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คํานํา 
 

 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพของสาํนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อสรุปและเสนอผลการดําเนนิงาน กิจกรรมตาง ๆ ของ
สํานักงาน ประจําปการศกึษา 2550 ซ่ึงอยูในชวง 1 มิถุนายน 2550  ถึง 31 พฤษภาคม 2551  และสวนที่
เกี่ยวกับงบประมาณ จะเปนการรายงานผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2550 ในชวง      1 ตุลาคม 2549  ถึง 
30 กันยายน 2550  การรายงานผลการดาํเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะฯ จะเปนไปตามกรอบดัชนี
คุณภาพของมหาวิทยาลัยซ่ึงครอบคลุมมาตรฐาน จํานวน 11 องคประกอบและตวับงชี้คุณภาพ ดังนี้ 

องคประกอบที่ 1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการ  
องคประกอบที่ 2   การเรียนการสอนและคุณภาพบณัฑติ  
องคประกอบที่ 3   กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  
องคประกอบที่ 4   การวิจยั  
องคประกอบที่ 5   การบริการวิชาการแกสังคม  
องคประกอบที่ 6   การทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม  
องคประกอบที่ 7   การบริหารและการจัดการ  
องคประกอบที่ 8   การเงินและงบประมาณ  
องคประกอบที่ 9   ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ  
องคประกอบที่ 10  ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสงัคมและชุมชนภาคใต  

 องคประกอบที่ 11 วิเทศสัมพันธ 
 สํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตรไดดําเนินงาน พรอมจดัทํารายงานการประเมิน
คุณภาพ เพื่อใชเปนเอกสารหลักฐานในการดําเนินงานดานประกนัคุณภาพมาอยางตอเนื่อง  ซ่ึงรายงานฉบับ
นี้เปนรายงานฉบับที่ 7 ของสํานักงานเลขานุการ ซ่ึงถือวาเปนความกาวหนาในการเตรียมความพรอมเพื่อการ
ประกันคณุภาพอยางสมบูรณและสําเร็จไดดวยความรวมมือของบุคลากรทุกฝายเปนอยางดี ที่มุงมั่นที่จะทํา
ใหการดาํเนินงานประสบความสําเร็จดังมุงหวัง กระผมจึงขอขอบคุณทุกทานในความรวมมือ รวมใจที่จะทํา
ใหสํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตรมุงไปสูวิสัยทัศน พันธกิจที่กําหนดไวของหนวยงานและคณะ
วิศวกรรมศาสตรตอไป 
 
  ลงชื่อ 
         (นายธเนศวร  ศรีไพบูลย) 
   เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร 
                 พฤศจิกายน  2551 
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ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน 
 
ความเปนมา 
 สํานักงานเลขานุการเปนหนวยงานหนึ่งในโครงสรางการแบงสวนราชการคณะ
วิศวกรรมศาสตร ตามมาตรา 8 วรรค 4 และวรรค 6 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ.
2522  ซ่ึงทําหนาที่ใหการสนับสนุนภารกิจของคณะฯ ในดานการจัดการเรียนการสอน การวจิัย การ
ใหบริการทางวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยไดรับอนุมตัิใหมีการแบงสวนราชการตามหนังสือ
ที่ ทม 0202/1912  ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2525  หนังสือ ทม 0202/10487  ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2532 และตาม
หนังสือที่ ทม 0202/27823 ลงวันที่ 12 ตลุาคม 2535  สําหรับการแบงสวนราชการในสํานักงานเลขานุการ
คณะฯ  แบงเปน 4 งานและ 9 หนวยยอย  ดงันี้ 

1.  งานบริหารและธุรการ 
 1.1  หนวยสารบรรณ 
 1.2  หนวยการเจาหนาที ่
 1.3  หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
2.  งานคลัง และพัสด ุ
 2.1  หนวยคลัง 
 2.2  หนวยพัสดุ 
3.  งานบริการการศึกษา 
 3.1  หนวยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา 
 3.2  หนวยสงเสริมพัฒนาทางวิชาการ 
 3.3  หนวยโสตทัศนศึกษา 
 3.4  หนวยกจิการนักศึกษา 
4.  งานนโยบายและแผน 

 นอกจากนี้ไดมีการจัดแบงสวนราชการเปนการภายใน คือ หนวยวิเทศสัมพันธ ซ่ึงเดิม
สังกัดงานนโยบายและแผน และตอมาไดยายไปสังกัดสํานักงานคณบดี ซ่ึงเปนโครงสรางการบริหารที่ได
กําหนดขึ้นเปนการภายใน  ตามคําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตรที่ 45/2536 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2536 
 สํานักงานเลขานุการคณะฯ ไดมีการปรับปรุงโครงสรางสวนราชการใหมเปนการภายใน
ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่  ทม  0202/9803  ลงวันที่  1 พฤษภาคม  2539 และประกาศคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เร่ืองการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการเปนการ
ภายใน ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2539  โดยแบงเปน 3 กลุมงาน 13 กิจกรรม ดังนี้ 
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1.  กลุมงานบริหารทั่วไป 
 1.1  ธุรการและประชาสัมพนัธ 
 1.2  การเจาหนาที่ 
 1.3  อาคารสถานที่และยานพาหนะ 
 1.4  คลังและพัสดุ 
 1.5  เลขานุการและการประชุม 
 1.6  เทคโนโลยีการศึกษา 
2.  กลุมงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา 
 2.1  กิจการนกัศึกษา 
 2.2  สงเสริมพัฒนาทางวิชาการและประกนัคุณภาพการศกึษา 
 2.3  บัณฑิตศกึษา วจิัย และบริการวิชาการ 
 2.4  วิเทศสัมพันธ 
3.  กลุมงานนโยบายและแผน 
 3.1  แผนงานและโครงการ 
 3.2  สารสนเทศและติดตามประเมินผล 
 3.3  งบประมาณ 

 และถือใชปฏิบัติมาจนถึงป พ.ศ. 2542 จึงไดมีการปรับปรุงโครงสรางใหมอีกครั้งหนึ่งตาม
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เร่ืองการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวน
ราชการเปนการภายใน ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2542 โดยยังคงแบงเปน 3 กลุมงาน แตปรับเปลี่ยนชื่อกลุมงาน
และกิจกรรมภายในกลุมงาน คือ กลุมงานนโยบายและแผน เปลี่ยนเปน กลุมงานแผนงาน โครงการและ
งบประมาณ และกิจกรรมคลังและพัสดุไปอยูในกลุมงานแผนงาน โครงการและงบประมาณ และปรับลด
กิจกรรมงานประจําในกลุม ดังกลาวดวย  ซ่ึงเมื่อปรับแลวจํานวนกิจกรรมยังคงเทาเดิม คือ 13 กิจกรรม ดังนี้ 

1.  กลุมงานบริหารทั่วไป 
 1.1  ธุรการและประชาสัมพนัธ 
 1.2  การเจาหนาที่ 
 1.3  อาคารสถานที่และยานพาหนะ 
 1.4  เลขานุการและการประชุม 
 1.5  เทคโนโลยีการศึกษา 
2.  กลุมงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา 
 2.1  กิจการนกัศึกษา 
 2.2  สงเสริมพัฒนาทางวิชาการและประกนัคุณภาพการศกึษา 
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 2.3  บัณฑิตศกึษา วจิัย และบริการวิชาการ 
 2.4  วิเทศสัมพันธ 
3.  กลุมงานแผนงาน โครงการและงบประมาณ 
 3.1  แผนงานและโครงการ 
 3.2  สารสนเทศและติดตามประเมินผล 
 3.3 การเงินการคลัง 
 3.4  การพัสดุ 

 ตอมาเมื่อวันที ่ 6 พฤศจิกายน 2544 คณะวิศวกรรมศาสตร ไดมีประกาศเรื่อง การปรับปรุง
โครงสรางการแบงสวนราชการเปนการภายใน โดยใหสํานักงานเลขานกุารคณะฯ ปรับปรุงโครงสรางการ
บริหารงาน เพื่อใหการบรหิารงานดานบริการวิชาการแกสังคมมีความคลองตัว รวดเรว็ เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  สอดคลองกับเปาประสงคเชิงกลยุทธของคณะฯที่สนับสนุนและผลักดนังานบริการ
วิชาการในเชิงรุก  โดยจดัตัง้ฝายบริการวชิาการขึ้น และใหแยกกจิกรรมบริการวิชาการที่อยูภายใตกลุมงาน
สนับสนุนวิชาการฯ ไปขึ้นกบัฝายบริการวชิาการ 
 หลังจากไดใชโครงสรางการแบงสวนราชการมาระยะเวลาหนึ่งและไดมกีารทบทวนการ
ปรับปรุงโครงสราง โดยใหบุคลากรมีสวนรวมกันพจิารณา ในการประชุมสัมมนา เมื่อวันที่ 27-28 
พฤศจิกายน 2547 ณ โรงแรมราชมังคลาพาวีเลียนบีชรีสอรท อ.เมือง จ.สงขลา ซ่ึงที่ประชุมไดพจิารณา แลว
เห็นสมควรใหมีการปรับปรุงโครงสรางเพื่อใหการบริหารงานสํานักงานเลขานุการคณะฯ มีความคลองตัว 
รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลองกับแนวนโยบายการบริหารงานของคณะฯ ตาม
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เร่ืองขอเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงโครงสราง
การแบงสวนราชการเปนการภายใน ประกาศ ณ วนัที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2548  ดังนี ้

กลุมงานบริหารทั่วไป 
- ธุรการและการประชุม 
- การจัดการทรพัยากรบุคคล 
- อาคารสถานที่และยานพาหนะ 
- เทคโนโลยีการศึกษา 
- เลขานุการ 
กลุมงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศกึษา 
- กิจการนกัศึกษา 
- ทะเบียนและพฒันาวิชาการ 
- บัณฑิตศึกษาและวิจยั 
- วิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ 
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กลุมงานแผนงาน การเงินและพัสด ุ
- แผนงาน 
- สารสนเทศและติดตามประเมินผล 
- การเงิน 
- การพัสด ุ
ฝายบริการวิชาการ 
สํานักงานพัฒนาคุณภาพ 
หลังจากนัน้ ไดมี ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เร่ือง การ

ปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการเปนการภายใน ตามประกาศ  ณ วนัที่  11  มนีาคม   2551  ดังนี ้
กลุมงานบริหารทั่วไป 
- ธุรการและการประชุม 
- การจัดการทรพัยากรบุคคล 
- อาคารสถานที่และยานพาหนะ 
- เทคโนโลยีการศึกษา 
- เลขานุการ 
กลุมงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศกึษา 
- กิจการนกัศึกษา 
- ทะเบียนและพฒันาวิชาการ 
- บัณฑิตศึกษาและวิจยั 
- วิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ 
กลุมงาน การเงินและพัสด ุ
- การเงิน 
- การพัสด ุ
กลุมงานแผนงาน และพัฒนาคุณภาพ 

       -      ธุรการ/ประชาสัมพันธ/ประสานงานและสงเสริมคุณภาพ 
       -      แผนงาน 
       -      สารสนเทศและตดิตามประเมินผล 
       -      การจดัการฐานขอมลู 
       -     กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 

ฝายบริการวิชาการ 
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โดยมีลักษณะการนําภารกจิและกิจกรรมที่มีลักษณะใกลเคียงกัน หรือเชื่อมโยงกันมารวมเปน
กลุมภารกิจและปรับความรบัผิดชอบของบุคลากรในแตละสวนงาน ตั้งแตหวัหนางาน/หวัหนาหนวยงาน/
เจาหนาทีใ่หมบีทบาทหนาทีค่วามรับผิดชอบ เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการบรหิารงานสมัยใหม และ
บริหารกําลังคนที่มีความยดืหยุนคลองตวั มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค 

1. ใหสามารถนําบริการที่ดีมีคุณภาพสูผูรับบริการ 
2. ระบบการทํางานและจาหนาที่ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธผิลสูงเทาเทียมกับมาตรฐานใน

ระดับที่ยอมรบัและบริการที่ดีเลิศ 
3. มีการใชทรัพยากรอยางคุมคา 
4. เปนระบบที่เกือ้กูลและไวตอปญหาและความตองการของผูรับบริการ ยืดหยุนและปรับตัว

ไดทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสภาพแวดลอม ณ ปจจุบัน รวมทั้งเสริมสราง
วิสัยทัศนทีก่วางไกล 

