
  

  
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ 
ปการศึกษา   2552 / ปงบประมาณ  2552 

 
ของ 

 
สํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร 

 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ  สํานักงานเลขานุการ  ปการศึกษา 2552/ปงบประมาณ 2552 
 

คํานํา 
 

 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพของสาํนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อสรุปและเสนอผลการดําเนนิงาน กิจกรรมตาง ๆ ของ
สํานักงานเลขานุการ ประจําปการศึกษา 2552 ซ่ึงอยูในชวง 1 มิถุนายน 2552  ถึง 31 พฤษภาคม 2553  และ
สวนที่เกีย่วกับงบประมาณเปนการรายงานผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2552 ในชวง  1 ตุลาคม 2551  ถึง 
30 กันยายน 2552  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 9  ของสํานักงานเลขานุการ ซ่ึงถือวาเปนความกาวหนาในการเตรียมความพรอมเพื่อ
การประกนัคณุภาพอยางสมบูรณและสําเร็จไดดวยความรวมมือของบุคลากรทุกฝายเปนอยางดี ที่มุงมั่นที่จะ
ทําใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จดังมุงหวงั จึงขอขอบคุณทุกทานในความรวมมือ รวมใจที่จะทําให
สํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตรมุงไปสูวิสัยทศัน พันธกจิ ที่กําหนดไวของหนวยงานและคณะ
วิศวกรรมศาสตรตอไป 
 
   สํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร 
                    มิถุนายน  2553 
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ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน 
 
ความเปนมา 
 สํานักงานเลขานุการเปนหนวยงานหนึ่งในโครงสรางการแบงสวนราชการคณะ
วิศวกรรมศาสตร ตามมาตรา 8 วรรค 4 และวรรค 6 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ.
2522  ซ่ึงทําหนาที่ใหการสนับสนุนภารกิจของคณะฯ ในดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
ใหบริการทางวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยไดรับอนุมัติใหมีการแบงสวนราชการตามหนังสือ
ที่ ทม 0202/1912  ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2525  หนังสือ ทม 0202/10487  ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2532 และตาม
หนังสือที่ ทม 0202/27823 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2535  สําหรับการแบงสวนราชการในสํานักงานเลขานุการ
คณะฯ  แบงเปน 4 งานและ 9 หนวยยอย  ดังนี้ 

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

 นอกจากนี้ไดมีการจัดแบงสวนราชการเปนการภายใน คือ หนวยวเิทศสัมพันธ 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 
 หลังจากไดใชโครงสรางการแบงสวนราชการมาระยะเวลาหนึ่ง และไดมีการทบทวนการ
ปรับปรุงโครงสราง โดยใหบุคลากรมีสวนรวมกันพจิารณา ในการประชุมสัมมนา เมื่อวันที่ 27-28 
พฤศจิกายน 2547 ณ โรงแรมราชมังคลาพาวีเลียน บีช รีสอรท อ.เมือง จ.สงขลา ซ่ึงที่ประชุมไดพิจารณา 
แลวเหน็สมควรใหมีการปรับปรุงโครงสรางเพื่อใหการบริหารงานสํานกังานเลขานุการคณะฯ มีความ
คลองตัว รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลองกับแนวนโยบายการบริหารงานของคณะฯ 
ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เร่ืองขอเปลี่ยนแปลงการปรับปรุง
โครงสรางการแบงสวนราชการเปนการภายใน 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 
ถัดมาไดมี ประกาศคณะวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เร่ือง การปรับปรุง

โครงสรางการแบงสวนราชการเปนการภายใน ตามประกาศ  ณ วนัที่  11  มีนาคม   2551  ดังนี ้
กลุมงานบริหารทั่วไป 
- ธุรการและการประชุม 
- การจัดการทรพัยากรบุคคล 
- อาคารสถานที่และยานพาหนะ 
- เทคโนโลยีการศึกษา 
- เลขานุการ 
กลุมงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศกึษา 
- กิจการนกัศึกษา 
- ทะเบียนและพฒันาวิชาการ 
- บัณฑิตศึกษาและวิจยั 
- วิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ 
กลุมงานการเงนิและพัสด ุ
- การเงิน 
- การพัสด ุ
กลุมงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ 

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

ฝายบริการวิชาการ 
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ถัดมาไดมี ประกาศคณะวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เร่ือง การปรับปรุง
โครงสรางการแบงสวนราชการเปนการภายใน ตามประกาศ  ณ วนัที่  26  ตุลาคม  2552  ดังนี ้

กลุมงานบริหารทั่วไป 
- ธุรการและการประชุม 
- การจัดการทรพัยากรบุคคล 
- อาคารสถานที่และยานพาหนะ 
- เทคโนโลยีการศึกษา 
- เลขานุการ 
กลุมงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศกึษา 
- กิจการนกัศึกษา 
- ทะเบียนและพฒันาวิชาการ 
- บัณฑิตศึกษา 
- วิเทศสัมพันธ 
กลุมงานการเงนิและพัสด ุ
- การเงิน 
- การพัสด ุ
กลุมงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ 

       -      แผนงานและงบประมาณ 
       -      สารสนเทศและตดิตามประเมินผล 
       -      การประกันคณุภาพ 
       -     การพฒันาระบบคุณภาพ 

กลุมงานสนับสนุนการวจิัยและบริการวิชาการ 
       -      วิจยั 
       -      นวัตกรรม 
       -      การถายทอดเทคโนโลยี 
       -     บริการวิชาการ 
       -     ประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ 
       -     ศิษยเกาสัมพันธ 
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และประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เร่ือง การปรับปรุงโครงสราง
การแบงสวนราชการเปนการภายใน ตามประกาศ  ณ วันที่  8  มีนาคม   2553  ดังนี ้

กลุมงานบริหารทั่วไป 
- ธุรการและการประชุม 
- การจัดการทรพัยากรบุคคล 
- อาคารสถานที่และยานพาหนะ 
- เทคโนโลยีการศึกษา 
- เลขานุการ 
กลุมงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศกึษา 
- กิจการนกัศึกษา 
- ทะเบียนและพฒันาวิชาการ 
- บณัฑิตศึกษา 
- วิเทศสัมพันธ 
กลุมงานการเงนิและพัสด ุ
- การเงิน 
- การพัสด ุ
กลุมงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ 

       -      แผนงานและงบประมาณ 
       -      สารสนเทศและตดิตามประเมินผล 
       -      การประกันคณุภาพ 
       -     การพฒันาระบบคุณภาพ 

กลุมงานสนับสนุนการวจิัยและบริการวิชาการ 
 - วิจยัและนวัตกรรม 
 - บริการวิชาการเชิงวิศวกรรม 
 - ชุมชนสัมพนัธและถายทอดเทคโนโลย ี
 - ธุรการและการประสานงาน 
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โดยมีลักษณะการนําภารกจิและกิจกรรมที่มีลักษณะใกลเคียงกัน หรือเชื่อมโยงกันมารวมเปน
กลุมภารกิจและปรับความรบัผิดชอบของบุคลากรในแตละสวนงาน ตั้งแตหวัหนางาน/หวัหนาหนวยงาน/
เจาหนาทีใ่หมบีทบาทหนาทีค่วามรับผิดชอบ เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการบรหิารงานสมัยใหม และ
บริหารกําลังคนที่มีความยดืหยุนคลองตวั มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค 

1. ใหสามารถนําบริการที่ดีมีคุณภาพสูผูรับบริการ 
2. ระบบการทํางานและเจาหนาที่ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงเทาเทียมกับมาตรฐานใน

ระดับที่ยอมรบัและบริการที่ดีเลิศ 
3. มีการใชทรัพยากรอยางคุมคา 
4. เปนระบบที่เกือ้กูลและไวตอปญหาและความตองการของผูรับบริการ ยืดหยุนและปรับตัว

ไดทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสภาพแวดลอม ณ ปจจุบัน รวมทั้งเสริมสราง
วิสัยทัศนทีก่วางไกล 

5. เปนระบบที่ไดรับความเชื่อถือ ศรัทธาของผูรับบริการ 
 

ขอมูลบุคลากร 
 สํานักงานเลขานุการคณะฯ มีบุคลากร จํานวนทั้งสิ้น  94  คน  ขาราชการ จํานวน   32  คน  
พนักงานมหาวิทยาลัย 6  คน  ลูกจางประจํา  17  คน  พนักงานเงนิรายไดคณะฯ  39  คน 
วัตถุประสงค และ/หรือ ภารกิจหลัก 
 สํานักงานเลขานุการคณะฯ เปนหนวยงานที่ทําหนาที่บริหารงานทั่วไป  งานแผนงานและ
งบประมาณ  การประกันคุณภาพ  การพัฒนาระบบคุณภาพ  การเงินและพัสดุ งานสนับสนุนวิชาการ และ
งานดานการวิจัยและบริการวิชาการ มีวัตถุประสงคเพื่อใหการสนับสนุนภารกิจของคณะฯ ในดานการเรียน
การสอน การวิจัย การใหบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม และสามารถตอบสนองตอ
เปาหมายที่คณะวิศวกรรมศาสตรวางไว (วิสัยทัศนและพันธกิจ)  
 สํานักงานเลขานุการคณะฯ ดําเนินงานโดยยึดแนวทางตามแผนพัฒนาคณะฯ เพื่อสนองตอบตอ
เปาหมายสูงสุดขององคกร คือ วิสัยทัศนและพันธกิจของคณะ และกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจของตนเองเปน
แนวทางการดําเนินงานขององคกรสูภาคปฏิบัติ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 
วิสัยทัศน 
 “สรางผลงานทางดานการบริหาร จัดการ และสนับสนุนงานทางดานวิชาการที่มีคุณภาพอยางตอเนื่อง” 
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พันธกิจ 
 1. สงเสริมและพัฒนาระบบงาน บุคลากร และองคกรใหมีคุณภาพ 
 2. นําเทคโนโลยทีี่เหมาะสมมาประยุกตใชในการพัฒนางานขององคกร 
นโยบายสํานักงานเลขานุการ 

1. เรงปรับบทบาทการดําเนนิงานของทุกกลุมงานใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธของ
คณะฯ 

2. เนนการนาํระบบการประกนัคุณภาพมาใชกํากับการดําเนินงานภายในทุกกลุมงานของ
สํานักงานเลขานุการ 

3. สงเสริมพัฒนาบุคลากรใหมขีีดความสามารถและศักยภาพสูงสุด 
4. สนับสนุนและสงเสริมความรวมมือและการมีสวนรวมในทุกกิจกรรมของคณะฯ 

 
แนวคิดในการพัฒนาองคกรไปสูระบบประกันคุณภาพ 

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

 การดําเนนิกิจกรรม 5 ส. สํานักงานเลขานกุารคณะวิศวกรรมศาสตร
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โครงสรางสวนราชการและการบริหาร 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานเลขานุการ 

กลุมงานสนับสนุนการวจิัย
และบริการวิชาการ 

กลุมงานแผนงานและพัฒนา
คุณภาพ 

กลุมงานการเงนิและพัสด ุกลุมงานสนับสนุนวิชาการ
และกิจการนักศึกษา 

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

 
 
                             -  แผนงานและงบประมาณ                                      - วิจัยและนวัตกรรม 
               - สารสนเทศและติดตามประเมินผล                         - บริการวิชาการเชิงวิศวกรรม 
         - การประกันคุณภาพ                                                 - ชุมชนสัมพันธและถายทอดเทคโนโลยี 
         - การพัฒนาระบบคุณภาพ                                        - ธุรการและการประสานงาน 

 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
คณบดี 

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
รองคณบดีฝายบริหาร 
รองคณบดีฝายวิชาการ 

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ 

รองคณบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ 
ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม 
ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

ผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ 
ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ 

ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 
ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาระบบคุณภาพ 

สํานักงานเลขานุการ 
เลขานุการคณะฯ 

หัวหนากลุมงานสนับสนุนการ
วิจัยและบริการวิชาการ 

หัวหนากลุมงานแผนงาน 
 และพัฒนาคุณภาพ 

หัวหนากลุมงานการเงิน  
และพัสดุ 

หัวหนากลุมงาน 
บริหารทั่วไป 

หัวหนากลุมงานสนับสนุน
วิชาการและกิจการนักศึกษา 
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รายนามผูบรหิาร 
สํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร 

 
1. นางจันทรวด ี ล่ิมสกุล หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
2. นางพวงนอย ศิขรินมาศ หัวหนากลุมงานการเงินและพัสด ุ
3. นางกานตพิชชา ฤทธิพฤกษ รักษาการหวัหนากลุมงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา 
4. นางกิติยาภรณ สินศุภเศวต รักษาการหวัหนากลุมงานสนับสนุนการวจิัยและบริการวิชาการ 
5.    นางสาวขวัญฤดี      คลายแกว           รักษาการหัวหนากลุมงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ 
 
  หมายเหตุ    ตําแหนงเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร  ขณะนี้ตําแหนงดังกลาวยังวางอยู  ยังไมมีการบรรจุผูดํารงตําแหนง 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
  การดําเนนิการประกันคณุภาพ ประจําปการศึกษา 2552  ของสํานักงานเลขานุการคณะฯ เปนการ
ดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานและระบบกลไกที่ไดกําหนด  ซ่ึงมีรายละเอียด ดงันี้ 
 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนดาํเนินการ 
   การดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะฯ   เปนไปตามแผนปฏิบัติการที่ไดกําหนดไวเปน
ประจําทุกป    ซ่ึงการกําหนดกิจกรรมของหนวยงานตางๆ ในแผนปฏิบัติการประจําป   ไดกําหนดทิศ
ทางการดําเนินงานใหเปนไปตามวิสัยทัศน  พันธกิจ  และสอดคลองกับแนวนโยบายของสํานักงาน
เลขานุการคณะฯ     รวมถึงการกําหนดตัวช้ีวัดในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามกิจกรรมที่
สําคัญของหนวยงานตางๆ ของสํานักงานเลขานุการคณะฯ 
 
