่งมือฯ จะสร�้งชือ่เสียง 
และเปน็ทีป่ระจกัษ์ในระดบัน�น�ช�ติ ด้วยศกัยภ�พท่ีโดดเดน่ อกีมุมหน่ึง 
คอื ก�รซอ่มบำ�รงุเครือ่งมือวจิยัท�งวทิย�ศ�สตร ์และพฒัน�นวตักรรม  
ซ่ึงส่ิงน้ีจะก่อให้เกิดอีก 2 ส่ิงสำ�คัญข้ึนในอน�คต คือ ศูนย์ซ่อมบำ�รุงเคร่ืองมือ
วจิยัท�งวทิย�ศ�สตร ์ท่ีถกูยกระดบัและไดร้บัก�รยอมรบัจ�กท้ังภ�ครฐั
และภ�คเอกชน โดยเฉพ�ะในเขตภ�คใต้ ผู้ใช้บริก�รจะได้รับก�รบริก�ร
ท่ีครบถ้วนและไม่เน้นผลกำ�ไรเกินจริง พร้อมท้ังส�ม�รถให้คำ�แนะนำ�
โดยวิศวกรอย่�งครบทุกกระบวนก�ร หลังจ�กน้ันจะกล�ยเป็นโอก�ส
ท่ีส�ม�รถช่วยเหลือท้ังประเทศได้ โดยก�รสร้�งเป็นระบบเครือข่�ย ซ่ึงต้อง
ผลักดันให้มีศูนย์ซ่อมขน�ดเล็กอยู่ท่ัวประเทศ โดยผู้ท่ีเป็นวิศวกรหรือ

ช�่งเทคนิคจะไดร้บัก�รอบรมและมีใบรบัรองก�รจบหลักสูตรจ�กสำ�นัก
เคร่ืองมือฯ และสำ�นักเคร่ืองมือฯ มีหน้�ท่ีกำ�กับดูแลคุณภ�พของศูนย์ซ่อมฯ 
ขน�ดเล็กอย่�งใกล้ชดิ อกีทัง้ก�รสร�้งและพฒัน�นวตักรรม ในอน�คต
มองว่�จะส�ม�รถเติบโตเป็นศูนย์พัฒน�นวัตกรรมได้ในอน�คตอันใกล้น้ี 
 สุดท้�ยน้ี ในน�มผูบ้รหิ�รมห�วทิย�ลยั ผมขอฝ�กท�งสำ�นัก
เคร่ืองมือฯ เพ่ือเป็นกำ�ลังสำ�คัญในก�รขับเคล่ือนนโยบ�ย กลยุทธ์ต่�ง ๆ 
รวมทั้งร่วมกันเสนอแนะและปรับกลยุทธ์ต่�ง ๆ ให้สอดคล้องกับก�ร
เปล่ียนแปลง ก�รแขง่ขนัระดบัน�น�ช�ติ และนโยบ�ยของรฐับ�ลในเรือ่ง
ของนวัตกรรมท่ีใช้ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ ท้ังน้ีเพ่ือสร้�งคว�มภ�คภูมิใจ
และนำ�เกียรติยศชื่อเสียงม�สู่มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ของเร�

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุนทร วงษ์ศิริ)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Prince of Songkla University

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 15 ถนน กาญจนวณิชย์ ตำาบลคอหงส์ อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Tel. 0-7428-2000 Fax. 0-7455-8941 Email: saraban@psu.ac.th
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 ตลอดระยะเวล� 29 ปีท่ีผ่�นม� ศูนย์เคร่ืองมือวิทย�ศ�สตร์ 
หรือสำ�นักเครื่องมือวิทย�ศ�สตร์และก�รทดสอบ (ในปัจจุบัน) 
ได้ดำ�เนินภ�รกิจสนับสนุนเคร่ืองมือวิทย�ศ�สตร์ ห้องปฏิบัติก�รเพ่ือ
ก�รทดสอบสำ�หรับก�รเรียนก�รสอน ก�รวิจัย และก�รสร้�ง
นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี หรือภ�รกิจอ่ืน
ต�มที่มห�วิทย�ลัยมอบหม�ย นอกจ�กนี้ยังให้บริก�รทดสอบและ
วิเคร�ะห์ท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์เพื่อสนับสนุนก�รดำ�เนินธุรกิจของ
ภ�คเอกชน ครอบคลุมอุตส�หกรรมย�งพ�ร� อ�ห�รทะเล ป�ล์ม
น้ำ�มัน อ�ห�รฮ�ล�ล พืชสมุนไพร และอุตส�หกรรมอื่น ๆ  มีก�รให้
บริก�รหลักท�งด้�นก�รทดสอบและวิเคร�ะห์ ก�รใช้เคร่ืองมือดว้ยตนเอง 
ก�รอบรมเชิงปฏิบัติ ก�รซ่อมและสร�้งเครื่องมือวิทย�ศ�สตร์ 
 ในปีงบประม�ณ 2564 ที่ผ�่นม�ท�่มกล�งสถ�นก�รณ์
โรคระบ�ดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อก�รให้บริก�รแก่ลูกค้� จำ�เป็นต้อง
ชะลอภ�รกิจก�รให้บริก�รใช้เคร่ืองมือด้วยตนเอง ก�รอบรมเชิง
ปฏบัิติก�ร นอกจ�กน้ียังต้องมีม�ตรก�รต่�ง ๆ  เพือ่คำ�นงึถงึคว�ม
ปลอดภัยของลูกค้�และผู้ปฏิบัติง�น ส่งผลกระทบต่อก�รเข้�ถึง
บริก�รของสำ�นักเครื่องมือฯ ทำ�ให้เกิดคว�มไม่สะดวกในก�รได้รับ
บริก�ร โดยสำ�นักเครื่องมือฯ พย�ย�มห�แนวท�งให้บริก�รโดย
ยึดหลัก “ลูกค�้ คอื คนสำ�คญั” เพือ่ให้บรกิ�รลูกค�้ไดส้อดคล้องกบั
คว�มต้องก�ร ก�รเข้�ถึงบริก�ร และคว�มสะดวกในก�รเข้�รับ
บริก�ร ท�งสำ�นักเคร่ืองมือฯ ได้ปรับปรุงอ�ค�รและสถ�นท่ี (ห้องรับรอง
ลูกค�้ หอ้งปฏบิติัก�รเตรยีมตัวอย�่งย�ง สภ�พแวดล้อมและคว�ม
ปลอดภยั) เพิม่บรกิ�รรปูแบบใหมท่ี่ตอบสนองคว�มต้องก�รของนัก
วิจัยและภ�คเอกชน (เช่น ก�รทดสอบวิเคร�ะห์ฟ้�ทะล�ยโจร กระท่อม 
กัญช� และกัญชง เป็นต้น) สำ�นักเคร่ืองมือฯ ให้คว�มสำ�คัญกับระบบ
ก�รทำ�ง�นทีค่ำ�นงึถงึคณุภ�พและประสิทธภิ�พก�รทำ�ง�น ในรอบปี
ท่ีผ่�นม�ได้รับก�รประเมินคุณภ�พภ�ยในด้วยระบบ TQA ก�รประเมิน
จ�กหน่วยง�นภ�ยนอก (ระบบ ISO 9001 และระบบม�ตรฐ�นห้อง
ปฏบัิติก�ร มอก. 2677-2558) ก�รพฒัน�ประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�น
ภ�ยในองคก์รอย่�งต่อเนือ่งด้วยกิจกรรมไคเซน็ (Kaizen) กิจกรรม 
5ส กิจกรรมก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management, 
KM) ซึ่งส่งผลในก�รยกระดับกก�รทำ�ง�นขององค์กร
 สำ�นักเคร่ืองมือฯ คำ�นึงถึงก�รดำ�เนินง�นท่ีสร้�งคว�มย่ังยืน
ขององค์กรเป็นเรื่องท่ีให้คว�มสำ�คัญ จึงได้จัดทำ�ยุทธศ�สตร์ของ
หน่วยง�น 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) เพ่ือใช้เป็นแนวท�งก�รขับเคล่ือน
ขององคก์รเพือ่สนองต่อนโยบ�ยของมห�วทิย�ลัยสงขล�นครนิทร์
และสอดคล้องกับยุทธศ�สตร์ช�ติ 20 ปี โดยกำ�หนดวิสัยทัศน์ 
“เป็นองค์กรชั้นนำาระดับประเทศท่ีให้บริการทดสอบทางด้าน
วิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล” และพันธกิจ 4 ประการ
คือ “1. ให้บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์อย่างมีมาตรฐาน  

2. การบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล  3. มุ่งเน้นการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร 4. มีความรับผิดชอบ
ตอ่สังคม และส่ิงแวดลอ้ม” โดยมีวฒันธรรมขององคก์รคอื “ยดึม่ัน
ในคณุภาพการให้บรกิาร” ซึง่ในปีงบประม�ณ 2565 สำ�นักเครือ่งมอืฯ
ยงัคงมุ่งม่ันในก�รดำ�เนินง�นทีต่อบสนองต่อภ�รกจิของมห�วทิย�ลัย 
และใชย้ทุธศ�สตร์ในก�รขบัเคล่ือนเพือ่ใชว้ทิย�ศ�สตร์ในก�รสนับสนุน
ง�นวจิยัและนวตักรรม และสนับสนุนภ�คอตุส�หกรรมของประเทศเพือ่
เพิม่ขดีคว�มส�ม�รถในก�รแขง่ขนั  นอกจ�กน้ีสำ�นักเครือ่งมอืฯ ยงัเปิด
พ้ืนที่เพ่ือก�รศึกษ�ดูง�น ก�รฝึกง�น และสหกิจศึกษ� แก่หน่วยง�น
และผู้สนใจท่ัวไปเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในก�รพัฒน�วงก�รวิทย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ
 ขอขอบคุณลูกค�้ทุกท่�นท่ีม�ใชบ้รกิ�รด�้นต่�ง ๆ  ของสำ�นัก
เครื่องมือฯ และได้ให้คว�มคิดเห็นและข้อแนะนำ�ต่�ง ๆ ท่ีนำ�ม�ใช้เพื่อ
ปรบัปรงุก�รให้บรกิ�รทีดี่ขึน้และตอบสนองคว�มต้องก�ร ขอขอบคณุ
ทุกเรี่ยวแรงของบุคล�กรทุกท่�นท่ีได้ทุ่มเทก�รทำ�ง�นและพัฒน�ง�น
อย�่งต่อเนือ่ง ทำ�ให้องคก์รก้�วม�ยืนแถวหน้�ของหน่วยง�นให้บรกิ�ร
เครื่องมือวิทย�ศ�สตร์ของประเทศ ขอบพระคุณผู้บริห�รทุก ๆ ท่�น 
ท่�นอธิก�รบดี รองอธิก�รบดีฝ่�ยวิจัยและนวัตกรรม รองอธิก�รบดี 
และผู้บริห�รส่วนง�นต่�ง ๆ  ท่ีสนับสนุนสำ�นักเคร่ืองมือฯ ม�อย่�งต่อเน่ือง 
ต้องขอบพระคุณม� ณ โอก�สนี้

(รองศาสตราจารย์ อาซีซัน แกสมาน)
ผู้อำานวยการสำานักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

สารจาก
ผู้อำานวยการสำานักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
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 ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรื ่อง การกำาหนดวิทยาเขตและการ
จัดตั ้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2562 สำานักเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และ
การทดสอบ มีภาระหน้าท่ีในการ สนับสนุนเครือ่งมือวทิยาศาสตร ์หอ้งปฏบัิตกิารเพ่ือการทดสอบ 
สำาหรับการเรียนการสอน การวิจัย และการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี หรือภารกิจอื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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คณะกรรมการ
สำานักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะกรรมการประจำาส่วนงาน

1. ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักเครื่องมือวิทย�ศ�สตร์และก�รทดสอบ       ประธ�นกรรมก�ร
2. รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักเครื่องมือวิทย�ศ�สตร์และก�รทดสอบ   กรรมก�ร
3. หัวหน้�ฝ่�ยบริห�รและก�รจัดก�ร                                 กรรมก�ร
4. หัวหน้�ฝ่�ยบริก�รเครื่องมือวิจัยท�งวิทย�ศ�สตร์                  กรรมก�ร
5. หัวหน้�ฝ่�ยซ่อมบำ�รุงรักษ�และพัฒน�เครื่องมือ                    กรรมก�ร
6. น�งพจชน�ถ   พัทบุรี       กรรมก�ร  
7. น�งจ�รุณี    เจนกิจธัญไพบูลย์    กรรมก�ร
8. น�งส�วอรพรรณ   แก้วบุญทอง    เลข�นุก�ร
9. น�งส�วศศิน�   สุนทรภักดิ์     ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

คณะกรรมการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยสำานักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

1.  ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักเครื่องมือวิทย�ศ�สตร์และก�รทดสอบ   ประธ�นคณะกรรมก�ร
2.  หัวหน้�ฝ่�ยบริห�รและก�รจัดก�ร   กรรมก�ร
3.  หัวหน้�ฝ่�ยบริก�รเครื่องมือวิจัยท�งวิทย�ศ�สตร์  กรรมก�ร
4.  หัวหน้�ฝ่�ยซ่อมบำ�รุงรักษ�และพัฒน�เครื่องมือ  กรรมก�ร
5.  น�ยพรพจน์           หนูทอง    กรรมก�ร
6.  น�งอภิญญ�           ศุกลรัตน์   กรรมก�ร
7.  น�งพจชน�ถ          พัทบุรี    กรรมก�ร
8.  น�งส�วอักษร�       วงศ์สุวรรณ   กรรมก�ร
9.  น�งจ�รุณี             เจนกิจธัญไพบูลย์   กรรมก�ร
10. ดร.วร�ภรณ์          รัศมีผะก�ย   กรรมก�ร
11. น�งส�วสุจรรย�      จิตรหลัง                            กรรมก�ร
12. น�งวชิร�ภรณ์        ปิสิตโร    กรรมก�ร
13. น�งพิมพ์พิมล         พฤกษ์ภัทร�นนต์   เจ�้หน�้ที่คว�มปลอดภัย
14. น�ยสรวิชญ์           พณิชณ์พิบูลย์   เจ�้หน�้ที่คว�มปลอดภัย
15. น�ยภพสรรค์         คงมีบุญ    เจ�้หน�้ที่คว�มปลอดภัย
16. น�ยศักดิ์ชัยบดี       ปิ่นศรีทอง   เจ�้หน�้ที่คว�มปลอดภัย
17. น�งวันดี               ศิริอนันต์   กรรมก�รและเลข�นุก�ร

12



คณะกรรมการสวัสดิการ สำานักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

1. หัวหน้�ฝ่�ยบริห�รและก�รจัดก�ร     ที่ปรึกษ�
2. หัวหน้�ฝ่�ยบริก�รเครื่องมือวิจัยท�งวิทย�ศ�สตร์  ที่ปรึกษ�
3. หัวหน้�ฝ่�ยซ่อมบำ�รุงรักษ�และพัฒน�เครื่องมือ  ที่ปรึกษ�
4. น�ยภ�ณุพงษ์  ลิ่มอุสันโน    ประธ�นคณะกรรมก�ร
5. น�ยก้องเกียรติ   รักษ์วงศ์    กรรมก�ร  
6. น�ยธวัชชัย    เกลี้ยงบัว   กรรมก�ร   
7. น�ยปฤษฎิ์    ศรีสุธรรม   กรรมก�ร
8. น�งส�วสุภ�พร  ชินผ�    กรรมก�ร
9. น�งส�วกฤติย�  ดำ�มุณ ี    กรรมก�รและเหรัญญิก

1. ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักเครื่องมือวิทย�ศ�สตร์และก�รทดสอบ ประธ�นคณะกรรมก�ร 
2. หัวหน้�ฝ่�ยบริห�รและก�รจัดก�ร   กรรมก�ร
3. หัวหน้�ฝ่�ยบริก�รเครื่องมือวิจัยท�งวิทย�ศ�สตร์  กรรมก�ร 
4. หัวหน้�ฝ่�ยซ่อมบำ�รุงรักษ�และพัฒน�เครื่องมือ  กรรมก�ร
5. เจ้�หน้�ที่บริห�รทรัพย�กรบุคคล                           เลข�นุก�ร  

คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง

คณะกรรมการประมาณราคากลาง 

คณะกรรมการจำาหน่ายซากพัสดุ

คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมการประมาณราคากลาง และคณะกรรมการจำาหน่ายซากพัสดุ 
ประจำาปีงบประมาณ 2563

1. น�ยสัตย�            บุญรัตนชู          ประธ�นกรรมก�ร
2. น�ยวัชระ            แก้วสุวรรณ        กรรมก�ร
3. น�ยปฤษฎิ์           ศรีสุธรรม          กรรมก�ร

1. น�งส�วปัทม�         บุญแก้ว           ประธ�นกรรมก�ร
2. น�ยช�ญชัย            เพ็ชรสุริย�      กรรมก�ร
3. น�งส�วสุธิด�          กิตติวิสุทธิ์      กรรมก�ร

1. น�งวชิร�ภรณ์         ปิสิตโร           ประธ�นกรรมก�ร
2. น�งส�วกฤติย�        ดำ�มุณี           กรรมก�ร
3. น�ยภพสรรค์          คงมีบุญ          กรรมก�ร 13
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คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการจัดทำางบประมาณสำานักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

คณะกรรมการบริหารโครงการประกันคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 และ มาตรฐาน ISO/IEC 17025

1. รองศ�สตร�จ�รย์อ�ซีซัน  แกสม�น   ประธ�นกรรมก�ร
2. น�งส�วดรรชนี   สองประสม  กรรมก�ร
3. น�งรุสนี    กุลวิจิตร   กรรมก�ร
4. น�ยอุทัย    ไทยเจริญ  กรรมก�ร
5. น�งส�วอรพรรณ   แก้วบุญทอง   เลข�นุก�ร

1. รองศ�สตร�จ�รย์อ�ซีซัน  แกสม�น   ประธ�นกรรมก�ร
2. น�งส�วดรรชนี   สองประสม  กรรมก�ร
3. น�งรุสนี    กุลวิจิตร   กรรมก�ร
4. น�ยอุทัย    ไทยเจริญ  กรรมก�ร
5. น�งวันดี   ศิริอนันต์  กรรมก�ร
6. น�ยสัตย�   บุญรัตนชู  กรรมก�ร
7. น�งวชิร�ภรณ์   ปิสิตโร   กรรมก�ร
8. น�งส�วกฤติย�   ดำ�มุณ ี   เลข�นุก�ร

1. ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักเครื่องมือวิทย�ศ�สตร์และก�รทดสอบ ประธ�นกรรมก�ร
2. หัวหน้�ฝ่�ยซ่อมบำ�รุงรักษ�และพัฒน�เครื่องมือ  กรรมก�ร  
3. หัวหน้�ฝ่�ยบริก�รเครื่องมือวิจัยท�งวิทย�ศ�สตร์  กรรมก�ร
4. หัวหน้�ฝ่�ยบริห�รและก�รจัดก�ร   กรรมก�ร
5. ผู้ช่วยหัวหน้�ฝ่�ยบริก�รเครื่องมือวิจัยท�งวิทย�ศ�สตร์ กรรมก�ร
6. ผู้จัดก�รด้�นเทคนิค     กรรมก�ร
7. ผู้จัดก�รด้�นเทคนิคประจำ�ห้องปฏิบัติก�ร   กรรมก�ร
8. ผู้จัดก�รคุณภ�พ     กรรมก�รและเลข�นุก�ร
9. ผู้ช่วยผู้จัดก�รคุณภ�พ     ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับส่วนงาน

1. รองศ�สตร�จ�รย์อ�ซีซัน   แกสม�น   ประธ�นกรรมก�ร
2. น�งรุสนี     กุลวิจิตร   กรรมก�ร
3. น�ยอุทัย     ไทยเจริญ  กรรมก�ร
4. น�งพจชน�ถ     พัทบุรี   กรรมก�ร
5. น�งวชิร�ภรณ์   ปิสิตโร   กรรมก�ร
6. น�งส�วอรพรรณ   แก้วบุญทอง   เลข�นุก�ร
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โครงสร้างบริหาร
สำานักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
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สินทรัพย์
สำานักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ



สำ�นักเครื่องมือวิทย�ศ�สตร์และก�รทดสอบ ตั้งอยู่ที่อ�ค�รบริห�รวิช�ก�รรวม (ชั้น G และชั้น 1) และ
อ�ค�รศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ย�งพ�ร� ก�รบริก�รทดสอบตัวอย่�ง มีเครื่องมือวิจัยชั้นสูง 112 รายการ 
เครื่องมือพื้นฐาน 119  รายการ และเครื่องมือเตรียมตัวอย่าง 54 รายการ โดยเครื่องมือทุกร�ยก�ร
มีก�รทวนสอบ/สอบเทียบเพือ่ให้มีคว�มถกูต้องในก�รทดสอบ มกี�รจดัสภ�พแวดลอ้ม และพืน้ทีก่�รทำ�ง�น
เพื่อให้สะดวกและมีคว�มปลอดภัย ต�มม�ตรฐ�น มอก. 2677-2558
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ความร่วมมือภายใน

1 สำ�นักเครื่องมือวิทย�ศ�สตร์และก�รทดสอบ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์
2 ศูนย์บริก�รตรวจสอบและรับรองม�ตรฐ�น คณะวิทย�ศ�สตร์
3 ศูนย์ปฏิบัติก�รวิเคร�ะห์กล�ง คณะทรัพย�กรธรรมช�ติ
4 ห้องปฏิบัติก�รวิเคร�ะห์ท�งก�ยภ�พ คณะวิศวกรรมศ�สตร์
5 ห้องปฏิบัติก�รเคมีวิเคร�ะห์ คณะวิศวกรรมศ�สตร์
6 ศูนย์พัฒน�อุตส�หกรรมเกษตร (ADCET) คณะอุตส�หกรรมเกษตร
7 ศูนย์บริก�รปฏิบัติก�รท�งเภสัชศ�สตร์ (ศบภ.) คณะเภสัชศ�สตร์
8 ห้องปฏิบัติก�รคณะก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม คณะก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม
9 สถ�บันวิจัยและนวัตกรรมท�งก�รแพทย์ สำ�นักวิจัยและพัฒน�ฯ

วิทยาเขตหาดใหญ่

วิทยาเขตปัตตานี

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

การดำาเนินการที่ผ่านมา

สำ�นักเครื่องมือวิทย�ศ�สตร์และก�รทดสอบ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ ในน�มผู้รับผิดชอบหลัก ได้ดำ�เนินก�ร
จัดก�รประชุม “เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 1” ผ่�นโปรแกรม 
Zoom meeting ในวันอังค�ร ที่ 10 ส.ค. 2564 เวล� 09.30-12.00 น. 