5. เปนระบบที่ไดรับความเชื่อถือ ศรัทธาของผูรับบริการ 
 

ขอมูลบุคลากร 
 สํานักงานเลขานุการคณะฯ มีบุคลากร จํานวนทั้งสิ้น  98  คน  ขาราชการ จํานวน   35  คน  
พนักงานมหาวิทยาลัย 4  คน  ลูกจางประจํา  21  คน  พนักงานเงนิรายไดคณะฯ  38  คน 
วัตถุประสงค และ/หรือ ภารกิจหลัก 
 สํานักงานเลขานุการคณะฯ เปนหนวยงานที่ทําหนาที่บริหารงานทั่วไป  งานแผนงาน การเงิน
และพัสดุ งานสนับสนุนวิชาการ และงานบริการวิชาการ มีวัตถุประสงคเพื่อใหการสนับสนุนภารกิจของ
คณะฯ ในดานการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม และ
สามารถตอบสนองตอเปาหมายที่คณะวิศวกรรมศาสตรวางไว (วิสัยทัศนและพันธกิจ)  
 สํานักงานเลขานุการคณะฯ ดําเนินงานโดยยึดแนวทางตามแผนพัฒนาคณะฯ เพื่อสนองตอบตอ
เปาหมายสูงสุดขององคกร คือ วิสัยทัศนและพันธกิจของคณะ และกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจของตนเองเปน
แนวทางการดําเนินงานขององคกรสูภาคปฏิบัติ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 
วิสัยทัศน 
 “สรางผลงานทางดานการบริหาร จัดการ และสนับสนุนงานทางดานวิชาการที่มีคุณภาพอยางตอเนื่อง” 
 
พันธกิจ 
 1. สงเสริมและพัฒนาระบบงาน บุคลากร และองคกรใหมีคุณภาพ 
 2. นําเทคโนโลยทีี่เหมาะสมมาประยุกตใชในการพัฒนางานขององคกร 
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นโยบายสํานักงานเลขานุการ 
1. เรงปรับบทบาทการดําเนนิงานของทุกกลุมงานใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธของ

คณะฯ 
2. เนนการนาํระบบการประกนัคุณภาพมาใชกํากับการดําเนินงานภายในทุกกลุมงานของ

สํานักงานเลขานุการ 
3. สงเสริมพัฒนาบุคลากรใหมขีีดความสามารถและศักยภาพสูงสุด 
4. สนับสนุนและสงเสริมความรวมมือและการมีสวนรวมในทุกกิจกรรมของคณะฯ 

 
แนวคิดในการพัฒนาองคกรไปสูระบบประกันคุณภาพ 

 การจัดโครงสราง/การบริหารและระบบขัน้ตอนการปฏบิตัิงานใหมีประสิทธิภาพ 
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานสั้นลง 
2. ปฏิบัติงานไดงายขึ้น 
3. ทํางานไดรวดเร็ว 
4. ใชเวลานอยทีสุ่ดในการปฏบิัติงาน 
5. ผูใหบริการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
6. ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการ 
7. บรรลุเปาหมายขององคกร 

 การดําเนนิกิจกรรม 5 ส. สํานักงานเลขานกุารคณะวิศวกรรมศาสตร
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โครงสรางสวนราชการและการบริหาร 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานเลขานุการ 

ฝายบริการวิชาการ กลุมงานแผนงาน และพัฒนา
คุณภาพ 

กลุมงานการเงนิ และพัสด ุกลุมงานสนับสนุนวิชาการ
และกิจการนักศึกษา 

กลุมงานบริหารทั่วไป 
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โครงสรางการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - ธุรการและการประชุม         - กิจการนักศึกษา                                 - การเงิน 
  - การจัดการทรัพยากรบุคคล        - ทะเบียนและพัฒนาวิชาการ                         -  การพัสดุ 
  - อาคารสถานที่ และยานพาหนะ        - บัณฑิตศึกษา และวิจัย   
  - เทคโนโลยีการศึกษา                 - วิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ  
  - เลขานุการ 

 
 
                              - ธุรการ/ประชาสัมพันธ/ประสานงานและสงเสริมคุณภาพ 
                              -  แผนงาน 
                - สารสนเทศและติดตามประเมินผล 
          - การจัดการฐานขอมูล 
          - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
คณบดี 

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
รองคณบดีฝายบริหาร 
รองคณบดีฝายวิชาการ 

รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

รองคณบดีฝายบริการวิชาการ 
ผูชวยรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ 

ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 
ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

สํานักงานเลขานุการ 
เลขานุการคณะฯ 

หัวหนาฝายบริการวิชาการ 
หัวหนากลุมงานแผนงาน 

 และพัฒนาคุณภาพ 

หัวหนากลุมงานการเงิน  
และพัสดุ 

หัวหนากลุมงาน 
บริหารทั่วไป 

หัวหนากลุมงานสนับสนุน
วิชาการและกิจการนักศึกษา 
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รายนามผูบรหิาร 
สํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร 

 
1. นายธเนศวร ศรีไพบูลย เลขานุการคณะและ 
   รักษาการหวัหนากลุมงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ 
2. นางจันทรวด ี ล่ิมสกุล หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
3. นางพวงนอย ศิขรินมาศ หัวหนากลุมงานการเงินและพัสด ุ
4. นางกานตพิชชา ฤทธิพฤกษ หัวหนากลุมงานสนับสนุนวชิาการและกจิการนักศึกษา 
5. นางกิติยาภรณ สินศุภเศวต หวัหนาฝายบริการวิชาการ 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
  การดําเนนิการประกันคณุภาพ ประจําปการศึกษา 2550  ของสํานักงานเลขานุการคณะฯ เปนการ
ดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานและระบบกลไกที่ไดกําหนด  ซ่ึงมีรายละเอียด ดงันี้ 
 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนดาํเนินการ 
   การดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะฯ   เปนไปตามแผนปฏิบัติการที่ไดกําหนดไวเปน
ประจําทุกป    ซ่ึงการกําหนดกิจกรรมของหนวยงานตางๆ ในแผนปฏิบัติการประจําป   ไดกําหนดทิศ
ทางการดําเนินงานใหเปนไปตามวิสัยทัศน  พันธกิจ  และแนวนโยบายของสํานักงานเลขานุการคณะฯ    
 
องคประกอบท่ี 2   การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
 ในรอบปที่ผานมา มีการดําเนินการตามภาระงานเดิม  ที่ไดดําเนินการมาแลวอยางตอเนื่อง การ
จัดหาปจจัยเกื้อหนุนทุกปจจัยที่มีสวนสนับสนุนตามมาตรฐาน ไดดําเนินการอยางทั่วถึง ตามกําลังทรัพยากร 
(การเงิน) ที่ไดวางแผนไวทุกรายการ และไดนําผลการประเมินมาทบทวนผลการดําเนินการตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนดตามความเหมาะสม  ซ่ึงจะมีการทบทวนแผนการจัดหาทรัพยากร และปรับแผนการ
ดําเนินการ เพื่อจัดหาปจจัยเกื้อหนุนใหทันสถานการณ  โดยเนนเปนพิเศษในดานอุปกรณ/ส่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอนประจําหองเรียน อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร มัลติมีเดียประจําหองเรียน  รวมทั้งอุปกรณการจัดทํา
เอกสารประกอบการสอน/หนังสือ เชน เครื่องเรียงเอกสาร เปนตน นอกจากนี้ ยังไดปรับปรุงดานอาคาร
สถานที่  โดยปรับปรุงหองเรียนรองรับการเรียนการสอนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น  รวมทั้งการจัดสภาพแวดลอม
สรางบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนดวยตนเอง  โดยปรับปรุงพื้นที่อานหนังสือ และปรับปรุงพื้นที่สีเขียวใน
อาคารเพื่อนักศึกษาไดรูสึกผอนคลายเพื่อสรางความพรอมในการศึกษาตอไป  การปรับปรุงระบบไฟฟา การ
ซอมบํารุงอาคารใหมีความปลอดภัยตอการดําเนินงาน ควบคูกับการจัดระบบการอนุรักษพลังงานเพื่อปลูก
จิตสํานึกใหกับนักศึกษาและบุคลากรไปดวย 

 
องคประกอบท่ี 3   กิจกรรมการพัฒนานิสตินักศึกษา 

 สํานักงานเลขานุการคณะฯ   เปนหนวยงานกลางที่สนับสนุนภารกิจการดําเนินงานดานการ
เรียนการสอน และภาระงานอื่นๆ ของคณะฯ  ในสวนของกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา ไดมีหนวยงาน
เฉพาะคือ กิจการนักศึกษา  ที่ดูแลภาระงานดานการพัฒนานิสิตนักศึกษา  ในรอบปที่ผานมาไดจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา ทั้งกิจกรรมเชิงวิชาการ  กิจกรรมดานจริยธรรม คุณธรรม และดานอื่นๆ      
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องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 
 มีการสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรจัดทําผลงานทางวิชาการและงานวิจยัสถาบัน โดยสราง
แรงจูงใจหลายรูปแบบ  เชน  มีโครงการพัฒนางาน  ที่มีแนวปฏิบัตแิละการจดัเงนิรางวัลสําหรับผลงานใน
ระดับตางๆ   สําหรับการผลักดันใหบคุลากรไดผลิตผลงานวิจัยสถาบัน  ไดมกีารจัดฝกอบรมใหความรู  
จัดหาที่ปรึกษา   รวมถึงการใชงบประมาณเงินรายไดคณะฯ  สนับสนุนใหทุนการทําวิจยัสถาบัน 

 
องคประกอบท่ี 5    การบริการวิชาการแกสังคม 
 ไดดําเนินการในฐานะหนวยงาน (ฝายบริการวิชาการ) ซ่ึงมีหนาทีรั่บผิดชอบงานดานบริการ
วิชาการในรอบปที่ผานมาไดดําเนนิการโครงการตาง ๆ ที่ตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคม โดย
ดําเนินการในลักษณะการจดัอบรมสัมมนา ทั้งในลักษณะเก็บคาลงทะเบียน วาจาง ใหเปลา และบริการศึกษา 
วิจัยสํารวจ/การวางแผน การจัดการ รวมทั้งสิ้น 31 โครงการ มีรายไดทั้งสิ้น 3,879,180.00  บาท  คิดเปน
รายไดสุทธิ 307,481.40 บาท  และในปดงักลาวฝายบรกิารวิชาการไดรับรางวัลจากกรมสงเสริม
อุตสาหกรรมภายใตโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม ซ่ึงเปนรางวัลจากการประชุมเชงิปฏิบัติการ 
“การใชงานระบบฐานขอมูล NEC”  ใหเปนหนวยรวมดําเนินการและเจาหนาทีท่ี่มีความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน และใหความรวมมือดานขอมูลขาวสาร จํานวน 3 รางวัล จากรางวัลทั้งหมด 4 รางวัล และมีผล
การประเมินความพงึพอใจเฉลี่ยรอยละ 85.14  คิดเปนลําดับที่ 11 จากหนวยรวมดําเนนิการทั้งหมด 57 หนวย
รวม 
 
องคประกอบท่ี 6    การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 มีการสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากร รวมกับนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในระดับคณะฯ และมหาวิทยาลัย  เพื่อเปนการสงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาได
มีสวนรวมในกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และรวมรักษาประเพณีวัฒนธรรม   นอกจากนี้ยังเปน
การแสดงออกถึงความมีสวนรวมกับชุมชนทองถ่ิน เชน  กิจกรรมทอดกฐิน  การถวายเทียนพรรษา  ฯลฯ   

 
องคประกอบท่ี 7    การบริหารและการจัดการ 
 สํานักงานเลขานุการคณะไดจัดใหมีพัฒนาการในการปรับปรุงโครงสรางองคกรและระบบ
บริหารงานขึ้นเปนการภายใน เพื่อใหการดําเนินงานมีความคลองตัวและเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัด
กิจกรรมใหมีลักษณะงานที่มีสวนเกี่ยวของและสัมพันธกันใหสังกัดภายในกลุมงานเดียวกันนอกจากนี้ได
พัฒนาระบบ IT ใชในการบริหารสํานักงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มจากปที่ผานมา เชน 
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 ระบบ E-document 
 ระบบการบริหารจัดการยานพาหนะ 
 การตรวจสอบโปรแกรมการเรียนของนักศึกษา 
 การจัดหองเรียน 
 การจัดการบริหารงานขอมูลสารสนเทศดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
 การจัดการบริหารงานขอมูลสารสนเทศดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

 
องคประกอบท่ี 8    การเงินและงบประมาณ 

 สํานักงานเลขานุการคณะฯ ไดมีการจัดระบบดานการเงินและงบประมาณ ใหมีประสิทธิภาพ
และมีความโปรงใส   โดยมีการนําระบบสารสนเทศมาชวยในการดําเนินงาน  เพื่ออํานวยความสะดวกและ
ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  มีระบบการจัดสรรงบประมาณที่มีความถูกตองและยุติธรรม     

 
องคประกอบท่ี 9    ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 สํานักงานเลขานุการคณะฯ ไดมีการดําเนนิการประกนัคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยมอบหมายให
แตละกลุมงานจัดกลุมกจิกรรมคุณภาพและจัดทําระเบยีบวิธีปฏิบัติการทํางาน มกีารพัฒนากระบวนการ
ทํางานที่ใชคอมพิวเตอรมาชวยงานเพิ่มมากขึ้น 