องคประกอบท่ี 2   การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
 มีการดําเนินการตามภาระงานเดิมที่ไดดําเนินการมาแลวอยางตอเนื่อง โดยการสนับสนุน
ภารกิจดานการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตในการประสานงาน การปรับปรุงและการจัดทําหลักสูตร
ใหมในแตละระดับการศึกษา   มีการดําเนินการตามภารกิจใหม  รวมถึงภารกิจที่ไมสามารถคาดการณไว
ลวงหนา มีการจัดเตรียมความพรอมสําหรับการดําเนินงาน  การจัดหาปจจัยเกื้อหนุนทุกปจจัยที่มีสวน
สนับสนุนตามมาตรฐาน  มีการนําผลการประเมินมาทบทวนผลการดําเนินงานตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
ตามความเหมาะสม   ซ่ึงจะมีการทบทวนแผนการจัดหาทรัพยากร เพื่อจัดหาปจจัยเกื้อหนุนใหทัน
สถานการณ  โดยเนนเปนพิเศษในดานอุปกรณ/ส่ือสนับสนุนการเรียนการสอนประจําหองเรียน อาทิ เครื่อง
คอมพิวเตอร มัลติมีเดียประจําหองเรียน  รวมทั้งอุปกรณการจัดทําเอกสารประกอบการสอน/หนังสือ รวมถึง
การนําระบบเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน เชน  ระบบสารสนเทศนักศึกษา  ระบบประเมินการสอน
เฉพาะรายวิชาสอนเสริม  ระบบการจําหนายตําราเรียน  ขอมูลดานการเรียนการสอน ฯลฯ 
 นอกจากนี้  ยังไดปรับปรุงดานอาคารสถานที่  โดยปรับปรุงหองเรียนรองรับการเรียนการสอน
นักศึกษาที่เพิ่มขึ้น จัดหาหองเรียนเพิ่ม  รวมทั้งการจัดสภาพแวดลอมสรางบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนดวย
ตนเอง  ควบคูกับการจัดระบบการอนุรักษพลังงานเพื่อปลูกจิตสํานึกใหกับนักศึกษาและบุคลากรไปดวย    

 
องคประกอบท่ี 3   กิจกรรมการพัฒนานิสตินักศึกษา 

 สํานักงานเลขานุการคณะฯ   เปนหนวยงานกลางที่สนับสนุนภารกิจการดําเนินงานดานการ
เรียนการสอน และภาระงานอื่นๆ ของคณะฯ  ในสวนของกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาไดมีหนวยงานเฉพาะ
คือ กิจการนักศึกษาที่ดูแลภารกิจดานการพัฒนานักศึกษาตามแนวทางและแผนการดําเนินงานของคณะฯ/
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มหาวิทยาลัย ในรูปแบบตางๆ เปนประจําในแตละภาคการศึกษา  ในรอบปที่ผานมาไดจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษาทั้งกิจกรรมเชิงวิชาการ  กิจกรรมดานจริยธรรม คุณธรรม  กิจกรรมดานการเสริมสราง
ศักยภาพเพื่อเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาหลังจากสําเร็จการศึกษาใหสามารถแขงขันไดใน
ตลาดแรงงาน และกิจกรรมดานอื่นๆ      

 
องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 
 มีการสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรจัดทําผลงานทางวิชาการและงานวิจยัสถาบัน โดยสราง
แรงจูงใจหลายรูปแบบ  เชน  มีโครงการพัฒนางาน ที่มีแนวปฏิบัติและเงินรางวัลตอบแทนสําหรับผลงานใน
ระดับตางๆ     การจัดตั้ง CoP ชุมชน “ชํานาญการและเชี่ยวชาญของคณะวิศวกรรมศาสตร  มีหนาที่ในการ
กําหนดแนวทาง  วิธีการดําเนินงาน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของคณะวศิวกรรมศาสตร มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู การถายทอดประสบการณรวมกนั ในอันที่จะผลักดันใหบุคลากรของคณะฯ สามารถ
ผลิตผลงานวิชาการเพื่อยืน่ขอตําแหนงชํานาญการและเชี่ยวชาญตอไป  ไดมีการจัดกิจกรรมตางๆ เชน มีการ
จัดประชุม  ฝกอบรมใหความรู  จัดหาที่ปรึกษา  การสงเสริมใหบุคลากรเขารวมการนําเสนอบทความทาง
วิชาการในที่ประชุมตางๆ    รวมถึงการใชงบประมาณเงนิรายไดคณะฯ  สนับสนุนใหทุนการทําวจิัยสถาบัน 
นอกจากนี้ สํานักงานเลขานกุารคณะฯ โดยกลุมงานสนบัสนุนการวจิยัและบริการวชิาการ เปนหนวยงานที่
สนับสนุนการดําเนินงานดานตางๆ ของภารกิจงานดานการวิจยัของคณะฯ เพื่อใหแตละกิจกรรมสําเร็จลุลวง
ตามวัตถุประสงคของแตละกิจกรรม 

 
องคประกอบท่ี 5    การบริการวิชาการแกสังคม 
 สํานักงานเลขานุการคณะฯ ไดดาํเนินกจิกรรมการใหบริการวิชาการโดยมหีนวยงานที่
รับผิดชอบ คือ กลุมงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ มีหนาที่หลักในการดําเนนิงานดานตางๆ 
ไดแก การสงเสริมการใหบริการวิชาการของบุคลากร เพื่อใหเกดิการใหบริการวิชาการตอชุมชนที่แพรหลาย
และสนองตอความตองการของชุมชนและอุตสาหกรรมในทองถ่ินภาคใต มีแผนงานและเปาหมายในการ
บริการวิชาการที่ชัดเจน โดยการนําแผนกลยุทธของคณะฯ และผลการดําเนินงานที่ผานมามาจัดทํากลยุทธ
และนําไปสูแผนปฏิบัติการของหนวยบริการวิชาการเชงิวิศวกรรม การจัดและดําเนินการโครงการและ
กิจกรรมการฝกอบรม สัมมนา รวมทั้งการใหคําปรึกษาแนะนาํที่สอดคลองกับความตองการและเปน
ประโยชนตอทองถ่ินโดยรวม การประชาสัมพันธเผยแพร แนะนํางานบริการวิชาการ  การสงเสริม
ความสัมพันธและความรวมมือกับองคกรภาครัฐและเอกชน การสรางเครือขาย เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน
และการเกื้อกลูกันในลักษณะตางๆ งานบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตรมีลักษณะที่หลากหลาย 
เชน การใหคําปรึกษาแนะนําทางดานการบริหารจัดการและดานวิศวกรรมศาสตรใหกับหนวยงานราชการ 
ภาคเอกชนตางๆ การจัดการฝกอบรมสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ การใหบริการวเิคราะห ทดสอบ 
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ตรวจสอบ และตรวจซอมทางวิศวกรรมศาสตร รวมถึงการใหบริการเครื่องมือ อุปกรณ และหองปฏิบัติการ
ตางๆ 
 
องคประกอบท่ี 6    การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 มีการสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรรวมกับนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมทั้งในระดับคณะฯ และมหาวิทยาลัย  เพื่อเปนการสงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาไดมีสวน
รวมในกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และรวมรักษาประเพณีวัฒนธรรม  เชน วันลอยกระทง วัน
สงกรานต   การสงเสริมใหบุคลากรแตงกายดวยผาไทย  นอกจากนี้ยังเปนการแสดงออกถึงความมีสวน
รวมกับชุมชนทองถ่ิน เชน  กิจกรรมทอดกฐิน  ทอดผาปาสามัคคี   การถวายเทียนพรรษา  การสงบุคลากร
เขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  ฯลฯ   

 
องคประกอบท่ี 7    การบริหารและการจัดการ 
 สํานักงานเลขานุการคณะไดจัดใหมีพัฒนาการในการปรับปรุงโครงสรางองคกรและระบบ
บริหารงานขึ้นเปนการภายใน เพื่อใหการดําเนินงานมีความคลองตัวและเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัด
กิจกรรมใหมีลักษณะงานที่มีสวนเกี่ยวของและสัมพันธกันใหสังกัดภายในกลุมงานเดียวกันนอกจากนี้ได
พัฒนาระบบ IT ใชในการบริหารสํานักงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น เชน 

 ระบบสงขาวสารและไฟล 
 ศูนยรับขาวสารและประชาสัมพันธ 
 ระบบประเมินความพึงพอใจ 
 ระบบสารสนเทศการฝกงาน 
 ระบบฐานขอมูลดานบริการวิชาการ 
 ระบบแจงซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 ระบบซอมสาธารณูปการ 
ฯลฯ 

 
องคประกอบท่ี 8    การเงินและงบประมาณ 

 สํานักงานเลขานุการคณะฯ ไดมีการจัดระบบดานการเงินและงบประมาณ ใหมีประสิทธิภาพ
และมีความโปรงใส   โดยมีการนําระบบสารสนเทศมาชวยในการดําเนินงาน  เพื่ออํานวยความสะดวกและ
ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน      เชน   ระบบการเดินทางไปราชการทั้งในประเทศและตางประเทศ    ระบบ
การโอนเงินผานระบบ SCB  business   net   ระบบบริหารจัดการลูกหนี้เงินทดรองราชการ  โปรแกรม
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เบิกจายวัสดุ    ในดานการจัดสรรงบประมาณที่การกําหนดวิธีการ/แนวทางการจัดสรรที่มีความถูกตองและ
ยุติธรรม 

 
องคประกอบท่ี 9    ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 สํานักงานเลขานุการคณะฯ ไดมีการดําเนนิการประกนัคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยมอบหมายให
แตละกลุมงานจัดกลุมกจิกรรมคุณภาพและจัดทําระเบยีบวิธีปฏิบัติการทํางาน มกีารพัฒนากระบวนการ
ทํางานที่ใชคอมพิวเตอรมาชวยงานเพิ่มมากขึ้น  โดยทกุหนวยงานภายในสํานกังานเลขานุการคณะฯ ไดมี
การกําหนดแผนการดําเนินงานตามดัชนีช้ีวัดหลัก (KPIs)  และไดมกีารประเมินทุกสิน้ปการศึกษา  มีการนํา
ผลการประเมินในรอบปที่ผานมาเปนขอมลูในการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานใหดียิ่งขึ้น 

 
องคประกอบท่ี 10  ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสงัคมและชุมชนภาคใต  
 สํานักงานเลขานุการคณะฯ ไดมีความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
ในพื้นทีภ่าคใต ในลักษณะการบริการวชิาการตางๆ  เชน การฝกอบรม ใหคําปรึกษาแนะนํากับ
ผูประกอบการ และหนวยงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการ และไมเปนทางการควบคูกันไป 
 นอกจากนั้นยงัเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในเรื่องตาง ๆ เชน การรับขาวสารบริการ
วิชาการตางๆ ของคณะฯ ผานหลายชองทาง เชน สารบริการวิชาการ Website ของกลุมงานสนับสนุนการ
วิจัยและบริการวิชาการ ตลอดจนผานทางสถานีวิทยุตาง ๆ รวมถึงเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการให
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับรางกลยุทธของงานฝกอบรมของคณะวิศวกรรมศาสตรผานโครงการพัฒนางาน เร่ือง
การวิเคราะหความเสี่ยงในการจัดอบรม สัมมนา ของคณะวิศวกรรมศาสตร และมีสวนรวมในการกําหนด
หลักสูตรการอบรมตาง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร โดยผานการทํา Training Need  ดวยเชนกนั 

 
องคประกอบท่ี 11 วิเทศสัมพันธ  
 สํานักงานเลขานุการคณะฯ ไดมีหนวยวิเทศสัมพันธเปนหนวยงานที่ดําเนินงานดานวิเทศ
สัมพนัธตามแนวนโยบายความรวมมือที่คณะวิศวกรรมศาสตรกําหนด   เชน การติดตอประสานงานความ
รวมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศกึษา การจัดการฝกงานตางประเทศ  การดูแลนักศึกษา
และผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ  รวมถึงการสนับสนุนการดําเนนิงานในการเปนเจาภาพรวมในการจดั
ประชุมวิชาการนานาชาต ิ   ภาระงานดานวิเทศสัมพันธเปนผลงานที่สะทอนใหเหน็ถึงนโยบาย แนวทางการ
ดําเนินงาน และความพยายามในการสงเสริมทางดานวิชาการสูระดับสากล  



ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินรายองคประกอบ (SAR-6)
สํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร

ลําดับที่ ชื่อองคประกอบ นํ้าหนัก คะแนนที่ได ผลการประเมิน
1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (3) 20 4.00 ดี
2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต (24) 50
3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา (4) 20
4 การวิจัย (12) 50
5 การบริการวิชาการแกสังคม (8) 20
6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (3) 10
7 การบริหารและการจัดการ (13) 20 5.00 ดีมาก
8 การเงินและงบประมาณ (6) 20
9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (4) 20 5.00 ดีมาก

คาเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 9 องคประกอบ 230
10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต* (2) 10
11 วิเทศสัมพันธ* (1) 10

คาเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 11 องคประกอบ 250
ผลการประเมินของหนวยงาน 4.67 ดีมาก
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ตารางแสดงผลการดําเนินงาน และผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้ (SAR-7) ปการศึกษา 2552/ปงบประมาณ 2552 ของสํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร

ตั้ง 2550 หาร 2550 ป 2550 ตั้ง 2551 หาร 2551 ป 2551 ตั้ง 2552 หาร 2552 ป 2552
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ม 

5 ค
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1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (3) 20 4.00
    1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 

(รอยละ)

20 46.15 37 46 80.43 51 59 86.44 80 2 1 1 4 4.00

7. การบริหารและการจัดการ  (14) 20 5.00
    7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (ระดับ) 5 3 4 4 3 3 1 1 5 1.25

    7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารง

รักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (ระดับ)

5 - 6 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 - 3 3 3 3 1 0 5 1.25

    7.14 จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ภายในมหาวิทยาลัย) 

(ครั้ง)

4 4

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  (5) 20 5.00
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการการศึกษา (ระดับ)

6.67 7 4 3 1 0 5 1.668

9.2 มีระบบและกลไกใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแก

นักศึกษา (ระดับ)

6.67 7 4 3 1 0 5 1.668

    9.4 มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตองและทันเวลา

 (ระดับ)

6.66 3 5 5 4 3 1 1 5 1.665

อธิบายสัญลักษณ

* หมายถึง องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัย

** หมายถึง ตัวบงชี้ที่สอดคลองกันระหวาง สกอ. และสมศ.

*** หมายถึง ตัวบงชี้ที่กําหนดโดย สกอ.

**** หมายถึง ตัวบงชี้ของ สมศ.

คะ
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นถ
วง
น้ํา
หน

ัก

องคประกอบและตัวบงชี้

ผลการประเมินตนเอง

คา
น้ํา
หน

ัก

เป
าห
มา
ย 2

55
2

ผลการดําเนินงาน
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ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2552 (SAR-8) 
 

องคประกอบท่ี 1   ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถปุระสงค และแผนดาํเนินการ   

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
 การดําเนนิงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร ไดมีการกําหนดกิจกรรม
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป  ซ่ึงทุกหนวยงานภายในสํานกังานเลขานุการคณะฯ จะตอง
กําหนดแผนปฏิบัติงานประจําป เพื่อใชเปนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานรวมถึงการติดตาม
และประเมนิผล  ทั้งนี้แผนปฏิบัติการประจาํปไดกําหนดใหสอดคลองหรือมุงเนนไปยงัวิสัยทัศน และ
พันธกิจของสาํนักงานเลขานุการคณะฯ 