10 ศูนย์เครื่องมือกล�ง คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตต�นี

11 ศูนย์ปฏิบัติก�รวิทย�ศ�สตร์และเครื่องมือกล�ง ม.อ.สุร�ษฎร์ธ�นี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ความร่วมมือภายใน
“มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”
4 ต.ค. 2563

4 มี.ค. 2564

26 มี.ค. 2564

พิธีลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ (MOU) ระหว่�ง
มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ กับ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกล�ง
อิสล�มแห่งประเทศไทย และก�รแถลงข่�วเปิดตัวนวัตกรรม
ชุดทดสอบก�รปนเปื้อนของสุกร (PORCINE TEST KIT) 
ณ ห้องประชุม Conference Hall ศูนย์ประชุมน�น�ช�ติ
ฉลองสิริร�ชสมบัติครบ 60 ปี มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

ผศ.ดร.อัสมัน แตอ�ลี ผู ้อำ�นวยก�รสถ�บันฮ�ล�ล และ 
รศ.อ�ซีซัน แกสม�น ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักเครื่องมือฯ ได้ร่วม
ลงน�มคว�มรว่มมือท�งวชิ�ก�ร เพือ่ผนึกกำ�ลังด�้นก�รส่งตรวจ
วิเคร�ะห์ผลิตภัณฑ์ ก�รใช้ง�น และก�รจำ�หน่�ยชุดทดสอบ
ก�รปนเปือ้นสุกรในอ�ห�ร (PORCINE TEST KIT) ณ ห้องประชมุ 
102 สำ�นักเครื่องมือฯ

สำ�นักเครื่องมือฯ พร้อมด้วยศูนย์นวัตกรรมอย�่ง
ย่ังยืน คณะก�รจัดก�รส่ิงแวดล้อม มห�วิทย�ลัย
สงขล�นครินทร์ นำ�โดย รศ.ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต 
คณบดีคณะก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม ดร.อิสระ 
ชนะแก้วสมบูรณ์ ผู้อำ�นวยก�รศูนย์นวัตกรรม
อย่�งยั่งยืน และ รศ.ดร.สุช�ด� จันทร์พรหมม� 
คณะวิทย�ศ�สตร์ ม.อ. ร่วมลงน�มคว�มร่วมมือ
ท�งวิช�ก�รร่วมกันระหว่�ง 2 หน่วยง�น ณ ห้องประชุม 102 สำ�นักเครื่องมือฯ
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นโยบายดำาเนินงาน
สำานักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ



24



25

O
SIT

2564
ANNUAL REPO

RT



26



27

O
SIT

2564
ANNUAL REPO

RT



28





30



31

O
SIT

2564
ANNUAL REPO

RT



32



33

O
SIT

2564
ANNUAL REPO

RT



สำ�นักเครื่องมือฯ เข้�รับก�รตรวจประเมินฯ เพื่อขอ
ต่ออ�ยุก�รรับรอง ISO 9001 : 2015 ผ่�นท�งระบบ 
Online Meeting โดยผู้ตรวจประเมินภ�ยนอกจ�ก 
สถ�บันรับรองม�ตรฐ�นไอเอสโอ (MASCI)

สำ�นักเครื่องมือฯ ได้รับก�รตรวจประเมินติดต�ม
ภ�ยใน (Internal Audit) โดยกรรมก�รตรวจประเมิน
จ�กศูนย์บริก�รปฏิบัติก�รท�งเภสัชศ�สตร์  
มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

24 มิถุนายน 2564

12-13 กรกฎาคม 2564

ตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) 

ตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

การดำาเนินงานที่ผ่านมา : ขอการรับรอง ISO 9001 : 2015
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แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ 2566-2568

ลำาดับ รายการ

 ปีงบประมาณ พ.ศ.  2566
1 เครื่องโครม�โทกร�ฟชนิดของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography)
2 ชุดเครื่องตรวจวัดชนิดอินฟร�เรด (FT-IR Spectrometer set)
3 เครื่องจำ�ลองสภ�วะทดสอบก�รกัดกร่อนและก�รหลุดร่อนของโลหะ (Corrosion Test Chamber)
4 เครื่องวัดค่�ดัชนีก�รหักเหของแสงอัตโนมัติแบบตั้งโต๊ะ (Automated Refractometer)
5 เครื่องระเหยส�รภ�ยใต้แรงดันสุญญ�ก�ศ (Rotary Vacuum Evaporator)
6 เครื่องวิเคร�ะห์พลังง�นคว�มร้อน (Bomb Calorimeter)

7 ชุดอุปกรณ์ปรับปรุงประสิทธิภ�พเคร่ืองร�ม�นไมโครสโคปสเปคโตรมิเตอร์ (Optional for improvement 
of Raman Microscope Spectrometer)

8 ชุดเครื่องตัดโลหะพร้อมอุปกรณ์
9 เครื่องวัดจุดหลอมเหลวของส�ร (Melting Point Tester)

10 เครื่องทดสอบจุดว�บไฟ (Flash Point tester)

11 เครือ่งวเิคร�ะห์ก�รซมึผ่�นถงุมอืจ�กย�งธรรมช�ตแิละย�งสงัเคร�ะห์ของส�รละล�ยชนดิส�รประกอบ
ไฮโดรค�ร์บอนภ�ยใต้ก�รสัมผัสแบบต่อเนื่อง (Permeation Breakthrough Analyzer)

12 เคร่ืองแก๊สโครม�โตกร�ฟชนิดตัวตรวจวัดเฟลมไอออไนเซชัน (Gas chromatograph Flame ionization 
Detector)

13 เคร่ืองจำ�ลองและเร่งสภ�วะอ�ก�ศ เพ่ือทดสอบอ�ยุก�รเก็บรักษ�ผลิตภัณฑ์โดยจำ�ลองสภ�วะอ�ก�ศภ�ยนอก 
(Weathering and Shelf Life Chamber Outdoor and Indoor Tester) 

14 เครื่องทดสอบคว�มต้�นท�นต่อก�รขัดถูแบบม�ร์ตินเดล (Martindale Abrasion Tester)
 ปีงบประมาณ พ.ศ.  2567
1 เครื่องวัดคุณสมบัติท�งแม่เหล็กของวัสดุแบบสั่น (Vibrating Sample Magnetometer)
2 เครื่องวิเคร�ะห์ปริม�ณไอออน (Ion Chromatograph) 
3 เครื่องวัดขน�ดอนุภ�คระดับน�โนและค่�ศักย์ซีต�้ (Zeta Potential Analyzer)

4 ฐ�นข้อมูลเครื่องแมสสเปคโตรมิเตอร์ เครื่องแมสสเปคโตรมิเตอร์ชนิดควอสดรูโพลไทม์ออฟไฟลท์ 
(Database LC-TOFMS/MS)

 ปีงบประมาณ พ.ศ.  2568
1 เครื่องทดสอบแรงเอนกประสงค์ (Tensile Tester)
2 เครื่องทดสอบอัตร�ก�รไหลของพล�สติก (Melt Flow Index Tester)
3 เครื่องทดสอบคุณสมบัติก�รเสียรูปของพล�สติก (Heat Distortion Tester)
4 เครื่องทดสอบแรงกระแทก (Impact Tester)
 ปีงบประมาณ พ.ศ.  2569

1 เครื่องวิเคร�ะห์แยกชนิดและวัดปริม�ณส�รตกค้�งด้วยเทคนิคลิควิดโครม�โตกร�ฟและตรวจวัด
มวลโมเลกุลแบบ Triple Quadrupole (Triple Quadrupole Mass Spectrometer)

2 สัมประสิทธิ์ของคว�มเสียดท�น (Coefficient of Friction tester)
3 เครื่องวิเคร�ะห์กรดอะมิโน (Amino Acid Analyzer)
 ปีงบประมาณ พ.ศ.  2570
1 MALDI-TOF Mass Spectrometer 
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ภ�พกิจกรรม Design thinking สำ�นักเครื่องมือฯ เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 64  ณ อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ ม.อ.