 
องคประกอบท่ี 10  ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสงัคมและชุมชนภาคใต * 
 สํานักงานเลขานุการคณะฯ โดยฝายบรกิารวิชาการ ไดมีความรวมมอืกับหนวยงานตางๆ ใน
การพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นทีภ่าคใต ในลักษณะการบริการวิชาการตาง ๆ เชน การฝกอบรม ให
คําปรึกษาแนะนํากับผูประกอบการ และหนวยงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการ และไมเปนทางการควบคูกัน
ไป 
 นอกจากนั้นยงัเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในเรื่องตาง ๆ เชน การรับขาวสารบริการ
วิชาการตางๆ ของคณะฯ ผานหลายชองทาง เชน สารบริการวิชาการ Web site ของฝายบริการวิชาการ 
ตลอดจนผานทางสถานีวิทยตุาง ๆ รวมถึงเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะเกีย่วกับรางกล
ยุทธของงานฝกอบรมของคณะวิศวกรรมศาสตรผานโครงการพัฒนางาน เร่ืองการวิเคราะหความเสี่ยงใน
การจัดอบรม สัมมนา ของคณะวิศวกรรมศาสตร และมีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตรการอบรมตาง ๆ 
ของคณะวิศวกรรมศาสตร โดยผานการทาํ Training Need  ดวยเชนกนั 

 
องคประกอบท่ี 11 วิเทศสัมพันธ  
 สํานักงานเลขานุการคณะฯ ไดมีหนวยวิเทศสัมพนัธและประชาสัมพันธ เปนหนวยงานที่
ดําเนินงานดานวิเทศสัมพนัธตามแนวนโยบายความรวมมือที่คณะวิศวกรรมศาสตรกําหนด  โดยสนับสนุน
ทุกปจจยัที่เกีย่วของ รวมถึงพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีทกัษะดานการสื่อสารดานภาษาอังกฤษ 
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ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมนิรายองคประกอบของสํานักเลขานุการคณะฯ 
 

ลําดับท่ี ชื่อองคประกอบ น้ําหนัก  
คะแนน 
ท่ีได 

ผลการ 
ประเมิน 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดาํเนินการ 20  0 ควรปรับปรุง  

2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 50     
3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนกัศึกษา 20     
4  การวิจยั 50     
5 การบริการวิชาการแกสังคม 20     
6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 10     
7  การบริหารและการจัดการ 20  4  ดี 
8 การเงินและงบประมาณ 20     
9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 20     
  คาเฉล่ียถวงน้าํหนัก 9 องคประกอบ 230     

10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชน
ภาคใต* 

10     

11 วิเทศสัมพันธ* 10     
  คาเฉล่ียถวงน้าํหนัก 11 องคประกอบ 250     

  ผลการประเมินของหนวยงาน   2  ควรปรับปรุง 

 
 

 



ตารางแสดงผลการดําเนินงาน และผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี ้(SAR-7) ปการศึกษา 2550/ปงบประมาณ 2550 ของสํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร

ตั้ง 2548 หาร 2548 ป 2548 ตั้ง 2549 หาร 2549 ป 2549 ตั้ง 2550 หาร 2550 ป 2550

ตา
มเ
กณ

ฑ 
(1,

2,3
)

เท
ียบ

แผ
น 

(1,
0)

พัฒ
นา
กา
ร (

1,0
)

รว
ม 

5 ค
ะแ
นน

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (3) 20 0
    1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 

(รอยละ)

20 - - 12 26 46.15 80 0 0 0 0 0

7. การบริหารและการจัดการ  (14) 20 4
    7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (ระดับ) 5 - - 3 3 2 1 0 3.67 0.918

    7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารง

รักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (ระดับ)

5 - - 6 4 3 1 0 5 1.25

    7.12 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และ

ทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ (รอยละ)

5 100 100 100 100 3 1 1 5 1.25

    7.13 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ (ระดับ) 5 - - 2 3 2 0 0 2.34 0.585

    7.14 จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ภายในมหาวิทยาลัย)

 (ครั้ง)

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  (5) 20
    9.4 มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตองและ

ทันเวลา (ระดับ)

5 3

อธิบายสัญลักษณ

* หมายถึง องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัย

** หมายถึง ตัวบงชี้ที่สอดคลองกันระหวาง สกอ. และสมศ.

*** หมายถึง ตัวบงชี้ที่กําหนดโดย สกอ.

**** หมายถึง ตัวบงชี้ของ สมศ.

คะ
แน

นถ
วง
น้ํา
หน

ัก

องคประกอบและตัวบงชี้

ผลการประเมินตนเองผลการดําเนินงาน

คา
น้ํา
หน

ัก

เป
าห
มา
ย 2

55
0
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ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2550 (SAR-8) 
 

องคประกอบท่ี 1   ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถปุระสงค และแผนดาํเนินการ   

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
 การดําเนนิงานของสํานักงานเลขานุการคณะฯ ไดมีการกําหนดกิจการดําเนนิงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป  ซ่ึงทุกหนวยงานภายในสํานกังานเลขานุการคณะ จะตองกําหนดแผนปฏิบัติ
งานประจําปเปนประจําทกุป  เปนเปนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้แผนปฏิบัตกิาร
ประจําปจะตองสอดคลองหรือมุงเนนไปยงัวิสัยทัศน และพันธกจิ 

เอกสารอางอิง : 

          สนล. 1-1 แผนปฏิบัติการประจําป 2550  คณะวิศวกรรมศาสตร 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 

1. จุดออน 

 1.1)  บางหนวยงานไมมีการประเมินแผนการปฏิบัติการ   หลังจากการดําเนินงานสิ้นสุดลง 

2. จุดแข็ง 

 2.1) มีแผนปฏิบัติการเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

3. โอกาส 
3.1)   หนวยงานมีการเปดโอกาสใหใหบุคลากรไดเสนอความคิดเห็น ในการกําหนดแผน 

                การดําเนินงาน  ภาระงาน และแผนการปฏิบัติงาน  

4. อุปสรรค 
       4.1) การไมเห็นความสําคัญของระบบการประเมินแผนปฏิบัติงาน  ทําใหภาระงานบางอยางไม 
               เปนไปตามแผนทีก่ําหนดไว 
5. กลยุทธ / แผนพัฒนา 
        5.1)  ควรมีการทบทวนแผนปฏิบัติการระหวางป 
        5.2)  ควรกําหนดกลยุทธ  วิธีการ หรือมาตรการ เพื่อใหการปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย 
                ที่กําหนด 
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องคประกอบท่ี 2    การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑติ   

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
 สํานักงานเลขานุการคณะฯ โดยกลุมงานสนับสนุนวชิาการและกจิกรรมนักศึกษา ได
สนับสนุนภารกิจดานการเรียนการสอนและคุณภาพบณัฑิต ในการประสานงาน การปรับปรุงและ
การจัดทําหลักสูตรใหม ในแตละระดับการศึกษา โดยหลักสูตรใหม ในระดับปรญิญาตรี ไดแก 
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย   ระดับปริญญาโท  ไดแก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรม
เหมืองแร และระดับปริญญาเอก ในสาขาวชิาวิศวกรรมเคมี   
เอกสารอางอิง : 

 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 

1. จุดออน 
1.1) การประชาสัมพันธหลักสูตร/แนะนําหลักสตูร ยังไมเขาถึงกลุมเปาหมาย และครอบคลุม 
       การศึกษาทุกระดับ ขาดการใชชองทางเว็บไซตเพื่อประชาสัมพันธ/แนะนําหลักสูตรในระดับ 
       บัณฑิตศกึษา  

 1.2)  การสํารวจขอมูลความพึงพอใจของผูประกอบการที่มีตอบัณฑิตไมไดดําเนินการอยางจริงจัง 
 1.3)  ไมมีระบบการประเมินการใหบริการของกลุม  ที่มีรูปแบบเปนระบบชัดเจน  สม่ําเสมอ 

1.4)  ระบบฐานขอมูลตอในการตดัสินใจ  ยังไมครบทุกภารกิจ และจดัไมสมบูรณเต็มที่ 

2. จุดแข็ง 
       2.1)  นักศกึษาสามารถเขารับบริการไดสะดวก หลากหลายชองทาง โดยเพิ่มการใหบริการถาม 
                ตอบผานเว็บคณะฯ และจัดประชุมเพื่อแจงขาวสาร ทําความเขาใจแกนกัศึกษาในเรื่องตาง ๆ 
                 เปนระยะ 
 2.2)  ไดรับความรวมมือจากทุกสาขาวิชาในการชวยประชาสัมพันธขาวสารใหเขาถึงนักศึกษา 
              โดยเฉพาะนักศกึษาหลักสูตรพิเศษซึ่งไมใชนกัศึกษาเต็มเวลา 
 2.3)  มีโครงการติว (พี่สอนนอง) แกนักศกึษาเรียนออนกลุมเปาหมาย ในทุกภาคการศึกษา 
 2.4)  จัดอบรมเพื่อเตรียมความพรอมในการเรียนและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยแกนักศึกษาใหม 

2.5)  มีโครงการวิศวกรรมศาสตรพบผูปกครองนักศึกษาใหม เพื่อแนะนําคณะฯ ระบบการเรียน 
               การสอน ใหผูปกครองไดรับทราบ รวมถึงการแจงผลการศึกษาของนักศึกษาในความ 
              รับผิดชอบใหผูปกครอง 
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3. โอกาส 
       3.1)  ไดรับความรวมมือจากสถาบันการศึกษาตางภูมภิาค ในการเปนเครือขายรับนักศึกษาเขา 
                ศึกษา  
 3.2)  ไดรับความรวมมืออยางดีจากสถาบันการศึกษาตางๆ ในการการประชาสัมพันธ/แนะนํา 
               หลักสูตร เปนการเปดโอกาสใหนักศึกษาตางสถาบันไดรูจักคณะวิศวกรรมศาสตร  
               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมากขึ้น  
 3.3)  คณะฯ/มหาวิทยาลัยสนบัสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางดานวิชาการ  และทักษะตางๆ แก 
              บุคลากรอยางเต็มที ่

4. อุปสรรค 
       4.1)  ปญหาการรับนักศกึษาที่มีคุณภาพ  เนื่องจากเหตุการณความไมสงบ 
 4.2)  นักศกึษามีโอกาสทางเลือกที่ดีกวา   
5. กลยุทธ / แผนพัฒนา 
        5.1)  จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผูประกอบการที่มีตอบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร  
 5.2)  ประเมินหลักสูตรกอนครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร 
 5.2)  จัดใหมีเจาหนาที่ระบบคอมพิวเตอรประจํากลุมงานฯ พัฒนาระบบคอมพิวเตอรโดยตรง 
               เพื่อทันตอความตองการใชงาน เพื่อใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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องคประกอบท่ี 3    กิจกรรมการพัฒนานสิิต   

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
 สํานักงานเลขานุการคณะฯ  โดยกลุมงานสนับสนุนวชิาการและกจิการนักศึกษา ไดสนับสนนุ
ภารกิจดานการพัฒนานิสิตนกัศึกษาตามแนวทาง และแผนการดําเนนิงานของคณะฯ/มหาวิทยาลยั ใน
รูปแบบตาง ๆ เปนประจําในแตละปการศึกษา ไดแก การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เบิกฟาวิศวกรรม
นองใหมสัมพนัธ การประชุมเชียร เปดตัวพี่รหัส/นองรหัส Intania Star Contest ระดับคณะ/
มหาวิทยาลัย (การประกวดดาว/เดือน) กีฬานองใหม กีฬาระหวางภาควชิา/คณะ/มหาวิทยาลัย เปดโลก
วิศวกรรม ฯลฯ และนอกจากนี้ ไดมีการเสริมสรางศักยภาพเพื่อเตรียมความพรอมแกนกัศึกษาหลังจบ
การศึกษา สามารถแขงขันไดในตลาดแรงงาน ในเรื่องดงัตอไปนี ้
 1. สงเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ILLETS ซ่ึงใหบริการประจํา
หองบันเทิงเชงิวิชาการ (Self Study Zone) นักศกึษาสามารถฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษไดดวย
ตนเอง 
 2. การอบรมการสัมมนาเชงิปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพแกนกัศึกษาในดานตางๆ ไดแก เทคนิค
การสมัครงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การอบรมภาวะผูนํา การอบรมจิต 
       3.  นักศึกษาตองผานการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาตนเอง ตลอดระยะเวลาที ่
ศึกษาจํานวนไมนอยกวา 17 กิจกรรม และมีจํานวนชัว่โมงไมนอยกวา 100 ช่ัวโมง แบงเปนกิจกรรม
บังคับเลือกไมนอยกวา 7 กจิกรรม / ไมนอยกวา 40 ช่ัวโมง และกจิกรรมเลือกเขารวมจากความชอบ 
ความสนใจไมนอยกวา 10 กิจกรรม / ไมนอยกวา 60 ช่ัวโมง สงผลใหจํานวนนกัศึกษาทีเ่ขารวม
กิจกรรมหรือโครงการตางๆ มีจํานวนมากขึน้ โดยคณะวิศวกรรมศาสตรใหการสนับสนุนอุปกรณเพือ่
บันทึกขอมูลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา ซ่ึงในขณะนี้ไดมกีารปรับปรุงการใชงานอุปกรณ
ดังกลาวอยางตอเนื่อง 
 