เอกสารอางอิง : 

          สนล. 1-1 แผนปฏิบัติการประจําป 2552  คณะวิศวกรรมศาสตร 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 

1. จุดออน 
     1.1)  บางหนวยงานไมมกีารประเมินแผนปฏิบัติการ   หลังจากการดาํเนินงานสิ้นสดุลง ทําให 

       ไมมีฐานขอมูลที่จะใชในการปรับปรุง/พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 
      1.2)  บางหนวยงานไมมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางาน 

2. จุดแข็ง 

 2.1)  มีแผนปฏิบัติการเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

3. โอกาส 

         -   

4. อุปสรรค 
   4.1) นโยบายทางการเมือง  
   4.2) การไดรับงบประมาณที่ไมเพียงพอตอการสนับสนุนกิจกรรมการดําเนินงานตางๆ  
5. กลยุทธ / แผนพัฒนา 
    5.1)  มีการทบทวนแผนปฏิบัติการระหวางป 
    5.2)  กําหนดกลยุทธ  วิธีการ หรือมาตรการ เพื่อใหการปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย 
            ที่กําหนด 
    5.3) ใหมกีารติดตามผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ  
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องคประกอบท่ี 2    การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑติ   

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
 สํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร โดยกลุมงานสนับสนนุวิชาการและกิจการ
นักศึกษา ไดสนับสนุนภารกิจดานการเรียนการสอนและคุณภาพบณัฑิต ในการประสานงาน การ
ปรับปรุงและการจัดทําหลักสูตรใหม ในแตละระดับการศึกษา โดยมหีลักสูตรใหมระดับปริญญาเอก 
ในสาขาวิชาวศิวกรรมสิ่งแวดลอม  และวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 

เอกสารอางอิง : 

 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 

1. จุดออน 
     1.1) การประชาสัมพันธหลักสูตร/แนะนําหลักสูตร ยงัไมเขาถึงกลุมเปาหมายทกุภาคสวน    
     1.2)  การสํารวจขอมูลความพึงพอใจของผูประกอบการที่มีตอบัณฑติไมไดดําเนินการอยางจริงจงั 
             และกาํหนดรอบชัดเจน 
      1.3) ระบบฐานขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจ  ยังไมสมบูรณและไมครอบคลุมทุกดาน 

2. จุดแข็ง 
    2.1) นักศกึษาสามารถเขารับบริการไดสะดวก หลากหลายชองทาง มีการใหบริการถาม 
            ตอบผานเว็บคณะฯ และที่ www.tutorial.eng.psu.ac.th   และจดัประชุมเพื่อแจงขาวสาร  
            ทําความเขาใจแกนกัศึกษาในเรื่องตาง ๆ  เปนระยะ 
    2.2) ไดรับความรวมมือจากทุกสาขาวิชาในการชวยประชาสัมพันธขาวสารใหเขาถึงนักศึกษา 
           โดยเฉพาะนกัศึกษาหลักสูตรพิเศษซึ่งไมใชนกัศึกษาเต็มเวลา 
    2.3) มีโครงการติว (พี่ชวยนอง) แกนักศกึษาเรียนออนกลุมเปาหมายในทุกภาคการศึกษา 
    2.4) มีโครงการวิศวกรรมศาสตรพบผูปกครองนักศึกษาใหม เพื่อแนะนําคณะฯ ระบบการเรียน 
            การสอน ใหผูปกครองไดรับทราบรวมถึงการแจงผลการศึกษาของนักศึกษา 
    2.5)  มีโครงการเตรียมความรูพื้นฐานสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 (กลุมเปาหมาย) กอนเปดภาค 
            การศึกษา 
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2. จุดแข็ง (ตอ) 
   2.6) มีโครงการสานฝนความหวงใยจากผูบริหาร  (ผูบริหารพบนักศกึษาทุกชัน้ป) 
   2.7) คณะฯ ใหทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบณัฑิตศกึษาในทุกสาขาวิชาอยางเพยีงพอ 
          และเปนจุดเดนที่สามารถรองรับนักศึกษาเพิ่มได 
   2.8) มีการประชาสัมพันธกิจกรรมของนกัศึกษาทกุระดับผานทางเวบ็ไซต   

3. โอกาส 
     3.1) ไดรับความรวมมือจากสถาบันการศึกษาตางภูมิภาค ในการเปนเครือขายรับนักศึกษาเขา 
             ศึกษา 
     3.2) ไดรับความรวมมืออยางดีจากสถาบันการศึกษาตางๆ ในการประชาสัมพันธ/แนะนํา 
             หลักสูตร เปนการเปดโอกาสใหนักศึกษาตางสถาบันไดรูจักคณะวิศวกรรมศาสตร  
             มหาวทิยาลัยสงขลานครินทรมากขึ้น  

4. อุปสรรค 
    4.1) ปญหาการรับนักศึกษาที่มีคุณภาพ  เนื่องจากเหตกุารณความไมสงบ 
    4.2) นักศกึษามีโอกาสทางเลือกที่ดีกวา   
5. กลยุทธ / แผนพัฒนา 
    5.1) จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผูประกอบการที่มีตอบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร  
    5.2) ประเมนิหลักสูตรกอนครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร 
    5.3) จัดใหมเีจาหนาที่ระบบคอมพิวเตอรประจํากลุมงานฯ พัฒนาระบบคอมพิวเตอรโดยตรง 
            เพื่อทันตอความตองการใชงาน เพือ่ใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    5.4) ทําการประชาสัมพันธหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยตางๆ เนนภูมภิาคภาคใตเพื่อ    
           รับผูสนใจเขาศกึษาตอในระดับบณัฑิตศึกษา  
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องคประกอบท่ี 3    กิจกรรมการพัฒนานสิิตนักศึกษา   

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
 สํานักงานเลขานุการคณะฯ  โดยกลุมงานสนับสนุนวชิาการและกจิการนักศึกษา ไดสนับสนนุ
ภารกิจดานการพัฒนานักศกึษาตามแนวทาง และแผนการดําเนนิงานของคณะฯ/มหาวิทยาลัย ใน
รูปแบบตาง ๆ เปนประจําในแตละปการศึกษา ไดแก การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เบิกฟาวิศวกรรม
นองใหมสัมพนัธ  การประชุมเชียร วันไหวครู เปดตวัพี่รหัส/นองรหัส Intania Star Contest ระดับ
คณะ/มหาวิทยาลัย (การประกวดดาว/เดือน) กีฬานองใหม กีฬาระหวางภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย 
และการเขารวมแขงขันหรือการกิจกรรมของชุมนุมตาง ๆ และนอกจากนี้ ไดมีการเสริมสรางศักยภาพ
เพื่อเตรียมความพรอมแกนกัศึกษาหลังสําเร็จการศึกษาสามารถแขงขันไดในตลาดแรงงาน ในเรือ่ง
ดังตอไปนี ้
 1. สงเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในหลายแนวทาง ไดแก มีโปรแกรมสําเร็จรูป ILLETS 
ใหบริการประจําหองบันเทิงเชิงวิชาการ (Self Study Zone) ซ่ึงนักศึกษาสามารถฝกทักษะการใช
ภาษาอังกฤษไดดวยตนเอง  การจัดทัศนศกึษา/เยี่ยมชมโรงงาน ณ หนวยงานในตางประเทศ เพื่อให
นักศึกษาไดมปีระสบการณตรงในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ     การอบรมการเขียนประวัติสวนตัว 
เทคนิคการสมัครงาน การสอบสัมภาษณงาน เปนภาษาอังกฤษ การจดั English Clinic  รับปรึกษา
ปญหาตาง ๆ ดานภาษาอังกฤษ  และการจดักิจกรรม English for Fun  ใหนักศกึษาไดฝกทักษะเรียนรู
ภาษาอังกฤษผานเกมส  กิจกรรมบันเทิง ฯลฯ 
 2. การอบรม สัมมนา เชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพแกนักศกึษาในดานตางๆ ไดแก เทคนิคการ
สมัครงานและการเขียน resume  การพัฒนาบุคลิกภาพ  การอบรมภาวะผูนํา  การอบรมจิตใจ 
       3. นักศึกษาตองผานการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาตนเอง ตลอดระยะเวลาที่ศกึษา
จํานวนไมนอยกวา 17 กิจกรรม และมีจํานวนชัว่โมงไมนอยกวา 100 ช่ัวโมง แบงเปนกิจกรรมบังคับ
เลือกไมนอยกวา 7 กิจกรรม / ไมนอยกวา 40 ช่ัวโมง และกิจกรรมเลอืกเขารวมตามความชอบ ความ
สนใจไมนอยกวา 10 กิจกรรม / ไมนอยกวา 60 ช่ัวโมง  โดยคณะวิศวกรรมศาสตรไดใชเครื่องมอืใน
การบันทึกขอมูลการเขารวมกิจกรรมของนกัศึกษา  และไดมีการพัฒนาการบันทึกขอมูลลงโปรแกรม
ฐานขอมูลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
 

เอกสารอางอิง : 
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สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 

1. จุดออน 
     1.1)  ไมมีการสํารวจความตองการเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาตนเองของนักศึกษาอยางจริงจัง   
     1.2)  เวลาในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมเอื้ออํานวยในบางกจิกรรม  เนื่องจากอยูใน 
              ชวงเวลาเดียวกับเวลาเรียนของนกัศึกษา 
     1.3)  การตดิตามและประเมินผลการบริหาร จัดการองคกรนักศึกษา/กิจกรรมนกัศกึษายังไมเปน 

      ระบบ 

2. จุดแข็ง 
    2.1)  คณะฯ ใหการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ในการจัดกจิกรรม/โครงการพัฒนาแก 
             นักศึกษาอยางเหมาะสม 
    2.2)  ในการประสาน/การดําเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ไดรับความรวมมืออยางดีจาก 

      หนวยงานที่เกี่ยวของภายในคณะฯ สงผลใหการดําเนินกิจกรรมพฒันานักศกึษาดําเนินไป 
      ดวยดี  และมีจํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรมมากขึน้ 

    2.3)  ไดมีการจัดทําและปรับปรุงฐานขอมูลศิษยเกาคณะฯ เพื่อสรางความสัมพันธระหวางศิษยเกา 
             และนกัศึกษาปจจุบนัอยางตอเนื่อง 
    2.4)  การสรางความตระหนักแกนกัศึกษาในการแตงกายถูกตองตามระเบียบของคณะ/ 
             มหาวทิยาลัย    
     2.5)  มีองคกรกิจกรรมใหนักศึกษาสามารถเลือกเขารวมกิจกรรมที่หลากหลายเพิ่มขึ้น ไดแก  
             ชุมนุมดนตรี ไทย  ชุมนุมเขียนแบบทางวิศวกรรมยานยนต    และ ชุมนุมมัลติมีเดียร 
             เอ็นจิเนียร่ิง คลับ            

3. โอกาส 
     3.1)  ไดรับงบประมาณสนับสนุนการดาํเนินกจิกรรมจากหนวยงานภายนอก 
              และสมาคมศิษยเกาคณะวิศวกรรมศาสตร เพิ่มขึ้น 

3.2)  ความตองการของตลาดแรงงานในการรับบัณฑิตที่มีศกัยภาพซึ่งใหความสําคัญและเขารวม  
        กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

4. อุปสรรค 
    4.1)   กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบัน   สงผลใหนักศกึษาไมสนใจกิจกรรมเสริม 
              หลักสูตรเพื่อพัฒนาตนเอง 
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5. กลยุทธ / แผนพัฒนา 
     5.1) กําหนดใหมีชวงเวลาในการทํากจิกรรม 1-2 ช่ัวโมง ตอสัปดาห เพื่อเปดโอกาสใหนักศกึษา 
              เขารวมกิจกรรมโดยไมมีผลกระทบตอเวลาเรียน   

5.2) ขอความรวมมอืภาควิชา/ผูสอนงดการเรียนการสอน เพือ่ใหนกัศึกษาไดเขารวมกิจกรรม
พัฒนานักศกึษาในบาง กจิกรรมที่มีความสําคัญ และจําเปน 
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องคประกอบท่ี 4  การวิจัย   

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
      สํานักงานเลขานุการคณะฯ ไดมีการสนับสนุนและสงเสริมบุคลากรใหเกิดแรงกระตุนในการจัด
ประชุม/อบรม/สัมมนา   จัดทาํผลงานทางวิชาการ  โครงการพัฒนางาน   โครงการวิจยัสถาบัน  
โครงการวิจัยส่ิงประดิษฐ   การสรางครุภัณฑและส่ือการสอน เพื่อใหเปนไปตามนโยบายและ
แผนงานดานการวิจัยที่คณะฯ กําหนด  มีการจัดตั้ง CoP ชุมชน “ชํานาญการและเชี่ยวชาญของคณะ
วิศวกรรมศาสตร”  ที่ทําหนาที่ในการกําหนดแนวทาง  วิธีการดําเนนิงาน เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
ใหบุคลากรของคณะฯ มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู การถายทอดประสบการณรวมกนั ในอันที่จะผลักดัน
ใหบุคลากรของคณะฯ สามารถผลิตผลงานวิชาการเพื่อยืน่ขอตําแหนงชํานาญการและเชี่ยวชาญตอไป  
เอกสารอางอิง : 
    สนล. 1-2  คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ที่  023/2552  เร่ือง  แตงตั้งคณะทํางาน CoP ชุมชน “ชํานาญ
การและเชีย่วชาญของคณะวศิวกรรมศาสตร” 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 

1. จุดออน 
    1.1) มีบุคลากรบางสวนขาดความสนใจ หรือความกระตือรือรนในการทําวิจัยสถาบนั 
    1.2) บุคลากรขาดความรูความเขาใจในการทําวิจัยสถาบัน เนื่องจากขาดที่ปรึกษาในการแนะนํา 
           การทําวิจัย  
    1.3) บุคลากรยังมีภาระงานประจําเปนจาํนวนมาก จึงไมสามารถทํางานดานวิจยัในเชิงรุกได  

2. จุดแข็ง 
     2.1)  คณะฯ  สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาองคความรูดานวิชาการใหแกบุคลากร 
     2.2)  มีการสงเสริมในการเผยแพรผลงานวิจยั ทําใหเกดิการแลกเปลีย่นความรูและความคิดเหน็ 
             ในกลุมผูทําวิจัย 
     2.3)  มีการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานในการจดัทําโครงการวิจัยสถาบัน  
             โครงการวิจยัส่ิงประดิษฐ  การสรางครุภัณฑ และสื่อการสอน 
    2.4)  คณะฯ มีการสนับสนุนและจัดสรรทุนวิจยัอยางตอเนื่อง 
    2.5)  มีระบบแรงจูงใจ เพือ่กระตุนใหบคุลากรคณะฯ มีผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น เชน เงิน 

