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คํานํา 
 
   รายงานประจําปการประเมินคุณภาพของสํานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อสรุปและเสนอผลการดําเนินงาน กิจกรรมตาง ๆ ของ
สํานักงานเลขานุการ ประจําปการศึกษา 2553 ซ่ึงอยูในชวง 1 มิถุนายน 2553  ถึง 31 พฤษภาคม 2554  และ
สวนที่เกี่ยวกับงบประมาณเปนการรายงานผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2553 ในชวง  1 ตุลาคม 2552  ถึง 
30 กันยายน 2553 การรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะฯ จะเปนไปตามผลการ
ดําเนินงาน กิจกรรมตาง ๆ ของสํานักงานเลขานุการ 
 สํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร ไดดําเนนิงานพรอมจดัทํารายงานการประเมิน
คุณภาพ เพื่อใชเปนเอกสารหลักฐานในการดําเนินงานดานประกนัคุณภาพมาอยางตอเนื่อง  ซ่ึงรายงานฉบับ
นี้เปนรายงานฉบับที่ 10 ของสํานักงานเลขานุการ ถือวาเปนความกาวหนาในการเตรียมความพรอมเพื่อการ
ประกันคณุภาพอยางสมบูรณและสําเร็จไดดวยความรวมมือของบุคลากรทุกฝายเปนอยางดี ที่มุงมั่นที่จะทํา
ใหการดาํเนินงานประสบความสําเร็จดังมุงหวัง จึงขอขอบคุณทุกทานในความรวมมือ รวมใจที่จะทําให
สํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตรมุงไปสูวิสัยทศัน พันธกจิ ที่กําหนดไวของหนวยงานและคณะ
วิศวกรรมศาสตรตอไป 
 
     สํานักงานเลขานุการ 
     กรกฎาคม  2554 
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ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน 
 
1.1  ชื่อหนวยงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเปนมา 
 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  หนังสือที่ 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 

 นอกจากนี้ไดมีการจดัแบงสวนราชการเปนการภายใน 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
ปรับปรุงโครงสรางโดยใหบคุลากรมีสวนรวมกันพิจารณาในการประชมุสัมมนา 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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ถัดมามีประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เร่ือง การปรับปรุง
โครงสรางการแบงสวนราชการเปนการภายใน ตามประกาศ  ณ วนัที่  8  มีนาคม   2553  ดังนี ้

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

       -      แผนงานและงบประมาณ 
       -      สารสนเทศและตดิตามประเมินผล 
       -      การประกันคณุภาพ 
       -     การพฒันาระบบคุณภาพ 

กลุมงานสนับสนุนการวจิัยและบริการวิชาการ 
 - วิจยัและนวัตกรรม 
 - บริการวิชาการเชิงวิศวกรรม 
 - ชุมชนสัมพนัธและถายทอดเทคโนโลย ี
 - ธุรการและการประสานงาน 
 

และประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เร่ือง การปรับปรุงโครงสราง
การแบงสวนราชการเปนการภายใน ตามประกาศ  ณ วันที่  20 กรกฎาคม   2553  ดังนี้ 

 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ สํานักงานเลขานุการ ปการศึกษา 2553/ปงบประมาณ 2553 

7 

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

       -      แผนงานและงบประมาณ 
       -      สารสนเทศและตดิตามประเมินผล 
       -      การประกนัคณุภาพ 
       -     การพฒันาระบบคุณภาพ 

กลุมงานสนับสนุนการวจิัยและบริการวิชาการ 
 - วิจยัและนวัตกรรม 
 - บริการวิชาการเชิงวิศวกรรม 
 - ชุมชนสัมพนัธและถายทอดเทคโนโลย ี
 - ธุรการและการประสานงาน 

 กลุมงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ*** 
 - อาคารสถานที่/ภูมิทัศน และซอมบํารุง 
 - สาธารณูปการ 
 - เทคโนโลยีการศึกษา 
 

หมายเหตุ   *** เปนการปรับปรุงโครงสรางภายในคณะฯ  โดยผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
ครั้งที่  7/2553  เมื่อวันที่  16  กรกฎาคม  2553 
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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 
 
1.2 ปรัชญา  ปณิธาน  เปาหมายและวัตถุประสงค 

วิสัยทัศน 
 “สรางผลงานทางดานการบริหาร จัดการ และสนับสนุนงานทางดานวิชาการที่มีคุณภาพอยางตอเนื่อง” 

พันธกิจ 
 1. สงเสริมและพัฒนาระบบงาน บุคลากร และองคกรใหมีคุณภาพ 
 2. นําเทคโนโลยทีี่เหมาะสมมาประยุกตใชในการพัฒนางานขององคกร 

 
วัตถุประสงค และ/หรือ ภารกิจหลัก 

 สํานักงานเลขานุการคณะฯ เปนหนวยงานที่ทําหนาที่งานบริหารงานทั่วไป ไดแก งานดาน
บุคคล  ธุรการและการประชุม รวมถึงงานดานการเปนเลขานุการผูบริหาร  งานแผนงานและงบประมาณ  
การประกันคุณภาพ  การพัฒนาระบบคุณภาพ  การเงินและพัสดุ งานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา 
งานดานการวิจัยและบริการวิชาการ  และงานดานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และโสตทัศนูปการ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหการสนับสนุนภารกิจของคณะฯ ในดานการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการ
วิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และภาระงานดานอื่นๆ เพื่อใหสามารถตอบสนองตอเปาหมายที่
คณะวิศวกรรมศาสตรวางไวตามวิสัยทัศนและพันธกิจ    
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 สํานักงานเลขานุการคณะฯ ดําเนินงานโดยยึดแนวทางตามแผนพัฒนาคณะฯ เพื่อสนองตอบตอ
เปาหมายสูงสุดขององคกร คือ วิสัยทัศนและพันธกิจของคณะ และกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจของตนเองเปน
แนวทางการดําเนินงานขององคกรสูภาคปฏิบัติ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

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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1.3 โครงสรางองคกร  และโครงสรางการบริหาร 
 1.3.1 โครงสรางองคกร 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   *** เปนการปรับปรุงโครงสรางภายในคณะฯ  โดยผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  
                          ครั้งที่  7/2553  เมื่อวันที่  16  กรกฎาคม  2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานเลขานุการ 

กลุมงานสนับสนุนการวจิัย
และบริการวิชาการ 

กลุมงานแผนงานและพัฒนา
คุณภาพ 

กลุมงานการเงนิและพัสด ุกลุมงานสนับสนุนวิชาการ
และกิจการนักศึกษา 

กลุมงานบริหารทั่วไป 

กลุมงานอาคารสถานที่และ
สาธารณูปการ*** 
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1.3.2 โครงสรางการบริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 - ธุรการและการประชุม                   - กิจการนักศึกษา                                 - การเงิน 
 - การจัดการทรัพยากรบุคคล                  - ทะเบียนและพัฒนาวิชาการ                        -  การพัสดุ 
- เลขานุการ             - บัณฑิตศึกษา    
         - วิเทศสัมพันธ  
  
 
- แผนงานและงบประมาณ    - วิจัยและนวัตกรรม     - อาคารสถานที่/ภูมิทัศน และซอม 
 
- แผนงานและงบประมาณ   - วิจัยและนวัตกรรม      - อาคารสถานที่/ภูมิทัศนและซอมบํารุง 
- สารสนเทศและติดตามประเมินผล - บริการวิชาการเชิงวิศวกรรม   - สาธารณูปการ 
- การประกันคุณภาพ    - ชุมชนสัมพันธและถายทอดเทคโนโลยี - เทคโนโลยีการศึกษา 
- การพัฒนาระบบคุณภาพ   - ธุรการและการประชุม 

 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
คณบดี 

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา        ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาระบบคุณภาพ 
รองคณบดีฝายวิชาการ          ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 
รองคณบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ   ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ 
รองคณบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม     ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม 
รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ   ผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ    
รองคณบดีฝายอาคารสถานที่และสาธารณูปการ       ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

สํานักงานเลขานุการ 
เลขานุการคณะฯ 

หัวหนากลุมงานสนับสนุนการ
วิจัยและบริการวิชาการ 

หัวหนากลุมงานแผนงาน 
 และพัฒนาคุณภาพ 

หัวหนากลุมงานการเงิน  
และพัสดุ 

หัวหนากลุมงาน 
บริหารทั่วไป 

หัวหนากลุมงานสนับสนุน
วิชาการและกิจการนักศึกษา 

หัวหนากลุมงานอาคารสถานที่ 
และสาธารณูปการ 
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1.4 รายชื่อผูบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการหนวยงานชุดปจจุบัน 
 
1. เลขานุการคณะ*** 
2. นางจันทรวด ี ล่ิมสกุล หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
3. นางพวงนอย ศิขรินมาศ หัวหนากลุมงานการเงินและพัสด ุ
4. นางกานตพิชชา ฤทธิพฤกษ รักษาการหวัหนากลุมงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา 
5.    นายถนัด     ฉิมพลี รักษาการหวัหนากลุมงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ 
6. นางกิติยาภรณ สินศุภเศวต รักษาการหวัหนากลุมงานสนับสนุนการวจิัยและบริการวิชาการ 
7.    นางสาวขวัญฤดี      คลายแกว           รักษาการหัวหนากลุมงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ 
 
  หมายเหตุ    *** ตําแหนงเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร  ขณะนี้ตําแหนงดังกลาวยังวางอยูยังไมมีการบรรจุผูดํารง 

     ตําแหนง 

 
1.5 ขอมูลบุคลากร 
 สํานักงานเลขานุการคณะฯ มีบุคลากร จํานวนทั้งสิ้น 107  คน  ขาราชการ จํานวน   34  คน  
พนักงานมหาวิทยาลัย 6  คน  ลูกจางประจํา  16  คน  พนักงานเงนิรายไดคณะฯ  50  คน และลูกจางชั่วคราว 
จํานวน 1 คน 
 
1.6 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
   สํานักงานเลขานุการ เปนหนวยงานสนับสนุนดานการเรียนการสอน  การบริหารจัดการ การ
วิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   รวมถึงภาระงานอื่นๆ   การดําเนินงาน
ของสํานักงานเลขานุการอาศัยงบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได  เปนหนวยงานที่ไมไดมี
รายไดเปนของตนเอง สํานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร ที่ทําการตั้งอยู ณ อาคารบริหารชั้น 1 และ 
ช้ัน 2  อาคารสตางค  มงคลสุข  และชั้น 5 อาคารศูนยวิจัยวิศวกรรมประยุกต สิรินธร  เปนที่ทําการของกลุม
งานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ   
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1.7 เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของหนวยงาน 
   สํานักงานเลขานุการเปนหนวยงานสนับสนุนในการปฏิบัติงานตามภารกิจตางๆ ของคณะ
วิศวกรรมศาสตรไดมีการพยายามสรางเอกลักษณหรือวัฒนธรรมของหนวยงาน    ที่เนนการมีสวนรวมและ
การสรางความสามัคคี  ซ่ึงปรากฏไดจากการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของคณะฯ    ทั้งในฐานะผูรับผิดชอบจัด
กิจกรรม และเปนผูเขารวมกิจกรรม   เชน กิจกรรมปใหม  กิจกรรมวันสงกรานต  กิจกรรมวิศวฯ รวมใจ 
สานใย สัมพันธ  วันลอยกระทง  เปนตน 
 
1.8 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา 
    สํานักงานเลขานุการไดสงเสริมใหบุคลากรจัดทําผลงานวิจัยสถาบัน  สําหรับการขอตําแหนง
ผูชํานาญการหรือสูงกวาเพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรอีกชองทางหนึ่ง   ผลงานวิจัยเปนผลงานที่เปน
ประโยชนตอองคกรหรือเปนประโยชน/เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร   สนับสนุนใหบุคลากร
เขารวมเปนสมาชิก CoP “ชุมชนชํานาญการและเชี่ยวชาญของคณะวิศวกรรมศาสตร”  และ CoP “วิศว
ศึกษา” เปนตน  นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรไดมีการจัดทําโครงการพัฒนางาน เพื่อ
พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพหรือเพิ่มศักยภาพในการดําเนินงาน  รวมทั้งเปนการตอยอดที่จะกอใหเกิดการ
ผลิตผลงานวิจัยอีกดวย 
    สํานักงานเลขานุการคณะฯ  มีนโยบายที่จะใหบุคลากรไดมีการเรียนรูงานเพิ่มขึ้น เชน ภายใน
กลุมงานเดียวกันไดมีการสับเปลี่ยน/เพิ่มเติมภาระงานใหบุคลากรภายในกลุมงานไดเรียนรูงานซึ่งกันและกัน 
โดยการเพิ่มเติมภาระงานนอกเหนือจากภาระงานประจํา  ซ่ึงเปนนโยบายที่จะใหบุคลากรภายในกลุมงาน
เดียวกันสามารถเรียนรูงานและปฏิบัติงานแทนกันได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ สํานักงานเลขานุการ ปการศึกษา 2553/ปงบประมาณ 2553 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทสรุปผูบริหาร 
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บทสรุปสําหรบัผูบริหาร 

ตัวบงชี้ของ สกอ. 