เอกสารอางอิง : 
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สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 

1. จุดออน 
      1.1)  ไมมกีารสํารวจความตองการเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาตนเองของนักศึกษาอยาง 
              จริงจัง 
 1.2)  การประชาสัมพันธกิจกรรมเสริมหลักสูตร/โครงการพัฒนาตางๆ ยังไมเขาถึงกลุมเปาหมาย  
               และไมดึงดูดความสนใจ  

1.3)  การประเมินผลการบริหารองคการนกัศึกษา/กิจกรรมนักศึกษายังขาดความเปนระบบและ 
        ตอเนื่อง 

2. จุดแข็ง 
       2.1)  คณะฯ ใหการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ในการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาแก 
               นักศกึษาอยางเหมาะสม 
 2.2)  ในการประสาน/การดําเนินกจิกรรมพฒันานักศกึษา ไดรับความรวมมืออยางดีจากหนวยงาน 
                ที่เกี่ยวของภายในคณะฯ สงผลใหการดําเนินกจิกรรมพัฒนานักศึกษาดําเนนิไปดวยดี และม ี
                จํานวนนกัศึกษาเขารวมกิจกรรมมากขึ้น 
 2.3)  ไดมีการจัดทําและปรบัปรุงฐานขอมูลศิษยเกาคณะฯ เพื่อสรางความสัมพันธระหวางศิษยเกา 
                และนักศึกษาปจจบุัน 

2.4) การสรางความตระหนกัแกนักศึกษาในการแตงกายถูกตองตามระเบียบของคณะ/ 
               มหาวิทยาลัย 

3. โอกาส 
 3.1)  ไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนนิกิจกรรมจากหนวยงานภายนอก และสมาคมศิษยเกา 
                คณะวิศวกรรมศาสตร 
 3.2)  กระทรวงฯ กําหนดใหมหาวิทยาลัย/คณะ ปรับปรุงเพิ่มรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ 
               การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยเพิ่มรายวิชากจิกรรมเสริมหลักสูตรเปนรายวิชาบังคับใน 
               หลักสูตรที่คณะเปดสอน 

4. อุปสรรค 
        4.1)  เวลาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมเอื้ออํานวยในบางกิจกรรม เนื่องจากเปน 
                ชวงเวลาเดยีวกับเวลาเรียน 
5. กลยุทธ / แผนพัฒนา 
  5.1)  กําหนดชวงใหมีชวงเวลาตอสัปดาหในการทํากิจกรรมประมาณ 1-2 ช่ัวโมง เพื่อเปดโอกาส 
               ใหนกัศึกษามีโอกาสเขารวมกิจกรรมโดยไมสงผลกระทบตอเวลาเรียน 
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องคประกอบท่ี 4  การวิจัย   

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
      สํานักงานเลขานุการคณะฯ โดยกลุมงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศกึษา ไดมีการ
สนับสนุนและสงเสริมบุคลากรใหเกิดแรงกระตุนในการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา   จัดทําผลงาน
ทางวิชาการ  โครงการพัฒนางาน   โครงการวิจยัสถาบัน  โครงการวิจัยส่ิงประดิษฐ   การสราง
ครุภัณฑ  และสื่อการสอน เพื่อใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานดานการวจิัยที่คณะฯ กําหนด  

เอกสารอางอิง : 

 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 

1. จุดออน 
1.1) กลุมงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศกึษา มีบุคลากรบางสวนขาดความสนใจ หรือ 
     ความกระตือรือรนในการทําวิจัยสถาบนั 
1.2) บุคลากรขาดความรูความเขาใจในการทําวจิัยสถาบัน เนือ่งจากขาดที่ปรึกษาในการแนะนํา 

               การทําวิจยับุคลากรมีภาระงานประจําเปนจํานวนมาก จึงไมสามารถทํางานดานวิจยัในเชิง 
          รุกได  
2. จุดแข็ง 

2.1) คณะฯ  สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาองคความรูดานวิชาการใหแกบุคลากร 
2.2) มีการสงเสริมในการเผยแพรผลงานวิจัย ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็น

ในกลุมผูทําวจิยั 
2.3) มีการสนับสนุนทุนวจิัยเพื่อศกึษาขอมูลพื้นฐานในการจัดทําโครงการวิจัยสถาบัน 

โครงการวิจัยส่ิงประดิษฐ  การสรางครุภัณฑ และสื่อการสอน 
2.4) คณะฯ มีการสนับสนุนและจดัสรรทุนวิจัยอยางตอเนื่อง 
2.5) มีระบบแรงจูงใจ เพื่อกระตุนใหบุคลากรคณะฯ มีผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึน้ เชน เงนิ 
      รางวัลตพีิมพผลงานทางวิชาการ  มีระบบสงเสริมและผลักดันใหบุคลากรนําผลงานทาง 
      วิชาการ เพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ 

3. โอกาส 
 3.1) คณะฯ มนีโยบายและแนวคิดทีจ่ะสงเสริมใหบุคลากรเนนการทําผลงานวิจัยสถาบัน เพื่อขอ 
         ตําแหนงชํานาญการ รวมถึงรับฟงความคิดเหน็และความตองการของบุคลากร โดยเปด 
         โอกาสใหกับบุคลากรทุกระดับ 
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4. อุปสรรค 

     -  
5. กลยุทธ / แผนพัฒนา 
     5.1) สรางบรรยากาศการวิจัย เชน จดับรรยายพิเศษ จัดการประชุมแนะนําแหลงทุนวิจยั และวธีิ 
             เขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน เปนตน 
     5.2) สงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสเผยแพรผลงานวิจัยอยางตอเนื่องโดยการสนับสนุนคาใชจายใน 
             การเดนิทางไปเขารวมประชุมสัมมนา ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
     5.3) จัดประชุมวิชาการเพื่อเผยแพรผลงานวิจยัของคณะสูสาธารณชน 
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องคประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแกสงัคม 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
 สํานักงานเลขานุการคณะฯ โดยฝายบริการวิชาการมีแผนงานและเปาหมายในการบริการวิชาการ
ที่ชัดเจน  โดยไดนําแผนกลยุทธของคณะฯ และผลการวิเคราะหตนเอง มาจัดทํากลยุทธและนําไปสู
แผนปฏิบัติการของฝายบริการวิชาการ  โดยแผนการดําเนินการของโครงการบริการวิชาการตางๆ จะ
อยูในแผนงานโครงการเองแลว 
 ฝายบริการวิชาการ  มีการดําเนินงานตามแผนที่วางไว  ประกอบดวย 
 1.  แผนการประชาสัมพันธ  แนะนําศักยภาพและงานบริการวิชาการใหหนวยอ่ืนทราบ โดยการ
จัดประชุมรวมกับหนวยงาน องคกร ผูประกอบการ ในเรื่องศักยภาพของพื้นที่ เชน ปาลมน้ํามัน การ
เขาพบหนวยงานที่เปนแหลงทุนเพื่อหารือสรางความรวมมือ การเขาเยี่ยมโรงงานตางๆ  เชน การ
จัดทําเอกสารแนะนํางานบริการวิชาการของคณะฯ   การเขารวมพูดคุยเสวนาตามรายการวิทยุตางๆ  
การจัดทําสื่อประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ เชน การขึ้นปายประชาสัมพันธงานบริการวิชาการ
หนามหาวิทยาลัยและตามชุมชนตางๆ  สารบริการวิชาการ  spot radio  web site  รวมทั้งการแจกแผน
พับประชาสัมพันธฝายบริการวิชาการตามโอกาสตางๆ เปนตน   
 2.  การปรับปรุง  ระบบการทํางานของฝายบริการวิชาการและพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางาน
ของบุคลากร    โดยการจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลงานดานบริการวิชาการ
ตางๆ   จัดทําขั้นตอนแนวปฏิบัติและเทคนิคในงานบริการวิชาการ  ประเมินความพึงพอใจและ
ทัศนคติของบุคลากร    มีการพัฒนาแนวคิดในการทํางานและการดํารงชีวิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี  โดย
การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องที่ควรรูเปนประจําทุกเดือน  มีการปรับปรุงการทํางานดวยกิจกรรม
คุณภาพตางๆ โดยมีการนําเจาหนาที่ฝายฯ ไปดูงานที่บริษัทปูนซีเมนตไทย จํากัด อ.ทุงสง จ.
นครศรีธรรมราช  เพื่อเสริมประสบการณ ความเขาใจเรื่อง 5 ส.       และมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 
5 ส.  ของฝายบริการวิชาการ จนสงผลใหไดรับรางวัลที่ 1  ในสวนของพื้นที่สํานักงานของคณะฯ ใน
ป 2550 
 3.  ในสวนของการจัดอบรมและดําเนินการโครงการตางๆที่บริหารโดยฝายบริการวิชาการ  ได
ดําเนินการไปตามแผนโครงการที่วางไว  โดยมีโครงการเดนๆ ของฝายบริการวิชาการ  ประกอบดวย 

-  โครงการที่ปรึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (iTAP) ของ สวทช. 
-  โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม  รุนที่ 18-20  ของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม 
    ภาคที่ 1 
-  โครงการที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรม (CF) ของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11 
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 นอกจากนี้ยังมกีารอบรมผานโครงการตางๆ   เชน  Training  Fund   Inhouse Training และ 
Public Training  อีกเปนจํานวนมาก   โดยทุกโครงการไดมีการประเมนิผลความตองการและความพึง
พอใจของลูกคา  และแจงใหผูเกี่ยวของทราบเพื่อนํามาปรบัปรุงการปฏิบัติงานในครั้งตอไป 
เอกสารอางอิง : 

 

 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 

1. จุดออน 
1.1)    มีบุคลากรเขาใหมๆ หลายคน  ยังขาดประสบการณและความชํานาญในการทํางานบาง 
         ประเภท 

1.2)    งานบริการที่เปนลักษณะบริการวิชาการใหเปลากับผูดอยโอกาสมีนอย 

2. จุดแข็ง 
2.1) คุณภาพของการใหบริการเปนที่ยอมรับของหนวยงาน/ผูรับบริการ จึงไดรับความไววางใจ 
        จากผูวางจางใหดําเนินโครงการในลักษณะตอเนื่องหลายโครงการ 
2.2)  มีโครงสรางการบริหาร และมีบุคลากรสนับสนุนการดําเนินงานชวยสนับสนุนและ 
         อํานวยความสะดวกในการรับงานบริการวิชาการ 
2.3)  บุคลากรสายสนับสนุนในการใหบริการวิชาการมีจิตบริการกับลูกคา และมีความตัง้ใจใน   
        การปฏิบัติหนาที่ รวมถึงอุทิศตนใหกบังานอยางเต็มที่ 

            2.4) มีความรวมมือกบัสถาบันทางการศึกษา ทั้งในภูมภิาคและสวนกลางในการใหบริการ 
                    วิชาการ 

3. โอกาส 
              3.1)  นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนใหมีการพัฒนาภาคการผลิตในอุตสาหกรรม SMEs และ 
                        ผูประกอบการที่ชัดเจน  ทําใหสามารถดําเนินการโครงการตางๆที่เปนโครงการขนาด 
                        ใหญได 

3.2)   หนวยงานในมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงของภาคใต จึงไดรับการยอมรับและไววางใจ 
                         จากลูกคา 
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4. อุปสรรค 
4.1)  มีสถาบันการศึกษาตาง ๆ ทีใ่หความสนใจในการทําบริการวิชาการมากขึ้น ทําใหเกิด   
        การแขงขันสูง 

              4.2) สถานการณความไมสงบใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต ทาํใหการใหบริการวิชาการ ใน 
                      พื้นที่ดังกลาวไมสามารถทําใหอยางสะดวกและปลอดภยั และทําใหเกดิความรวมมือใน 
                      เชิงวิชาการและวิชาชีพไดยาก 

5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 
      จากการวิเคราะหความเสี่ยงเบื้องตนดานบริการวิชาการ  พบวาการดําเนินงานดานบริการ
วิชาการมีบางรายการมีความเสี่ยงที่ตองมกีารจัดวางกลยุทธและแผนพัฒนา  เพื่อการปองกันและ
ปรับปรุง  ดังนี้ 