     รางวัลตีพิมพผลงานทางวชิาการ  มีระบบสงเสริมและผลักดันใหบุคลากรนําผลงานทาง 
     วิชาการ เพือ่ขอตําแหนงทางวิชาการ 
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3. โอกาส 
   3.1) คณะฯ มีนโยบายและแนวคิดทีจ่ะสงเสริมใหบุคลากรเนนการทําผลงานวิจัยสถาบัน เพื่อขอ 
            ตําแหนงชํานาญการและเชี่ยวชาญ รวมถึงรับฟงความคิดเหน็และความตองการของ 
        บุคลากร โดยเปดโอกาสใหกับบุคลากรทุกระดับ 

4. อุปสรรค 

     -  
5. กลยุทธ / แผนพัฒนา 
    5.1) สรางบรรยากาศการวจิัย เชน จัดบรรยายพิเศษ จัดการประชุมแนะนําแหลงทุนวิจัย และวิธี 
           เขียนโครงการวิจัยเพือ่ขอรับทุน เปนตน 
    5.2) สงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสเผยแพรผลงานวิจัยอยางตอเนื่องโดยการสนับสนุนคาใชจายใน 
             การเดนิทางไปเขารวมประชุมสัมมนา ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
    5.3) จัดประชุมวิชาการเพือ่เผยแพรผลงานวิจยัของคณะสูสาธารณชน 
    5.4) จัดกจิกรรมเพื่อสรางแรงกระตุนหรือแรงจูงใจ เชน กิจกรรม Q-Talk  การประชุมสมาชิก CoP 
            การศึกษาดูงาน เปนตน  
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องคประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแกสงัคม 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
          สํานักงานเลขานุการคณะฯ โดยกลุมงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการมีแผนงานและ
เปาหมายในการบริการวิชาการที่ชัดเจน  โดยไดนําแผนกลยุทธของคณะฯ และผลการดําเนินงานที่
ผานมา  มาจัดทํากลยุทธและนําไปสูแผนปฏิบัติการของหนวยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม  ซ่ึง
แผนการดําเนินงานของโครงการบริการวิชาการตางๆ จะอยูในแผนงานโครงการเองแลว 
   หนวยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม  มีการดําเนินงานตามแผนที่วางไว  ประกอบดวย 
 1.  แผนการประชาสัมพันธ  โดยการเผยแพร แนะนําศักยภาพและงานบริการวิชาการให
หนวยงานอื่นทราบ ผานชองทางการประชาสัมพันธตางๆ การจัดประชุมรวมกับหนวยงาน องคกร 
ผูประกอบการในพื้นที่   นอกจากนี้ผูบริหารฝายฯ จะมีการเขาพบผูบริหารหนวยงานตางๆ ที่เปน
แหลงทุนเพื่อหารือสรางความรวมมือกัน  รวมทั้งการเขาเยี่ยมโรงงานตางๆ  และการจัดทําเอกสาร
แนะนํางานบริการวิชาการของคณะฯ   การเขารวมพูดคุยเสวนากับรายการวิทยุตางๆ   การจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธผ านชองทางต างๆ  เชน  การขึ้นป ายประชาสัมพันธ งานบริการวิชาการ  
หนามหาวิทยาลัยและตามชุมชนตางๆ   สารบริการวิชาการ  Website  รวมทั้งการแจกแผนพับ
ประชาสัมพันธฝายบริการวิชาการตามโอกาสตางๆ เปนตน   
 2.  การปรับปรุงระบบการทํางานในงานบริการวิชาการและพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางาน
ของบุคลากร    โดยการจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลงานดานบริการวิชาการ
ตางๆ   จัดทําขั้นตอนแนวปฏิบัติและเทคนิคในงานบริการวิชาการในรูป E-manual  จัดใหมีการ
ประเมินความพึงพอใจและทัศนคติของบุคลากร    มีการพัฒนาแนวคิดในการทํางานและการ
ดํารงชีวิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานบริการวิชาการ ไดมีโอกาสไปศึกษาดูงาน
ในหนวยงานตางๆ เชน บริษัทเอกชน มหาวิทยาลัยขอนแกนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อ
เสริมประสบการณ สรางเครือขาย และแลกเปลี่ยนเรียนรูระบบการทํางานรวมกัน  จัดใหมีการ
ถายทอดความรูในองคกร ซ่ึงนอกจากจะเผยแพรแบงปนความรูสูกันในลักษณะองคกรแหงการเรียนรู
แลว  ยังไดเปนการฝกทักษะการพูดและการนําเสนอของบุคลากร  เพื่อเตรียมพรอมในการทํางานและ
การใชชีวิตในสังคมตอไป  รวมถึงมีการปรับปรุงการทํางานโดยใช กิจกรรมคุณภาพ 5 ส.+ และ
กิจกรรมการมีสวนรวมตางๆ เขามาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางาน 
         3.  ในสวนของการจัดอบรมและดําเนินการโครงการตางๆ ที่บริหารโดยกลุมงานสนับสนุนการ
วิจัยและบริการวิชาการ  ไดดําเนินการไปตามแผนโครงการที่วางไว  โดยมีโครงการเดนๆ ของกลุม
งานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ  ประกอบดวย  
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-  โครงการที่ปรึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (iTAP) ของ สวทช. 
-  โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม  ของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11 
-  โครงการเพาะตนกลาอุตสาหกรรม ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม  

                    -  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
 นอกจากนี้ยังมกีารอบรมผานโครงการตางๆ   เชน  Training  Fund   Inhouse Training และ 
Public Training  อีกเปนจํานวนมาก   โดยทุกโครงการไดมีการประเมนิผลความตองการและความ 
พึงพอใจของลกูคา  และแจงใหผูเกีย่วของทราบเพื่อนํามาปรับปรุงการปฏิบัติงานในครั้งตอไป 

เอกสารอางอิง : 

 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 

1. จุดออน 

     1.1)  มีบุคลากรบางคน  ยังขาดประสบการณและความชํานาญในการทํางานบางประเภท 
1.2)   บุคลากรดานบริการวิชาการมีจํานวนนอยลง เนื่องจากมีการปรับโครงสราง ทําให  

                ความสามารถในการรับงานและการดําเนินการดานบริการวิชาการไดนอยลง 

2. จุดแข็ง 
2.1)  คุณภาพของการใหบริการเปนที่ยอมรับของหนวยงาน/ผูรับบริการ จึงไดรับความ  

              ไววางใจจากผูวางจางใหดําเนินโครงการในลักษณะตอเนื่องหลายโครงการ 
2.2)   มีการนําระบบ IT มาใชในการบริหารจัดการ ทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น เชน  

 ระบบ KPIs ระบบฐานขอมูลลูกคา/คูมือบริการวิชาการ online เปนตน  
     2.3)  มีความรวมมือกับสถาบันทางการศึกษา ทั้งในภูมิภาคและสวนกลางในการใหบริการวิชาการ 

2.4)  บุคลากรดานบริการวิชาการมีจิตบริการกับลูกคา และมีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่  
             รวมถึงอุทิศตนใหกบังานอยางเต็มที่ 

3. โอกาส 
      3.1)  นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนใหมีการพัฒนาภาคการผลิตในอุตสาหกรรม SMEs และ 
               ผูประกอบการที่ชัดเจน  ทําใหสามารถดําเนินการโครงการตางๆ ไดตอเนื่อง                     
      3.2) เปนหนวยงานในมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงของภาคใต  จึงไดรับการยอมรับและไววางใจ 
              จากผูรับบริการ 
      3.3) ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ทําใหมีการจัดงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจผานโครงการ  

ตางๆ ทําใหมีโอกาสเลือกการดําเนินการบริการวิชาการตามศักยภาพและความพรอม 
               ของทีมงานได 
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4. อุปสรรค 
4.1)  มีสถาบันการศึกษาตาง ๆ รวมทั้งหนวยงานภาคเอกชนหลายแหง ที่ใหความสนใจใน   

             การทําบริการวิชาการมากขึ้น ทําใหเกิดการแขงขันสูง 
     4.2)  สถานการณความไมสงบในจังหวดัชายแดนภาคใต ทําใหการใหบริการวิชาการ 
            ในพื้นที่ดังกลาวไมสามารถทําไดอยางสะดวกและปลอดภยั และทําใหเกิดความรวมมือใน 
            เชิงวิชาการและวิชาชีพไดยาก 

5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 
     5.1)  จากการวิเคราะหความเสี่ยงเบื้องตนดานบริการวชิาการ  พบวาการดําเนนิงานดานบริการ 
              วิชาการมีบางรายการมีความเสี่ยงที่ตองมีการจัดวางกลยุทธและแผนพัฒนา  เพื่อการปองกนั 
              และปรับปรุง  โดยการสรางเครือขายกับหนวยงานภายในและภายนอก เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
              ในการรับงานบริการวิชาการมากขึ้น 
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องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
 สํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร  ไดสนับสนุนภารกิจดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ตามแนวทางและแผนการดําเนนิงานของคณะฯ ในรูปแบบตาง ๆ เชน 
 1. สงเสริมและสนับสนุนใหนักศกึษาและบุคลากรเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งในระดับคณะฯ และมหาวิทยาลัย เชน วันลอยกระทง วันไหวครู การ
ประกวดพานดอกไม การแสดงดนตรีไทย การทอดกฐนิ ทอดผาปา    การตักบาตรวนั ดร.สตางค 
 มงคลสุข  วนัสงกรานต รวมถึงกิจกรรมคายพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  คายพัฒนาทักษะชวีิต  เปน
ตน 
 2. การใหนักศกึษา บุคลากร ไดคํานึงถึงวฒันธรรมประเพณีไทย เชน การแตงกายทีถู่กตอง
และเหมาะสม กิริยามารยาทแบบไทย การมีสัมมาคารวะ มีน้ําใจเอื้อเฟอเผ่ือแผซ่ึงกันและกัน การรูจัก
กาลเทศะ ตลอดจนการสรางระเบียบวินยั ตรงตอเวลา การกลาวคาํขอโทษ/ขอบคุณ  เปนตน 
 นอกจากนี้ คณะฯ ขอความรวมมือใหบุคลากรแตงกายชุดผาไทยสัปดาหละ 1 วัน และใหผูสอน
ไดสอดแทรกจริยธรรม คุณธรรมใหนักศกึษาเปนคนด ี

เอกสารอางอิง : 

 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 

1. จุดออน 
1.1) ดวยภาระงานของบุคลากรและนักศึกษาใชเวลาสวนใหญกับการเรียนและภาวะที่เกิดจาก 
           การเรียน จึงไมมีเวลาในการทํากจิกรรมนอกหลักสูตร  โดยเฉพาะกิจกรรมทางดานทําน ุ
           บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งไมใชภารกิจหลัก 
1.2)  ขาดความชัดเจนในการประสาน/จัดทํากจิกรรมดานศิลปวัฒนธรรมระหวางหนวยงานที่   
           เกี่ยวของ  รวมถึงไมมีแผนการดําเนินงานในภาพรวม   

2. จุดแข็ง 
     2.1) คณะฯ สนับสนุนงบประมาณและกิจกรรมทางดานศิลปะและวัฒนธรรมอยางทั่วถึง 
     2.2) มีสโมสรนักศึกษา ชุมนุมตาง ๆ ในระดับคณะฯ ที่ทํากิจกรรมทางดานศิลปะและ 
             วัฒนธรรม และมีนักศึกษาและบคุลากรที่มีความสามารถเฉพาะตัว สนใจในกิจกรรมดาน      
              นี้มากขึ้น  เชน  การเลนดนตรีไทย   วงโยธวาทติเพลงไทย 
 

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ สํานักงานเลขานุการ ปการศึกษา 2552/ปงบประมาณ 2552 

8/6-2 

3. โอกาส 
3.1)  ความแตกตางทางดานศาสนาและวัฒนธรรมในสังคม ทําใหเกิดการเรียนรูและทําความ

เขาใจวฒันธรรมซึ่งกันและกันของผูคนในสังคม กอใหเกิดการมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมที่หลากหลายและการอยูรวมกัน 

     3.2) ความรวมมือกับตางหนวยงาน ตางสถาบัน เปนโอกาสในการสงเสริมสนับสนุนและ 
            เอื้ออํานวยความสะดวกในการทํางานดานศิลปวฒันธรรมขององคกร เชน  
            การแสดงศิลปะและวฒันธรรมไทย และแลกเปลีย่นกับนานาชาติในโอกาสตาง ๆ  

4. อุปสรรค 
    4.1)  แหลงบันเทิงและสื่อตาง ๆ ทําใหนกัศึกษาเปลี่ยนแปลงคานิยมและรับวัฒนธรรมตะวันตก 
            มากขึ้น  

5. กลยุทธ / แผนพัฒนา 
    5.1) จัดสรรงบประมาณรองรับการจัด/เขารวมกจิกรรมทางดานศิลปะและวฒันธรรมอยาง 
             เพียงพอ 
    5.2) สงเสริมกิจกรรม และการมสีวนรวมของบุคลากร นักศกึษา โดยสรางเครือขายนักศกึษา 
             และบคุลากรที่รับผิดชอบงานดานวัฒนธรรมทีเ่ขมแข็ง และเปนระบบ 
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องคประกอบท่ี 7    การบริหารและการจัดการ   

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
 สํานักงานเลขานุการคณะฯ ไดมีการบริหารและจัดการระบบการดําเนินงานในแตละ
หนวยงานที่อยูภายใตการกํากับของสํานักงานเลขานุการคณะฯ  โดยมีหวัหนากลุมงานเปน
ผูบังคับบัญชาเบื้องตน   มแีผนปฏิบัติงานของแตละหนวยงานเปนตนแบบของการปฏิบัติงาน มกีาร
ติดตาม ควบคมุ ดูแล กํากับการดําเนนิงานภายใตการดแูลบังคับบัญชาของหัวหนากลุมงาน มีการนํา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการปฏิบัติ  เพื่อลดขั้นตอนการทํางาน  รวมทั้งเปนการ
ประหยดัการใชทรัพยากร   ทั้งนี้ไดมีการพยายามพัฒนา หาวิธีการ รูปแบบตางๆ ที่จะชวยอํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร  รวมถึงการสรางความพึงพอใจใหกับผูมาใชบริการ 

เอกสารอางอิง : 