องคประกอบที่ 2   การผลิตบัณฑิต 
          สํานักงานเลขานุการคณะฯ  โดยกลุมงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา เปนหนวยงานที่
ดําเนินการสนับสนุนภารกิจดานการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร  ปจจุบันการเปดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรท้ังในระดับปริญญาตรีจํานวน 13 หลักสูตร ปริญญาโทจํานวน 11หลักสูตร และปริญญา
เอกจํานวน  8 หลักสูตร  มีการสนับสนุนภารกิจดานการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต  ในการ
ประสานงาน การปรับปรุงและการจัดทําหลักสูตรใหมในแตละระดับการศึกษา  การจัดการเรียนการสอน
ในทุกระดับมีความยืดหยุนและหลากหลายที่จะสนองตอบตอความตองการของผูเรียน โดยทุกหลักสูตร
กําหนดใหมีรายวิชาเลือกวิชาชีพซึ่งเปนหัวขอในสาขาที่ทันสมัย    หลักสูตรท้ังหมดผานการรับรองจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและผานการรับรองจากสภาวิศวกรในหลักสูตรกลุมวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม                      
          คณะวิศวกรรมศาสตรไดพยายามมุงมั่นที่จะผลิตบัณฑิตทางดานวิศวกรรมศาสตร  ใหเปนบุคลากรที่มี
คุณภาพทั้งทางดานทักษะความรูความสามารถในแขนงวิชาชีพ  และทักษะการอยูรวมกันในสังคม เปน
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพพรอมคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อใหเปนที่พึงประสงคของตลาดแรงงานในปจจุบัน ท่ี
ตองการบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและทันกับการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีท่ีกาวล้ําอยูตลอดเวลา        
องคประกอบที่ 2   การวิจัย 
      สํานักงานเลขานุการคณะฯ โดยกลุมงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ไดมีการสนับสนุนและ
สงเสริมบุคลากรใหพัฒนาตนเองใหมีการทําผลงานวิจัย โดยไดมีการสนับสนุนทุนสําหรับดําเนินงานวิจัยของ
บุคลากรสายสนับสนุนจากเงินรายไดคณะฯ  เชน ทุนวิจัยสถาบัน ทุนวิศวศึกษา เปนตน เพื่อใหเปนไปตาม
นโยบายและแผนงานดานการวิจัยท่ีคณะฯกําหนด โดยสามารถนําผลจากการวิจัยไปใชในการพัฒนาและ
ปรับปรุงงานประจําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน การจัดตั้ง CoP ชํานาญการและเชี่ยวชาญของ
คณะวิศวกรรมศาสตร  ท่ีทําหนาท่ีในการกําหนดแนวทาง วิธีการดําเนินงาน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให
บุคลากรของคณะฯไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการถายทอดประสบการณรวมกัน  
องคประกอบที่ 9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
           สํานักงานเลขานุการคณะ ฯ ไดมีการดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยมอบหมายใหแตละ
กลุมงานจัดกลุมกิจกรรมคุณภาพและจัดทําระเบียบวิธีปฏิบัติการทํางาน มีการพัฒนากระบวนการทํางาน  
โดยมีกิจกรรมดานพัฒนาระบบคุณภาพเขามาชวยในดานการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน และการพัฒนา
องคกร  ซึ่งไดมีการประเมินคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัย ฯ 
แตงตั้งข้ึน และไดนําผลการประเมินคุณภาพมาพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ เนนการมีสวน
รวมของบุคลากรภายในหนวยงาน   
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บทสรุปสําหรบัผูบริหาร 

ตัวบงชี้ของ สมศ. 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน 

 - ดานคุณภาพบัณฑิต 
          สํานักงานเลขานุการคณะฯ  โดยกลุมงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา ไดสนับสนุนภารกิจ
ดานการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามแนวทางและแผนการดําเนินงานของคณะฯ/มหาวิทยาลัยในรูปแบบตางๆ 
เปนประจําในแตละปการศึกษา มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรยีนรู
ทุกหลักสูตร สงเสริมใหทุกหลักสูตรใชเทคโนโลยี นวัตกรรมและสื่อในการเรียนการสอน เชน การใช
ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนไดแก VCR  การไดรับการสนับสนุนใหจัดซื้อซอฟตแวรท่ีทันสมัยในการ
เรียนการสอน และมีการบันทึกการสอนเพื่อใหนักศึกษาสามารถทบทวนการเรียนได  (multimedia-
streaming server)   กลุมงานสนับสนุนวิชาการฯ เปนหนวยงานที่ดําเนินงานจัดกิจกรรมตางๆ ตามแนวทาง
และแผนการดําเนินงานของคณะ/มหาวิทยาลัย  ไดแก การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เบิกฟาวิศวกรรมนอง
ใหมสัมพันธ  การประชุมเชียร วันไหวคร ู เปดตัวพี่รหัส/นองรหัส Intania Star Contest ระดับคณะ/
มหาวิทยาลัย (การประกวดดาว/เดือน) กีฬานองใหม กีฬาระหวางภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย และการเขา
รวมแขงขันหรอืการกิจกรรมของชุมนุมตาง ๆ และนอกจากนี้ ไดมีการเสริมสรางศักยภาพเพื่อเตรียมความ
พรอมแกนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษาสามารถแขงขันไดในตลาดแรงงาน ในเรื่องดงัตอไปนี้ 
 - สงเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในหลายแนวทาง ไดแก มีโปรแกรมสําเรจ็รูป ILLETS 
ใหบริการประจําหองบันเทิงเชิงวิชาการ (Self Study Zone) ซึ่งนักศึกษาสามารถฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษ
ไดดวยตนเอง  การจัดทัศนศึกษา/เยี่ยมชมโรงงาน ณ หนวยงานในตางประเทศ เพื่อใหนักศึกษาไดมี
ประสบการณตรงในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ     การอบรมการเขียนประวัติสวนตัว เทคนิคการสมัคร
งาน การสอบสัมภาษณงาน เปนภาษาอังกฤษ การจัด English Clinic  รับปรึกษาปญหาตาง ๆ ดาน
ภาษาอังกฤษ  และการจัดกิจกรรม English for Fun  ใหนักศึกษาไดฝกทักษะเรียนรูภาษาอังกฤษผานเกมส  
กิจกรรมบันเทิง ฯลฯ 
 - การอบรม สัมมนา เชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพแกนักศึกษาในดานตางๆ ไดแก เทคนิคการสมัคร
งานและการเขียน resume  การพัฒนาบุคลิกภาพ  การอบรมภาวะผูนํา  การอบรมจิตใจ 
       - นักศึกษาตองผานการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาตนเอง ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา  โดย
คณะวิศวกรรมศาสตรไดใชเครื่องมือในการบันทึกขอมูลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา  และไดมีการ
พัฒนาการบันทึกขอมูลลงโปรแกรมฐานขอมูลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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- ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
       สํานักงานเลขานุการคณะฯ ไดมีการสนับสนุนและสงเสริมบุคลากรใหพัฒนาตนเองใหมีการทํา
ผลงานวิจยั โดยไดมีการสนับสนุนทุนสําหรบัดําเนินงานวจิยัของบุคลากรสายสนับสนนุจากเงินรายไดคณะฯ  
โดยสามารถนําผลจากการวจิัยไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงงานประจําใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งข้ึน   ผลงานวิจยัท่ีไดจัดทําข้ึนยังสามารถใชเปนผลงานในการเลื่อนระดับหรือตําแหนงท่ี
สูงข้ึน    
          นอกจากผลงานวิจัยในลักษณะงานวิจัยสถาบัน   ยังไดสนับสนุนใหบุคลากรไดมีการจัดทําโครงการ
พัฒนางาน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการทํางาน  สนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุน
มีการพัฒนางานโดยใชโครงการเปนฐาน  ใหบุคลากรไดมีความคิดและพัฒนาการทํางานที่สอดคลองกับ
สภาพการณท่ีเปลี่ยนแปลง ใหมีทัศนคติในการปรับปรุงและพัฒนางานของตนเองใหดีข้ึน   มีความสามารถ
ในการคิด วิเคราะห วิจัยงานได ในอันจะเปนชองทางหนึ่งในการเกิดผลงานวิจัยสถาบันที่สามารถนําไปสู
เลื่อนระดับที่สูงข้ึน  ดังปรากฏไดจากการจัดกิจกรรมเวทีการประกวดโครงการพัฒนางานที่จัดข้ึนเปนประจํา
ทุกป  มีการจายเงินรางวัลคาตอบแทนใหแกโครงการที่ผานเกณฑการประเมิน เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจ
ใหกับบุคลากร นอกจากนี้ มีการจัดการประกวดคูมือการปฏิบัติงานในลักษณะ K- Procedure   การประกวด
คําถามตอบยอดฮิต(FAQs)  เปนตน    
     การจัดเวทีคุณภาพ Q-Talk  เปนกิจกรรมหนึ่งท่ีสํานักงานเลขานุการคณะฯ ไดจัดข้ึนเพื่อเปนเวทีให
บุคลากรไดมีการแลกเปลี่ยนประสบการณและความรูรวมกัน  ท่ีผานมาไดจัดเวทีคุณภาพ Q-Talk  ท่ีเปนเวที
การในการแลกเปลี่ยนรูในหัวขอท่ีเกี่ยวของกับสายวิชาการและสายสนับสนุน   นอกจากนี้ยังไดมีการ
ประชาสัมพันธ แนะนํา และสงเสริมใหบุคลากรใช Blog,  Website KM เปนเครื่องมือในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู  เพื่อเปนการสรางองคความรูใหเกิดข้ึนภายในองคกร  ท่ีจะพยายามใหคณะวิศวกรรมศาสตรเปน
องคกรที่กาวไปสูองคกรแหงการเรียนรู 

- ดานการบริหารและพัฒนาสถาบัน 
          สํานักงานเลขานุการคณะฯ ไดมีการบริหารและจัดการระบบการดําเนินงานในแตละหนวยงานที่อยู
ภายใตการกํากับของสํานักงานเลขานุการคณะฯ  โดยมีหัวหนากลุมงานเปนผูบังคับบัญชาเบื้องตน   มีแผน
ปฏิบัติงานของแตละหนวยงานเปนตนแบบของการปฏิบัติงาน มีการติดตาม ควบคุม ดูแล กํากับการ
ดําเนินงานภายใตการดูแลบังคับบัญชาของหัวหนากลุมงาน มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยใน
การปฏิบัติ  เพื่อลดขั้นตอนการทํางาน  รวมท้ังเปนการประหยัดการใชทรัพยากร   ท้ังนี้ไดมีการพยายาม
พัฒนา หาวิธีการ รูปแบบตางๆ ท่ีจะชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร  รวมถึงการสราง
ความพึงพอใจใหกับผูมาใชบริการ 
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- ดานการพัฒนาและประกันคณุภาพภายใน 
          สํานักงานเลขานุการคณะ มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง โดยมอบหมายใหแต
ละกลุมงานจัดทําแผนการดําเนินงานตามดัชนีช้ีวัดหลัก (KPIs) เปนประจําทุกป  และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานในทุกสิ้นป    มีการจัดกลุมกิจกรรมคุณภาพและจัดทําระเบียบวิธีปฏิบัติการทํางาน มีการพัฒนา
กระบวนการทํางาน  โดยมีกิจกรรมดานพัฒนาระบบคุณภาพเขามาชวยในดานการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทํางาน และการพัฒนาองคกร  เชน  การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปของแตละกลุมงาน/หนวยงาน  การ
จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในลักษณะ K- Procedure    ในทุกสิ้นปการศึกษามีการประเมินคุณภาพภายใน 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัย ฯ แตงตั้งข้ึน และไดนําผลการประเมินคุณภาพ
มาพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพโดยเนนใหบุคลากรในหนวยงานไดมีสวนรวม 
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สรุปผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2553 
 

กลุมงานบริหารทั่วไป  
ในรอบปท่ีผานมากลุมงานบริหารท่ัวไป ไดดําเนินงานตามภารกิจ ท่ีไดมีการปรับโครงสรางสวนราชการ

ใหม(เปนการภายในคณะฯ) ใน 3 ภารกิจ คือ ธุรการและการประชุม การจัดการทรัพยากรบุคคล และ เลขานุการ
(ผูบริหาร)  โดยมีหนาท่ีความรับผิดชอบของภารกิจตามที่กําหนด โดยในปรอบปการศึกษา 2553  ไดมีการ
ดําเนินการปรับปรุงพัฒนางานอยางเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการใหบริการท่ีเนน
ผูรับบริการเปนสําคัญ   สรุปงานสําคัญและการปรับปรุงพัฒนางานตามภารกิจ ดังนี้ 

  การจัดการทรัพยากรบุคคล 
         ภารกิจหลัก : เพื่อสนับสนุนและพัฒนาภารกิจดานการบริหารงานบุคคลของคณะวิศวกรรมศาสตร ดําเนินการ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของคณะฯ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง เปนธรรม ตามระเบียบและ
กฎเกณฑของทางราชการ  ใหขอมูล คําแนะนํา ตอบขอหารือ เสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลแกบุคลากร 
ผูบริหาร และหนวยงานตาง ๆในคณะฯ อยางถูกตอง รวดเร็วและทันสมัย โดยมีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. งานอตัรากําลัง    มีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบรรจุ แตงตั้ง โอนยาย  การปรับวุฒิและเพิ่มวุฒิ     การ 
แตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ  การขอตําแหนงชํานาญการ การเลื่อนระดับ การสรรหาหัวหนาภาควิชา  การแตงตั้ง
ผูบริหารคณะฯ  หัวหนางาน หัวหนาฝาย การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติ    การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน /เพิ่มคาจางประจําป  คาตอบแทน  เงินรางวัลประจําป   เงินสาขาขาดแคลน  ขอมูลการจายตรงคา
รักษาพยาบาล 

2. งานทะเบียนประวัติ   มีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําประวัติบุคลากร การลา ทําสถิติการลาและ 
รายงานผล ตรวจสอบวันลาประเภทตางๆ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ    การทําบัตรประจําตัว
เจาหนาท่ีของรัฐ  การออกหนังสือรับรอง  การจัดทําขอมูลบุคลากร  จัดทําสถิติรายช่ือบุคลากร  