              5.1)  การจัดทําโครงการบริการวชิาการแบบใหเปลาเพิ่มมากขึ้น 

              5.2)  การพัฒนาบุคลากรใหมอยางเปนระบบมากยิ่งขึ้น 
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องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
 สํานักงานเลขานุการคณะฯ  ไดสนับสนุนภารกิจดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตาม
แนวทางและแผนการดําเนนิงานของคณะฯ ในรูปแบบตาง ๆ เชน 
 1) สงเสริมและสนับสนุนใหนกัศึกษาเขารวมกิจกรรมที่เกีย่วกับการทํานบุํารุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม ทั้งในระดับคณะฯ และมหาวทิยาลัย เชน วันลอยกระทง วันไหวครู การประกวดพาน
ดอกไม การแสดงดนตรีไทย การทอดกฐนิ การตักบาตรวัน ดร.สตางค มงคลสุข รวมถึงกิจกรรมคาย
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คายพัฒนาทกัษะชีวิต เปนตน 
 2) การใหนกัศึกษา บุคลากร ไดคํานึงถึงวัฒนธรรมประเพณีไทย เชน การแตงกายที่ถูกตอง
และเหมาะสม กิริยามารยาทแบบไทย การมีสัมมาคารวะ มีน้ําใจเอื้อเฟอเผ่ือแผซ่ึงกันและกัน การรูจัก
กาลเทศะ ตลอดจนการสรางระเบียบวินยั ตรงตอเวลา การกลาวคําขอโทษ/ขอบคุณ เปนตน 
 นอกจากนี้ คณะฯ ยังกําหนดใหบุคลากรแตงกายชุดผาไทยสัปดาหละ 1 วัน และขอความรวมมือ
ใหผูสอนไดสอดแทรกจรยิธรรม คุณธรรมใหนกัศึกษาเปนคนด ี
เอกสารอางอิง : 

 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 

1. จุดออน 
1.1)  นักศึกษาใชเวลาสวนใหญกบัการเรียนและภาวะทีเ่กิดจากการเรียน จึงไมมีเวลาใน 
        การกิจกรรมนอกหลักสตูร  โดยเฉพาะกิจกรรมทางดานทํานุบํารุงศิลปะและ 
        วัฒนธรรมซึ่งไมใชสาขาวิชาหลัก 

 1.2)  ขาดกระบวนการสงเสริมการทํากิจกรรมดานวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง เนื่องจากไมม ี
                      ผูรับผิดชอบงานดานวัฒนธรรมโดยตรง  

1.2)  ความเสื่อมโทรมทางสังคมและการรับวัฒนธรรมตะวันตก ทําใหคานยิมของวยัรุน 
        เปลี่ยนแปลงไปและเกดิคานิยมผิด ๆ  
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2. จุดแข็ง 
 2.1) คณะฯ สนับสนุนงบประมาณและกิจกรรมทางดานศิลปะและวัฒนธรรมอยางทั่วถึง 
 2.2) มีสโมสรนักศึกษา ชมรมตาง ๆ ในระดับคณะฯ ที่ทํากิจกรรมทางดานศิลปะและ 
                  วัฒนธรรม และมีนักศึกษาที่มคีวามสามารถเฉพาะตัว สนใจในกิจกรรมดานนี้มากขึ้น  
                   เชน เลนดนตรีไทย  วงโยธวาทิตเพลงไทย 

3. โอกาส 
 3.1)  นักศึกษามีความแตกตางทางดานศาสนาและวัฒนธรรม ทําใหเกิดการเรียนรูและทํา 
                      ความเขาใจวฒันธรรมซึ่งกันและกนั กอใหเกิดการมีสวนรวมในการทาํกิจกรรมที ่
                      หลากหลายและการอยูรวมกนั 

3.2)  นักศึกษามีการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมไทย และแลกเปลี่ยนกับนานาชาติใน 
        โอกาส ตาง ๆ หรือในโครงการความรวมมือกับตางหนวยงาน ตางสถาบัน 
3.3)   สงเสริมสนับสนุน และเอื้ออํานวยความสะดวกในการทาํงานทางวัฒนธรรม เชน  

                      สถานที่ ยานพาหนะ  

4. อุปสรรค 
 4.1)  ภาระงานของบุคลากรและภาระดานการเรียนของนักศกึษา ทําใหไมมีเวลาในการทํา 
                      กิจกรรมดานวฒันธรรม 
 4.2)   แหลงบันเทิงและสื่อตาง ๆ ทําใหนกัศึกษาเปลี่ยนแปลงคานิยมและมีแนวโนมรับ 
                       วัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้น 

5. กลยุทธ / แผนพัฒนา 
 5.1)  จัดสรรงบประมาณรองรับกจิกรรมทางดานศิลปะและวฒันธรรมอยางเหมาะสม 
 5.2)  สงเสริมกิจกรรม และการมสีวนรวมของบุคลากร นักศกึษา โดยสรางเครือขาย 
                     นักศึกษาและบุคลากรที่ทํางานทางวัฒนธรรมที่เขมแข็ง 
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องคประกอบท่ี 7    การบริหารและจัดการ   

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
 สํานักงานเลขานุการคณะฯ ไดมีการบริหารและจัดการระบบการดําเนินงานในแตละ
หนวยงานที่อยูภายใตการกํากับของสํานักงานเลขานุการคณะฯ  โดยมีหวัหนากลุมงาน/หวัหนาฝาย
เปนผูบังคับบัญชาเบื้องตน   โดยมีแผนปฏบิัติงานของแตละหนวยงานเปนตนแบบของการปฏิบัติงาน 
มีการติดตาม ควบคุม ดูแล กํากับการดาํเนินงานของหวัหนากลุมงาน/หัวหนาฝาย  มีการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการปฏิบัติ  เพื่อลดขั้นตอนการทํางาน  รวมทั้งเปนการประหยดัการ
ใชทรัพยากร   ทั้งนี้ไดมีการพยายามพัฒนา หาวิธีการ รูปแบบตางๆ ที่จะชวยอํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร  รวมถึงการสรางความพึงพอใจใหกับผูมาใชบริการ 
 

เอกสารอางอิง : 

- 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 

1. จุดออน 

 1.1)  บางหนวยงานยังขาดระบบการติดตามและประเมนิผลที่ดี  

 1.2)  บุคลากรยังขาดความรู ความชํานาญในงานที่ปฏิบัต ิ

2. จุดแข็ง 

 2.1)  มีการประชุมกลุมงาน/ฝาย เปนประจาํทุกเดือน  

 2.2)  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการปฏิบัติงาน 

          

3. โอกาส 

       3.1)  การเปดโอกาสใหทุกคนไดมีสวนรวมในการดาํเนินงาน 

       3.2)  มีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการฝกอบรม 

4. อุปสรรค 
        4.1)  บางกิจกรรมมีระยะเวลาในการดาํเนินงานเรงดวน ทําใหประสิทธิภาพของชิ้นงานไมดี
เทาที่ควร 
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5. กลยุทธ / แผนพัฒนา 

        5.1)  มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจาํป 
        5.2)  จัดใหมีโครงการอบรมใหความรูดานตางๆ   
     5.3)   นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการปฏิบัติงาน  
       5.4)    จัดใหมีโครงการพัฒนางาน 
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องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ  

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
1) กลุมงานการเงนิและพัสดเุปนสวนหนึ่ง ในการสนับสนนุผลงานของคณะในดานตางๆ ให

บรรลุตามเปาประสงคที่คณะกําหนด 
2) บริหารการจัดซื้อจัดจางพัสดุทั้งในสวนกลางและภาควชิาเพื่อสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช

ในการทํางานดานการเรียนการสอน 
3) อํานวยความสะดวกในดานการเงินในการใหบริการ ซ่ึงมีการอํานวยความสะดวกใหกบั

บุคลากรอยางรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ 
 

เอกสารอางอิง : 

      

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 

1. จุดออน 
1.1) การหมุนเวียนสับเปลี่ยนโยกยายการปฏิบัติงานของบุคลากรจากหนวยงานหนึ่งไปสู

หนวยงานหนึง่ ซ่ึงในลักษณะงานดานการเงิน การพัสดุตองอาศัยทักษะ ประสบการณ 
ความชํานาญในการปฏิบัติงาน ซ่ึงการเรียนรูจะตองมีระยะเวลาและความตอเนื่องในการ
ปฏิบัติงาน จึงจะสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองตามระเบยีบ ขอบังคับและมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ 

             1.2) งานการเงินและพัสดุมีภาระงานประจําที่มปีริมาณมากและจําเปนเรงดวนในการ 
                     ปฏิบัติงานประจําวันตองปฏบิัติงานใหทนักับเวลา สงผลใหเจาหนาทีไ่มมีเวลาใน 
                      การศึกษาระเบียบ ขอบังคับใหมๆ ที่เขามาไดอยางเต็มที่  

2. จุดแข็ง 
2.1)  บุคลากรของกลุมงานมีความขยันขันแข็ง  และการทํางานเปนทีมที่เขมแข็ง โดยม ี
        ทัศนคติที่ดีตอองคกร 

               2.2) กลุมงานการเงนิและพัสดุ ไดสรางระบบการปฏิบัติงานใหเจาหนาที่ไดเรียนรูงานใน 
                      ทุกดานและสามารถปฏิบัติงานแทนกันได  

3. โอกาส 
        3.1) ผูบริหารใหความสําคัญในการสนับสนุนบุคลากรใหเขารับการฝกอบรม 
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4. อุปสรรค 
 4.1) ในระบบราชการปจจุบนับุคลากรใหมไมมีการบรรจุเปนขาราชการ แตจะมีอัตรา 
                      พนักงานมหาวิทยาลัยมาทดแทน แตเนื่องจากอัตราพนกังานมหาวิทยาลัยมีอัตราไม 
                      เพียงพอ และบคุลากรใหมตองการความมั่นคง ดังนั้นเมื่อมีการสอบบรรจุที่อ่ืน  จึง 
                      สงผลใหบุคลากรดังกลาวมโีอกาสที่จะไปทํางานในองคกรอื่นได 

5. กลยุทธ / แผนพัฒนา 
            5.1)  บุคลากรของกลุมงานการเงินและพัสดุเปนหนวยงานหลักที่สําคัญของคณะฯ ในการ 
             บริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณ ใหเปนไปตามแผนงานและวตัถุประสงค 
             อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นคณะควรสรางขวัญกําลังใจในดานความ 
             มัน่คงของวิชาชพี และความมัน่ใจในสถานภาพใหกับบุคลากร 
           5.2)  จดักลุมแลกเปลีย่นเรียนรูงานดานการเงนิ การพัสดุ ใหกับบุคลากรในกลุมจนถึง 

   บุคลากรทีป่ฏิบัติงานดานการเงิน การพัสดุ ที่สังกัดภาควิชา/หนวยงาน เพื่อสราง 
   ความเขมแข็งและลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
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องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
สํานักงานเลขานุการคณะ ฯ ไดมีการดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยมอบหมาย

ใหแตละกลุมงานจัดกลุมกิจกรรมคุณภาพและจัดทําระเบียบวิธีการปฏิบัติการทํางาน มีการพัฒนา
กระบวนการทํางานที่ใชคอมพิวเตอรมาชวยงานเพิ่มมากขึ้น  
 สํานักงานเลขานุการคณะฯ ไดมีการประเมินคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัย ฯ แตงตั้งขึ้น และไดนําผลการประเมินคุณภาพมาพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ โดยมีบุคลากรในหนวยงานไดมีสวนรวม 

เอกสารอางอิง : 

 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 

1. จุดออน 
 1.1) ระบบและกลไกการประกันคณุภาพเปนเรื่องที่ตองทําความเขาใจและใหความรูแกบุคลากร 
               ใหมากยิ่งขึ้น และตองทําอยางสม่ําเสมอ เนื่องจากยังมกีารปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในระบบ 
               ดังกลาว 

2. จุดแข็ง 

 2.1)  บุคลากรทุกคนเริ่มเขาใจและมีสวนรวมมากขึ้น ในการจัดทําระบบคุณภาพขององคกร 

3. โอกาส 
       3.1)  บุคลากรมีโอกาสไดรับรูผลการประเมิน  รวมถึงเปดโอกาสใหบุคลากรไดเสนอความ 
               คิดเห็น          

4. อุปสรรค 
       4.1)  การไมเห็นถึงความสําคัญของระบบการประเมินคุณภาพ 
       4.2)  ความไมเขาใจในระบบการประเมินคุณภาพ 

5. กลยุทธ / แผนพัฒนา 
 5.1)  กําหนดใหมีแผนปฏิบตัิการประกันคณุภาพ โดยทกุคนควรมีสวนรวม  
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องคประกอบท่ี 10  ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสงัคมและชุมชนภาคใต   

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
 สํานักงานเลขานุการคณะฯ โดยฝายบริการวิชาการ ไดมีความรวมมือกับหนวยงานตางๆ 
ในการพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นทีภ่าคใต ในลักษณะการบริการวิชาการตาง ๆ เชน การฝกอบรม 
ใหคําปรึกษาแนะนํากับผูประกอบการ และหนวยงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการ และไมเปนทางการ
ควบคูกันไป 
 นอกจากนั้นยงัเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในเรื่องตาง ๆ เชน การรับขาวสาร
บริการวิชาการตางๆ ของคณะฯ ผานหลายชองทาง เชน สารบริการวิชาการ Web site ของฝายบริการ
วิชาการ ตลอดจนผานทางสถานีวิทยุตาง ๆ และมีสวนรวมในการกาํหนดหลักสูตรการอบรมตาง ๆ 
ของคณะวิศวกรรมศาสตร โดยผานการทาํ Training Need  ดวยเชนกนั 
เอกสารอางอิง : 