- 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 

1. จุดออน 

     1.1)  บางหนวยงานยังขาดระบบการติดตามและประเมินผลที่ดี  

     1.2)  บุคลากรยังขาดความรู ความชํานาญในงานที่ปฏิบัติ 

2. จุดแข็ง 

     2.1)  มีการประชุมกลุมงาน/ฝาย เปนประจําทุกเดือน  

     2.2)  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการปฏิบตัิงาน 

     2.3)  การเปดโอกาสใหทุกคนไดมีสวนรวมในการดาํเนินงาน 

   2.4)  มกีารสงเสริมและสนับสนุนใหบคุลากรเขารับการฝกอบรม 

3. โอกาส 
   3.1)  มีการจดัฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ที่สามารถนําความรูมาพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ 
           ของบุคลากร 

   3.2)  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  

4. อุปสรรค 
    4.1)  บางกิจกรรมมีระยะเวลาในการดําเนินงานเรงดวน ทําใหประสิทธิภาพของชิ้นงานไมด ี

       เทาที่ควร 
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5. กลยุทธ / แผนพัฒนา 

     5.1)  มีการจัดทําแผนปฏบิัติการประจําป 
     5.2)  จัดใหมีโครงการอบรมใหความรูดานตางๆ   
   5.3)   นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการปฏบิัติงาน  
     5.4)  จัดใหมีโครงการพัฒนางาน 
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องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ  

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
          สํานักงานเลขานุการคณะฯ เปนหนวยงานกลางที่มีภารกิจสนับสนุนและดูแลการดําเนินงานใน
ภาพรวมองคกร ที่จะสนับสนุนภาระงานของทุกกิจกรรม ระบบการเงินและงบประมาณเปนสวน
สําคัญที่เปนตัวขับเคลื่อนการดําเนินงานตามกิจกรรมตางๆ สํานักงานเลขานุการคณะฯ ไดมีการ
พัฒนาระบบงานทางดานการเงินและงบประมาณมาโดยตลอด เพื่อใหการดําเนินงานมีความสะดวก 
รวมเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ โดยมีการนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเขาชวยในการดําเนินงาน 

เอกสารอางอิง : 
     สนล.1-3 ระบบอนุมัติเดนิทางไปราชการ  ระบบใบยมืทั่วไป ระบบขอมูลเงินโอน 
     http://atlantis.eng.psu.ac.th/intrasection/showlist.asp 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 

1. จุดออน 
     1.1) จากภาระงานที่มีจํานวนมาก ประกอบกับตองการใหบุคลากรดานการเงินและพัสดุมีความ 
             รอบรูทุกดาน เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและสามารถปฏิบัติหนาที่แทนกนัไดจงึสงผลใหเกิด 
             ความไมเขาใจอยางชัดเจนในกฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ กฎเกณฑ ทีเ่กี่ยวของกับงาน 
             ในหนาที่ 

2. จุดแข็ง 
     2.1)  มีการนําระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการปฏิบัติการ 
     2.2   บุคลากรมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน และการทํางานเปนทีมที่เขมแข็ง โดยมีทัศนคติที่ด ี
             ตอองคกร 
     2.3) ไดสรางระบบการปฏิบัติงานใหเจาหนาที่ไดเรียนรูงานในทกุดานและสามารถปฏิบัติงาน 
              แทนกันได 

2.4) การยอมรับในสถานการณที่เปลี่ยนแปลง ทัง้ในการพัฒนาตนเอง และพฒันางานใหทนัสมัย 
             โดยการนําเทคโนโลยีมาใชในการทํางานหรือการไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

3. โอกาส 
    3.1)  ผูบริหารใหความสําคัญในการสนบัสนุนบุคลากรใหเขารับการฝกอบรม 
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4. อุปสรรค 
    4.1) ในระบบราชการปจจบุันบุคลากรใหมไมมีการบรรจุเปนขาราชการ แตจะมีอัตราพนักงาน 
            มหาวทิยาลัยทดแทน แตเนื่องจากอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยมอัีตราไมเพียงพอ และบุคลากร 
            ใหมตองการความมัน่คง ดังนั้น เมือ่มีการสอบบรรจุที่อ่ืน จึงสงผลใหบุคลากรดังกลาวม ี
            โอกาสที่จะไปทํางานในองคกรอื่นได 

5. กลยุทธ / แผนพัฒนา 
     5.1)   คณะฯ ไดมีนโยบาย/แนวทางสรางขวัญกําลังใจในดานความมัน่คงของวิชาชพี และความ 
              มั่นใจในสถานภาพใหกับบุคลากร 
     5.2)  จัดกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูงาน เพื่อสรางความเขมแข็งและลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
     5.3)  เพื่อสรางความเขมแข็งในการศึกษาเรียนรู ตรวจสอบได  โดยกําหนดใหเจาหนาที่ภายใน 
              กลุมเขียนขอผิดพลาดของตนเองที่เกิดขึ้นในการกํากับของหวัหนากลุมงาน นําเสนอในที ่
              ประชุมกลุมงานเดอืนละ 1 คร้ัง  และจัดการความรูดานวิชาชพีภายในองคกรที่มีความ 
              เหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด เชนการจดัเวทีเสวนาดานกฎหมายระเบยีบการเงิน  
              การคลัง และการพสัดุ เปนตน 
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องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
สํานักงานเลขานุการคณะ ฯ ไดมีการดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยมอบหมาย

ใหแตละกลุมงานจัดกลุมกิจกรรมคุณภาพและจัดทําระเบียบวิธีปฏิบัติการทํางาน มีการพัฒนา
กระบวนการทํางาน  โดยมีกิจกรรมดานพัฒนาระบบคุณภาพเขามาชวยในดานการพัฒนา
ประสิทธิภาพการทํางาน และการพัฒนาองคกร  
 สํานักงานเลขานุการคณะฯ ไดมีการประเมินคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัย ฯ แตงตั้งขึ้น และไดนําผลการประเมินคุณภาพมาพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ โดยมีบุคลากรในหนวยงานไดมีสวนรวม 

เอกสารอางอิง : 
    สนล. 1-4  - เว็บไซด การจัดการความรู  http://www.km.eng.psu.ac.th/ 
                     - เว็บไซดกิจกรรม 5 ส http://vdo.eng.psu.ac.th/web2/5s/ 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 

1. จุดออน 
3.1) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพเปนเรือ่งที่ตองทําความเขาใจและใหความรูแกบคุลากร 

            ใหมากยิ่งขึ้น และตองทําอยางสม่ําเสมอ เนื่องจากยังมีการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงในระบบ 
             ดังกลาว 

2. จุดแข็ง 

     2.1)  บุคลากรสวนใหญเร่ิมเขาใจและมสีวนรวมในการจัดทําระบบคณุภาพขององคกร 

3. โอกาส 

     3.1) บุคลากรมีโอกาสไดรับรูผลการประเมินและเปดโอกาสใหบุคลากรไดเสนอความคิดเหน็          

   3.2)  มีชองทางการรับรูขาวสารดานประกันคณุภาพเพิ่มมากขึ้น 

4. อุปสรรค 
    4.1)  การไมเห็นถึงความสาํคัญของระบบการประเมินคุณภาพ 
    4.2)  ความไมเขาใจในระบบการประเมนิคุณภาพ 

5. กลยุทธ / แผนพัฒนา 
5.1)   กําหนดใหมแีผนปฏิบัติการประกันคุณภาพ โดยทุกคนควรมีสวนรวม 
5.2)   การจัดกจิกรรมดานการประกันคณุภาพและการพัฒนาระบบคุณภาพ  
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องคประกอบท่ี 10  ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสงัคมและชุมชนภาคใต   

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
 สํานักงานเลขานุการคณะฯ โดยกลุมงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ไดมี
ความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ในการพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่ภาคใต ในลักษณะการบริการ
วิชาการตางๆ เชน การฝกอบรม ใหคําปรึกษาแนะนํากับผูประกอบการและหนวยงาน ทั้งในรูปแบบที่
เปนทางการและไมเปนทางการควบคูกันไป 
 นอกจากนั้นยงัเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในเรื่องตางๆ เชน การรับขาวสาร
บริการวิชาการตางๆ ของคณะฯ ผานหลายชองทาง เชน สารบริการวิชาการ Website ของกลุมงาน
สนับการวิจยัและบริการวิชาการ ตลอดจนผานทางสถานีวิทยุตางๆ และมีสวนรวมในการกําหนด
หลักสูตรการอบรมตาง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร โดยผานการทาํ Training Need  ซ่ึงในเดือน
พฤศจิกายน 2552 คณะฯไดมีการปรับปรุงโครงสรางใหม และมีหนวยชุมชนสัมพันธ เพื่อทําหนาที่
ดังกลาวโดยตรง  
เอกสารอางอิง :  สนล. 1-5  

โครงการถายทอดเทคโนโลยี "การผลิตน้ําสมควันไมพรอมใชดวยเครื่องแยกน้ํามนัดิน" 
     ณ อ.กงหรา จ.พัทลุง
http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.php?option=com_content&task=view&id=2109&Itemid=85 

       โครงการถายทอดเทคโนโลยี "การผลิตน้ําสมควันไมพรอมใชดวยเครื่องแยกน้ํามันดินและ 
           การผลิตแกสชีวภาพ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

      http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.php?option=com_content&task=view&id=2174&Itemid=84 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 

1. จุดออน 
     1.1) ผูรับบริการเปนกลุมเดิม 

     1.2) การประชาสัมพันธดานบริการวิชาการแบบใหเปลามีนอย 

     1.3) มีการจดัถายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจยัสูสังคมและชุมชนนอย 

2. จุดแข็ง 
     2.1) มีอาจารย บุคลากร ผูเชี่ยวชาญที่มีองคความรูหลากหลายสาขาวชิา ที่จะเอื้อประโยชนตอ 

             ชุมชน 

     2.2) มีผลงานวิจยัหลายผลงานที่สามารถถายทอดสูชุมชนได 

     2.3) มีแผนผลักดันใหมกีารทําผลงานวิจัยและการพัฒนาผลงานวิจยัสูชุมชน 

     2.4) มีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับชุมชนและสังคมคอนขางมาก 

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ สํานักงานเลขานุการ  ปการศึกษา 2552/ปงบประมาณ 2552 

8/10-2 

3. โอกาส 

3.1) คณะฯไดมีการปรับปรุงโครงสรางใหม โดยมีหนวยชุมชนสัมพันธที่ดแูลรับผิดชอบดาน 

             ชุมชนสัมพันธโดยเฉพาะ 

3.2) เนื่องจากงานวจิัยสูชุมชนของมหาลัยอ่ืนๆ ยังมีคอนขางนอย จึงเปนโอกาสของคณะทีจ่ะ 

         ผลักดันงานวิจยัสูชุมชนไดมากขึน้ 

     3.3) เปนนโยบายของคณะฯ และมีงบประมาณจากแหลงตางๆ ในการพัฒนางานวจิัยสูชุมชน  

     3.4) เปนสถาบันการศึกษาชั้นนําของภาคใตที่ไดรับการยอมรับจากชุมชน 

4. อุปสรรค 

     4.1) ชุมชนขาดความกระตือรือรนและตระหนกัถึงการรับความรูใหมโดยยังยึดหลักความเชื่อเดิมๆ  
4.2)  สถานการณความไมสงบในจังหวดัชายแดนภาคใต ทําใหความรวมมอืกับชุมชนในพื้นที ่
        ดังกลาวทําไดยาก 

5. กลยุทธ / แผนพัฒนา 

    5.1) ดําเนนิการจัดใหบริการถายทอดเทคโนโลยีใหแกชุมชนในเชิงรุก 

    5.2) จัดใหมกีารประชาสัมพันธใหแกชุมชนเกี่ยวกับการถายทอดเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น 
    5.3) จัดใหมคีวามรวมมือในการดําเนินงานรวมกับสํานักวจิัยและพฒันาของมหาวิทยาลัย 
            ในการถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชน 

    5.4)  สรางเครือขายกับชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับงานวิจยัของคณะฯ 
5.5)  จัดใหมีประกาศทุนที่สนับสนุนงบประมาณในการถายทอดเทคโนโลยขีองนักวจิัยสูชุมชน 
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องคประกอบท่ี 11  วิเทศสัมพันธ   

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
 สํานักงานเลขานุการคณะฯ โดย หนวยวิเทศสัมพันธ กลุมงานสนับสนุนวิชาการและ
กิจการนกัศึกษา เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ในการสนับสนุนการดําเนนิงานวเิทศสัมพันธใหเกิดผลตาม
นโยบายความรวมมือ แผนงาน และกิจกรรมที่เกี่ยวของตางๆ อาทิเชน การติดตอประสานงานความ
รวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ  การรับรองผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ การ
แลกเปลี่ยนคณาจารยและนกัศึกษา  การจดัฝกงานตางประเทศ  การดแูลนกัศึกษาและผูเชี่ยวชาญชาว
ตางประเทศทีม่าศึกษาและปฏิบัติงานที่คณะฯ  ฯลฯ  ในปการศึกษา 2552 ที่ผานมา ภาระงานในดาน
วิเทศสัมพันธที่เปนผลงานสะทอนใหเหน็ชัดถึงนโยบายและความพยายามในการสงเสริมทางดาน
วิชาการเพื่อสูระดับสากลดังวิสัยทัศนของคณะฯ คือ การดําเนินการรับรองผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ
และนักศกึษาชาวตางประเทศที่มาเยือนคณะฯ ตามวัตถุประสงคตางๆ ที่มีจํานวนรวมถึง 312 คน การ
สงนักศึกษาไปฝกงานตางประเทศรวมทั้งการจัดศึกษาดงูาน ณ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมันใหแก
นักศึกษารวม 19 คน และการดําเนินงานในการเปนเจาภาพรวมในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
รวมกับ Faculty of Technical Sciences,  University of Novi  Sad สาธารณรัฐเซอรเบีย    
  
เอกสารอางอิง : 

 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 

1. จุดออน 
    1.1) นักศกึษาที่เขารวมกจิกรรมการฝกงานตางประเทศมีแนวโนมลดลงเนื่องจากภาวะ 
           ทางเศรษฐกิจ 
    1.2) บุคลากรในหนวยวิเทศสัมพันธมีจํานวน 1 คน จึงทําใหไมสามารถปฏิบัติงานในเชิงรุก 
            การทดแทนงาน  รวมทั้งการการพฒันางานในดานนี้ไดอยางเตม็ที่ 

2. จุดแข็ง 
     2.1) มีแผนปฏิบัติงานประจําปเปนแนวทางในปฏิบัตงิานที่ชัดเจน    
     2.2) คณะฯ มีการสนับสนุนงบประมาณที่ใชในกจิกรรมวิเทศสัมพันธไปไดตามวตัถุประสงคของ 