3. งานพัฒนาและฝกอบรม   มีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาบุคลากร ควบคุมเงินงบประมาณ 
เงินรายไดเกี่ยวกับกับการพัฒนาบุคลากร จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในลักษณะการจัดประชุม อบรม สัมมนา และ
ดูงาน ระบบขอมูลการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ประเมินผลและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร  จัดสง
บุคลากรไปประชุม อบรม สัมมนายังหนวยงานภายนอก งานลาศึกษา ฝกอบรมดูงาน ไปราชการตางประเทศ และ
งานการจัดการความรู 

4. งานนิติการและวินัย   มีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับวินัยบุคลากร  การจัดทําสัญญาลาไปศึกษา ฝกอบรม  
ปฏิบัติการวิจัยท้ังภายในประเทศและตางประเทศ  การจัดทําหนังสือเดินทาง ใหแกขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ดู
งาน ตางประเทศ การดําเนินการเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย (กรณีไมรายแรง) ใหคําปรึกษาขอกฎหมายและ
ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ    
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5. งานสวัสดิการ มีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการเพื่อชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแก 
บุคลากร  ตรวจสุขภาพประจําป การประกันภัยอุบัติเหตุ  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนพนักงาน การประกันสังคม  
และการสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรและดึงดูดใจ ใหคนดี คนเกง สามารถปฏิบัติงานอยู  ในคณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อยางมีความสุขและมีความภาคภูมิใจตอสถาบัน 

- สรุปผลการดาํเนินงาน 

 รายการ ผลดําเนินการ เอกสารแนบ 
1.  การวางแผนเพื่อเปนแนวทางใน
การดําเนินงานและพัฒนางานอยาง
ตอเนื่อง 

1. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2553-2554  
2. แผนพัฒนาการจัดการทรัพยากรบุคคล 
3. ประเมินผลแผนตามรอบเวลาที่กําหนด  

 

2.  ดําเนินการเพื่อความกาวหนาของ
บุคลากรสาย วิชาการ  
--การขอตําแหนง ทางวิชาการ (ศ./รศ./
ผศ.)  
--ทุนสนับสนุนการลาศึกษาตอ 
--ทุนสนับสนุนการทํากิจกรรมทาง
วิชาการ ณ ตางประเทศ 

 
 

2 ราย 
 

13  คน (เปนทุนป 2553 จํานวน  4 ราย) 
30 ราย 

 

  2.   ดําเนินการเพื่อความกาวหนา
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
--การขอตําแหนงชํานาญงานพิเศษ/ 
ชํานาญการพิเศษ 

 
 

4  คน 

 

3.  การพัฒนาบุคลากร 
--จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  สาย
วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
--จัดทําโครงการพัฒนาพัฒนาคน 
พัฒนางานดวยประสบการณของเรา  
-- โครงการพัฒนาอื่น ๆ เชน  พี่เลี้ยง
บุคลากรใหม  ระบบดูแลอาจารยใหม   

 
9 รายการ 

 
5  ครั้ง 

 
2  ครั้ง 

 

 

4. การพัฒนาปรับปรุงงาน 
-- การพัฒนาชองทางการสื่อสารขอมูล
ทางwebsite 

1 รายการ 
การปรับปรุง website ของการจัดการ
ทรัพยากรฯ 
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รายการ ผลการดําเนินการ เอกสารแนบ 
--ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
--คูมือ                           
  
 
--ระเบียบ/ประกาศคณะฯ 

 
 

2  รายการ 
1. ข้ันตอนการรับทุนของบุคลากร(โครงการ
เพิ่ม Ph.D. เปน 50%) 
2. K-Procedure กระบวนการการรับขอรับ
ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภายในประเทศ  

2  รายการ 
1. คูมือการประเมินผลการสอน 
2. คูมือการจัดการประกันสังคม 

7  รายการ 
1. ระเบียบการจัดสรรทุนใหนกัศึกษาระดับ
ปริญญาตรีโท เอกเพื่อพัฒนาเปนอาจารยของ
คณะฯ     
2. ประกาศคณะฯ การจายเงินสมนาคุณ
เลขานุการภาควิชา  
3. ประกาศคณะฯ การจายเงินคาตอบแทน
รองคณบดี (ปรับปรุง)  
4. ประกาศคณะฯ การจายเงินคาตอบแทน
ผูชวยคณบดี  
5. ประกาศคณะฯ การจายเงินคาตอบแทน
ผูชวยหัวหนาภาควิชา 
6. ประกาศคณะฯ การจายเงินคาตอบแทน
หัวหนากลุมงาน  
7. ประกาศคณะฯ การจายเงินชดเชยเปน
คาท่ีพักอาจารยท่ีรอการจัดสรรที่พักจาก
มหาวิทยาลัย 
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รายการ ผลการดําเนินการ เอกสารแนบ 
6. การใชเทคโนโลยีคอมพวิเตอรชวย 
ในการทํางานและใหบริการ 

4 รายการ 
1. จัดทําwebsite กลุมบริหารท่ีเนนการ
ใหบริการดานทรัพยากรบุคคล  
2.โปรแกรมสํารวจความจําเปนในการ
ฝกอบรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
3. แบบฟอรมการจางพนักงานเงินรายไดจาก 
website 
4. การกําหนดโครงสรางฐานขอมูลบุคลากร 

 

 
- สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) 
1. จุดออน 

1.1 บุคลากรเปนพนักงานเงินรายไดท่ีมีการลาออกและรับเขาใหม ทําใหขาดความชํานาญในกฎระเบียบ 
และวิธีการทํางาน ตองใชเวลาในการเรียนรูงาน ซึ่งตองใชกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับดานบุคคลที่ตองมีความแมนยํา 
เพื่อความถูกตองและไมใหเสียสิทธิประโยชนของผูรับบริการ 

1.2  การพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรที่บูรณาการทั้งระบบ ยังลาชา   
1.3 การจัดทําขอมูลเชิงวิเคราะห มีนอย   

2.   จุดแข็ง 
       2.1 บุคลากรมีความตั้งใจ มุงมั่นในการทํางาน พยายามเรียนรูงาน และบุคลากรใหมมีความสามารถในการ
ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและมีแนวคิดใหมๆ  

 2.2 มีแผนการพัฒนางานดาน HR ท่ีชัดเจนขึ้น 
3. โอกาส   

 3.1 มีชองทางในการเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน website  และคณะฯ ไดจัดระบบใหบุคลกรไดรับการพัฒนา  
และการสงเสรมิใหมีความกาวหนาในสายอาชีพ รูปแบบตาง ๆ เชน ระบบพี่เลี้ยง การสอนงาน และการเขารับการ
ฝกอบรมที่มีแผนการจัดท่ีชัดเจน  
4. อุปสรรค   

4.1 จากการขยายงานดานตางๆและปญหาดานงบประมาณทําใหภาระงานไมสอดคลองกับอตัรากําลัง  
บุคลากรรับภาระงานมาก  ทําใหไมสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มท่ี รวมท้ังการพัฒนางานและความกาวหนาในสาย
อาชีพ  
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- แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปที่ผานมา 
 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะและจุดที่ตองพัฒนา แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 
การจัดระบบความมั่นคงและกาวหนาในสาย
อาชีพ  ใหกับบุคลากร 
 

ควรมีระบบการวิเคราะหขอมลูท่ีเกี่ยวของและจัดทํา
แผนการพัฒนาที่เปนรูปธรรม และดําเนินการได
ภายใตพื้นฐานของสถานะภาพของคณะฯ 

 
 ธุรการและการประชุม 

ภารกิจ : เปนศูนยเอกสารในการรับสงเอกสารทั่งระบบเอกสารธรรมดา และ การรับสงทางระบบ 
 E-Document  งานเอกสารดานการออกเลขที่ประกาศ คําสั่ง หนังสอืออก การจัดทําและจัดเก็บรักษาเอกสารของ
ทางราชการ การจัดเวยีนเอกสารหนังสือ อาจารยพิเศษ งานการจัดประชุมคณะกรรมการ  และ งานกิจกรรมพิเศษ
ตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
- สรุปผลการดาํเนินงาน 

 รายการ ผลการดําเนินการ เอกสารแนบ 
1.  การวางแผนเพื่อเปนแนวทางในการ 
ดําเนินงานและพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

1. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2553-
2554  
2. ประเมินผลแผนตามรอบเวลาที่กําหนด  

 

2. งานรับสงเอกสาร 
 --ทางระบบ E-Document 
--เอกสารธรรมดา(กระดาษ) 

 
6,700 รายการ 
3,361 รายการ 

 

3. ออกเลขที่หนังสือ 
--เลขที่คําสั่งคณะฯ 
--เลขที่ ศธ. 0521.1.10/ 

 
251 รายการ 

1,394 รายการ 

 

4. รับสงไปรษณีย ยอดเบิกจายคาสง 156,361 บาท  
5. การจัดประชุมและกิจกรรมพิเศษตางๆ 
-- จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
วิศวกรรมศาสตร  
--จัดประชุมกลุมงานบริหารท่ัวไป  
--จัดประชุมน้ําชาอาจารย 
--จัดประชุมน้ําชาบุคลากรสายสนับสนุน 
-- จัดประชุมน้ําชาอาจารย/บุคลากรสาย
สนับสนุน  

 
14  ครั้ง 

 
6  ครั้ง 
2  ครั้ง 
2  ครั้ง 
3  ครั้ง 
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รายการ ผลการดําเนินการ เอกสารแนบ 
6. จัดทําคําสั่งแตงตั้งอาจารยพิเศษ 20 ราย  
7. รับนักศึกษาภายนอกมาฝกงานในคณะฯ   
และ ตอนรับหนวยงานภายนอกมาศึกษาดู
งาน  

9  คน 
2 หนวยงาน 

 

8. ดําเนินการกิจกรรมพิเศษ  ตาง ๆ ของ
คณะฯ ตามที่ไดรับมอบหมาย    

7 รายการ 
(งานวันสงกรานต,  กีฬาสีคณะฯ,  ทําบุญ
ตึกอุทิศแด ดร.สตางคฯ,  วันมหิดล,  งาน
หลอเทียนพรรษาและถวายเทียน 9 วัด,  
งานจุดเทียนชัย 5 ธันวา,  กิจกรรมปใหม) 

 

9. งานพิเศษที่ไดรับมอบหมาย  
เปนศูนยอํานวยการกลางในการชวยเหลอื
ผูประสบภัย 

2 รายการ 
(น้ําทวมหาดใหญ และภาคใต ) 

 

10. ดําเนินการสวัสดิการงานศพของ
บุคลากร/ญาติ 

7 ครั้ง  

11. ทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  (ตามแผน  
KPIs) 
-   ประเมินความพึงพอใจผูรับบริการ 

* กิจกรรมวันสงกรานต   
* กิจกรรมกีฬาวิศวฯ รวมใจ  สานใย  
สัมพันธ  ครั้งท่ี 5 

-   ประชุมกลุมยอย 

 
 

 
ผลการประเมิน  74.05 % 
ผลการประเมิน  88.97 % 

 
2  ครั้ง 

 

12. การปรับปรุงงาน 
         
 

2 รายการ 
1.  ปรับปรุง Web Site ธุรการและการ
ประชุม 
2. Update ฐานขอมูลคําสั่งคณะฯ ป 52-54
รายการ 

 

13. การดําเนินการประเมินผลสถาบัน 2 รายการ 
1. ประเมินคณะกรรมการประจําคณะฯ 
 2. ประเมินผูบริหารคณะฯ(คณบดี) 
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- สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) 
1. จุดออน 

1.1 บุคลากรมีจํานวนนอย เมื่อเทียบกับงานบริการท่ีใหกับทั้งบุคลากรและนักศึกษาที่มีจํานวนเพิ่มข้ึนมาก   
เปนขอจํากัดในการพัฒนาปรับปรุงงาน  และการพัฒนาตนเอง   
2. จุดแข็ง 

     2.1 บุคลากรมีความตั้งใจ มุงมั่นในการทํางาน พยายามเรียนรูงาน และตระหนักในการที่จะตองดูแล 
ใหบริการแกบุคลากรท้ังคณะฯ  

     2.2 บุคลากรมีความสามารถและทักษะในการใชคอมพิวเตอรในการใหบรกิาร 
     2.3 มีแผนปฏิบัติการชัดเจนและมีการประเมินตามรอบระยะเวลาที่กําหนด  

3. โอกาส   
      3.1 ผูบังคับบัญชาเห็นความสําคัญในการกระตุน สงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง ควบคูกับการพัฒนา 

งาน โดยจัดระบบการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย เชน เวทีพัฒนางาน  
4. อุปสรรค   

      4.1 จากการขยายงานดานตางๆและปญหาดานงบประมาณทําใหภาระงานไมสอดคลองกับอัตรากําลัง  
บุคลากรรับภาระงานมาก  ทําใหไมสามารถเขาพัฒนาตนเองไดเต็มท่ี รวมท้ังการพัฒนางานและความกาวหนาใน
สายอาชีพ 
 
- แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปที่ผานมา 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะและจุดที่ตองพัฒนา แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 
การจัดระบบงานใหเอื้อตอการพัฒนาบุคลากรและ
ความกาวหนาในสายอาชีพ   
 

ควรมีระบบการวิเคราะหขอมลูท่ีเกี่ยวของและจัดทํา
แผนการพัฒนาที่กระตุนการทํางานเชิงพัฒนามากขึ้น 
 

 
 เลขานุการ(สาํนักงานคณบดี) 