 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 

1. จุดออน 
1.1) การใหบริการกับชุมชนแบบใหเปลายงัมีนอย 

2. จุดแข็ง 
1.2) มีกิจกรรมที่เกี่ยวของกบัชุมชนและสงัคมคอนขางมาก 

3. โอกาส 
              3.1)  เปนสถาบันการศึกษาชั้นนําของภาคใตที่ไดรับการยอมรบัจากชุมชน 

              3.2)  มีนโยบายภาครัฐสนับสนุนกจิกรรมเพื่อประโยชนของชมุชน  

4. อุปสรรค 

               - 

5. กลยุทธ / แผนพัฒนา 
5.1) มุงเนนการใหบริการกับชุมชนแบบใหเปลาเพิ่มขึ้น โดยทั้งดําเนินการเองและรวมมือกับ 

                     องคกรอื่นๆ  
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องคประกอบท่ี 11  วิเทศสัมพันธ   

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
 การดําเนนิงานดานวิเทศสัมพันธประจําปการศึกษา 2550 ของสํานักงานเลขานุการคณะฯ 
นั้น หนวยวเิทศสัมพันธและประชาสัมพันธเปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบในการดําเนินงานดานนี้
ใหเกิดผลตามนโยบายความรวมมือ แผนงาน และภารกจิตางๆ ที่คณะฯ กําหนด โดยหนวยงานตางๆ 
ในสํานักงานเลขานุการคณะฯ ใหการสนับสนุนเพื่อใหภารกจิสําเร็จลุลวง แตทัง้นี้บุคลากรยังตองมี
การพัฒนาใหเกิดทกัษะที่เปนสากล การเขาใจในงานดานวิเทศสัมพนัธ โดยเฉพาะอยางยิ่งการฝกฝน
ดานภาษาอังกฤษที่ตองรองรับตองานดานนี้ โดยเฉพาะการที่คณะฯ มีการรับนกัศึกษาตางชาติมา
ศึกษาตอระดบับัณฑิตศึกษา   
เอกสารอางอิง : 

 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 

1. จุดออน 
            1.1)  บุคลากรบางสวนยังไมเห็นความสําคัญของภารกิจดานวเิทศสัมพันธ จึงยังไมไดรับความ 
                    รวมมือ      รวมทั้งการขาดความกระตือรือรนในการพัฒนาดานภาษาอังกฤษ แมวาคณะฯ  
                     มีนโยบายสนบัสนุน 
             1.2)  บุคลากรที่รับผิดชอบงานดานนี้โดยตรงมจีาํนวน 1 คน และประกอบกบัภารกิจที่เขามา 
                     จํานวนมาก จึงทําใหไมสามารถปฏิบัติงานในเชิงรุกรวมทัง้งานพัฒนาในดานนีไ้ดอยาง 
                      เต็มที่  

2. จุดแข็ง 
               2.1)  มีแผนปฏิบัติการประจําปเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  
               2.2)  ผูบริหารคณะฯ เห็นความสาํคัญในมาตรฐานดานนี้ รวมทั้งการสนับสนุนใหบุคลากรมี 
                       ทักษะทีเ่ปนสากล เชน การสงเสริมบุคลากรพัฒนาดานภาษาอังกฤษการจัดดูงาน 
                       ตางประเทศใหแกบุคลากรสายสนับสนุน   การจัดสํานกังานใหมสําหรับหนวยวิเทศ 
                       สัมพันธและประชาสัมพันธใหอยูดานหนาคณะฯ   และมีพื้นที่ที่สามารถรับรองแขก 
                       ชาวตางประเทศในการมาตดิตอขั้นตนได ฯลฯ 

2.3) บุคลากรที่รับผิดชอบงานดานนี้ มีประสบการณทํางานที่สามารถชวยใหงานบรรลุลวง 
                 ไปไดตามวัตถุประสงคของแตละกิจกรรม 

 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2550/ปงบประมาณ 2550 

8/11-2 

3. โอกาส 
            3.1)  คณะฯ มีนโยบายชัดเจนที่จะพฒันาใหการเรยีนการสอนมคีุณภาพในระดับสากล ดัง 
                  ปรากฏในวิสัยทศันของคณะฯ ซ่ึงเปนโอกาสใหทุกภารกิจที่เกี่ยวเนื่องรวมทั้งบุคลากร 
                   ไดรับการพัฒนาใหมีทักษะความเปนสากล เพื่อสนับสนุนใหเกิดผลตอคุณภาพการเรียน 
                   การสอนดังเชนวสัิยทัศนของคณะฯ 
             3.2)  กิจกรรมที่เกดิจากการปฏิบัตงิานดานวิเทศสัมพันธลวนเปนโอกาสที่เอื้อตอบุคลากรใน 
                  การพัฒนาทักษะทางสากล   

4. อุปสรรค 
4.1) ทัศนคติเชิงลบของบุคลากรบางสวนตองานดานวเิทศสัมพนัธตอชาวตางชาติ 

                    และการพูด                      
4.2) ภาษาอังกฤษยงัไมเอื้อตอภารกิจดานนี้โดยเฉพาะในปจจบุันที่คณะฯ มกีารรับนักศึกษา 

                    ตางชาติมาศึกษาตอ ซ่ึงนอกเหนือจากหนวยวิเทศสัมพนัธฯ แลวจะตองมีการติดตอกบั 
                    หนวยงานอื่นๆ ทั้งในระดับภาควิชาจนถึงคณะฯ 
             4.3)  การไมสามารถปฏิบัติงานในเชิงรุกอันเนือ่งมาจากจํานวนภารกิจของงานและขอจํากัด 
                     ของจํานวนบคุลากรที่รับผิดชอบ    
5. กลยุทธ / แผนพัฒนา 
               5.1) จัดอบรมภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับบุคลากรที่ตองทํางานเกี่ยวเนื่องกับ 
                       นักศึกษาตางชาติ  

5.2) ใหบุคลากรทีส่นใจไดมีโอกาสพัฒนาทักษะทางดานความเปนสากล และภาษา โดยการ 

                       เปดโอกาสใหมารวมปฏิบัติงานดานวิเทศสัมพันธ เชน การรับรองแขกนอก 

                      สถานที่ ฯลฯ  และเพื่อสามารถชวยเหลือในกรณีที่มภีารกิจดานการรับรองแขก 

                      ชาวตางประเทศพรอมกัน  ตามที่เกิดจดุออนในดานขอจํากัดของบุคลากรที่รับผิดชอบ    

                     งานดานนี ้
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แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงาน 
ผลการประเมินคุณภาพของปท่ีผานมา 

และตามรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะและจุดท่ีตองพฒันา แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนา 
1. การสงเสริมขาราชการ ข ค ทําการวิจยั
สถาบันและนาํผลงานมาใชประโยชน 

- คณะฯ ไดมกีารสนับสนุนใหบุคลากรทําวจิัยและ
มีการผลักดันใหมีการจัดทําผลงานวิจยัและนํา
ผลงานมาใชประโยชน โดยมีการแตงตั้ง
คณะทํางานวิจยัสถาบันสํานักงานเลขานุการคณะฯ  
เพื่อกํากับงานวิจัยใหบรรลุเปาหมายและ
วัตถุประสงคตามแผนงานที่กําหนดไว    และมี
การแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการขอตําแหนง
ผูชํานาญการหรือสูงกวา  เพือ่ทําหนาที่ดแูลกํากับ
งานวิจยัและหาแนวทาง/วิธีการสงเสริมใหบุคลากร
จัดทําผลงานวจิัยสถาบัน สําหรับการขอตําแหนง
ผูชํานาญการหรือสูงกวาทั้งระดับภาควิชา/คณะ     
และมีการจดัสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   โดยการเชิญ
วิทยากรมาแนะนําใหความรู และฝกปฏิบตัิการ
ใหแกบุคลากร  โดยผลงานวจิัยสถาบันที่จดัทําขึ้น 
สํานักงานเลขานุการคณะฯ  ไดใหแนวคดิ/
แนวทางโดยผลงานชิ้นนั้นๆ ควรจะเปนผลงานที่
เปนประโยชนตอองคกร  หรือเปนประโยชน/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร    
- การดําเนินงานของคณะทํางานฯ ไดมีการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่องอยางเปนระบบและ
ขั้นตอนตางๆ มาโดยตลอด   เชน   การจัดอบรม
ใหความรู   การใหบุคลากรเสนอชื่อโครงการ   
การจัดหาระบบพี่เล้ียงการจดัทําผลงานวิจยัสถาบัน 
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ขอสังเกต/ขอเสนอแนะและจุดท่ีตองพฒันา แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนา 

2. สรางบรรยากาศการวจิัยในหนวยงาน สํานักงานเลขานุการคณะฯ  ไดมีนโยบายและ
และสนับสนนุผลักดันใหบคุลากรไดมีการจัดทํา
ผลงานวิจัยสถาบัน   มีการจดัมุมวิจยัสถาบันที่
จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการจัดทําวจิัยสถาบัน
ใหบุคลากรไดศึกษาหาความรู  รวมถึงมีระบบ
พี่เล้ียงที่เปนบคุลากรของคณะฯ ที่มี
ประสบการณในการทําผลงานวิจยัสถาบันที่จะ
ใหคําแนะนําการจัดทําผลงานวิจยัสถาบันแก
บุคลากรที่สนใจ   นอกจากระบบการใหความรู 
คําแนะนําตางๆ เกี่ยวกับวิธีการจัดทําผลงานวิจยั
สถาบันแลว  คณะฯ  ไดมีทนุอุดหนนุ
โครงการวิจัยสถาบันใหแกบุคลากร เพื่อดึงดูด
ใจและกระตุนใหมีการจดัทําผลงานวิจัยสถาบัน
มากขึ้น 
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ขอสังเกต/ขอเสนอแนะและจุดท่ีตองพฒันา แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนา 

3. การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรพัฒนา
ความรูความเชีย่วชาญเฉพาะทางเพื่อใหบริการ
วิชาการ 

- ปจจุบันการใหบริการวิชาการของหนวยงาน
ภายในสํานักงานเลขานุการคณะฯ  สวนใหญจะ
เนนการใหบริการวิชาการดานการใหบริการเปน
สวนใหญ  เชน ดานอาคารสถานที่  ดานการ
จัดทําตํารา   บริการโสตทัศนูปกรณตางๆ   
สําหรับดานการบริการวิชาการเชิงวิชาการจะ
นอยมาก เนื่องจากบุคลากร ของสํานักงาน
เลขานุการคณะฯ  จะเปนบคุลากรสาย
สนับสนนุ   
 -  สํานักงานเลขานุการคณะฯ ไดสนับสนุนให
บุคลากรเขารับการฝกอบรมหรือการเพิ่มทักษะ
ความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมืออุปกรณตางๆ  
เพื่อรองรับภาระงานที่สนับสนุนดานการเรียน
การสอน การวิจัย  รวมถึง การบริการวิชาการ
ดวย 
-  สําหรับการสนับสนุนและสงเสริมบุคลากร
พัฒนาความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเชิง
วิชาการเพื่อใหบริการวิชาการ   โดยในรอบปที่
ผานมาไดมีบคุลากรของสํานักงานเลขานกุาร
คณะฯ เปนวิทยากรอบรมใหความรูเชิงบริการ
วิชาการแกหนวยงานภายนอกคณะฯ   ซ่ึง
สํานักงานเลขานุการคณะฯ ไดสนับสนุนและ
สงเสริมใหบุคลากรไดมีการบริการวิชาการมาก
ขึ้น  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความรูความเชี่ยวชาญของแต
ละบุคคลหรือแตละหนวยงาน     
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ขอสังเกต/ขอเสนอแนะและจุดท่ีตองพฒันา แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนา 

4. จัดใหมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อกระจายงานไป
ยังบุคลากรบางกลุมเพิ่มขึ้น 

- สํานักงานเลขานุการคณะฯ  มีนโยบายที่จะให
บุคลากรไดมีการเรียนรูงานเพิ่มขึ้น เชน ภายใน
กลุมงานเดยีวกันไดมกีารสับเปลี่ยน/เพิ่มเติมภาระ
งานใหบุคลากรภายในกลุมงานไดเรียนรูงานซึ่งกัน
และกัน โดยการเพิ่มเติมภาระงานนอกเหนอืจาก
ภาระงานประจํา   โดยเปนนโยบายที่จะใหบุคลากร
ภายในกลุมงานเดียวกนัสามารถเรียนรูงานและ
ปฏิบัติงานแทนกันได 

5. - จัดระบบฐานขอมูลดานการวัดและ
ประเมินผลการดําเนินงานตาม KPIs 
  - การรวบรวมขอมูลการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