คลิปวิดีโอ “บรรย�ก�ศกิจกรรม Design Thinking สำ�นักเครื่องมือฯ”
สแกน QR CODE เพื่อเข�้ชม

กิจกรรม DESIGN THINKING46



สำ�นักเครื่องมือฯ ได้จัดกิจกรรมก�รตัดสินผลง�น KAIZEN 
ครั้งที่ 2/2564 (รูปแบบออนไลน์) โดยมี ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ 
ดร.ภ�ณุพงศ์ พุทธรักษ์ อ�จ�รย์ประจ ำ�ภ�ควิช�เภสัชเวชและ
เภสัชพฤกษศ�สตร์ คณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสงขล�
นครินทร์ และคุณรุ ่งทิพย์ อุดมวิเศษสันต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่�ย
บริห�รง�นบุคคล คณะแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ 
ให้เกียรติร่วมเป็นกรรมก�รตัดสินผลง�น

สำ�นักเครื่องมือฯ จัดกิจกรรม KAIZEN DAY 2021 ซึ่งเป็นก�รนำ�เสนอก�รพัฒน�ผลง�นต�มหลัก Kaizen ของบุคล�กร
สำ�นักเครื่องมือฯ โดยได้รับเกียรติจ�ก คุณรุ่งทิพย์ อุดมวิเศษสันต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่�ยบริห�รง�นบุคคล คณะเเพทยศ�สตร ์
และ ผศ.ดร.ภ�ณุพงศ์ พุทธรักษ์ สังกัดภ�ควิช�เภสัชเวทและเภสัชพฤกษศ�สตร์ คณะเภสัชศ�สตร์ มห�ว ทิย�ลยัสงขล�นคร นิทร ์
ร่วมเป็นกรรมก�รตัดสินในก�รนำ�เสนอผลง�น Kaizen ในครั้งนี้

วันที่ 3 มีนาคม 2564

กิจกรรมการตัดสินรางวัล KAIZEN AWARD 2021 ครั้งที่ 2/2564

กิจกรรม KAIZEN DAY 2021 ครั้งที่ 1/2564

กิจกรรม KAIZEN

วันที่ 26 สิงหาคม 2564

ประจำ�ปีงบประม�ณ 2564
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บุคล�กรสำ�นักเครื่องมือฯ ได้เข้�ร่วมก�รนำ�เสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ แบบ Oral Presentations ในหัวข้อ “การปรับปรุง
การทำางานด้วยการมีส่วนร่วมตามแนวคิดไคเซน” นำ�เสนอโดยคุณจ�รุณี เจนกิจธัญไพบูลย์ นักวิทย�ศ�สตร์ชำ�น�ญก�ร/ผู้จัดก�ร
คุณภ�พ และคุณช�ญณรงค์ เรืองช่วย นักวิทย�ศ�สตร์ ฝ่�ยบริก�รเคร่ืองมือวิจัยท�งวิทย�ศ�สตร์ สำ�นักเคร่ืองมือฯ ในโครงก�ร
เวทีคุณภ�พ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ (PSU Quality Award) ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมน�น�ช�ติฉลองสิริร�ช
สมบัติครบ 60 ปี และส�ม�รถคว�้ร�งวัลเหรียญทองม�ได้สำ�เร็จ

รางวัลเหรียญทอง ในการนำาเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
แบบ Oral Presentations หัวข้อ “การปรับปรุงการ
ทำางานด้วยการมีส่วนร่วมตามแนวคิดไคเซน”

รางวัล/ความภาคภูมิใจ

กิจกรรม KAIZEN
ประจำ�ปีงบประม�ณ 2564

16 ต.ค. 2563
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กองพัฒนานักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ดูงานด้าน KAIZEN

ผู้แทนบุคล�กร จ�กกองพัฒน�นักศึกษ� มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตปัตต�นี เดินท�งม�ศึกษ�ดูง�นและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้�นก�รดำ�เนินง�นและพัฒน�ง�นต�มหลักไคเซ็น (KAIZEN) พร้อมเยี่ยมชมก�รดำ�เนินง�นในภ�พรวมสำ�นักเครื่องมือฯ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

กองบริหารทรัพยากรบุคคล ม.อ. ดูงานด้าน KAIZEN

สำ�นักเครื่องมือฯ ต้อนรับ กองบริห�รทรัพย�กรบุคคล 
มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ ในโอก�สเดินท�งม�ศึกษ�
ดูง�น “แนวท�งปฏิบัติง�นต�มหลัก KAIZEN” พร้อม
ทั้งก�รดำ�เนินง�นด้�นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 19 มีนาคม 2564

กิจกรรม KAIZEN
ประจำ�ปีงบประม�ณ 2564
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กิิจกิรรม KM
สำ�นักเครื่องมือฯ จัดกิจกรรม “อบรมก�รใช้ระบบคลังคว�มรู้เพื่อร่วมส่งผลง�นในกิจกรรมทีม KM” ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงใน
กิจกรรมแชรค์ว�มรูแ้ละประสบก�รณ ์(KM) ภ�ยในหนว่ยง�น โดยมีน�ยอคัรพงษ์ แซจ่อง นักวชิ�ก�รคอมพิวเตอร ์เป็นวทิย�กร

สรุปผลงาน KM ของบุคลากร

ชื่อผลงาน รวมคะแนน ลำาดับคะแนน
Py-GCMS_บทคว�มที่ 2. 4 วิธีทดสอบตัวอย่�งด้วยเทคนิค Py-GCMS ดร.วร�ภรณ์ รัศมีผะก�ย อันดับที่ 1
Py-GCMS_บทคว�มที่ 1. ม�ทำ�คว�มรู้จักกับเทคนิค Pyrolysis-Gas 
Chromatography Mass Spectrometry

ดร.วร�ภรณ์ รัศมีผะก�ย อันดับที่ 2

แก้ปัญห�ภ�ษ�ไทย Datatabls เพี้ยน น�ยปภ�ณ ตั้งศรีเจริญ อันดับที่ 3
ตัดเสียงรบกวนในโปรแกรม OBS Studio น�ยปภ�ณ ตั้งศรีเจริญ อันดับที่ 4
Part I _ Analytical Method Validation น�งส�วสุจรรย� จิตรหลัง อันดับที่ 5
ทร�บได้อย�่งไร!! หมดอ�ยุแล้ว...ยังใช้ง�นได้ (Verify of Wijs Solution) น�ยวัชระ แก้วสุวรรณ์ อันดับที่ 6
ก�รเตรียมไวรัสสำ�หรับเครื่อง TEM น�งส�วเบญจพร หนูคล�้ย อันดับที่ 7
ได้รับตัวอย่�งย�เสพติดม�รู้ได้ยังไงเป็นแป้งหรือเฮโรอีน น�งส�วสุภ�พร ชินผ� อันดับที่ 8
ทำ�ไมทุเรียนจึงมีกลิ่นรุนแรง น�งพิมพ์พิมล พฤกษ์ภัทร�นนต์ อันดับที่ 9
วิธีดูกล้องวงจรปิดผ่�นแอพพลิเคชั่น น�ยสรวิชญ์ พณิชย์พิบูลย์ อันดับที่ 10
แผ่นพับ ก�รส่งตัวอย่�ง GC-MS น�ยศักดิ์ชัยบดี ปิ่นศรีทอง อันดับที่ 11
KM_ก�รจัดทำ�ระบบ ISO 9001 น�งส�วจ�รุณี เจนกิจธัญไพบูลย์ อันดับที่ 12
ก�รตรวจสอบและซ่อม SEM Apreo ในส่วนของ Z-Motor Stage น�ยสัตย� บุญรัตนชู อันดับที่ 13
ก�รแยกเช้ือแบคทีเรียกลุ่ม Staphylococcus ท่ีให้ผลท�งชีวเคมีใกล้เคียงกัน น�งพจชน�ถ พัทบุรี อันดับที่ 14
ก�รเตรียมตัวอย�่งและสกัดฟอร์มัลดีไฮด์ในตัวอย่�งโฟมย�งพ�ร� น�ยวัชระ แก้วสุวรรณ์ อันดับที่ 15
ก�รพิสูจน์อำ�พันทะเล น�งรุสนี กุลวิจิตร อันดับที่ 16