ภารกิจ  : การนัดหมายการประชุมและการไปปฏิบัติราชการของผูบริหารคณะฯ ดําเนินการเรื่องการ
เดินทางไปราชการของผูบริหาร  การนําเสนอแฟมเอกสารจากหนวยงานทั้งคณะฯ เพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาและ
สงคืนหนวยงาน   ตอนรับแขกหรือผูมาติดตองาน   การจัดการประชุมในสํานักงานคณบดีและที่เกี่ยวของของทีม
บริหาร ดูแลงานธุรการและความเรียบรอยภายในสํานักงาน  และการอํานวยความสะดวกตางๆใหกับผูบริหารและผู
ท่ีมาติดตอ (ผูบริหาร – คณบดี รองคณบด ี 7 ทาน ผูชวยคณบดี 6 ทาน)   
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รายการ ผลการดําเนินการ เอกสารแนบ 
1.  การวางแผนเพื่อเปนแนวทางในการ 
ดําเนินงานและพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

1. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2553-2554  
2. ประเมินผลแผนตามรอบเวลาที่กําหนด  

 

2. งานนัดหมายผูบริหาร 
 --ทางโปรแกรมนัดหมาย 
--ทางโทรศัพท/นัดหมายโดยตรงที่สํานักงาน 

 
1,254 ครั้ง(ลงนัดหมายทางโปรแกรม) 

1,100 ครั้ง 

 

3. การดําเนินการเรื่องเดินทางไปราชการของ
ผูบริหาร 
--ในเขตพื้นที่สํานักงาน 
--นอกเขตพื้นที่(ตางจังหวัด / ตางประเทศ) 

 
 

258 ครั้ง  
185/4 ครั้ง  

 

4. อํานวยความสะดวกใหกับแขก/ผูมาติดตอ 715 ครั้ง  
5. การปรับปรุงพัฒนางาน 
-- ฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ 
 

 
1 รายการ 

รวบรวมคําสั่งมอบอํานาจแกรองคณบดี 
ผูชวยคณบดี โดยแยกประเภท เปนการมอบ
อํานาจทางการบริหาร   ทางการเงิน เพื่อ

ความสะดวกในการใชงาน 

 

 
- สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) 
1. จุดออน 

1.1โปรแกรมนดัหมายยังขาดความคลองตัวท่ียังไมรองรับการนัดหมายผูบรหิารหลายทานพรอมกัน  
2. จุดแข็ง 

2.1 การทํางานรวมกันเปนทีมงานระหวางเจาหนาท่ีในหนวยงานโดยสามารถปฏิบัติงานทดแทนกัน  
3. โอกาส  

  3.1 จากภารกจิในการดูแลผูบริหาร ทําใหมีโอกาสขอคําปรึกษาและรับคําแนะนําในการปฏิบัติงาน/พัฒนางาน  
อยางใกลชิดโดยตรงจากผูบริหาร 
4. อุปสรรค   

   4.1 ดวยภารกิจการประสานงาน การรับติดตองานกับหนวยงาน บุคลากร นักศึกษา มีจํานวนมาก ทําใหการ 
ปฏิบัติงานดานเอกสารและธุรการตองลาชา  

   4.2 การประสานงานจากหนวยงานภายในในการนัดหมาย      มักจะไดรับขอมูลไมครบถวนครอบคลุม   
ทําใหตองใชเวลาในการติดตอสอบถามกลับไปเพื่อขอขอมูลเพิ่ม 
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- แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปที่ผานมา 
 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะและจุดที่ตองพัฒนา แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 
การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารขอมูลตางๆ ท่ีเปน
ระบบ เพื่อสะดวกในการคนหาในการใชงานโดย
เฉพาะที่ตองใชอางอิงในการบริหารงานของผูบริหาร 

-ดําเนินการแยกประเภทและจัดหมวดหมูเอกสาร เชน 
ระเบียบ คําสั่ง เอกสารการประชุมตาง ๆ  
-จัดเขาแฟม ทําสารบาญเอกสาร  
-จัดทําแผน 5 ส. ดานเอกสาร และจัดการแฟมเอกสารให
เปนปจจุบันอยูเสมอ 
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กลุมงานการเงนิและพัสด ุ
เปนหนวยงานที่มีภารกิจสนับสนุนและดูแลการดําเนินงานในภาพรวมองคกร ท่ีจะสนับสนุนภาระ 

งานของทุกกิจกรรม ระบบการเงินและงบประมาณเปนสวนสําคัญที่เปนตัวขับเคลื่อนการดําเนินงานตามกิจกรรม
ตางๆ สํานักงานเลขานุการคณะฯ ไดมีการพัฒนาระบบงานทางดานการเงินและงบประมาณมาโดยตลอด เพื่อให
การดําเนินงานมีความสะดวก รวมเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ โดยมีการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเขาชวยในการดําเนินงาน 
 
- สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) 
1.  จุดออน 
       1.1 จากภาระงานที่มีจํานวนมาก ประกอบกับตองการใหบุคลากรดานการเงินและพัสดุมีความรอบรูทุกดาน 
เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและสามารถปฏิบัติหนาท่ีแทนกันไดซึ่งอาจกอใหเกดิความผิดพลาดในการตรวจสอบ
เอกสาร 
       1.2 กลุมงานฯ ไดรับพนักงานใหมเขาทํางาน ซึ่งยังไมมคีวามรูและประสบการณในการปฏิบัติงาน 
2.  จุดแข็ง 
 2.1 มีการนําระบบเทคโนโลยท่ีีทันสมัยมาใชในการปฏิบัติการ  
 2.2 บุคลากรมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน และการทํางานเปนทีมท่ีเขมแข็ง โดยมีทัศนคติท่ีดีตอองคกร 
        2.3 ไดสรางระบบการปฏิบัติงานใหเจาหนาท่ีไดเรียนรูงานในทุกดานและสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 
        2.4 การยอมรับในสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง ท้ังในการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานใหทันสมัย โดยการนาํ
เทคโนโลยีมาใชในการทํางานหรือการไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
      2.5 วัฒนธรรมองคกรมีการสรางระบบพี่เลี้ยง เพื่อใหคําปรึกษาแกพนักงานใหม 
3.  โอกาส 
        3.1  ผูบริหารใหความสําคัญในการสนับสนุนบุคลากรใหเขารับการฝกอบรม 
4.  อุปสรรค 
       4.1 ในระบบราชการปจจุบันบุคลากรใหมไมมีการบรรจุเปนขาราชการ แตจะมีอัตราพนักงานมหาวทิยาลัย
ทดแทน แตเนื่องจากอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยมีอัตราไมเพยีงพอ และบุคลากรใหมตองการความมั่นคง ดังนั้น 
เมื่อมีองคกรอืน่มีการสอบบรรจุ   จึงสงผลใหบุคลากรดังกลาวมีโอกาสที่จะไปทํางานในองคกรอื่นได 
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- แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปที่ผานมา 
1.  คณะฯ ไดมีนโยบาย/แนวทางสรางขวัญกําลังใจในดานความมั่นคงของวิชาชีพ และความมั่นใจใน

สถานภาพใหกับบุคลากร 
2.  จัดกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูงาน เพื่อสรางความเขมแข็งและลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
3. เพื่อสรางความเขมแข็งในการศึกษาเรียนรู ตรวจสอบได  โดยกําหนดใหเจาหนาท่ีภายในกลุมเขียน

ขอผิดพลาดของตนเองที่เกิดข้ึนในการกํากับของหัวหนากลุมงาน นําเสนอในที่ประชุมกลุมงานเดือนละ 1 ครั้ง  
และจัดการความรูดานวิชาชีพภายในองคกรท่ีมีความเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด เชนการจัดเวทีเสวนาดาน
กฎหมายระเบียบการเงิน การคลัง และการพัสดุ เปนตน 
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กลุมงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ 
  ในรอบปการศึกษา 2553  กลุมงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ ดดําเนินการปฏิบัติงานตามภารกิจที่สําคัญ
ของหนวยงาน ดังนี้ 

- ดานแผนงานและงบประมาณ  มีการดําเนินงานในการจัดทําเอกสารเพื่อของบประมาณสนับสนุนในการ 
ดําเนินงานทั้งในสวนของงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได ซึ่งเปนไปตามกรอบงบประมาณและ
ระยะเวลาที่กําหนด   การขออัตรากําลังสนับสนุนเพื่อรองรับการขยายภาระงานตามภารกิจการดําเนินงานของ
คณะฯ  การประสานงานในการจัดทํางาน/โครงการตางๆ เปนตน 

- สารสนเทศและติดตามประเมินผล  ไดจัดทําขอมูลสารสนเทศตางๆ เพื่อประกอบการรายงานผล 
การดําเนินงานตางๆ  การจัดทํารายงานประจําปเพื่อเผยแพรผลการดําเนินงานใหหนวยงานภายในและภายนอก
รับทราบ   เปนตน 

- การประกันคุณภาพ  มีการจัดทํารายงานประจําปการประกันคุณภาพตามรอบปการศึกษาที่กําหนด 
การจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศโดยใชหลักการตามแนวทางของเกณฑ
รางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand  Quality  Award : TQA)   การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  เปนตน  

- การพัฒนาระบบคุณภาพ         เพื่อใหคณะวิศวกรรมศาสตรเปนองคกรที่มีการพัฒนาระบบการบริหาร 
งานภายในองคกรโดยใชหลักระบบคุณภาพเขามาบริหารจัดการ มีการดําเนินงานตามกิจกรรม 5 ส. รวมถึงการ
มุงเนนใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  สงเสริมใหบุคลากรของคณะฯ แลกเปลี่ยนรูซึ่งกันและโดยการสงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมตางๆ เชน  Q-Talk    การประกวดWeb การจัดการความรู   K- Procedure   FAQs  
เปนตน   

นอกจากนี้  กิจกรรมที่ไดกลาวมาขางตน  กลุมงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพยังไดดําเนินงานตาม
กิจกรรมตางๆ  อีกมากมายตามภาระงานของหนวยงาน  การสนับสนุนใหบุคลากรภายในกลุมงานฯ ไดมีการพัฒนา
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินงานทั้งในดานทักษะความรูความสามารถในการปฏิบัติงานและการอยู
รวมกันในสังคม   รวมถึงการสงเสริมใหบุคลากรไดมีสวนรวมในกิจกรรมของคณะฯ     
 
- สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) 
1. จุดออน 

1.1 การถายทอดความรู แลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานภายในหนวยงานยังไมมีประสิทธิภาพ 
เทาท่ีควร ทําใหไมสามารถเรียนรูงานไดท้ังระบบ   

1.2 ขาดการคิดริเริ่ม สรางสรรค หรือการคนควาเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธภิาพของผล 
การปฏิบัติงาน 

1.3 ขาดการคิดวิเคราะหงานเชิงลึก  หรือการหาขอเท็จจริงของงานที่ปฏิบัติ   
1.4 ระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานยังขาดความตอเนื่อง 
1.5 ทัศนคติในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
1.6 กระบวนการคิดวิเคราะหของบุคลากรในการปฏิบัติงานยังไมบูรณาการ  
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2. จุดแข็ง  
2.1  มีระบบสารสนเทศสนับสนุนในการปฏิบัติงาน ทําใหการปฎิบัติงานมีความสะดวก คลองตัว  
2.2  มี K-Procedure  เปนคูมือในการปฏิบัติงาน ทําใหมีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนสําหรับบางกิจกรรม 

3. โอกาส   
  3.1 มีการสนับสนุนใหบุคลากรไดมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งดานความรูความสามารถ 

เฉพาะทางและดานอื่นๆ 
  3.2 ผูบริหารใหความดูแลอยางใกลชิด 
  3.3 เปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงศักยภาพและความคิดเห็นในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี 

4. อุปสรรค   
4.1 ระบบฐานขอมูลของคณะฯ ไมสามารถรองรับการดําเนนิงานทุกกิจกรรมได 
4.2 ขอจํากัดทางดานงบประมาณ ทําใหบุคลากรไมมีโอกาสไดเรียนรูและเปดโลกทัศนใน 
      บางกิจกรรมที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน 

  4.3  ภาระงานเรงดวนมผีลกระทบตอประสิทธิภาพของผลงาน 
  4.4  แหลงขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานตองอาศัยขอมูลจากหนวยงานอื่น 
 
- แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปที่ผานมา 
 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะและจุดที่ตองพัฒนา แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 
1. การถายทอดความรู และการเรียนรูงานทั้งระบบ - สงเสริมและผลักดันใหบุคลากรจัดทําคูมือปฏิบัติงาน 

- การกําหนดลักษณะการปฏิบัติงานเปนทีมสําหรับ 
ภาระงานที่สําคัญซึ่งตองอาศัยขอมูลหลากหลายและ
ทรัพยากรบุคคลที่ชวยดําเนินงาน   
- แบงงานใหผูอื่นทําแทนและมีวิธีการควบคุมดูแล 
- จัดทําระบบพี่เลี้ยงของภาระงานแตละดาน 

2. การสรางความคิดริเริ่ม สรางสรรค เพื่อหาแนวทาง
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 

- การสงเสริมใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมที่เปนการ 
พัฒนาศักยภาพความถนัดเฉพาะดาน 
- การประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางภายใน 
กลุมงาน และขามสายงาน 
- การสรางความเชื่อมั่นใหกับบุคลากรมั่นใจในตนเอง 
เห็นวาตนเองมคุีณคา มีความสามารถ กลาคิด 
กลาแสดงออก  
- การกระตุนโดยการกําหนด KPI ของแตละบุคคล 
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ขอสังเกต/ขอเสนอแนะและจุดที่ตองพัฒนา แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 
3. การคิดวิเคราะหงานเชิงลึก หรือการหาขอเท็จจริง
ของงานที่ปฏิบัติ 