            แตละกิจกรรม 
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3. โอกาส 
     3.1) คณะฯ มีนโยบายทีจ่ะพัฒนาใหการเรียนการสอนมีคุณภาพในระดับสากล ดงัปรากฏ 
            ในวิสัยทัศนของคณะฯ  
      3.2) กิจกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติงานดานวิเทศสัมพนัธลวนเปนโอกาสที่เอื้อตอบุคลากร  
             และนกัศึกษาในการพัฒนาทักษะทางสากล 

4. อุปสรรค 
    4.1) สถานการณทางการเมืองของประเทศไทยสงผลใหเกิดความไมมั่นใจแกชาวตางประเทศ      
    4.2) ความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของบุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษายังไมเอื้อตอ 
           การเขารวมกิจกรรมดานวิเทศสัมพนัธ  

5. กลยุทธ / แผนพัฒนา 
     5.1) ใหมกีารจัดสรรงบประมาณสนับสนุนคาใชจายทัง้หมดหรือบางสวนในโครงการไปฝกงาน 
             ตางประเทศแกนักศกึษาที่มีผลการเรียนดี หรือตามคุณสมบัติ และเงื่อนไขตางๆ ที่เหมาะสม  
     5.2) จัดกจิกรรมหรือการอบรมพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษใหแกบุคลากรสายสนับสนุน 
              และนักศึกษาอยางตอเนื่อง 
     5.3) พัฒนาเว็บไซทภาษาอังกฤษใหมีขอมูลที่ครอบคลุมสําหรับการเผยแพรภาพลักษณของ 

คณะฯ เพื่อสงเสริมกิจกรรมดานวเิทศสัมพนัธ 
     5.4) จัดหาบุคลากรปฏิบัติงานทางดานวิเทศสัมพันธ  เพื่อการการทดแทนงาน และการเพิ่ม 
             ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน    
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แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงาน 
ผลการประเมินคุณภาพของปท่ีผานมา 

และตามรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะและจุดท่ีตองพฒันา แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนา 
1. การสงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุนจัดทํา
ผลงานทางวิชาการ  และนํ าผลงานมาใช
ประโยชน 

- คณะฯ ไดมีการสนับสนุนใหบุคลากรทําวิจัยและ
มีการผลักดันใหมีการจัดทําผลงานวิจัยและนํา
ผลงานมาใชประโยชน โดยการหาแนวทาง/วิธีการ
สงเสริมใหบุคลากรจัดทําผลงานวิจัยสถาบัน 
สําหรับการขอตําแหนงผูชํานาญการหรือสูงกวาทั้ง
ระดับภาควิชา/คณะ ควรจัดใหมีการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ   โดยการเชิญวิทยากรมาแนะนําให
ความรูและฝกปฏิบัติการใหแกบุคลากรผลงานวิจัย
สถาบันที่ จั ดทํ าขึ้นควรจะ เปนผลงานที่ เปน
ประโยชนตอองคกรหรือเปนประโยชน /เพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร    
- ปจจุบันไดมีการแตงตั้งคณะทํางาน CoP “ชุมชน
ชํานาญการและเชี่ยวชาญของคณะวิศวกรรม 
ศาสตร” มีหนาที่ในการกําหนดแนวทาง วิธีการ
ดําเนินงาน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร
ของคณะฯ  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู การถายทอด
ประสบการณรวมกัน   ในอันที่จะผลักดันให
บุคลากรสามารถผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อยื่นขอ
ตําแหนงชํานาญการและเชี่ยวชาญตอไป 
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ขอสังเกต/ขอเสนอแนะและจุดท่ีตองพฒันา แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนา 
2. การสรางบรรยากาศการวจิัยในหนวยงาน - สํานักงานเลขานุการคณะฯ  ไดมีนโยบาย

และและสนับสนุนผลักดันใหบุคลากรไดมีการ
จัดทําผลงานวิจัยสถาบัน   มีการจัดมุมวิจัย
สถาบันที่จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการจัดทําวิจัย
สถาบันใหบุคลากรไดศึกษาหาความรู  รวมถึงมี
ระบบพี่ เ ล้ียงที่ เปนบุคลากรของคณะฯ ที่มี
ประสบการณในการทําผลงานวิจัยสถาบันที่จะ
ใหคําแนะนําการจัดทําผลงานวิจัยสถาบันแก
บุคลากรที่สนใจ   นอกจากระบบการใหความรู 
คําแนะนําตางๆ เกี่ยวกับวิธีการจัดทําผลงานวิจัย
สถาบันแลว  คณะฯ  ไดมีทุนอุดหนุน
โครงการวิจัยสถาบันใหแกบุคลากร เพื่อดึงดูด
ใจและกระตุนใหมีการจัดทําผลงานวิจัยสถาบัน
มากขึ้น 
- นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนสงเสริมให
บุคลากรไดมีการจัดทําโครงการพัฒนางาน เพื่อ
พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพหรือเพิ่มศักยภาพ
ในการดําเนินงาน  รวมทั้งเปนการตอยอดที่จะ
กอใหเกิดการผลิตผลงานวิจัยอีกดวย 

3. จัดใหมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเรียนรูงานใน
ทุกดานและสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 

- สํานักงานเลขานุการคณะฯ  มีนโยบายที่จะให
บุคลากรไดมีการเรียนรูงานเพิ่มขึ้น เชน ภายใน
กลุมงานเดียวกันไดมีการสับเปลี่ยน/เพิ่มเติม
ภาระงานใหบุคลากรภายในกลุมงานไดเรียนรู
งานซึ่งกันและกัน โดยการเพิ่มเติมภาระงาน
นอกเหนือจากภาระงานประจํา   โดยเปน
นโยบายที่จะใหบุคลากรภายในกลุมงานเดียวกนั
สามารถเรียนรูงานและปฏิบัติงานแทนกันได 
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ขอสังเกต/ขอเสนอแนะและจุดท่ีตองพฒันา แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนา 
4. การสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรพัฒนา
ความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อใหบริการ
วิชาการ 

- ปจจุบันการใหบริการวิชาการของหนวยงาน
ภายในสํานักงานเลขานุการคณะฯ  สวนใหญจะ
เนนการใหบริการวิชาการดานการใหบริการเปน
สวนใหญ  เชน ดานอาคารสถานที่  ดานการ
จัดทําตํารา   บริการโสตทัศนูปกรณตางๆ  
สําหรับดานการบริการวิชาการเชิงวิชาการจะ
นอยมาก เนื่องจากบุคลากรของสํานักงาน
เลขานุการคณะฯ จะเปนบุคลากรสายสนับสนุน  
 -  สํานักงานเลขานุการคณะฯ ไดสนับสนุนให
บุคลากรเขารับการฝกอบรมหรือการเพิ่มทักษะ
ความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมืออุปกรณตางๆ  
เพื่อรองรับภาระงานที่สนับสนุนดานการเรียน
การสอน การวิจัย  รวมถึง การบริการวิชาการ
ดวย 
-  สําหรับการสนับสนุนและสงเสริมบุคลากร
พัฒนาความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเชิง
วิชาการเพื่อใหบริการวิชาการ   โดยในรอบปที่
ผานมาไดมีบุคลากรของสํานักงานเลขานุการ
คณะฯ  เปนที่ป รึกษาใหความรู เชิ งบริการ
วิ ช าก าร ในการจั ดทํ า ผลง านวิ ช าก ารแก
หนวยงานภายนอกคณะฯ   ซ่ึงสํานักงาน
เลขานุการคณะฯ ไดสนับสนุนและสงเสริมให
บุคลากรไดมีการบริการวิชาการมากขึ้น  ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับความรูความเชี่ยวชาญของแตละบุคคล
หรือแตละหนวยงาน     
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ขอสังเกต/ขอเสนอแนะและจุดท่ีตองพฒันา แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนา 
5. จัดระบบฐานขอมูลดานการวัดและ
ประเมินผลการดําเนินงานของคณะฯ 
 

- คณะฯ ไดมีการแตงตั้งคณะทํางานจัดทําระบบ
ฐานขอมูลของคณะวิศวกรรมศาสตร  เพื่อใหมี
ระบบฐานขอมูลสําหรับรองรับการดําเนินงานตาม
กิจกรรมตางๆ เชน  การจัดทํารายงานประจําปการ
ประเมินคุณภาพ  รายงานผลการดําเนินงานตาม
ดัชนีช้ีวัดหลัก(KPIs) รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ    ซ่ึงในรอบปการศึกษา 2552  
คณะทํางานจัดทําระบบฐานขอมูล ไดมีการ
ดําเนินการจัดทําฐานขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว 
 3  ดาน   คือ  ดานการวิจัยและงานสรางสรรค  
ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน   ดานการ
บริการวิชาการ และอยูในระหวางการพัฒนาดาน
คุณภาพบัณฑิต 
- การจัดทําระบบฐานขอมูลของคณะฯ  จะเปน
ประโยชนอยางยิ่งสําหรับภาควิชา/หนวยงาน
ภายในคณะรวมถึงเอื้อประโยชนใหกับหนวยงาน
ภายนอกสามารถเรียกดูขอมูล ทางระบบOnline  
หนวยงานตางๆ จะสามารถนําขอมูลจากระบบ
ฐานขอมูลดังกลาวไปใชประโยชน ตามกิจกรรม
ตางๆ     โดยเปนขอมูลที่สามารถอางอิงแหลงที่มา
ที่ตรงกัน  ขอมูลมีความถูกตองตรงกัน เชื่อถือได  
กอใหเกิดการรวบรวมขอมูลที่มีประสิทธิภาพ 
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ขอสังเกต/ขอเสนอแนะและจุดท่ีตองพฒันา แนวทางการพฒันาและผลการพัฒนา 
6. การสงเสริมในเรื่องการประกันคุณภาพและ
พัฒนาระบบคุณภาพ 

เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการ
คณะฯ  ที่จะพัฒนาศักยภาพและประสิทธิในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร   รวมถึงการปรับปรุง
ก ร ะบวนก า รดํ า เ นิ น ง านขอ งอ งค ก ร ให มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอน และระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน  ไดมีการนําระบบดานประกัน
คุ ณภ าพและพั ฒน าคุ ณภ าพ เ ข า ม า ช ว ย ใน
กระบวนการตางๆ   สํานักงานเลขานุการคณะฯ ได
มีการจัดกิจกรรมตางๆ  มากมาย เชน  โครงการ
พัฒนางาน   กิจกรรม 5 ส  กิจกรรมการจัดการ
ความรู  การอบรมการเขียน Blog  กิจกรรม KM 
สัญจร กิจกรรม Q-Talk  เปนตน  โดยดูรายละเอียด
ไดจากเว็บไซดการจัดการความรู  
http://www.km.eng.psu.ac.th/  และเว็บไซด 
กิจกรรม 5 ส http://vdo.eng.psu.ac.th/web2/5s/ 
 

 



ภาคผนวก ก
ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินภายในสํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร (SAR-12)

ปการศึกษา (ผลที่เกิดขึ้นจริง)

2550 2551 2552

แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ขอมูลบุคลากร
4. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด  (รวมนักวิจัย)

4.1 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริง 88.5 93.5 93.5

4.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามกลุม (ปฏิบัติงานจริง) 88.5 93.5 93.5

4.2.1 ขาราชการ 35 34 32

4.2.2 ลูกจางประจํา 21 20 16.5

4.2.3 พนักงานมหาวิทยาลัย 3.5 5 6

4.2.4 สัญญาจาง (ตั้งแต 9 เดือนข้ึนไป) 29 34.5 39

4.3 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามวุฒิการศึกษา (ปฏิบัติงานจริง) 94 93.5 93.5

4.3.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา - - -

4.3.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา 4 6 6

4.3.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 56 54 56

4.3.4 ต่ํากวาปริญญาตรี 34 33.5 31.5

6. จํานวนบุคลากรอื่นๆ

ขอมูลดานการวิจัย
17. บุคลากรสายสนับสนุน

17.1 จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร 

17 1 1 ตีพิมพในวารสาร

ขอมูล

17.1.1 ตพมพในวารสาร

ระดับชาติ

ระดับนานาชาติ

17.1.2 นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ/สัมมนา (Poster)

ระดับชาติ 1

ระดับนานาชาติ

17.1.3 นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ/สัมมนา (Oral)

ระดับชาติ 8

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) 77,900 84,649 214,577.14

งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย

งบประมาณแผนดิน

17.6.2 จากแหลงทุนภายนอกสถาบัน
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ปการศึกษา (ผลที่เกิดขึ้นจริง)

2550 2551 2552

แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ขอมูล

จากแหลงทุนวิจัยตางประเทศ

จากแหลงทุนวิจัยภายในประเทศ

จากภาคเอกชน

จากแหลงทุนวิจัยอ่ืนๆ

17.7 จํานวนผูที่ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรค

17.7.1 จากแหลงทุนภายในสถาบัน 2 7 11

17.7.2 จากแหลงทุนภายนอกสถาบัน

17.8

17.8.1 ระดับชาติ

17.8.2 ระดับนานาชาติ

ขอมูลดานการบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และความสัมพันธกับชุมชน
20. 31 123 50

22. คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม  7,631,349 1,289,866.65 5,715,015.91

25. คาใชจายและมูลคาที่บริการวิชาการผูดอยโอกาส 2,209,600

26. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่พิจารณาบทความวิชาการ/เล่ือนระดับ

27. 

29. 

จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง(Citation) ใน Refereed Journal

 หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ

ตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ

จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสรมิเอกลักษณ  ศิลปะและ

วัฒนธรรม

จํานวนผลงาน หรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐาน

31. 14 123 37

ขอมูลดานการบริหาร งบประมาณ และการประกันคุณภาพ
32. การบรรลุเปาหมายตามดัชนีผลการปฏิบัติงานหลัก

32.1 จํานวนตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานทั้งหมด

32.2 จํานวนตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมาย

34. บุคลากรประจําสายสนับสนุน

34.1 จํานวนผูที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ 87.5 93.5 93.5

34.1.1 ในประเทศ 87.5 93.5 93.5

34.1.2 ตางประเทศ 52.5 2 2

34.2 งบประมาณ/คาใชจายในการพัฒนา 554,035.63 1,024,281.30 792,511.58

34.2.1 ในประเทศ 367,090.63 984,027.84 782,433.25

34.2.2 ตางประเทศ 186,945.00 40,253.46 10,078.33

35. จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ภายในหนวยงาน)         - 4 4

36. สินทรัพยถาวร  10,619,090

41. คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดคอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ  2,689,660.11 2,431,939.77

42. คาใชจายทั้งหมดในระบบประกันคุณภาพ

ขอมูลดานวิเทศสัมพันธ
47. จํานวนบุคลากรที่ไปตางประเทศ 63 5 5

49. จํานวนโครงการวิจัยที่ทํารวมกับชาวตางประเทศ(Joint Research)

51. จํานวนโครงการและผูเขารวมโครงการพัฒนาสมรรถนะสากลของนักศึกษา

และบุคลากร

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่หนวยงานรวมมือกับหนวยงานตางๆหรือกับ

สังคมและชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนภาคใต

ู ฐ

ศิลปวัฒนธรรม
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องคประกอบ ตัวบงชี้ และคาน้ําหนัก ปการศึกษา 2552/ปงบประมาณ 2552 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 80.43 86.44

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

ผล 3 4 4

    7.4 ระดับ 5 แผน 4 4 4 4 4

ผล 6 6 6

    7.12 รอยละ 5 แผน 100 100 100 100 100

ผล 100 100 100 100 100 100

    7.13 ระดับ 5 แผน 3 3 3 3 3

ผล 2 3 3

    7.14 ครั้ง แผน

ผล - 4 4

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  (5) 20
9.1 ระดับ 6.67 แผน 4 4 4

ผล 7

9.2 ระดับ 6.67 แผน 4 4 4

ผล 7

    9.4 ระดับ 6.66 แผน 4 4 4

ผล 3 5 5

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*

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการการศึกษา

มีระบบและกลไกใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา

ภาคผนวก ข

แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษาผลการดําเนินงานประจําป

หน
วย
นับ

คา
น้ํา

หน
ัก

แผ
น/
ผล
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รหัสเอกสารอางอิง ช่ือเอกสารอางอิง

สนล. 1-1 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2552 คณะวิศวกรรมศาสตร

สนล. 1-2 คําส่ังคณะวิศวกรรมศาสตรที่ 023/2552 เรื่อง "แตงตั้งคณะทํางาน CoP ชุมชนชํานาญการและเชี่ยวชาญของคณะ

วิศวกรรมศาสตร"

สนล. 1-3 ระบบอนุมัติเดินทางไปราชการ ระบบใบยืมทั่วไป  ระบบขอมูลเงินโอน

http://atlantis.eng.psu.ac.th/intrasection/showlist.asp
สนล. 1-4 เว็บไซดการจัดการความรู http://www.km.eng.psu.ac.th

เว็บไซดกิจกรรม 5 ส  http://vdo.eng.psu.ac.th/web2/5s/

สนล. 1-5 โครงการถายทอดเทคโนโลยี "การผลิตน้ําสมควันไมพรอมใชดวยเครื่องแยกน้ํามันดิน" ณ อ.กงหรา  จ.พัทลุง

http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.php?option=com_content&task=view&id=2109&Itemid=85

โครงการถายทอดเทคโนโลยี "การผลิตน้ําสมควันไมพรอมใชดวยเครื่องแยกน้ํามันดินและการผลิตแกสชีวภาพ 

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.php?option=com_content&task=view&id=2174&Itemid=84

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

สวัสดิการ คณะวิศวกรรมศาสตร"

สนล. 7.4-2 คําส่ังคณะวิศวกรรมศาสตรที่ 190/2552 เรื่อง"แตงตั้งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรคณะ

วิศวกรรมศาสตร"

สนล. 7.4-3 แบบประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

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

สํานักงานเลขานุการคณะฯ"
สนล. 9.4-1 รายงานรับ-จายเงินงบประมาณแผนดินคณะวิศวกรรมศาสตร  ประจําปงบประมาณ 2552

สนล. 9.4-2 รายงานรับ-จายเงินรายไดคณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2552

สนล. 9.4-3 หนังสือเชิญประชุมที่ มอ 205/163  ลว 17 มิย. 53  เพ่ือพิจารณารายละเอียดเอกสารรายงานประจําปการประเมิน

คุณภาพปการศึกษา 2552/ปงบประมาณ 2552

รายการเอกสารอางอิง (SAR- 17)

ภาคผนวก ค
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

กลุมงานการเงินและพัสดุ

1. ดานการเงิน 1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ แผน 80
ผล 80.02

2. การพัฒนาโปรแกรมเบิกจายเงินรายไดคณะ เฟส1 รอยละ แผน 90 เนื่องจากบัญชีเงินรายไดคณะฯ ประกอบดวย
 (เฉพาะในสวนของรายจายประจําป) ผล 90 3 สวน ไดแก 1. รายจายประจําป 2. รายจาย

เงินรายไดสะสม และ 3. รายจายการจัดสรร
เงินบริการวิชาการใหหนวยงาน  ซึ่งแตละ
มีรายละเอียดและความลึกของขอมูลมาก
จึงไดแยกการพัฒนาโปรแกรมเปน 3 สวน
โดยในปการศึกษา 2552 ไดพัฒนาในสวนที่ 1

2. ดานการพัสดุ 1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ แผน 80
ผล 85.19

2. รอยละความพึงพอใจในการนําทะเบียนคุมพัสดุขึ้นเว็บ

ไซดคณะฯ

รอยละ แผน 90 ** ไมสามารถประเมินผลไดเนื่องจาก Server

 ของคณะฯ มีปญหาอยูระหวางรอ

ดําเนินการแกไข
ผล **

การรายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) ประจําปการศึกษา 2552

สํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร

ภาคผนวก ง

_____________________________________________________________________________

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ สํานักงานเลขานุการ ปการศึกษา 2552/ปงบประมาณ 2552

18-1



KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

กลุมงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา

1. ดานทะเบียนและสถิตินักศึกษา 1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ แผน 80
   (การบริหารจัดการขอมูลนักศึกษา) ผล 87.10

2. จํานวนฐานขอมูลและโปรแกรมสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน/การจัดการเรียนการสอน

ฐานขอมูล แผน 1  - ระบบการจัดขอสอบคณะวิศวกรรมศาสตร

ผล 2  -  พัฒนาระบบ Website หนวยทะเบียนฯ

2. ดานกิจการนักศึกษา 1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ (นักศึกษา) รอยละ แผน 80
ผล 87.70

2. จํานวนโครงการที่บุคลากรหนวยกิจการนักศึกษาเขา

รวมอบรม/ศึกษาดูงาน/สัมมนาเพื่อพัฒนา

โครงการ แผน 1  - การสรางความสัมพันธที่ดีในองคกร

ผล 4  - การเขียนหนังสือราชการ
 - แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา
 - 5 ส การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ

และคุณภาพงาน
3. จํานวนโครงการ/กิจกรรม รอยละ แผน 35

ผล 40

3. ดานบัณฑิตศึกษา 1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ แผน 80
ผล 86.5

4. ดานวิเทศสัมพันธ 1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ แผน 80
ผล 81.1

_____________________________________________________________________________
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

5. ดานการพัฒนาบุคลากร 1. รอยละของบุคลากรของกลุมงานสนับสนุนวิชาการ

และกิจการนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ

ในวิชาชีพในประเทศ

รอยละ แผน 80

ผล 100

6. ดานกิจกรรม 5 ส และกิจกรรม

คุณภาพอื่นๆ

1. รอยละของพื้นที่ที่ทํากิจกรรม 5 ส รอยละ แผน 100

ผล 100
2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการ 5 ส พื้นที่ มีแผนกิจกรรม 

และมีมาตรฐาน 5 ส ครบถวน

รอยละ แผน 95

ผล 100

กลุมงานบริหารทั่วไป

1. การจัดการทรัพยากรบุคคล 1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ แผน 80
ผล 73.11

2. จํานวนการพัฒนาบุคลากร ครั้ง แผน 3 1. การสรางความสัมพันธที่ดีในองคกร : 

รวมพลังสูความสําเร็จ รุนที่ 1 วันที่ 11-13 
ผล 5 2. การสรางความสัมพันธที่ดีในองคกร : 

รวมพลังสูความสําเร็จ รุนที่ 2 วันที่ 12-14 
3. การสรางความสัมพันธที่ดีในองคกร : 

รวมพลังสูความสําเร็จ รุนที่ 3 วันที่ 24-26 
4. โครงการฝกอบรมการปองกันระงับ

อัคคีภัยเบื้องตนและการซอมแผนอพยพหนี

ไฟ วันที่ 8-9 เมย. 53
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

5. โครงการอบรมเรื่อง การดูแลบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศเบื้องตน เพื่อการประหยัด

พลังงาน วันที่ 29-30 เมย. 53

3. คูมือการจางพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงิน

รายได

เรื่อง แผน 1 1. คูมือการจางพนักงานมหาวิทยาลัยและ

พนักงานเงินรายได
ผล 1

2. เทคโนโลยีการศึกษา 1. รอยละความพึงพอใจของผูใชโสตทัศนูปกรณ รอยละ แผน 80
ผล 78.65

2. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการดานจําหนาย

หนังสือและเอกสารประกอบการเรียนการสอน

รอยละ แผน 80

ผล 81.14
3. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการสิ่งพิมพของคณะฯ รอยละ แผน 80

ผล 78.42
4. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการออกแบบงานศิลป รอยละ แผน 80

ผล 76.74
5. คูมือการใชอุปกรณภายในหองประชุมอาคารเรียนและ

ปฏิบัติการรวม (หัวหุนต)

รายการ แผน 1

ผล 1

_____________________________________________________________________________
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

3. ธุรการและการประชุม 1. รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ แผน 80
ผล 80.04

2. การปรับปรุงพัฒนางาน/จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน รายการ แผน 1 คูมือสวัสดิการสําหรับบุคลากร/ญาติบุคลากร

เสียชีวิต
ผล 2 2. ปรับปรุงตูจดหมายและบอรด

ประชาสัมพันธ สํานักงานเลขานุการคณะฯ

4. อาคารสถานที่และยานพาหนะ หมวดยานพาหนะ

1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการ รอยละ แผน 80 วัดจากแบบสอบถามของผูรับบริการตั้งแต

เดือน มิ.ย. 52- พ.ค. 53
ผล 83.76

2. จํานวนระบบการใหบริการยานพาหนะที่ทบทวนและ

ปรับปรุง

ระบบ แผน 1 ปรับปรุงขอมูลในระบบใหเปนปจจุบัน เชน 

ชื่อ พขร./จํานวนยานพาหนะที่เพิ่มขึ้น
ผล 1

หมวดอาคารสถานที่

1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการ รอยละ แผน 80 วัดจากแบบสอบถามของผูรับบริการตั้งแต

เดือน มิ.ย. 52- พ.ค. 53
ผล 79.18

2.จํานวนระบบการใชโปรแกรมหองประชุมที่ทบทวน

และปรับปรุง

ระบบ แผน 1 ปรับปรุงขอมูลในระบบใหเปนปจจุบัน เชน 

ผูจัดระบบ เพิ่มรายการหองประชุม และมี

ชองทางใหผูรับบริการเพิ่มรายการความ

ตองการอื่นๆ
ผล 1

_____________________________________________________________________________
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

3. จัดทําระเบียบวิธีปฎิบัติในการใหบริการหอง รายการ แผน 1 1. หลักเกณฑการจัดเลี้ยงเครื่องดื่ม อาหาร

วาง และอาหารกลางวันคณะฯ
ผล 2 2. ขอปฏิบัติในการจัดงานประชุมของคณะฯ 

(การใชหองประชุม)

หมวดซอมบํารุง

1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการ รอยละ แผน 80 วัดจากแบบสอบถามของผูรับบริการตั้งแต

เดือน มิ.ย. 52- พ.ค. 53
ผล 87.06

2. งานดานบํารุงรักษาระบบประธานไฟฟาและ

เครื่องปรับอากาศ (P.M.)

รายการ แผน 2 1. งานบํารุงรักษาระบบประธานไฟฟา

ผล 2 2. งานบาํรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หมวดยามรักษาการณ

1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการ รอยละ แผน 80 วัดจากแบบสอบถามของผูรับบริการตั้งแต

เดือน มิ.ย. 52- พ.ค. 53
ผล 74.88

2. ซักซอมแผนการหนีไฟ ครั้ง/ป แผน 1 ดําเนินการแลวเมื่อวันที่ 8-9 เมษายน 2553
ผล 1

5. สํานักคณบดี 1. ความพึงพอใจของผูบริหาร รอยละ แผน 85
ผล 95.05

2. ความถูกตองในการนัดหมาย รอยละ แผน 95
ผล 99.86

_____________________________________________________________________________
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

3. ความพึงพอใจของผูมาติดตอประสานงาน รอยละ แผน 80
ผล 86.22

4. จัดทําคูมือปฏิบัติงาน รายการ แผน 1 เรื่อง การใชปฎิทินนัดหมายทีมผูบริหาร
ผล 1

กลุมงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ

บริการวิชาการ

 1.ปริมาณการบริการวิชาการ 1 จํานวนโครงการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน ครั้ง แผน 10 (ตามองคประกอบที่ 5.3 รอยละของ

กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและ

วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 

ประเทศชาติ และนานาชาติ ในสวนของ

สํานักงานเลขานุการ (สนับสนุนการวิจัย

และบริการวิชาการ)

ผล 29

http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008ho

me/?option=reportsms&task=&ftype=2&fti

me=2009-6-1,2010-5-31
2. จํานวนกิจกรรมบริการวิชาการแบบใหเปลากับสังคม

และชุมชน

กิจกรรม แผน 2

ผล 9
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

3. จํานวนกิจกรรมบริการวิชาการแบบบูรณาการ กิจกรรม แผน 1 1. โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหมรุนที ่

ผล 3 2. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

ออกแบบและจัดทําปะการังเทียมฟนฟูทะเล

ไทย
3. โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต

น้ําสมควันไมดวยเครื่องแยกน้ํามันดิน
 2.ความพึงพอใจของผูรับบริการ 1. ระดับความพึงพอใจที่ผูรับบริการไดรับ(ดานการ

ฝกอบรมและสัมมนา)

รอยละ แผน 80

ผล 84.52
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ 1. มีการพัฒนาโปรแกรมภายในฝายบริการวิชาการ 

(เพิ่มเติม)

โปรแกรม แผน 1  - พัฒนาระบบการสืบคนหาขอมูล

รายละเอียดเชิงลึกของขอมูลโครงการ

บริการวิชาการ ในโปรแกรม KPIs
ผล 2  - พัฒนาระบบการเก็บขอมูลการนําเสนอ

โครงการบริการวิชาการที่มีผูวาจางขอให

คณะฯ พิจารณายื่นขอเสนอโครงการ ใน

โปรแกรม KPIs
2. จํานวนขอมูลในฐานขอมูลผูรับบริการ คน แผน 8,000  - มีขอมูลในระบบฐานขอมูลของ