ก�รแก้ปัญห�ระบบน้ำ�และก�รตัดน้ำ�กรณีฉุกเฉิน น�ยสรวิชญ์ พณิชย์พิบูลย์ อันดับที่ 17

ก�รขอใบเสนอร�ค�ออนไลน์ น�งส�วอักษร� วงศ์สุวรรณ อันดับที่ 18
ก�รบำ�บัดของเสียประเภทกรดด้วยขี้เถ้�เพื่อลดค่�ใช้จ่�ยในก�รส่งกำ�จัด น�ยวัชระ แก้วสุวรรณ์ อันดับที่ 19
ก�รค้นห�ข้อมูลครุภัณฑ์และก�รแจ้งย้�ยครุภัณฑ์ น�งส�วอักษร� วงศ์สุวรรณ อันดับที่ 20

 

We're OSIT

วนัท่ี 8 ธันวาคม 2563
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กิิจกิรรม 5 ส

สำ�นักเคร่ืองมือฯ จดักิจกรรม “อบรมเชงิปฏบัิติก�ร Refresh 5 ส.” เพือ่เสรมิสร�้งคว�ม
เข้�ใจและร่วมรับฟังข้อเสนอแนะในแนวปฏิบัติต�มหลัก 5 ส  ร่วมกันภ�ยในองค์กร ณ 
ห้องประชุม 102 สำ�นักเครื่องมือฯ

ทีม 5 ส สำ�นักเครื ่องมือฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั ้งที ่ 1/2564 
ต�มโครงก�รสนับสนุนแผนกลยุทธ์ ประจำ�ปี 2564 เพื่อให้บุคล�กรทุกคนมี
ส่วนร่วมในก�รทำ�คว�มสะอ�ดบริเวณสถ�นที่ทำ�ง�น ก�รพัฒน�หน่วยง�น
ให้มีคว�มเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพิ่มประสิทธิภ�พก�รเตรียมคว�มพร้อมใน
ก�รให้บริก�รต่อไป

หม�ยเหตุ: กิจกรรม Big cleaning Day ครัง้ท่ี 2/2564 ถกูยกเลิก เนือ่งจ�กสถ�นก�รณแ์พรร่ะบ�ดเชือ้ไวรสั Covid-19

กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2564

กิจกรรม Refresh 5 ส.
วนัท่ี 2 ธันวาคม 2563

วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ ์ 2564
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สำ�นักเครื่องมือฯ โดยคณะทำ�ง�นทีม 5 ส ได้ดำ�เนินก�รตรวจประเมินพื้นที่รับผิดชอบ 5 ส 
ครั ้งที ่  2/2564 เพื่อเสริมสร้�งสุขลักษณะนิสัยที่ดีของบุคล�กร โดยก�รสะส�งสิ่งที่ไม่จำ�เป็น 
ชี้บ่งเพื่อคว�มสะดวก พร้อมทั้งรักษ�คว�มสะอ�ดในแต่ละพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ

 คณะทำ�ง�นทีม 5 ส ได้ดำ�เนินกิจกรรมตรวจประเมินพื้นที่รับผิดชอบ 5 ส ของบุคล�กร ครั้งที่ 1/2564 ต�มโครงก�ร
สนับสนุนแผนกลยุทธ์ ประจำ�ปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้บุคล�กรทุกคนมีส่วนร่วมในก�รทำ�คว�มสะอ�ด 
รบัผดิชอบบรเิวณสถ�นทีท่ำ�ง�น พฒัน�หน่วยง�นให้มคีว�มเปน็ระเบียบเรยีบรอ้ย และชว่ยเพิม่ประสิทธิภ�พก�รเตรยีมพรอ้ม
ในก�รให้บริก�รต่อผู้ม�ใช้บริก�ร

วันที่ 7 มกราคม 2564

วันที่ 6 สิงหาคม 2564

กิจกรรมการตรวจประเมิน 5 ส ครั้งที่ 1/2564

กิจกรรมการตรวจประเมินพื้นที่รับผิดชอบ 5 ส ครั้งที่ 2/2564
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มาตรฐานการรับรอง มอก. 2677-2558

ผู้ตรวจประเมิน: กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิภ�ยนอก MASCI (รูปแบบออนไลน์)

วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564

รับการตรวจประเมินเพื่อขอต่ออายุการรับรอง มอก. 2677-2558

การดำาเนินงานที่ผ่านมา

ผู้ตรวจประเมิน: ศูนย์บริก�รปฏิบัติก�รท�งเภสัชศ�สตร์

วันที่ 24 มิถุนายน 2564

รับการตรวจประเมินการติดตามภายใน 
(Internal Audit)

 สำ�นักเครื่องมือวิทย�ศ�สตร์และก�รทดสอบ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ มุ่งม่ันในก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง 
เพ่ือตอบโจทย์คว�มต้องก�รท�งด้�นคุณภ�พก�รทดสอบของผู้ใช้บริก�รอย่�งเต็มท่ี โดยเม่ือปีงบประม�ณ 2564 ท่ีผ่�นม� 
สำ�นักเครื่องมือฯ ได้ดำ�เนินง�นในก�รขอก�รรับรองม�ตรฐ�นต�่ง ๆ ดังต่อไปนี้

 สำ�นักเครื่องมือฯ ได้รับก�รตรวจประเมิน เพื่อขอก�รรับรองม�ตรฐ�น มอก.2677-2558 โดยผู้ตรวจประเมิน
ภ�ยนอกจ�กสถ�บันรับรองม�ตรฐ�นไอเอสโอ : MASCI ในรูปแบบประเมินออนไลน์

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ผลการดำาเนินงาน
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การรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัย Peer Evaluation

สำ�นักเครื่องมือฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติก�รหลักสูตร “คว�มปลอดภัยห้องปฏิบัติก�รเคมี (Laboratory Safety) รุ่นที่ 1” 
โดยมีผู้สนใจเข้�ร่วมก�รอบรมเป็นจำ�นวนม�ก

สำานักเครื่องมือฯ จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ
ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเคมี (Laboratory Safety) รุ่นที่ 1

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ผลการดำาเนินงาน

การดำาเนินงานที่ผ่านมา

วันที่ 16 ธันวาคม 2563
ผู้ตรวจประเมิน: ศูนย์บริห�รคว�มปลอดภัยอ�ชีวอน�มัย และ
สภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�น (COSHEM) 

ภ�ยใต้โครงก�รตรวจประเมินห้องปฏิบัติก�รในรูปแบบ Peer 
Evaluation: Phase 1

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563
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มอบอาหารกลางวันแด่ญาติผู้ป่วย ณ อาคารเย็นศิระ

บริจาคสิ่งของ/เครื่องใช้จำาเป็น แด่ โรงพยาบาลสนาม ม.อ.