- สงเสริมและผลักดันใหบุคลากรจัดทําผลงานเชิง 
พัฒนา/โครงการวิจยัสถาบัน  เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร  และยังสามารถใชประกอบการเลื่อนระดับที่
สูงข้ึน 

4. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน - กําหนดรอบในการติดตามและประเมินผลแตละ 
กิจกรรม 
- กําหนดใหมีการรายงานความกาวหนาในการ 
ดําเนินงาน 

5. ทัศนคติในการปฏิบัติงาน - การทําใหบุคลากรมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมใน
การทํางาน ระบบงาน และบรรยากาศการทํางาน  
ตลอดจนมีการนําระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการ
บริหารงาน 
- การสรางกระบวนทัศน/ทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงาน 
และการดําเนินชีวิต  รวมถึงการการกําหนดกจิกรรมที ่
สรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากร      
- สงเสริมใหบุคลากรเขารับการฝกอบรม/เขารวม 
กิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาทัศนคติเชิงบวก 

6. กระบวนการคิดวิเคราะหของบุคลากรที่จะทําใหเกิด
การบูรณาการ 

- เนนการประสานงานรวมกับบุคคลอื่นใหเปนไปตาม
กระบวนการ และระบบการบริหารงานภายใน 
- เนนใหบุคลากรไดมีการมองเห็นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนกับระบบภายในองคกร ใหเปน
ระบบและเชื่อมโยงติดตอกัน   
- เปดอิสระในเรื่องการเสนอความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
ของบุคลากร 
- สงเสริมสนับสนุนใหทุกคนเกิดแรงรวมในการสราง
ความสัมพันธท่ีดี 
- การฝกแกไขปญหาที่สาเหตุ    ยึดหลักการเรียนรูรวมกัน 
ฝกการเรียนรูของทีม 
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กลุมงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ 
  กลุมงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ  เปนกลุมงานสังกัดสํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร  
ประกอบดวยหมวดงานตางๆ         ท่ีอยูภายใตบังคับบัญชาของรองคณบดีฝายอาคารสถานที่และสาธารณูปการ  
ภารกิจหลักกลุมงานคืองานบริการ  ซอม  สราง  และติดตั้ง  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติและหนวยท่ีรับผิดชอบดังนี้ 
  1.  เทคโนโลยกีารศึกษา  ใหบริการโสตทัศนูปกรณ  ในหองเรยีนหองประชุมรวมถึงการจัดพิมพเอกสาร  
ตํารา  สิ่งพิมพ  สรางสื่อการสอน  งานดานศิลปและอื่นๆที่เกี่ยวของ 
  2.  ยานพาหนะ  ใหบริการดานยานพาหนะกับบุคลากรเพื่อปฏิบัติราชการทําวิจัยและบริการวิชาการ  ท้ัง
ในคณะและตางคณะหนวยงานและภารกิจอืน่ตามที่ไดรับมอบหมาย 
  3.  อาคารเปนฝายท่ีดูแลสถานที่หองเรียน  หองประชุม  หองน้ํา จัดรูปแบบหองตามผูรับบริการรองขอ  
จัดหาและใหบริการอาหารวาง  อาหารกลางวนั  ในระหวางการประชุม 
  4.  งานรักษาความปลอดภัย  ตรวจสอบดูแลรักษาความสงบเรียบรอยภายในคณะวิศวกรรมศาสตร  
ควบคุมดูแลการจราจรโดยรอบคณะ 
  5.  ฝายซอมบํารุง  แบงเปนระบบไฟฟา  โทรศัพท  เครื่องปรับอากาศ  ประปา  และซอมท่ัวไป  โดยทําการ
ซอมตามที่หนวยงานตางๆ  รองขอและจัดทําแผนบํารุงรักษาอุปกรณ  เครื่องใชตางๆ  ในระยะยาวเปนภาระงาน
ประจําในการบํารุงรักษา 
  6.  สถานที่และภูมิทัศน  รับผิดชอบพื้นที่โดยรอบคณะวิศวกรรมศาสตร และพื้นที่ภายในท่ีเปนสีเขียว  จัด
ตกแตงสวนและดูแลรักษา 
 

- สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis)   
1. จุดออน 
  1.1  การควบคุมบังคับบัญชายาก 
  1.2  ยุงยากตอการสื่อสาร 
  1.3  เปนที่รองรบับุคลากรท่ีหนวยงานอื่นไมตองการ 
  1.4  รับบุคลากรที่มีความรูความสามารถไมตรงกับงาน 
  1.5  เสียเวลากบัการสรางหรอืฝกฝนงานใหกับบุคลากร 
  1.6  มีขอจํากัดในงบประมาณ 
2. จุดแข็ง 

2.1 กลุมงานใหญ  บุคลากรมากปฏิบัติภารกิจไดอยางครบวงจร 
2.2 มีบุคลากรหลากหลาย  ทําภารกิจไดหลายดานและรวดเร็ว  
2.3 มีการรวมกลุมกันของบุคลากรเหนียวแนน 
2.4  มีตัวเลือกของบุคลากร  เพื่อความเหมาะสมกับภารกิจ 
2.5 ปฏิบัติงานบนความขาดแคลนได 
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3. อุปสรรค 
  3.1  บุคลากรบางคนมีอคติกับผูบริหารและองคกร 
  3.2  การจัดสรรรายไดและสวัสดิการท่ีไมเทาเทียมกัน 
  3.3 พื้นฐานและปญหาดานครอบครัวของบุคลากร 
4. โอกาส 
  -  
 
-  แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปที่ผานมา 

1.  มีแผนการจัดการดานการบริหารโดยจัดแบงงานและคนอยางชัดเชน 
  2.  ปรับปรุงกฎระเบียบที่ใชบริหารจัดการใหทันสมัยเหมาะสม 
  3.  จัดทําแผนการดําเนินงานและตารางการปฏิบัติตนของบุคลากร 
  4.  จัดทําแผนบํารุงรักษาสําหรบัเครื่องจักร เครื่องมอืและเครื่องใชตางๆ 
  5.  จัดอบรมใหความรูกับผูปฏิบัติงานทุกสาขา 
  6.  สรางผูปฏิบัติงานทดแทนใหมีทุกสาขายามขาดแคลน 
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กลุมงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ 
 ดานการวิจัย  

สํานักงานเลขานุการคณะฯ โดยกลุมงานสนับสนุนการวิจยัและบริการวิชาการ ไดมีการสนับสนุนและ
สงเสริมบุคลากรใหพัฒนาตนเองใหมีการทําผลงานวิจยั โดยไดมีการสนับสนุนทุนสําหรับดําเนินงานวิจยัของ
บุคลากรสายสนับสนุนจากเงนิรายไดคณะฯ (ตามนโยบายคณะ ซึ่งดูแลโดยกลุมงานฯ) เชนทุนวิจยัสถาบัน ทุนวิศว
ศึกษา เปนตน เพื่อใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานดานการวิจัยท่ีคณะฯกําหนด โดยสามารถนําผลจากการวิจยัไป
ใชในการพัฒนาและปรับปรุงงานประจําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน เชน การนําผลจากการทําวิจัย
สถาบันในโครงการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการวิชาการ ประเภทการฝกอบรมสัมมนาของคณะ
วิศวกรรมศาสตร(โดยกลุมงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวชิาการ) ไปจัดทําแผนและกลยุทธ ในงานบริการวิชาการที่
สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ ทําใหสามารถดําเนินการจัดอบรมบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
เพิ่มข้ึนจากเดิม  และการนําผลจากการทําวจิัยโครงการพัฒนาระบบแจงขาวสารโดยใหผูปกครองของนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร (โดยกลุมงานสนับสนุนวิชาการฯ) ไปใชงานประจํา ทําใหผูปกครองสามารถเขามาศึกษารายละเอียด
ขอมูลของนักศึกษาเพิ่มเติมได นอกจากนี้มีการจัดตั้ง CoP ชํานาญการและเชี่ยวชาญของคณะวิศวกรรมศาสตร  ท่ีทํา
หนาท่ีในการกําหนดแนวทาง วิธีการดําเนินงาน เพื่อสงเสรมิและสนับสนุนใหบุคลากรของคณะฯไดมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูการถายทอดประสบการณรวมกนั สงผลใหในรอบปการศึกษานี้บุคลากรของคณะฯสามารถนําผลงานวิจยัและ
งานวิชาการไปพัฒนาตนเองเขาสูตําแหนงชํานาญการพิเศษและชํานาญงานพิเศษได 2 ราย 
 
- สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) 
1. จุดออน 

1.1 บุคลากรยังมีภาระงานประจําเปนจํานวนมาก จึงไมสามารถทํางานดานวิจัยในเชิงรุกได  
1.2 บุคลากรมีความรูเกี่ยวกับการทําวิจัยสถาบันในระดับหนึ่ง  แตยังขาดที่ปรึกษาในการแนะนําอยาง 

ใกลชิดในการทําวิจัย 
2.จุดแข็ง  

  2.1  คณะฯสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาองคความรูดานวิชาการใหแกบุคลากร 
  2.2  มีการสนับสนุนทุนวิจัยในการจดัทําโครงการวิจยัสถาบันและวิศวศึกษา สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน 

3. โอกาส   
3.1 คณะฯ มีนโยบายตอเนื่องในการสงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุนเนนการทําผลงานวจิัยและงานวิชาการ 

อื่นๆ  เพื่อเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
4.อุปสรรค  

  - 
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- แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปที่ผานมา 
 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะและจุดที่ตองพัฒนา แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 
1.แมวาบุคลากรสายสนับสนุนจะเขาใจขั้นตอนใน
การทําวิจัย  แตยังไมสามารถผลิตผลงานออกมาได 
เนื่องจากยังขาดประสบการณและความมั่นใจ  
 
 
 
 
 
2.คณะควรมีการสงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุนมี
โอกาสเผยแพรผลงานวิจยัอยางตอเนื่อง  

1.คณะฯควรมีการสรางบรรยากาศสงเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนโดยมี
วิธีการท่ีเปนรูปธรรมในการสงเสริมและสรางความ
มั่นใจใหกับบุคลากรฯที่สนใจทําวิจัย เชน จัดบรรยาย
พรอมเนนการปฏิบัติการควบคูกันไป เพื่อใหความรู
ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติจริงได โดยมท่ีีปรึกษา/
พี่เลี้ยงชวยแนะนํา/ติดตามอยางใกลชิดตลอดการ
ดําเนินการวิจัย  
2.คณะควรจัดใหมีทุนสนับสนุนคาใชจายในการ
เดินทางไปเขารวมประชุมสัมมนา ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน รวมท้ังมี
การสนับสนุนเรื่องท่ีปรึกษา/พี่เลี้ยงท่ีคอยแนะนําเรื่อง
การนําเสนอและดานการใชภาษาอังกฤษดวย 
 

 
 ดานการบริการวิชาการ 

  สํานักงานเลขานุการคณะฯ โดยกลุมงานสนับสนุนการวิจยัและบริการวิชาการมีระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแกสังคม และมีการดําเนินการตามระบบที่กําหนดไว  โดยมีแผนงานและเปาหมายในการบริการ
วิชาการท่ีชัดเจน  ซึ่งไดนําแผนกลยุทธของคณะฯ และผลการดําเนินงานที่ผานมา มาจัดทํากลยุทธและนําไปสู
แผนปฏิบัติการของหนวยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรมโดยมีการติดตามและรายงานผลตามแผนงานผาน website ของ
กลุมงานฯทุก 2 เดือน (มีการรายงานผลทุกหนวยในกลุมงานฯ)มรีะบบการจัดการความรู โดยการถายทอดความรู
ประสบการณจากการปฏิบัติงานบริการวิชาการสูบุคลากรในคณะและเผยแพรสูสาธารณชน เชน การทําข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานบริการวิชาการในรปูแบบ K-Procedure การจัดทําระบบ Training System โดยนําเสนอผาน website กลุม
งานฯ เพื่อใหเรียนรูรวมกันและลดขั้นตอนการทํางาน  รวมท้ังมีการแนะนํานโยบายและการปฏิบัติงานบริการ
วิชาการใหแกอาจารยและบุคลากรใหม  มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร 
เพื่อใหทันสมัยพรอมรองรับระบบการประเมินใหมของ สมศ.และใชเปนเครื่องมือในการบรหิารติดตามงานและ
รายงานผลอยางมีประสิทธิภาพได  นอกจากนี้ยังมีความรวมมอืกับหนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
ดําเนินการโครงการตางๆ เพื่อการเรยีนรูของบุคลากรคณะและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน  
โดยไดรับความไววางใจจากกระทรวงอตุสาหกรรมใหดําเนินโครงการตอเนื่องมาเปนระยะเวลากวา 10 ป (โครงการ
เสรมิสรางผูประกอบการใหม)  และมีการอบรมผานโครงการตางๆ   เชน  Training  Fund   In-house Training และ 
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Public Training  อีกเปนจํานวนมาก   โดยมีการสํารวจความตองการของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการฝกอบรมประจําป 2554 และมีการประเมินผลความพึงพอใจของ
ลูกคาทุกโครงการ  พรอมแจงใหผูเกี่ยวของทราบเพื่อนํามาปรับปรุงการปฏิบัติงานในครั้งตอไป 
 

- สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) 
1. จุดออน 

1.1  มีบุคลากรบางคน  ยังขาดประสบการณและความชํานาญในการทํางานบางประเภท   
1.2  บุคลากรดานบริการวิชาการมีจํานวนนอยลง เนื่องจากมีการปรับโครงสราง ทําใหความสามารถในการรับ 