- คณะฯ ไดมกีารแตงตั้งคณะทํางานจดัทําระบบ
ฐานขอมูลของคณะวิศวกรรมศาสตร  เพื่อใหมี
ระบบฐานขอมูลสําหรับรองรับการดําเนนิงานตาม
กิจกรรมตางๆ เชน  การจัดทํารายงานประจําปการ
ประเมินคุณภาพ  รายงานผลการดําเนนิงานตาม
ดัชนีช้ีวดัหลัก(KPIs) รายงานผลการดําเนนิงาน
ตามแผนกลยทุธ    ซ่ึงในรอบปงบประมาณ  2549  
คณะทํางานจดัทําระบบฐานขอมูล ไดมกีาร
ดําเนินการจัดทําฐานขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว 
 2  ดาน   คือ  ดานการวิจยัและงานสรางสรรค  
ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
- การจัดทําระบบฐานขอมูลของคณะฯ  จะเปน
ประโยชนอยางยิ่งสําหรับภาควิชา/หนวยงาน
ภายในคณะรวมถึงเอื้อประโยชนใหกับหนวยงาน
ภายนอกสามารถเรียกดูขอมลู ทางระบบOnline  
หนวยงานตางๆ จะสามารถนําขอมูลจากระบบ
ฐานขอมูลดังกลาวไปใชประโยชน ตามกจิกรรม
ตางๆ     โดยเปนขอมูลที่สามารถอางอิงแหลงที่มา
ที่ตรงกัน  ขอมูลมีความถูกตองตรงกัน เชื่อถือได  
กอใหเกิดการรวบรวมขอมลูที่มีประสิทธิภาพ 

 



ภาคผนวก ก
ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินภายในสํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร (SAR-12)

ปการศึกษา (ผลที่เกิดขึ้นจริง)

2548 2549 2550

แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ขอมูลบุคลากร
4. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด  (รวมนักวิจัย) 80 94 94

4.1 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริง 80 94 88.5

4.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามกลุม (ปฏิบัติงานจริง) 80 94 88.5

4.2.1 ขาราชการ 36 36 35

4.2.2 ลูกจางประจํา 22 22 21

4.2.3 พนักงาน 1.5 2 3.5

4.2.4 สัญญาจาง (ตั้งแต 9 เดือนข้ึนไป) 20.5 34 29

4.3 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามวุฒิการศึกษา (ทั้งหมด) 80 94 94

4.3.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา - - -

4.3.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา 4 5 4

4.3.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 47 54 56

4.3.4 ต่ํากวาปริญญาตรี 29 35 34

6. จํานวนบุคลากรอื่นๆ

ขอมูลดานการวิจัย
17. บุคลากรสายสนับสนุน

17.1 จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร 

17.1.1 ตีพิมพในวารสาร

ระดับชาติ

ระดับนานาชาติ

17.1.2 นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ/สัมมนา (Poster)

ระดับชาติ

ระดับนานาชาติ

17.1.3 นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ/สัมมนา (Oral)

ระดับชาติ

ระดับนานาชาติ

17.1.4 นําไปใชประโยชน

ระดับชาติ

ระดับนานาชาติ

17.2 จํานวนงานสรางสรรค

17.2.1 ระดับชาติ

17.2.2 ระดับนานาชาติ

17.3 จํานวนผลงานวิจัยที่จดสิทธิบัตร (รอบ 5 ป)

17.3.1 ระดับชาติ

17.3.2 ระดับนานาชาติ

17.4 จํานวนผลงานวิจัยที่จดอนุสิทธิบัตร (รอบ 5 ป)

17.4.1 ระดับชาติ

17.4.2 ระดับนานาชาติ

17.5 จํานวนผลงานสรางสรรคที่จดลิขสิทธิ์ (รอบ 5 ป)

17.6 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรค

17.6.1 จากแหลงทุนภายในสถาบัน

งบประมาณเงินรายไดคณะ/หนวยงาน (บาท) 25,845 77,900

งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย 25,845 77,900

งบประมาณแผนดิน

17.6.2 จากแหลงทุนภายนอกสถาบัน

ขอมูล
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ปการศึกษา (ผลที่เกิดขึ้นจริง)

2548 2549 2550

แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ขอมูล

จากแหลงทุนวิจัยตางประเทศ

จากแหลงทุนวิจัยภายในประเทศ

จากภาคเอกชน

จากแหลงทุนวิจัยอ่ืนๆ

17.7 จํานวนผูที่ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรค

17.7.1 จากแหลงทุนภายในสถาบัน - 5 2

17.7.2 จากแหลงทุนภายนอกสถาบัน

17.8

17.8.1 ระดับชาติ

17.8.2 ระดับนานาชาติ

ขอมูลดานการบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และความสัมพันธกับชุมชน
20. 164 30 31

22. คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม  194,404 288,200 7,631,349

25. คาใชจายและมูลคาที่บริการวิชาการผูดอยโอกาส

26. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่พิจารณาบทความวิชาการ/เล่ือนระดับ

27. 

29. 

31. 29 40 14

ขอมูลดานการบริหาร งบประมาณ และการประกันคุณภาพ
32. การบรรลุเปาหมายตามดัชนีผลการปฏิบัติงานหลัก

32.1 จํานวนตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานทั้งหมด

32.2 จํานวนตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมาย

34. บุคลากรประจําสายสนับสนุน

34.1 จํานวนผูที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ 80 94 87.5

34.1.1 ในประเทศ 79 94 87.5

34.1.2 ตางประเทศ 1 - 52.5

34.2 งบประมาณ/คาใชจายในการพัฒนา 215,607.75 428,912.13 554,035.63

34.2.1 ในประเทศ 215,607.75 428,912.13 367,090.63

34.2.2 ตางประเทศ - - 186,945.00

35. จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ภายในหนวยงาน)         - 3 -

36. สินทรัพยถาวร  

41. คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดคอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ  

42. คาใชจายทั้งหมดในระบบประกันคุณภาพ

ขอมูลดานวิเทศสัมพันธ
47. จํานวนบุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ไปตางประเทศ 63

49. จํานวนโครงการวิจัยที่ทํารวมกับชาวตางประเทศ(Joint Research)

51. 

จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง(Citation) ใน Refereed Journal

 หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ

ตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ

จํานวนโครงการและผูเขารวมโครงการพัฒนาสมรรถนะสากลของนักศึกษา

และบุคลากร

จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและ

วัฒนธรรม

จํานวนโครงการที่คณะ/หนวยงานรวมมือกับหนวยงานตางๆหรือกับสังคม

และชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนภาคใต

จํานวนผลงาน หรือช้ินงานการพัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐาน

ศิลปวัฒนธรรม
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องคประกอบ ตัวบงชี้ และคาน้ําหนัก ปการศึกษา 2550/ปงบประมาณ 2550 สํานักงานเลขานุการคณะฯ (SAR-16)

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

1. ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ  (3) 20
    1.2 รอยละ 20 แผน 80 80 80 80 80

ผล 46.15

7. การบริหารและการจัดการ  (14) 20
    7.2 ระดับ 5 แผน 3 3 3 3 3

ผล 3

    7.4 ระดับ 5 แผน 4 4 4 4 4

ผล 6

    7.12 รอยละ 5 แผน 100 100 100 100 100

ผล 100 100 100 100

    7.13 ระดับ 5 แผน 3 3 3 3 3

ผล 2

    7.14 ครั้ง แผน

ผล -

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  (5) 0
    9.4 ระดับ แผน

ผล 3

อธิบายสัญลักษณ

* หมายถึง องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัย

** หมายถึง ตัวบงชี้ที่สอดคลองกันระหวาง สกอ. และสมศ.

*** หมายถึง ตัวบงชี้ที่กําหนดโดย สกอ.

**** หมายถึง ตัวบงชี้ของ สมศ.

มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตองและทันเวลา*

จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ภายในมหาวิทยาลัย)*

รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด***

องคประกอบและตัวบงชี้

ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน***

มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ***

รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศ

และตางประเทศ****

กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ*

ภาคผนวก ข

แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษาผลการดําเนินงานประจําป

หน
วย
นับ

คา
น้ํา

หน
ัก

แผ
น/
ผล
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รหัสเอกสารอางอิง ช่ือเอกสารอางอิง

สนล. 1-1 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2550 คณะวิศวกรรมศาสตร

สนล. 7.4-1 คําส่ังคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ 113/2550 ลว 4 กันยายน 2550 เรื่อง "แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

เงินกองทุนสวัสดิการ คณะวิศวกรรมศาสตร"

สนล. 7.13-1 คําส่ังคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ 010/2551 ลว 15 มกราคม 2551 เรื่อง "แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 5

 ส สํานักงานเลขานุการคณะฯ
สนล. 9.4-1 รายงานรับ-จายเงินงบประมาณแผนดินคณะวิศวกรรมศาสตร  ประจําปงบประมาณ 2550

สนล. 9.4-2 รายงานรับ-จายเงินรายไดคณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2551

สนล. 7.4-2 โครงการพัฒนางาน "การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร"

รายการเอกสารอางอิง (SAR- 17)

ภาคผนวก ค
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

2550 ( ขอมูล / คําชี้แจง ผลป 2550 )

กลุมงานแผนงาน การเงินและพัสดุ

1. ดานการเงิน 1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ แผน 70 ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอพอใจ

ของกลุมงานฯ

ผล 80.05

2. การพัฒนาโปรแกรมการเดินทางไปราชการภายในประเท รอยละ แผน 60

ผล

2. ดานการพัสดุ 1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ แผน 70 ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอพอใจ

ของกลุมงานฯ

ผล 77.38

2. รอยละของจํานวนครั้งในการจัดหาวัสดุทันเวลา รอยละ แผน 95

ผล

3. ดานแผนงาน สารสนเทศและติดตาม

ประเมินผล

1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ แผน 70 ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอพอใจ

ของกลุมงานฯ

ผล 76.00

2. จํานวนครั้งของความผิดพลาดดานเอกสารที่นําเสนอ

มหาวิทยาลัย

ครั้ง แผน ไมเกิน 5

ผล

การรายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) ประจําป 2550

สํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร

ภาคผนวก ง
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

2550 ( ขอมูล / คําชี้แจง ผลป 2550 )

กลุมงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา

1. ดานทะเบียนและสถิตินักศึกษา 1. ความถูกตอง ครบถวนของเอกสาร/ขอมูล รอยละ แผน 95

   (การบริหารจัดการขอมูลนักศึกษา) ผล

2. การดําเนินการทันตอเวลา รอยละ แผน 95

ผล

3. ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ แผน 80

ผล

2. ดานกิจการนักศึกษา 1. ความถูกตอง ครบถวนของเอกสาร/ขอมูล รอยละ แผน 95

ผล

2. การดําเนินงานทันตอเวลา รอยละ แผน 95

ผล

3. ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ แผน 80

ผล

3. ดานบัณฑิตศึกษาและวิจัย 1. ความถูกตอง ครบถวนของเอกสาร/ขอมูล รอยละ แผน 95

ผล

2. การดําเนินงานทันตอเวลา รอยละ แผน 95

ผล

3. ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ แผน 80

ผล

4. ดานวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ 1. วินิจฉัยเรื่องไดถูกตอง ตรงตามวัตถุประสงค รอยละ แผน 90

ผล

2. การดําเนินการทันตอเวลา รอยละ แผน 100

ผล
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

2550 ( ขอมูล / คําชี้แจง ผลป 2550 )

3. ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ แผน 80

ผล

4. จํานวนชองทางในการประชาสัมพันธ รอยละ แผน 70

ผล

5. การรับรูการจัดกิจกรรม รอยละ แผน 70

ผล

5. ดานการพัฒนาบุคลากร 1. รอยละของบุคลากรของกลุมงานสนับสนุนวิชาการ

และกิจการ นักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ

ในวิชาชีพในประเทศ

รอยละ แผน 80

ผล

6. ดานกิจกรรม 5 ส และกิจกรรม

คุณภาพอื่นๆ

1. รอยละของพื้นที่ที่ทํากิจกรรม 5 ส รอยละ แผน 100

ผล

2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการ 5 ส พื้นที่ มีแผนกิจกรรม 

และมีมาตรฐาน 5 ส ครบถวน

รอยละ แผน 95

ผล

กลุมงานบริหารทั่วไป

1. การจัดการทรัพยากรบุคคล 1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ แผน 85

ผล 76.41

2. จํานวนการพัฒนาบุคลากร ครั้ง แผน 2 หัวขอสัมมนา

ผล 2  -สัมมนาพัฒนาบุคลากร คณะ

วิศวกรรมศาสตรประจําป 2550

 -สัมมนายามรักษาการณ
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

2550 ( ขอมูล / คําชี้แจง ผลป 2550 )

3. การปรับปรุงพัฒนางาน/จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน รายการ แผน 3 หัวขอคูมือ