บริจาค “หนังสือ” เพื่อสถานศึกษา
ในจังหวัดบุรีรัมย์

บุคล�กรสำ�นักเครื่องมือฯ ได้
นำ�อ�ห�รและสิ่งของจำ�เป็นไ ป
จัด เล ี ้ยงและมอบแด่ ผู้ป่วยและ
ญ�ติผู้ป่วย ณ อ�ค�รเย็นศิระ 
อ.ห�ดใหญ่ จ.สงขล�

ผู้บริห�รและผู้แทนบุคล�กรสำ�นักเครื่องมือฯ ได้นำ�
อุปกรณ์และของใช้จำ�เป็น (โดยก�รบริจ�คร่วมกัน
ของบุคล�กรสำ�นักเครื่องมือฯ) ส่งมอบเพื่อร่วม
ช่วยเหลือ โรงพย�บ�ลสน�ม ม.อ. ณ สถ�นที่รับ
บริจ�คโรงพย�บ�ลสน�ม ศูนย์ประชุมน�น�ช�ติฯ 
มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

สำ�นักเครื่องมือฯ พร้อมด้วย หจก.ไทยเวิลด์พล�สติก (1990) 
ร่วมบริจ�คหนังสือสำ�หรับเด็กอนุบ�ลถึงมัธยมศึกษ�ตอนต้น 
ท้ังหนังสือมือหน่ึงและมือสองสภ�พด ีเพือ่ส่งมอบให้กับห้องสมดุ
สถ�นศึกษ�ในจังหวัดบุรีรัมย์ ภ�ยใต้โครงก�ร “NER ส�นฝัน
ห้องสมุด” โดย บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

OSIT CSR

กิิจกิรรม CSR
วันที่ 9 ธันวาคม 2563

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

วันที่ 7 มิถุนายน 2564
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“สำานักเครื่องมือฯ ขับเคลื่อนเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อภูมิทัศน์ที่ดีกว่า”

รศ.อ�ซีซัน แกสม�น ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักเครื่องมือฯ 
และคณะ ไดน้ำ�หมอนย�งพ�ร�สำ�หรบัพงิ/รองน่ัง จำ�นวน 
30 ชิ้น ไปมอบแด่บุคล�กรท�งก�รแพทย์ โรงพย�บ�ล
น�หม่อม จังหวัดสงขล�

รศ.อ�ซซีนั แกสม �น ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักเครือ่งมือฯ และคณะ 
นำ�หมอนย�งพ�ร�สำ�หรับพิง/รองน่ัง จำ�นวน 25 ช้ิน มอบแด่
บุคล�กรท�งก�รแพทย์ ทีป่ฏบัิตหิน้�ท่ี ณ โรงพย�บ�ลสน�ม 
มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ ณ ศูนย์ประชุมน�น�ช�ติ
ฉลองสิริร�ชสมบัติครบ 60 ปี

 สำ�นักเครื ่องมือฯ นำ�โดยทีม CSR ร่วมขับเคล่ือน
ก�รเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวอย่�งย่ังยืน ข�นรับโครงก�ร SDGs 
(Sustainable Development Goals) “เป้�หม�ยก�รพฒัน�
ที่ยั ่งยืน” เพื่อก�รพัฒน�ที่สมดุลกันใน 3 เส�หลักของมิติ
คว�มยั่งยืน (Three Pillars of Sustainability) ได้แก่ สังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

OSIT
CSR

วันที่ 10 สิงหาคม 2564

วันที่ 11 สิงหาคม 2564
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. เยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน

คณะนักศึกษา สจล. วิทยาเขตชุมพร เยี่ยมชม

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

บุคล�กรคณะสัตวแพทยศ�สตร์  มห�วิทย�ลัย
สงขล�นครินทร์ ได้เดินท�งม�ศึกษ�ดูง�นด้�นระบบ 
ครุภ ัณฑ์และก�รดำ�เน ินง�นภ�พรวมด้�นก�รให้
บริก�รทดสอบท�งวิทย�ศ�สตร์ของสำ�นักเคร่ืองมือฯ

คณะเย่ียมชมจ�กภ�ควิช�เทคโนโลยีก�รเกษตร 
หลักสูตรวิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช�พืชสวน 
สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้� เจ้ �คุณทห�ร
ล�ดกระบัง วิทย�เขตชุมพรเขตอุดมศักด์ิ เดินท�งม�
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ ณ สำ�นัก
เคร่ืองมือฯ

คณะเย่ียมชมจ�กศนูยว์ทิย�ศ�สตร ์คณะวิทย�ศ�สตรแ์ละ
เทคโนโลยี มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสุร�ษฎร์ธ�นี เข้�เย่ียมชมและ
ศึกษ�ดูง�นด้�นระบบประกันคุณภ�พ ISO 9001:2015 
และ ISO/IEC 17025:2017 ระบบก�รรับและก�รจัดเก็บด้�น
พัสดุ ง�นทดสอบตัวอย่�งท�งห้องปฏิบัติก�ร ตลอดจนก�รให้
บรกิ�ร ง�นซอ่มบำ�รงุรกัษ�เครือ่งมือวจิยัฯ และก�รพฒัน�
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

วันที่ 22 ตุลาคม 2563

วันที่ 30 ตุลาคม 2563

วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เยี่่ �ยี่มชม / ศึึกิษาดููงาน

WELCOME

68



คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น เข้าเยี่ยมชม

การยางแห่งประเทศไทย พร้อม บริษัท NPB เข้าเยี่ยมชม

สำ�นักเครื่องมือฯ ให้ก�รต้อนรับคณะเยี่ยมชมจ�ก
คณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น นำ�โดย 
รศ.ดร.ไพบูลย์ ด�วสดใส คณบดีคณะเภสัชศ�สตร์ 
ซ่ึงให้เกียรติเดินท�งม�เย่ียมชมห้องปฏิบัติก�รท�ง
วิทย�ศ�สตร์ รวมถึงก�รดำ�เนินง�นในภ�พรวม 
ของสำ�นักเครื่องมือฯ

ก�รย�งแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย บริษัท NPB 
บ ริ ษั ท ผู ้ ผ ลิ ต ส � ย พ � น  ได้ เดินท�งม�เย่ียมชม
ก�รดำ�เนินง�นและก�รให้บริก�รทดสอบท�งด้�น
วิทย�ศ�สตร์ พร้อมเย่ียมชมศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์
ย�งพ�ร� ณ สำ�นักเครื่องมือฯ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชภัฏสงขลา ศึกษาดูงาน

อ�จ�รย์และคณะนักศึกษ� ส�ข�วิช�จุลชีววิทย�ประยุกต์ 
คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ม.ร�ชภัฏสงขล� 
ไดเ้ดนิท�งม�เพือ่ศกึษ�ด้�นก�รทดสอบง�นชวีโมเลกุล 
ตลอดจนศึกษ�กระบวนก�รทดสอบตัวอย่�งด้วย
เครื่อง MALDI Biotyper โดยมี คุณพจชน�ถ พัทบุรี 
หัวหน้�ง�นชีวโมเลกุลและนักวิทย�ศ�สตร์ชำ�น�ญก�ร 
เป็นผู้ถ่�ยทอดคว�มรู้แก่คณะศึกษ�ดูง�นครั้งนี้

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563

เยี่่ �ยี่มชม / ศึึกิษาดููงาน
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ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล 
จำากัด ศึกษาดูงาน

ผู้บริห�ร หัวหน้�ฝ่�ยซ่อมบำ�รุงฯ และนักวิช�ก�รพัสดุ
สำ�นักเคร่ืองมือฯ ให้คำ�แนะนำ�เก่ียวกับ “ข้ันตอนและ
กระบวนก�รจัดห�เครื่องมือในก�รแปรรูปย�งพ�ร�
แก่ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนย�งสตูล จำ�กัด” ใน
โอก�สเดินท�งม�เยี่ยมชมสำ�นักเครื่องมือฯ

วันที่ 22 ธันวาคม 2563

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดินทางเข้าเยี่ยมชม

บมจ.ท้อปโกลฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) เข้าเยี่ยมชม

คณะผู้แทนจ�กกรมส่งเสริมอุตส�หกรรม กระทรวงอุตส�หกรรม ให้เกียรติเดินท�งม�เยี่ยมชมก�รดำ�เนินก�รของสำ�นักเครื่องมือฯ

คณะผู้แทนจ�ก บมจ.ท้อปโกลฟ เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) ได้เดินท�งม�เยี่ยมชมก�ร
ดำ�เนินก�รด้�นก�รทดสอบของสำ�นัก
เครื ่องมือฯ