งานและการดําเนินการดานบริการวิชาการไดนอยลง 
2. จุดแข็ง  
 2.1  คุณภาพของการใหบริการเปนที่ยอมรับของหนวยงาน/ผูรับบริการ จึงไดรับความไววางใจจากผูวาจางให
ดําเนินโครงการในลักษณะตอเนื่องหลายโครงการ 
 2.2  มีการนําระบบ IT มาใชในการบริหารจัดการ และพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องทําใหเกิดประสิทธิภาพ 
สูงข้ึน เชน  ระบบ KPIs  ระบบฐานขอมูลลูกคา/คูมือบริการวิชาการ online Training  system เปนตน  
        2.3  มีความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ในการใหบริการวิชาการ 

   2.4  บุคลากรดานบริการวิชาการมีจิตบริการกับลูกคา  
3. โอกาส  
       3.1  นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนใหมีการพัฒนาภาคการผลิตในอุตสาหกรรม SMEs และผูประกอบการที่
ชัดเจน ทําใหสามารถดําเนินการโครงการตางๆ ไดตอเนื่อง                     
        3.2  เปนหนวยงานในมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงของภาคใต  จึงไดรับการยอมรับและไววางใจจากผูรับบริการ 
4.อุปสรรค  
         4.1 มีหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแหง ท่ีใหความสนใจในการทําบริการวิชาการมากขึ้น    ทําใหเกิด
การแขงขันสูง 
         4.2  สถานการณความไมสงบในจังหวดัชายแดนภาคใต ทําใหการใหบริการวิชาการในพื้นที่ดังกลาว ไม
สามารถทําไดอยางสะดวกและปลอดภัย และทําใหเกิดความรวมมอืในเชิงวชิาการและวิชาชีพไดยาก 
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 - แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปที่ผานมา 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะและจุดที่ตองพัฒนา แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 
1.ควรมีการถายทอดประสบการณและเทคนิค 
ตางๆที่เกี่ยวของกับการทํางานใหบุคลากรภายใน
หนวยงานฯ 
 
 
 
 
2.ควรมีการสรางเครือขายกับหนวยงานภายในและ
ภายนอก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับงานบริการ
วิชาการมากขึ้น 

1.ไดมีการนําระบบ IT มาใชในการบริหารจดัการ และ
พัฒนาปรับปรุงอยางตอเนือ่ง  ทําใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงข้ึน เชน  ระบบ KPIs  คูมือบริการวิชาการ online  
Training  system เปนตน รวมท้ังจัดใหมีพี่เลี้ยงท่ีมี
คุณภาพแนะนําเรื่องการทํางานและการปฏิบัติตนใน
สังคมที่เหมาะสมสอดคลองกบัความตองการของ
หนวยงานฯ/องคกร 
2.ไดจัดโครงการพบปะเครือขายท้ังภายในและ
ภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัยแลว 

 
 ดานชุมชนสมัพันธและถายทอดเทคโนโลย ี 

            สํานักงานเลขานุการคณะฯ โดยกลุมงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ไดมีความรวมมือกับ
หนวยงานตางๆ ในการพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่ภาคใต ในลักษณะการถายทอดเทคโนโลยี จํานวน 4 
โครงการในปการศึกษา 2553 ไดแก โครงการเทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยอินทรียสําหรับทองถิ่น  โครงการผลิต
หมากแวนดวยเครื่องหั่นหมากและอบแหงหมาก โครงการชวยผลิตน้ําตาลแวนดวยเครื่องชวยหยอดนํ้าตาลแวน 
และโครงการเครื่องกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟดในแกสชีวภาพจากฟารมสุกร  รวมท้ังมีโครงการรวมกับชุมชนอื่นๆอีก
ดวย  
 
- สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis)  
1. จุดออน  
 1.1 บุคลากรในการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนมีนอย 
 1.2 ความรวมมือกับเครือขายตางๆ ยังไมมาก 
2. จุดแข็ง 
 2.1 มีบุคลากร ผูเชี่ยวชาญที่มีองคความรูหลากหลายสาขาวิชา ท่ีจะเอื้อประโยชนตอชุมชน       
 2.2 มีผลงานวิจัยหลายผลงานที่สามารถถายทอดสูชุมชนได  
 2.3 มีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับชุมชนและสังคมคอนขางมาก  
3. โอกาส 
 3.1 คณะฯ มีนโยบายและงบประมาณจากแหลงตางๆ ในการพัฒนางานวิจัยสูชุมชน 
 3.2 เปนสถาบันการศึกษาชั้นนําของภาคใตท่ีไดรับการยอมรับจากชมุชน 
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4. อุปสรรค 
 4.1 สถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหความรวมมอืกับชุมชนในพื้นที่ 

        ดังกลาวทําไดยาก 
 

- แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปที่ผานมา 
 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะและจุดที่ตองพัฒนา แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 
1.มีความคาดหวังสูงจากชุมชนในการรับบริการ

ถายทอดเทคโนโลยีจากคณะวิศวฯ  ในขณะที่

บุคลากรในการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนมี

จํานวนจํากัด 

1.ควรมีการพัฒนาบุคลากรใหม หรือบุคลากรสาย
สนับสนุนใหมาชวยสนับสนุนดําเนินงานดานนี้
เพิ่มข้ึน 
2.ควรมีการสรางเครือขายความรวมมอืกับหนวยงาน
อื่นๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยท้ังดาน
บุคลากรและงบประมาณในการสนับสนุนการ
ถายทอดเทคโนโลยี เพื่อรองรบังานตามความคากด
หวังจากชุมชนเพิ่มข้ึน  ท่ีผานมาไดมีความรวมมือใน
การดําเนินงานรวมกับสํานักวจิัยและพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยในการถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชนแลว 
3.คณะฯไดจัดใหมีประกาศทุนที่สนับสนุน
งบประมาณในการถายทอดเทคโนโลยีของนกัวิจัยสู
ชุมชนแลว 
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กลุมงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา 
 กลุมงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา  มีพันธกิจในการใหบริการเพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะ
วิศวกรรมศาสตร ดวยมาตรฐานงานระดับมืออาชีพ  ประสิทธิภาพสูง และประสิทธิผลคุมคาภายใตกรอบระยะเวลา
ท่ีกําหนด ดวยพฤติกรรมการใหบริการและการปฏิบัติงานที่ผูรับบริการพึงพอใจในทุกหนวยงานยอย ไดแก หนวย
ทะเบียนและพัฒนาวิชาการ หนวยกิจการนักศึกษา หนวยบัณฑิตศึกษา และหนวยวิเทศสัมพันธ    

กลุมงานสนับสนุนวิชาการฯ  จดัทําแผนปฏิบัติงานประจําปท่ีสอดคลองกับปฏิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติงานประจําปของคณะฯ  มีคูมือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับผูเกี่ยวของ ไดแก 
คูมือการปฏิบัติงานของกลุมงานฯ  คูมือนักศึกษา  คูมืออาจารยท่ีปรึกษา  คูมือนักศึกษาฝกงาน  คูมือนิเทศการ
ฝกงาน  คูมือการจัดสอบ  คูมือการทําโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาของสโมสรและชุมนุมตาง ๆ  คูมือการขอ
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  คูมือการยื่นแบบฟอรม บว.    และแนวปฏิบัติตาง ๆ  เชน การจัดสรรเงนิ
สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาของภาควิชา เปนตน   

มีการประสานงานการปรับปรุงหลักสูตรในแตละระดับการศึกษาตามรอบและตามมาตรฐาน TQF   มี
โครงการ/กิจกรรมและคณะกรรมการแกปญหาการเรียนแกนกัศึกษากลุมเปาหมาย ติดตามผลและนําเขาท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ มีการทํางานวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาปรับปรุงงาน  รวมถึงนําเทคโนโลยีมาชวยใน
การทํางาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริการและการปฏิบัติงานมากขึ้น  ไดแก มีระบบแจงขาวสารผูปกครอง ระบบ
การยื่นคํารองขอลงทะเบียนเรียนหนวยกิตเกนินอยกวากําหนดและกรณีพิเศษ  พัฒนาระบบขอมูลการเขาช้ันเรียน
เขาในระบบการจัดการเรียนรู LMS&PSU  ระบบกิจกรรมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรสําหรับภาควิชาบันทึก
ขอมูลกิจกรรม ระบบบันทึกประวัตินักศึกษาที่แตงกายผิดระเบียบ  ปรับปรุงระบบสารสนเทศการฝกงาน  และเพิ่ม
ชองทางการบริการติดตอผาน Face book  ของหนวยตาง ๆ     มีหองบริการนักศึกษาที่นักศึกษาสะดวกในการ
ขอรับบริการอยางเปนเอกเทศ  จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจในการใหบริการเพื่อประเมินผลงานของกลุมงาน
สนับสนุนวิชาการฯ  และนําผลประเมินมาปรับปรุงการใหบริการใหตรงกับความตองการของนกัศึกษาและ
ผูรับบริการอยางตอเนื่อง    

มีการดําเนินงานดานกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งเปนกิจกรรมทีส่งเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาเปนบัณฑิตท่ีมี
คุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากความรูทางวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนที่จัดข้ึนตามหลักสูตร  กิจกรรม
การพัฒนานักศึกษาแบงเปน 3 สวน  คือสวนที่ 1  คณะฯ โดยกลุมงานสนบัสนุนวิชาการฯ  จัดบริการแกนักศึกษา  
สวนที่ 2  คือ การจัดกิจกรรมที่นักศึกษาดําเนินการโดยองคกรนักศึกษาคือสโมสรนักศึกษาและชุมนุมตาง ๆ  ซึ่ง
ไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากคณะฯ  และสวนที่ 3 คือ  การจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยภาควิชา  ท้ังนี้ เพื่อให
นักศึกษาพัฒนารางกาย  จิตใจ  สังคม สติปญญา และทักษะตาง ๆ ตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  รวมถงึการ
เสริมสรางและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม    

โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่จัดข้ึน ไดแก โครงการเตรียมความรูแกนักศึกษาชั้นปท่ี 1 
กลุมเปาหมายกอนเปดภาคการศึกษา  โครงการติวแกนักศึกษาเรียนออนกลุมเปาหมายทุกภาคการศึกษา การ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  เบิกฟานองใหมสูเสนทางวิศวกรรม วิศวกรรมศาสตรพบผูปกครอง กิจกรรมวันไหวคร ู
ประชุมเชียร  โตวาที ประกวดดาวเดือน  ทําดีเพื่อแม  และกีฬาระหวางคณะ เปนตน  
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มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพและเสริมสรางศักยภาพแกนักศึกษา และมีการ
ประเมินโครงการ  ไดแก การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในหลายแนวทาง เชน มีโปรแกรมสําเร็จรูป ELISS 
ใหบริการประจําหองบันเทิงวิชาการ (Self Study Zone) ซึ่งนักศึกษาสามารถฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษไดดวย
ตนเอง การจัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยสถาบันสอนภาษาชั้นนํา อบรมการเขียนประวัติสวนตัว 
เทคนิคการสมัครงาน การสอบสัมภาษณงานเปนภาษาอังกฤษ และการทํากิจกรรมภาษาอังกฤษโดยชุมนุม
ภาษาอังกฤษและวิเทศสัมพันธ    มีความรวมมอืกับหนวยงานภายนอกและสมาคมศิษยเกาคณะฯ จัดอบรม สัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสมัครงาน การเขียนประวัติสวนตัว การพัฒนาบุคลิกภาพ   ภาวะผูนํา  และการอบรม
จิตใจ  เปนตน 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร  การดําเนินการ
ของกลุมงานสนับสนุนวิชาการฯ สนับสนุนภารกิจดานนี้ใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพและมีการพัฒนาตามมาตรฐาน
ดานตาง ๆ คือ ดานนโยบาย การสงเสริม การสนับสนุน และการเผยแพร    โดยในปการศึกษา 2553   มีแผน
ปฏิบัติงานรองรับนโยบายของคณะฯ และมหาวิทยาลัยท่ีชัดเจน   มีการกําหนดโครงการกิจกรรมที่สอดคลองกับ
แผนงานและมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนือ่ง    รวมท้ังการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมตาง ๆ  
เชน  จัดกิจกรรมวันไหวครู  การประกวดพานดอกไม  ประเพณีลอยกระทง  วันสงกรานต    การแตงกายชุดผาไทย
ในโอกาสตาง ๆ  การแสดงดนตรีไทย  จัดงานบุญทอดกฐิน  ทอดผาปา   การทําบุญตักบาตร    การรณรงคให
นักศึกษาบุคลากรแตงกายเหมาะสม  มีกิริยามารยาทงามแบบไทย การเผยแพรวัฒนธรรมไทยแกนักศึกษาตางชาติ
ท่ีมาศึกษาที่คณะฯ ในงานประเพณีตาง ๆ  การเขาคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม   และคายพัฒนาทักษะชีวิต  เปน
ตน  
 งานดานวิเทศสัมพันธ  กลุมงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา มีการดําเนินงานวิเทศสัมพันธใหเกิดผล
ตามนโยบายความรวมมือ แผนงาน และกิจกรรมที่เกี่ยวของตางๆ อาทิเชน การติดตอประสานงานความรวมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ  การรับรองผูเช่ียวชาญชาวตางประเทศ  การแลกเปลี่ยนคณาจารยและ
นักศึกษา  การจัดฝกงานตางประเทศ  การดูแลนักศึกษาและผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศที่มาศึกษาและปฏิบัติงานที่
คณะฯ  ฯลฯ  และในปการศึกษา 2553 มีผลงานที่สะทอนใหเห็นชัดถึงนโยบายและความพยายาม ในการสงเสริม
ทางดานวิชาการเพื่อสูระดับสากลดังวิสัยทัศนของคณะฯ คือการดําเนินการรับรองผูเช่ียวชาญชาวตางประเทศและ
นักศึกษาชาวตางประเทศที่มาเยือนคณะฯ ตามวัตถุประสงคตางๆ ท่ีมีจํานวนเกือบ 200 คน การสงนักศึกษาไป
ฝกงานตางประเทศ รวมท้ังการรับนักศึกษาตางประเทศมาฝกงานที่คณะฯ การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ICET-
2011 รวมกับ Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad  สาธารณรัฐเซอรเบีย  เปนตน 
 
- สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) 
1. จุดออน 

1.1  การประชาสัมพันธหลักสตูรยังไมเขาถึงกลุมเปาหมายทุกภาคสวน 
1.2  การประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมนักศึกษาขาดจุดเดน  ท่ีดึงดูดความสนใจ 
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  1.3 การสํารวจขอมูลความพึงพอใจของผูประกอบการที่มีตอบัณฑิตไมไดดําเนินการอยางจริงจัง  อาศัย
ขอมูลการดําเนินการภาพรวมของหนวยงานมหาวิทยาลัยฯ  จึงขาดความสมบูรณของขอมูล  

1.4 การประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ อยูระหวางการพัฒนาโปรแกรมเพื่อดําเนนิการใน 
ภาพรวมของหนวยงานสายสนับสนุน  จึงไมทราบผลเพื่อปรับปรุง 
  1.5  ระบบฐานขอมูลท่ีจําเปนตอการตัดสินใจ  ยังไมสมบูรณและครอบคลุมทุกดาน 
  1.6 บุคลากรสวนหนึ่งรับเขาใหม มีความรูและทักษะที่จําเปนในงานอยูในระดับกําลังพัฒนา ทําให 
ผลลัพธของงานบางเรื่องไมไดตามที่ควรจะเปน 
  1.7 บุคลากรในหนวยวิเทศสัมพันธมีจํานวน 1 คน ทําใหไมสามารถปฏิบัติงานในเชิงรุกขาดการทดแทน
งาน  รวมท้ังการพัฒนางานไดอยางเต็มท่ี 
  1.8 ความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของบุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษายังไมเอื้อตอการเขารวม 
กิจกรรมดานวิเทศสัมพันธ  
  1.9  การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษยังไมครอบคลุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
       1.10 ไมมีการสาํรวจความตองการเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาตนเองของนักศึกษา 

1.11 เวลาในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมเอื้ออํานวยในบางกิจกรรม เนือ่งจากอยูในชวงเวลาเดียวกับ 
เวลาเรียนของนกัศึกษา และนักศึกษามีเวลาเรียนแตกตางกัน ทําใหนักศึกษากลุมใหญ ไมสามารถเขารวมกิจกรรม
ได 

1.12 นักศึกษาคณะฯ ยังไมตระหนัก/เห็นความสําคัญในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่คณะฯ  จัดข้ึน 
มากเทาท่ีควร 
  1.13  การติดตามและประเมินผลการบริหารจดัการองคกรนกัศึกษา/กิจกรรมนักศึกษายังไมเปนระบบ 
  1.14  สถานที่จัดกิจกรรมไมเพยีงพอเอือ้ตอการจัดกิจกรรมทีม่ีผูเขารวมจํานวนมาก เชนการปฐมนิเทศ 
นักศึกษา  ผูปกครอง  ปจฉิมนิเทศ  และการพบนักศึกษาทุกชั้นป เปนตน 
       1.15 กิจกรรมบางกิจกรรมไมไดผนวกเขากับภาพรวมของแผนดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
คณะฯ อีกทั้งมีหลายหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการทําใหขาดความชัดเจนในการดําเนินการประสานงาน 

1.16 บุคลากรมีภาระงานประจํามากและใหความสําคัญมากกวาการเขารวมกิจกรรม        และนักศึกษาใชเวลา 
สวนใหญกับการเรียนและภาวะที่เกิดจากการเรียน จึงไมมีเวลาในการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเฉพาะกิจกรรม
ทางดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งไมใชภารกิจหลัก 
2. จุดแข็ง 
  2.1  มีแผนปฏิบัติงานประจําปเปนแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน    
      2.2  มีคูมือปฏิบัติงานตาง ๆ  เปนแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับผูเกี่ยวของและมีการปรบัปรุงตอเนื่อง 

2.3 มีการจัดบรกิารใหคําปรึกษาแกนักศึกษา มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและ 
ผูเกี่ยวของท่ีทันสมัย ซึ่งสามารถเขาถึงการบริการไดสะดวกรวดเรว็และหลากหลายชองทาง  เชนใหบริการผาน
หองบริการนักศึกษา บริการถามตอบผานเว็บคณะฯ  www.tutorial.eng.psu.ac.th   Face book   การประชุมแจง
ขาวสาร และทําความเขาใจกับนักศึกษา/ผูเกี่ยวของในเรือ่งตาง ๆ เปนระยะ   
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2.4  มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา โดยการ 
ใหบริการคอมพิวเตอรและระบบ On Line  หองบันเทิงเชิงวชิาการ 
       2.5 มีชองทางการประชาสัมพันธขาวสารกิจกรรมใหเขาถึงนกัศึกษาที่หลากหลาย เชน Website ปายไวนิล 
บอรดประชาสัมพันธจุดตาง ๆ เสียงตามสาย Face book  ของหนวยงาน/สโมสรนักศกึษา และความรวมมอืจาก
ภาควิชาประชาสัมพันธ 
  2.6  มีการจัดประชุมซอมความเขาใจในเรื่องตาง ๆ รวมกับผูปฏิบัติงานสายสนับสนุนของภาควิชา ทําให
นักศึกษาสะดวก รวดเรว็ในการรับบริการ และไดรับขอแนะนําท่ีถูกตอง  
  2.7 นักศึกษาทุกชั้นปสามารถสะทอนปญหา ความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ โดยตรงตอผูบรหิารคณะฯ ผาน
ชองทางโครงการสานฝนความหวงใยจากใจผูบริหารในทุกภาคการศึกษา เปนขอมูลในการปรับปรุงการเรียนการ
สอนและการจดับริการท่ีเหมาะสม 

2.8 คณะฯ ใหความสําคัญ และสนับสนุนงบประมาณที่ใชในโครงการกิจกรรมเพื่อการสงเสริมพัฒนา 
นักศึกษา และการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพงานดานตาง ๆ อยางเหมาะสมตามวัตถุประสงคของแตละกิจกรรม 
และบรรลุตามพันธกิจ  เชน ทุนการศึกษา รวมท้ังการหาทุนสนับสนุนจากภายนอกเพิ่มข้ึน  ทุนสนับสนุนการไป
เสนอผลงานวิชาการ การดําเนินการรับนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมดานวิเทศสัมพันธ  กิจกรรมดานศิลปะ
และวัฒนธรรม 

2.9 มีการจัดโครงการสงเสริมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษา  และมีการประเมินผล   
รวมท้ังมีการรวมมือกับหนวยงานภายนอกและศิษยเกาทางดานนี้ 
  2.10 มีองคกรกิจกรรมภายในคณะฯ ท่ีเขมแข็งในการทํากิจกรรมทางดานศิลปะและวัฒนธรรม รวมท้ังมี
นักศึกษาที่มีความสามารถเฉพาะตัว ท่ีสนใจกิจกรรมดานนี้มากขึ้น  เชน การเลนดนตรีไทย  วงโยธวาทิตเพลงไทย  
  2.11  การประสานงาน/การดําเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ไดรับความรวมมืออยางดีจากกลุมองคกรกิจกรรม/ 
หนวยงานที่เกี่ยวของภายในคณะฯ  สงผลใหการดําเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดําเนินไปดวยดีและมีจํานวน
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมมากขึ้นรวมถึงมีอาจารยท่ีปรึกษาฝายกิจการนักศึกษาใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางใกลชิด 
ทําใหนักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมไดสะดวกและรวดเร็วข้ึน 
  2.12  มีการรณรงคสรางความตระหนกัแกนักศกึษาในการแตงกายที่ถูกตองตามระเบียบของคณะฯ/มหาวิทยาลัย 
  2.13 มีองคกรกิจกรรมใหนักศึกษาสามารถเลือกเขารวมกิจกรรมที่หลากหลายตามความตองการของ 
นักศึกษา  โดยมีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง มีแผนการดําเนินกิจกรรมตลอดปการศึกษาชัดเจน 
  2.14 มีกลุมผูนํา/องคกรกิจกรรมนักศึกษาภายในคณะฯ ท่ีเขมแข็งและมีบทบาทสําคัญในการจัดกิจกรรม 
นักศึกษาใหบรรลุตามเปาประสงคของคณะฯ/มหาวิทยาลัย ภายใตคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาชุมนุม 
นอกเหนือจากอาจารยท่ีปรึกษาฝายกิจการนักศึกษา 
  2.16 นโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดใหนักศึกษาตองเขารวมกจิกรรมเสริมหลักสูตร กระตุนให 
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมและใหความสําคัญมากขึ้น 
  2.17   กิจกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติงานดานวิเทศสัมพันธลวนเปนโอกาสที่เอื้อตอบุคลากรและนักศึกษา  
ในการพัฒนาทักษะทางสากล 
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3. โอกาส 
  3.1 ไดรับความรวมมอืจากสถาบันการศึกษาตางภูมิภาคในการเปนเครือขายรบันักศึกษาเขาศึกษา  และการ
ประชาสัมพันธหลักสูตร/สถาบัน 
  3.2  คณะฯ/มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหบุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางดานวิชาการ  และทักษะ
ตางๆ อยางเต็มท่ี รวมท้ังการสรางความสัมพันธอันดีระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกองคกร 
  3.3 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ และความรวมมือทางวิชาการในการดําเนินกิจกรรม
นักศึกษาจากหนวยงานภายนอก และสมาคมศิษยเกาคณะวิศวกรรมศาสตร 
  3.4  มีความรวมมือกับสถาบันการศึกษาตางประเทศในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการทําวิจัยรวม 
  3.5 มีความรวมมือกับสถาบันการศึกษา/หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  สนับสนุนการทําวิจัยเพือ่
วิทยานิพนธของนักศึกษา เชน JGSEE   NECTEC  และ  สวทช. 
  3.6 ความแตกตางทางดานศาสนาและวัฒนธรรมในสังคม ทําใหเกิดการเรียนรูและทําความเขาใจวัฒนธรรม
ซึ่งกันและกันของผูคนในสังคม กอใหเกิดการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมที่หลากหลายและการอยูรวมกันอยางมี
ความสุข 
   3.7 ความรวมมอืกบัหนวยงาน/สถาบันภายนอก ชวยสงเสริมและเอือ้อํานวยความสะดวกในการทํางานดาน
ศิลปวัฒนธรรมขององคกร เชน การแสดงศลิปะและวัฒนธรรมไทย การแสดงกจิกรรมสานสัมพันธพหุวฒันธรรม 
และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับนานาชาติในโอกาสตาง ๆ  
4.  อุปสรรค 
  4.1 ปญหาการรับนักศึกษาที่มีคุณภาพ  เนื่องจากเหตุการณความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
  4.2   นักศึกษามีโอกาสทางเลอืกที่ดีกวา   
  4.3  นักศึกษาที่เขารวมการฝกงานตางประเทศมีแนวโนมลดลงเนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจ 

4.4  สถานการณทางการเมืองของประเทศไทยสงผลใหเกิดความไมมั่นใจแกชาวตางชาติ   
     4.5 กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบัน เชน  สื่อ/เกมสออนไลน สงผลใหนักศึกษาไมสนใจ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาตนเองมากเทาท่ีควร 
  4.6 สภาพภูมิอากาศของภาคใตท่ีมีฝนตกเกือบตลอดป ทํานักศึกษาไมสะดวกและไมเขารวมกิจกรรม 
  4.7 เวลาในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมเอื้ออํานวยในบางกิจกรรม เนือ่งจากอยูในชวงเวลาเดียวกับ
เวลาเรียนของนกัศึกษา และนักศึกษามีเวลาเรียนแตกตางกัน ทําใหนักศึกษากลุมใหญ ไมสามารถเขารวมกิจกรรม
ได 
     4.8 กระแสคานิยมวัฒนธรรมตะวันตก   ทําใหนักศึกษาตระหนักในคุณคาของศิลปะและ วัฒนธรรม และ
ประเพณีไทยนอยลง  
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5.  กลยุทธ / แผนพัฒนา 
  5.1   จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผูประกอบการที่มีตอบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร  
  5.2   ประเมินหลักสูตรกอนครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรอยางเปนระบบและทุกหลักสูตร 
  5.3  ประชาสัมพันธหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยตาง ๆ  เนนภูมิภาคใต เพื่อรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาเขาศึกษาอยางตอเนื่อง  รวมท้ังในองคกรของรฐัและเอกชน 
  5.4 จัดบรรยายพิเศษหัวขอเรื่องที่เกี่ยวของเพือ่การพัฒนาตนและประโยชนในการจัดการเรยีนการสอนแก 
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและคณาจารย 
  5.5 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนคาใชจายท้ังหมดหรือบางสวนในโครงการไปฝกงานตางประเทศแก
นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี หรอืตามคุณสมบัติ และเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีเหมาะสม  
  5.7 กําหนดใหมีชวงเวลาในการทํากิจกรรม 1-2 ช่ัวโมงตอสัปดาห เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถเขา
รวมกิจกรรม โดยไมมีผลกระทบตอเวลาเรียน 
  5.8  ขอความรวมมือภาควิชา/ผูสอนงดการเรียนการสอน เพื่อใหนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมพัฒนา 
นักศึกษาในบางกิจกรรมที่มีความสําคัญและจําเปน 
  5.9  จัดทําแผนพัฒนานักศึกษาทางดานศิลปะและวัฒนธรรมรวมกับมหาวิทยาลัย 
  5.10 จัดสรรงบประมาณรองรับการจัด/เขารวมกิจกรรมทางดานศิลปะและวัฒนธรรมอยางเพียงพอ 
  5.11 สงเสริมกิจกรรมและการมีสวนรวมของบุคลากร/นักศึกษา โดยสรางเครือขายนักศึกษาและบุคลากรที่ 
รับผิดชอบงานดานวัฒนธรรมที่เขมแข็ง และเปนระบบ 
  5.12  พัฒนาเว็บไซทภาษาอังกฤษใหมีขอมูลท่ีครอบคลุมสําหรับการเผยแพรภาพลักษณของ คณะฯ  เพื่อ 
สงเสริมกิจกรรมดานวิเทศสัมพันธ 
  5.13 จัดกิจกรรมหรือการอบรมพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษใหแกบุคลากรสายสนับสนุนและ 
นักศึกษาอยางตอเนื่อง 
  5.14 จัดหาบุคลากรปฏิบัติงานทางดานวิเทศสัมพันธ  เพื่อการทดแทนงาน และการพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานอยางจริงจัง    