ผูรับบริการแลวจํานวน 7,118 ราย โดย

สามารถใชขอมูลสําหรับติดตอผานทาง 

E-mail ไดจํานวน 2,823 ราย
ผล 7,118

_____________________________________________________________________________
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

วิจัยและนวัตกรรม
1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ 1. ระดับความพึงพอใจที่ผูรับบริการไดรับ รอยละ แผน 80

ผล 88.56
2. พัฒนาฐานขอมูลเพื่อรองรับงานวิจัย

และนวัตกรรม

1. จํานวนฐานขอมูลงานวิจัยและนวัตกรรม ฐาน แผน 2 1. ฐานขอมูลโครงการวิจัย

ผล 6 2. ฐานขอมูลผลงานทางวิชาการ
3. ฐานขอมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
4. ฐานขอมูล Citation
5. ฐานขอมูลทุน Edition
6. ฐานขอมูลการจัดอบรม/สัมมนา/บรรยาย

พิเศษดานการวิจัย
3. พัฒนาเว็บไซดของงานวิจัยและ

นวัตกรรม

1.เว็บไซตงานวิจัยและนวัตกรรม เว็บไซด แผน 1 1. เว็บไซดงานวิจัยและนวัตกรรม Update 

ขอมูลใหเปนปจจุบัน
ผล 1

2. เว็บไซดศูนยความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมและการ

จัดการทรัพยสินทางปญญา (CICIP)

เว็บไซด แผน 1 เว็บไซดศูนยความรวมมือกับ

ภาคอุตสาหกรรมและการจัดการทรัพยสิน

ทางปญญาคณะวิศวกรรมศาสตร  Update 

เปนปจจุบัน
ผล 1

4. พัฒนาระบบสารสนเทศดานการวิจัย 1. มีการพัฒนาขอมูลระบบสารสนเทศ (เพิ่มเติม) แหลงทุน แผน 2 พัฒนาขอมูลระบบสารสนเทศ
ผล 2

_____________________________________________________________________________
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

ชุมชนสัมพันธและถายทอดเทคโนโลยี
1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ 1. ระดับความพึงพอใจที่ผูรับบริการไดรับ รอยละ แผน 80

ผล 85.2
2. ปริมาณกิจกรรมชุมชนสัมพันธและ

ศิษย เกาสัมพันธ

1. จํานวนกิจกรรมสัมพันธกับศิษยเกา กิจกรรม แผน 2 1.ประชุมเสวนาเรื่อง "วิศวกรดงยางกับ

งานวิศวกรรมการขนสงมวลชนทางราง"

 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.

php?option=com_content&task=view&id

=2033&Itemid=85
ผล 2 2.โครงการจัดแขงขันกอลฟการกุศลคณะ

วิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.

php?option=com_content&task=view&id

=2119&Itemid=85
2. จํานวนกิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชนและสังคม กิจกรรม แผน 2 1.โครงการถายทอดเทคโนโลยี "การผลิต

น้ําสมควันไมพรอมใชดวยเครื่องแยกน้ํามัน

ดิน" ณ อ.กงหรา จ.พัทลุง  

http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.ph

p?option=com_content&task=view&id=210

9&Itemid=85

_____________________________________________________________________________
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

ผล 2 2.โครงการถายทอดเทคโนโลยี "การผลิต

น้ําสมควันไมพรอมใชดวยเครื่องแยกน้ํามันดิน

และการผลิตแกสชีวภาพ ณ คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

  

http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.

php?option=com_content&task=view&id=

2174&Itemid=84

กลุมงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ
1.แผนงาน สารสนเทศและติดตาม

ประเมินผล

1. คูมือการปฏิบัติงานดานงบประมาณ เรื่อง แผน 1 1. คูมือการจัดทํางบประมาณแผนดิน

ผล 1
2. จํานวนครั้งของความผิดพลาดดานเอกสารที่นําเสนอ

มหาวิทยาลัย

ครั้ง แผน ไมเกิน 3 ครั้ง

ผล 0

2. การประกันคุณภาพและพัฒนาระบบ

คุณภาพ

1. รายงานขอมูลดานประคุณภาพไดทันตามรอบ

ระยะเวลาที่กําหนด (ทุกรอบ 3 เดือน)

รอยละ แผน 80

ผล 100
2. ดําเนินงานไดตามแผน 5 ส. รอยละ แผน 100

ผล 100
3. รอยละของการบรรลุเปาหมาย 5 ส. รอยละ แผน 85

ผล 100

_____________________________________________________________________________
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

4. ดําเนินงานไดตามแผนการจัดการความรู (KM). รอยละ แผน 100
ผล 100

5. รอยละของการบรรลุเปาหมาย  การจัดการความรู (KM). รอยละ แผน 85
ผล 100

3. ความพึงพอใจของผูรับบริการ 1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ แผน 80
ผล 82.38

_____________________________________________________________________________
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ขอมูลการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ประจําปการศึกษา 2552/งปม.2552

F-Data-EQ-07-2-1 V.1:May-51 1/1
7. องคประกอบการบริหารและการจัดการ
           7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของคณะฯ (ระดับ)
ปการศึกษา 2552  กรอบเวลาของขอมูล : 1 มิ.ย. 52 - 31 พ.ค. 53

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

สงบุคลากรเขาอบรมหลักสูตร

ผูบริหารระดับสูงสายสนับสนุน

ระดับประสิทธิผล

ขอมูล ณ วันท่ี  31 พ.ค. 53 วันท่ีรายงานขอมูล : 31 พ.ค. 53

ภาคผนวก จ

ผลการประเมิน

1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบโปรงใสตรวจสอบได

2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพ

ภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนได

สวนเสีย

เอกสารประกอบการ

ประเมิน/
แหลงอางอิงรายการประเมิน

4
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ขอมูลการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ประจําปการศึกษา 2552/งปม.2552

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

ปการศึกษา 2552  กรอบเวลาของขอมูล : 1 มิ.ย. 52 - 31 พ.ค. 53

มี ไมมี
1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม 

ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ

มีการจัดทําระบบดานการพัฒนา

บุคลากรทุกกลุมงาน โดยมีฝาย

บริการวิชาการเปนหนวยงานที่

ดูแลรับผิดชอบ มีการจัดทําแผน 

กําหนดการฝกอบรม

2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการ

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. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสราง

บรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและ

อยูอยางมีความสุข

จัดใหมีกิจกรรมวิศวฯสัมพันธ   

มีกิจกรรมการแขงขันกีฬาสี  การ

ประกันอุบัติเหตุใหกับบุคลากร 

มีระบบเงินกูยืมสวัสดิการคณะฯ 

(คณะกรรมการบริหารเงินทุน

สวัสดิการคณะฯ คําสั่งที่ 

113/2550 ลว ก.ย.50)  (รหัส

เอกสารอางอิง สนล.7.4-1)

4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมี

โอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็ว

ตามสายงาน

มีการเชิญวิทยากรมาบรรยายใน

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับ

การทําผลงานทางวิชาการและ

ผลงานวิจัยสถาบัน

      7.4  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพ

            และประสิทธิภาพ (ระดับ)

ผลการประเมิน
แหลงขอมูลรายการประเมินการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู

เอกสาร/

หลักฐานอางอิง

_______________________________________________________________________________
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มี ไมมี

ผลการประเมิน
แหลงขอมูลรายการประเมินการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู

เอกสาร/

หลักฐานอางอิง
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปน

ระบบ

มีการประเมินความพึงพอใจของ

บุคลากร โดยการแตงตั้ง

คณะกรรมการประเมินความพึง

พอใจของบุคลากรคณะ

วิศวกรรมศาสตร คําสั่งที่ 

190/2552 (รหัสเอกสารอางอิง 

สนล.7.4-2)

6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหาร

ระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีข้ึน

ผลจากแบบประเมินความพึง

พอใจของบุคลากรคณะ

วิศวกรรมศาสตร (รหัส

เอกสารอางอิง สนล.7.4-3)

ระดับประสิทธิผล 6
ขอมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 53 วันที่รายงานขอมูล : 31 พ.ค. 53

_______________________________________________________________________________
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ขอมูลการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ประจําปการศึกษา 2552/งปม.2552

F-Data-EQ-07-13-0 V.1:May-51 1/1
7. องคประกอบการบริหารและการจัดการ
      7.13  กิจกรรม 5ส./กิจกรรมคุณภาพอื่นๆ (ระดับ)
ปการศึกษา 2552  กรอบเวลาของขอมูล : 1 มิ.ย. 52 - 31 พ.ค. 53

มี ไมมี
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการ 5ส./ มีแผนการจัด

กิจกรรม 5ส. ประจําป/ และมาตรฐาน 5ส./ 

มาตรฐานคุณภาพอื่นๆ

1.  คําสั่งแตงตั้งคณะ

วิศวกรรมศาสตรท่ี 010/2551  ลง

วันที่ 15 มกราคม 2551 (รหัส

เอกสารอางอิง สนล. 7.13-1)

2. มีการดําเนินงานตามแผนไมนอยกวารอยละ 80 เอกสารอางอิงตามความเหมาะสม

3. การดําเนินงานตามแผนมากกวาหรือเทากับรอย

ละ 80 และมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม 5ส. 

เพื่อใชเปนแนวทางพัฒนาปตอไป

ผลการประเมินกิจกรรม 5 ส

ระดับประสิทธิผล
ขอมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 53 วันที่รายงานขอมูล : 31 พ.ค. 53

3

รายการประเมิน
ผลการประเมิน เอกสาร/

หลักฐานอางอิง
แหลงอางอิง

_______________________________________________________________________________
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ขอมูลการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ประจําปการศึกษา 2552/งปม.2552

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

9. ขอมูลองคประกอบดานระบบการประกันคุณภาพ

    9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา (ระดับ)

ปการศึกษา 2552  กรอบเวลาของขอมูล : 1 มิ.ย. 52 - 31 พ.ค. 53

ผลการประเมิน

มี ไมมี

1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน

การศึกษาที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน

การกําหนด KPIs ของ

สํานักงานเลขานุการคณะฯ

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการ

ประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและ

ผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคี

ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน

การถายทอดนโยบายจาก

ผูบริหารในที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ 

ครั้งที่ 12/2552 วาระที่ 1.4 เรื่อง

 การพัฒนากรอบการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสาม 

2554-2558

3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงช้ี และเกณฑคุณภาพที่

สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ 

ท่ีเกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก

การกําหนด KPIs  ของกลุม

งานที่สอดคลองกับการ

ประเมินคุณภาพ

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ท้ัง

การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน

คุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป

การกําหนด Procedure 

ปฎิบัติงานดานการศึกษา

5. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนการบริหาร การศึกษาที่เหมาะสมสอดคลอง

กับแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบัน โดยไดรับการ

สนับสนุนจากตนสังกัด และมีการนําผลการประเมิน

คุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงผลการดําเนินงานตาม

พันธกิจใหเกิดผลดี

มีการจัดทําผลงานวิจัยสถาบัน 

"การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษา ท่ี

เขารวมโครงการพี่ชวยนอง

ของคณะวิศวกรรมศาสตร"

รายการประเมินระดับ
เอกสาร/

หลักฐานอางอิง
แหลงขอมูล

_______________________________________________________________________________
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ผลการประเมิน

มี ไมมี
รายการประเมินระดับ

เอกสาร/

หลักฐานอางอิง
แหลงขอมูล

6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการ

ประกันคุณภาพการศึกษาและใชรวมกันทั้งระดับบุคคล 

ภาควิชา คณะ และสถาบัน

โปรแกรมฝกงาน, โปรแกรม

จัดสอบ

7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและ

ภายนอกสถาบัน

ความรวมมือกับศิษยเกา, 

กองทุนศิษยเกา, งานเลี้ยง

สังสรรคศิษยเกาประจําป

ระดับประสิทธิผล

ขอมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 53 วันที่รายงานขอมูล : 31 พ.ค. 53

7
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ขอมูลการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ประจําปการศึกษา 2552/งปม.2552

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

9. ขอมูลองคประกอบดานระบบการประกันคุณภาพ

    9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา (ระดับ)
ปการศึกษา 2552  กรอบเวลาของขอมูล : 1 มิ.ย. 52 - 31 พ.ค. 53

ผลการประเมิน

มี ไมมี
1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ

การศึกษาแกนักศึกษา

การประเมินขอสอบของ

ภาควิชา

2. มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกัน

คุณภาพไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา

โครงการสัมมนากิจกรรม

นักศึกษาประจําป

3. มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย

โครงการสานฝนความหวงใย

จากใจผูบริหาร

4. นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนา

คุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา

โครงการกิจกรรมนักศึกษา

ของสโมสรนักศึกษา/ชุมนุม

ตางๆ

5. นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน

และระหวางกัน

โครงการประชุมเชียรรวมกับ

ตางคณะ

6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรม

ที่นักศึกษาดําเนินการ และในสวนที่นักศึกษามีสวนรวมกับ

การประกันคุณภาพของสถาบัน

รายงานโครงการสานฝนฯ  

และขอเสนอแนะตางๆจาก

นักศึกษา

7. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรู

และกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพที่เก่ียวของกับ

นักศึกษาอยางตอเนื่อง

โครงการติว

ระดับประสิทธิผล
ขอมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 53 วันที่รายงานขอมูล : 31 พ.ค. 53

รายการประเมินระดับ
เอกสาร/

หลักฐานอางอิง
แหลงขอมูล

7
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ขอมูลการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ประจําปการศึกษา 2552/งปม.2552

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

9. ขอมูลองคประกอบดานระบบการประกันคุณภาพ

    9.4  มีระบบการรวบรวมขอมูลท่ีไดรับการตรวจสอบความถูกตองและทันเวลา (ระดับ)
ปการศึกษา 2552  กรอบเวลาของขอมูล : 1 มิ.ย. 52 - 31 พ.ค. 53

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

หนังสือเชิญประชุมที่มอ 

205/163 ลว 17 มิย. 53 (รหัส

เอกสารอางอิง สนล.9.4-3)

5. สามารถจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพใหแลว

ตามเวลาเมื่อส้ินสุดรอบป

   5.1 ระดับภาควิชาแลวเสร็จภายใน 1 เดือน หลังส้ินสุดรอบป

   5.2 ระดับคณะ/หนวยงานแลวเสร็จภายใน 2 เดือน หลัง

ส้ินสุดรอบป

ระดับประสิทธิผล
ขอมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 53 วันที่รายงานขอมูล : 31 พ.ค. 53

รายการประเมินระดับ
เอกสาร/

หลักฐานอางอิง
แหลงขอมูล

5
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