ผล 3     - คูมือการจางลูกจางชั่วคราว

    - คูมือการขอตําแหนงทางวิชาการ

    - โครงการศึกษาความพึงพอใจของ

ผูปฏิบัติงาน

2. เทคโนโลยีการศึกษา 1. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ แผน 85

ผล 79.49

2. รอยละความรวดเร็วในการใหบริการติดตั้งอุปกรณ รอยละ แผน 90

ผล

3. ธุรการและประชาสัมพันธ 1. รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ แผน 80

ผล

2. มีระบบมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (คูมือการใช) รายการ แผน 2 รายการคูมือ

ผล 2     - วิธีปฏิบัติระบบการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ

    - วิธีปฏิบัติในการรับ-สงเอกสารระบบ 

E-doc ของ งานสารบรรณ

4. อาคารสถานที่และยานพาหนะ หมวดยานพาหนะ

1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการ รอยละ แผน 85

ผล 90.41

หมวดอาคารสถานที่

1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการ รอยละ แผน 80

ผล 76.38
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

2550 ( ขอมูล / คําชี้แจง ผลป 2550 )

2.ปรับปรุงพัฒนาระบบงาน/จัดทําคูมือระเบียบปฏิบัติงาน รายการปรับปรุง

  - โครงการพัฒนางาน แผน 1  -การจัดทําโปรแกรมระบบบริหารหอง

ประชุม  คณะวิศวฯ

ผล 1

3. จัดทําแผนการจัดหาทรัพยากรเพิ่มเติม/ทดแทน แผน ต.ค.-49

ผล พ.ย.-49

หมวดซอมบํารุง

1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ แผน 80

ผล 89.52

2. ปรับปรุงพัฒนาระบบงาน/จัดทําคูมือ-ระเบียบ แผน 2 รายการปรับปรุง

    วิธีปฏิบัติงาน ผล 2  -ระเบียบวิธีปฏิบัติการใหบริการซอมระบบ

สาธารณูปการ

    (ประกาศใชงานจริงเต็มรูปแบบ)

 -การศึกษาสํารวจและวิเคราะหขอมูลการใช

พลังงานไฟฟาคณะวิศวกรรมศาสตร เพื่อ

กําหนดเปาหมายและแผนการอนุรักษ

หมวดยามรักษาการณ

1. ความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยของบุคลากร รอยละ แผน 80

ผล 68.07

2. ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ แผน 80

ผล 73.96
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

2550 ( ขอมูล / คําชี้แจง ผลป 2550 )

3. การปรับปรุงพัฒนาระบบงาน/ระเบียบปฏิบัติงาน แผน 2 หัวขอการปรับปรุง

ผล 2 1.จัดทําผังที่ตั้งอุปกรณดับเพลิงของทุก

หนวยงานในคณะฯ

2.จัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัยฉบับ

สมบูรณ

กลุมยอยพัฒนาคุณภาพซอมบํารุง

1. ปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบัติ แผน ต.ค. 48

    - ระเบียบวิธีปฏิบัติการใหบริการซอมระบบ ผล ก.พ. 49

      (ทดลองใชงาน)

2. ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ แผน 80

ผล 73.91

กลุมยอยพัฒนาคุณภาพยามรักษาการณ

1. ความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยของบุคลากร รอยละ แผน 80

ผล 78.81

2. ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ แผน 80

ผล 78.51

3. ดําเนินการใหมีการประกาศใชระเบียบปฏิบัติ แผน ก.พ. 49

    "การรักษาความปลอดภัย" ผล พ.ค. 49

4. จัดทําคูมือการรักษาความปลอดภัยในดานการตรวจพื้นที่ แผน ก.พ. 49

ผล พ.ค. 49

5. จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน "ระบบกุญแจประตูทางเขา แผน ธ.ค. 48

    อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร ผล เม.ย. 49

___________________________________________________________________________________

 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2550/ปงบประมาณ 2550

18-6



KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

2550 ( ขอมูล / คําชี้แจง ผลป 2550 )

5. สํานักคณบดี 1. ความพึงพอใจของผูบริหาร รอยละ แผน 85

ผล 87.73

2. ความถูกตองในการนัดหมาย รอยละ แผน 95

ผล 87.14

ฝายบริการวิชาการ

 1.ปริมาณการบริการวิชาการ 1.1 จํานวนกิจกรรมการใหบริการวิชาการแกสังคมและ ครั้ง แผน 180
ผล

1.2  จํานวนกิจกรรมบริการวิชาการแบบใหเปลากับสังคม

และชุมชน

กิจกรรม แผน 2

ผล
1.3 จํานวนกิจกรรมบริการวิชาการแบบบูรณาการ กิจกรรม แผน 1

ผล
1.4 รายไดที่เกิดจากการบริการวิชาการ ลานบาท แผน 1

ผล

 2.ความพึงพอใจของผูรับบริการ 2.1 ระดับความพึงพอใจที่ผูรับบริการไดรับ(ดานการ

ฝกอบรมและสัมมนา)

% แผน 82

ผล
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ขอมูลการดําเนินงานคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ประจําปการศึกษา 2550/งปม.2550
F-Data-EQ-07-2-1 V.1:May-51 1/1

7. องคประกอบการบริหารและการจัดการ
           7.2 (1)  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของคณะฯ
ปการศึกษา 2550  กรอบเวลาของขอมูล : 1 มิ.ย. 50 - 31 พ.ค. 51

มี ไมมี
เกณฑและระเบียบการคัดเลือก

ผูบริหารฯ

มีคณะกรรมการคัดเลือก

มีการเปดโอกาสใหผูบริหาร

แสดงวิสัยทัศนการนําองคกร

วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนกล

ยุทธคณะฯ

ตัวบงชี้คุณภาพ (KPIs) ของ

สํานักงานเลขานุการคณะฯ

ระบบฐานขอมูลคณะฯ

รายงานการใชจายเงิน

งบประมาณและเงินรายได

มีกลองรับความคิดเห็นจาก

บุคลากรคณะฯ

3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของ

ผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับในสถาบัน

ขอตกลงภาระงานของผูบริหาร

4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตาม

ผลการประเมิน และดําเนินการตามแผนอยางครบถวน

ระดับประสิทธิผล

ขอมูล ณ วันท่ี  30 พ.ค. 51 วันท่ีรายงานขอมูล : 30 พ.ค. 51

ภาคผนวก จ

ผลการประเมิน

1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได

2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพ

ภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนได

สวนเสีย

เอกสารประกอบการประเมิน/

หลักฐานอางอิง
แหลงอางอิงรายการประเมิน

3
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ขอมูลการดําเนินงานคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ประจําปการศึกษา 2550/งปม.2550

F-Data-EQ-07-4-1 V.1:May-51 1/1
7. องคประกอบการบริหารและการจัดการ

ปการศึกษา 2550  กรอบเวลาของขอมูล : 1 มิ.ย. 50 - 31 พ.ค. 51

มี ไมมี
1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนรูปธรรม 

ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ

มีการจัดทําระบบดานการพัฒนา

บุคลากรทุกกลุมงาน โดยมีฝาย

บริการวิชาการเปนหนวยงานที่

ดูแลรับผิดชอบ มีการจัดทําแผน 

กําหนดการฝกอบรม

2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนการ

สงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัด

วางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การ

สนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทาง

วิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงานมาตรการสรางขวัญ

กําลังใจ

มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากร

เขาดํารงตําแหนงตางๆ อยางเปน

ระบบและโปรงใส  มีการจัด

หลักสูตรฝกอบรมใหความรูใน

การจัดทําผลงานทางวิชาการ  

รวมถึงระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน มีการรูปแบบที่ชัดเจน

 มีการแตงตั้งคณะกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสราง

บรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและ

อยูอยางมีความสุข

จดัใหมีกิจกรรมวิศวฯสัมพันธ   

มีกิจกรรมการแขงขันกีฬาสี  

การประกันอุบัติเหตุใหกับ

บุคลากร มีระบบเงินกูยืม

สวัสดิการคณะฯ 

(คณะกรรมการบริหารเงินทุน

สวัสดิการคณะฯ คําส่ังท่ี 

113/2550 ลว ก.ย.50)  (รหัส

เอกสารอางอิง สนล.7.4-1)

4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงใหมี

โอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็ว

ตามสายงาน

มีการเชิญวิทยากรมาบรรยาย เชน

 การเชิญวิทยากรมาบรรยายใน

จัดประชุมเชิงปฏิบิบัติการใน

การทําผลงานวิจัยสถาบัน

      7.4(1)  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพ

                 และประสิทธิภาพ

ผลการประเมิน
แหลงขอมูลรายการประเมินการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู

เอกสาร/

หลักฐานอางอิง
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มี ไมมี

ผลการประเมิน
แหลงขอมูลรายการประเมินการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู

เอกสาร/

หลักฐานอางอิง
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยาง

เปนระบบ

โครงการพัฒนางาน "การศึกษา

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร คณะ

วิศวกรรมศาสตร 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" 

(รหัสเอกสารอางอิง สนล. 7.4-2)

6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหาร

ระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น

แบบสรุปผลการประเมินการใช

บริการของกลุมงานบริหารท่ัวไป

ระดับประสิทธิผล 6
ขอมูล ณ วันท่ี 31 พ.ค. 51 วันท่ีรายงานขอมูล : 31 พ.ค. 51

_______________________________________________________________________________
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ขอมูลการดําเนินงานคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ประจําปการศึกษา 2550/งปม.2550
F-Data-EQ-07-13-0 V.1:May-51 1/1

7. องคประกอบการบริหารและการจัดการ
      7.13  กิจกรรม 5ส./กิจกรรมคุณภาพอื่นๆ
ปการศึกษา 2550  กรอบเวลาของขอมูล : 1 มิ.ย. 50 - 31 พ.ค. 51

มี ไมมี
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการ 5ส./ มีแผนการจัดกิจกรรม 5ส. ประจําป/ และมาตรฐาน 

5ส./ มาตรฐานคุณภาพอื่นๆ

1.  คําสั่งแตงตั้งคณะวิศวกรรมศาสตรที่ 010/2551 

 ลงวันที่ 15 มกราคม 2551 (รหัสเอกสารอางอิง 

สนล. 7.13-1)

2. มีการดําเนินงานตามแผนไมนอยกวารอยละ 80 เอกสารอางอิงตามความเหมาะสม

3. การดําเนินงานตามแผนมากกวาหรือเทากับรอยละ 80 และมีการประเมินผลการจัด

กิจกรรม 5ส. เพื่อใชเปนแนวทางพัฒนาปตอไป

ระดับประสิทธิผล
ขอมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 51 วันที่รายงานขอมูล : 31 พ.ค. 51

2

รายการประเมิน
ผลการประเมิน เอกสาร/

หลักฐานอางอิง
แหลงอางอิง

_______________________________________________________________________________
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ขอมูลการดําเนินงานคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา 2550/งปม. 2550

F-Data-EQ09-4-0 V.1: May-51

9. ขอมูลองคประกอบดานระบบการประกันคุณภาพ

    9.4 (1) มีระบบการรวบรวมขอมูลท่ีไดรับการตรวจสอบความถูกตองและทันเวลา (ระดับ)
ปการศึกษา 2550  กรอบเวลาของขอมูล : 1 มิ.ย. 50 - 31 พ.ค. 51

ผลการประเมิน

มี ไมมี
1. มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานและตัวบงช้ี คณะกรรมการการดําเนินการ

ประกันคุณภาพ คณะฯ โดยมี

เลขานุการคณะฯ รวมเปน

คณะกรรมการ

2. มีการรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบทุกเดือน ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร  

http://infor.eng.psu.ac.th

3. มีการรายงานขอมูลเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานในแตละ

ตัวบงช้ีทุก 3 เดือน และรายงานตอคณะกรรมการที่เก่ียวของ

รายงานการรับ-จายเงิน

งบประมาณแผนดิน (รหัส

เอกสารอางอิง สนล. 9.4-1) 

และรายงานรับจายเงินรายได

คณะฯ (รหัสเอกเอกสารอางอิง

 สนล. 9.4-2)

4. สามารถสรุปขอมูลของแตละตัวบงช้ีที่ถูกตองไดภายใน 1 

เดือนหลังกําหนดการปดขอมูลในรอบป

5. สามารถจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพใหแลว

ตามเวลาเมื่อส้ินสุดรอบป

   5.1 ระดับภาควิชาแลวเสร็จภายใน 1 เดือน หลังส้ินสุดรอบป

   5.2 ระดับคณะ/หนวยงานแลวเสร็จภายใน 2 เดือน หลัง

ส้ินสุดรอบป

   5.3 ระดับคณะ/หนวยงานแลวเสร็จภายใน 4 เดือน หลัง

ส้ินสุดรอบป

ระดับประสิทธิผล
ขอมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 51 วันที่รายงานขอมูล : 31 พ.ค. 51

รายการประเมินระดับ
เอกสาร/

หลักฐานอางอิง
แหลงขอมูล

3

_______________________________________________________________________________
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