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

เยี่่ �ยี่มชม / ศึึกิษาดููงาน
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บริษัท ซี.ที. รับเบอร์ (ไทยแลนด์) พร้อมคู่ค้า เข้าเยี่ยมชม

กลุ่มเกษตรกรสวนยางตาชี เข้าเยี่่ยมชม

กลุ่มเกษตรกรทำ�สวนย�งและผลิตภัณฑ์ย�งต�ชีเข้�ศึกษ�
ดูง�นเก่ียวกับนวัตกรรมใหม่ด้�นย�งพ�ร� ณ สำ�นักเคร่ืองมือฯ 
เพื่อนำ�ไปต่อยอดพัฒน�ผลิตภัณฑ์ท�งก�รเกษตรต่อไป

สำ�นักเครือ่งมือฯ ให้ก�รต้อนรบัผู้แทนจ�ก บรษัิท ซ.ีที. รบัเบอร ์(ไทยแลนด)์ จำ�กัด และคูค่�้บรษัิท ในโอก�สเข�้เยีย่มชมสำ�นักเครือ่งมอืฯ

วันที่ 11 มีนาคม 2564

วันที่ 22 มีนาคม 2564

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์เข้าเยี่ยมชม

สถ�บันวิจัยและนวัตกรรมท�งก�รแพทย์ สำ�นักวิจัยและพัฒน� มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ นำ�โดย ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ น�ยแพทย์
วรวิทย์ ว�ณิชย์สุวรรณ ผู้อำ�นวยก�ร เดินท�งม�ร่วมแสดงคว�มยินดีเนื่องในโอก�สครบรอบก�รก่อต้ังสำ�นักเคร่ืองมือฯ พร้อมท้ัง
เย่ียมชมห้องปฏิบัติก�รวิจัยท�งวิทย�ศ�สตร์สำ�นักเคร่ืองมือฯ

วันที่ 9 เมษายน 2564

เยี่่ �ยี่มชม / ศึึกิษาดููงาน
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ข่าวสาร/ความเคลื่อนไหว

ผู้บริห�รและบุคล�กร สำ�นักเคร่ืองมือฯ ได้ต้อนรับรองศ�สตร�จ�รย์
อ�ซีซัน แกสม�น ซ่ึงได้รับแต่งต้ังให้ม�ดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักเคร่ืองมือวิทย�ศ�สตร์และก�รทดสอบ ตั ้งแต่วันที ่
1 พฤศจิก�ยน 2563 เป็นต้นไป ทั ้งนี ้ได้มีก�รห�รือเพื ่อส่ง
มอบง�น โดยผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์จุฬ�ลักษณ์ พัฒนศักด์ิภิญโญ  
(ผู้อำ�นวยก�รเดิม) และในโอก�สน้ี รองศ�สตร�จ�รย์อ�ซีซัน 
แกสม�น ได้มอบกระเช้�ผลไม้ให้แด่ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์จุฬ�ลักษณ์ 
พัฒนศักดิ์ภิญโญเพื่อแสดงปร�รถน�ดีในโอก�สเดียวกันนี้

ผู้บริห�รและผู้แทนบุคล�กรสำ�นักเครื่องมือฯ เดินท�งไปเข�้ร่วมก�รห�รือแนวท�ง “ก�รวิจัยเพื่อแก้ปัญห�ก�รแพ้โปรตีน
ในย�งธรรมช�ติ” ณ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครนิทร ์วทิย�เขตสุร�ษฎรธ์�นี จดัโดย ก�รย�งแห่งประเทศไทย (กยท.) รว่มกับ 
มห�วทิย�ลัยสงขล�นครนิทร ์โดยใช้ศกัยภ�พและคว�มพรอ้มของสำ�นักเครือ่งมือฯ ในก�รสนบัสนนุโครงก�รวจิยัข�้งต้น

ต้อนรับ รศ.อาซีซัน แกสมาน เข้ารับตำาแหน่ง “ผู้อำานวยการ”

การเสวนาหัวข้อ “การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการแพ้โปรตีนในยางธรรมชาติ”

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
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สำ�นักเคร่ืองมือวิทย�ศ�สตร์และก�รทดสอบ ม.อ. จัดพิธีทำ�บุญเล้ียงพระเพ่ือคว�มเป็นสิริมงคล เน่ืองในโอก�สครบรอบก�รก่อต้ัง 29 ปี 
โดยได้รับเกียรติจ�กผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน รองอธิก�รบดีวิทย�เขตห�ดใหญ่ เป็นประธ�นในพิธีจุดธูปเทียน บูช�พระรัตนตรัย 
และในโอก�สเดียวกันน้ี ผู้บริห�ร พร้อมบุคล�กร ได้เข้�ร่วมพิธีรดน้ำ�ขอพรผู้ใหญ่ เน่ืองในเทศก�ลมห�สงกร�นต์ (ปีใหม่ไทย) ท่ีกำ�ลังจะม�ถึง 
โดยมีอ�จ�รย์พิชิต เรืองแสงวัฒน� รองอธิก�รบดีฝ่�ยบริห�รและก�รเงิน มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ (อดีตผู้อำ�นวยก�ร) ให้เกียรติ
เดินท�งม�กล่�วอวยพรบุคล�กรทุกท่�น ในวันศุกร์ท่ี 9 เมษ�ยน 2564 ณ ห้องประชุม 102 สำ�นักเครื่องมือฯ

“ทำาบุญ” วันครบรอบการก่อตั ้ง  
29 ปีี สำำ�นัักเครื่่ �องมืือฯ
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สำ�นักเคร่ืองมือฯ และ คณะวิทย�ศ�สตร์ 
มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ ร่วมจัดก�ร
แข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตร ณ สน�ม
ฟุตบอล I-Stadium เพ่ือเสริมสร้�ง
มิตรภ�พระหว่�งหน่วยง�นให้แน่นแฟ้น
ยิ่งขึ้น

การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร “สำานักเครื่องมือฯ VS คณะวิทยาศาสตร์” ม.อ.

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้บริห�รและผู้แทนบุคล�กรสำ�นักเครื่องมือฯ เดินท�งไปเยี่ยมชม/ศึกษ�ดูง�น ณ ก�รย�งแห่งประเทศไทย (กยท.) 
เขตภ�คใต้ตอนกล�ง เพื่อศึกษ�ดูง�นด�้นก�รทดสอบวิเคร�ะห์ด้�นย�งและวัสดุ

ผู้แทนสำานักเครื่องมือฯ เดินทางไปศึกษาดูงาน กยท. ภาคใต้

วันที่ 7 เมษายน 2564
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2021
HAPPY NEW YEAR

สำ�นักเคร่ืองมือฯ จัดกิจกรรม “OSIT HAPPY NEW YEAR 2021” แบบ New normal 
ณ ห้องประชุม 102 สำ�นักเคร่ืองมือฯ เพ่ือส่งมอบคว�มสุขแด่บุคล�กรในช่วงเทศก�ล
ส่งท้�ยปีเก่� ต้อนรับปีใหม่

วันที่ 30 ธันวาคม 2563

กิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2564
สำานักเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ           
“แบบ New Normal”
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รายชื่อหน่วยงาน จำานวน
คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี  ม.ร�ชภัฏสงขล� 2
คณะวิทย�ศ�สตร์เทคโนโลยีและก�รเกษตร ม.ร�ชภัฏยะล� 7
คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ม.ร�ชภัฏนครศรีธรรมร�ช 2
คณะวิศวกรรมศ�สตร์ ม.สงขล�นครินทร์ 1
มห�วิทย�ลัยเทคนิคห�ดใหญ่ 1

รวม 13

กิจกรรมฝึกงาน/สหกิจศึกษา
ปีงบประมาณ 2564

สรุปจำานวนนักศึกษาฝึกงาน ประจำาปีงบประมาณ 2564
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รายงานการเงิน
ปีงบประมาณ 2564
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