5.15 จัดใหมีเจาหนาท่ีระบบคอมพิวเตอรประจาํกลุมงานฯ พัฒนาระบบคอมพิวเตอรโดยตรง เพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการใหบริการ/การปฏิบัติงานมากขึ้น  
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- แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปที่ผานมา 
 

      ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ และจุดที่ตองพฒันา         แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 
1.  พัฒนา Website ของกลุมงานฯ  และหนวยยอย 
ใหมีขอมูล บริการ  ครบถวน ทันสมัย  นาสนใจ 

1.  มีการพัฒนา Website ของกลุมงานฯ  อยูระหวาง
การตรวจสอบนําขอมูลของแตละหนวยยอยเขาสู
ระบบ  
2.  พัฒนาเว็บไซทภาษาอังกฤษใหมีขอมูลครอบคลุม
สําหรับการเผยแพรภาพลักษณของ คณะฯ  เพื่อ
สงเสริมกิจกรรมดานวิเทศสัมพันธ 

2. บางกิจกรรมไมไดผนวกรวมในแผนปฏิบัติการ 
และ ไมมีหนวยงานรับผิดชอบชัดเจน ทําใหมีปญหา 
ในการประสานงาน/ดําเนินการ 

จัดทําแผนปฏิบัติการใหครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ได
ดําเนินการ และคณะฯ ควรมีแผนปฏิบัติการดานการ
ทํานุศิลปวัฒนธรรมในภาพรวมโดยสอดคลองกับ
แผนงานของมหาวิทยาลัย และกําหนดผูรับผิดชอบ
ชัดเจน  

3.  จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 
อยางจริงจังเปนระบบ 

กําหนดรอบการประเมิน 2 ครั้งตอป ภาคการศึกษาละ
ครั้ง   ในป 2553  ไดมีการดําเนินการทางเอกสารแต
ไมไดติดตามแบบประเมินคืนอยางจริงจัง ประกอบ
กับคณะฯ มีนโยบายใหใชระบบการประเมินผาน 
Web  ในภาพรวม  จึงไมมีผลการประเมิน 

4. ควรจัดทําแบบ ความพึงพอใจของนายจาง/ 
ผูใชบัณฑิต ท่ีมีตอบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร แตอาจ 
เปนความซ้ําซอนกับการดําเนินการของมหาวิทยาลัย 
 

จัดทํา ความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต  
ท่ีมีตอบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร โดยคณะฯ   หรือ 
สํารวจความคิดเห็นของผูประกอบที่มีตอบัณฑิต 
/หลักสูตร ตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 
หลักสูตร 

5. จัดทําแบบสํารวจภาวะการหางานทํา และความ 
พึงพอใจของบัณฑิต 

จัดทําแบบสํารวจภาวะการหางานทํา และความ 
พึงพอใจของบัณฑิต ในชวงการรับปริญญา  เพื่อให
หัวขอประเมินครอบคลุมและตรงตามตองการของ
คณะฯ  

6.  ปรับปรุงการประชาสัมพันธ  ปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ ใหนาสนใจ  
และครอบคลุมท่ัวถึงทุกภาคสวน   โดยเนนผลลัพธ  
และประเมินการรับรูของผูรับบริการ 
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      ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ และจุดที่ตองพฒันา         แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 
7. เสริมสรางความเขาใจในเรื่องตาง ๆ แกผูเกี่ยว 
ของ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและการปฏิบัติ 
งาน 

จัดประชุมช้ีแจง  ทําความเขาใจ  ใหความรู  ในเรื่องท่ี
มีปญหาในการปฏิบัติ  แนวปฏิบัติ/ระเบียบใหม  แก
นักศึกษา  คณาจารย  และผูเกี่ยวของ ตามรอบและ
ตามความจําเปน   

8.   ควรมีการพัฒนาเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษแก 
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และบุคลากรกลุมงานฯ   
อยางจริงจัง  และตอเนื่อง   เพื่อสามารถใชงานไดเปน
สมรรถนะสากล 

1. จัดกิจกรรมหรือการอบรมพัฒนาทักษะทาง ดาน
ภาษาอังกฤษแกนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อให
ครอบคลุมการพัฒนานักศึกษาทุกระดับเชนเดียวกับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  และขอความรวมมือจาก
ภาควิชา/หลักสูตรรวมดวย 
2.  จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหแก
บุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดจริง  โดยวิเทศสัมพันธ 
3. สรางสภาพแวดลอมการเรียนรูภาษาอังกฤษ เชน   
สัปดาหภาษาอังกฤษ Meeting , English Tour  เปนตน 

9. ใหมีการทํางานวิจัย คูมือปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติ  
 และนําระบบคอมพิวเตอรมาชวยแกปญหาและ 
พัฒนาปรับปรุงงาน  ใหสมบูรณและครอบคลุมทุก 
ภาระงาน ท่ีจําเปนเพื่อใหการปฏิบัติงาน /บริการ 
 มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

1. มีการพัฒนาโปรแกรม  จัดทําคูมือ แนวปฏิบัติ
และผลงานวิจัย เพื่อแกปญหาและปรับปรุงงานแลว  
ไดแก 
1) ระบบการยื่นคํารองขอลงทะเบียนเรยีนหนวยกิต
เกินนอยกวากําหนดและกรณีพิเศษ 
2) พัฒนาระบบขอมูลการเขาช้ันเรียนเขาในระบบ 
การจัดการเรยีนรู LMS&PSU   
3) ปรับปรุงระบบสารสนเทศการฝกงาน 
4)  ระบบแจงขาวสารผูปกครอง 
5) ระบบกิจกรรมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร 
สําหรับภาควิชาบันทึกขอมูลกิจกรรม 
6) แนวปฏิบัติการจัดสรรเงินสนับสนุนกิจกรรม 
นักศึกษาของภาควิชา 
7) คูมือการทําโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาของ 
สโมสรและชุมนุมตาง ๆ 
8)  คูมือนิเทศการฝกงาน 
9)  คูมือการจัดสอบ 
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      ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ และจุดที่ตองพฒันา         แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 
 10) คูมือการขอทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

11)  การบริการติดตอผาน Face book 
2. โครงการกิจกรรมที่กําลังดําเนินการ คือ 
 Web Page และคูมือการแนะแนวการประกอบ
อาชีพ ซึ่งจะเปนแหลงขอมูลสําหรับนักศึกษา ใน
การพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพและเสริมสราง
ศักยภาพ 
3. งานวิจัยท่ีกําลังดําเนินการ คือ การประเมิน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร 12 สาขา  และ การศึกษา
ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกสาขาวิชาของนักศึกษาใน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
4.อยูระหวางการศึกษาการจัดตั้งชุมนุมผูปกครอง
คณะวิศวกรรมศาสตร  เพื่อสรางเครอืขายสราง
ความสัมพันธ ความรวมมือสนับสนุนกิจกรรมของ
คณะฯ  และการเผยแพรขาวสารขอมูล 

10. บางหนวยยอยมีขอจํากัดของจํานวนบุคลากรท่ีปฏิบัติ 
งาน และดวยปริมาณงานที่มีเพิ่มมากขึ้นในทุกหนวย  
ตามนโยบายเรงรัดการพัฒนางานของคณะฯ  
ดวยอัตรากําลังท่ีมี   ทําใหไมสามารถพัฒนาเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการทํางานไดเต็มท่ี  รวมถึงการเขารวม 
กิจกรรมตาง ๆ ของคณะฯ ในทุกโอกาส 

1.  ทบทวนและจัดภาระงานของบุคลากรใหมใหมี 
ความเหมาะสมเอื้อตอการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 
2. ลดข้ันตอนงานที่ไมจําเปนและปรับปรุงระบบ 
งาน โดยพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเขามาชวยใน
การปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน 
3.  ขออัตราเพิ่มกรณีบางหนวยงานที่จําเปนตอง 
เพิ่มอัตรากําลัง 
4. ใหมีนักวิชาการคอมพิวเตอรหรอืโปรแกรมเมอร 
ประจํากลุมงานฯ เพื่อพัฒนาโปรแกรม/ระบบงาน
เปนการเฉพาะ  

11. โครงการกจิกรรมที่จัดสนบัสนุนภารกิจหลักของคณะ
หลายโครงการไมมีการประเมินสัมฤทธิผลและความ 
 คุมคาหลายโครงการไมไดนําผลประเมินไปใชประโยชน
ทําใหเกิดความสูญเปลาของงบประมาณ  และเวลา 

ควรมีการประเมินผลทุกโครงการกิจกรรมและนําผล/ 
ขอมูลไปใชประโยชนอยางจรงิจัง เพื่อปรับปรุงแกไข 
ยกเลิกโครงการกิจกรรมที่ไมคุมคา   
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ภาคผนวก 



KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ
( ขอมูล / คําชี้แจง  )

กลุมงานการเงินและพัสดุ
1. ดานการเงิน 1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ แผน 80

ผล ***

2. การพัฒนาโปรแกรมการเดินทางไปราชการตางประเทศ รอยละ แผน 90

ผล 100

3. การจัดทําคูมือการรับ-จายเงิน แผน 100

ผล 100

2. ดานการพัสดุ 1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ แผน 80

ผล ***

2. การจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดซื้อครุภัณฑ

จากงบประมาณเงินรายไดโดยวิธีตกลงราคา และนําแขวน

ขึ้นเว็บไซดของคณะฯ

เรื่อง แผน 1

ผล 1

3. การจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดซื้อครุภัณฑ

จากงบประมาณเงินรายไดโดยวิธีสอบราคา และนําแขวน

ขึ้นเว็บไซดของคณะฯ

เรื่อง แผน 1

ผล 1

รายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) ประจําปการศึกษา 2553

สํานักงานเลขานุการ  คณะวิศวกรรมศาสตร

ภาคผนวก ก
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ
( ขอมูล / คําชี้แจง  )

กลุมงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา
1. ดานทะเบียนและพัฒนาวิชาการ 1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ แผน 80

ผล ***

2. จํานวนฐานขอมูลและโปรแกรมสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน/การจัดการเรียนการสอน

ฐานขอมูล แผน 1  - ระบบยื่นคํารองขอลงทะเบียนเรียนหนวย

กิตเกิน/นอยกวากําหนด และกรณีพิเศษ

ผล 1  

2. ดานกิจการนักศึกษา 1. ความพึงพอใจของผูรับบริการแบงเปนกลุมนักศึกษา

และกลุมบุคลากร

รอยละ แผน 80

ผล ***

2. จํานวนโครงการที่บุคลากรหนวยกิจการนักศึกษาเขา

รวมอบรม/ศึกษาดูงาน/สัมมนาเพื่อพัฒนา

โครงการ แผน 1  1. การอบรมเรื่องทรานสคริปกิจกรรม

นักศึกษา

ผล 8 2. สัมมนาสายเลือดพันธใหมวิศวะดงยาง

3. อบรม Benchmarking หนึ่งในเทคนิคการ

ทําวิจัย

4. ดูงาน 5 ส. บริษัท PFP

5. การสรางความสัมพันธที่ดีในองคกร

6. อบรมการสงขาวประชาสัมพันธผานเว็บ

ไซดคณะฯ

7. โครงการอบรมสิทธิประโยชนของ

กองทุนประกันสังคม

8. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

นักศึกษา

_____________________________________________________________________________
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ
( ขอมูล / คําชี้แจง  )

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมของสโมสรนักศึกษาและ โครงการ แผน 35

ผล 36

4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมของหนวยกิจการนักศึกษา โครงการ แผน 6 การปฐมนิเทศนักศึกษาวิศวฯ, พบผูปกครอง,

 สัมมนากิจกรรมนักศึกษา, ปจฉิมนิเทศ

นักศึกษา, อบรมภาษาอังกฤษ 2 ครั้ง, และ

บรรยายพิเศษการเขียนใบสมัครงาน

ภาษาอังกฤษ

ผล 7

3. ดานบัณฑิตศึกษา 1. ความพึงพอใจของผูรับบริการเฉพาะนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา

รอยละ แผน 80

ผล ***

2. จํานวนโครงการที่บุคลากรหนวยบัณฑิตฯ เขารวม

อบรม/ศึกษาดูงาน/สัมมนา เพื่อพัฒนา

โครงการ แผน 2 1. KM แลกเปลี่ยนเรียนรู

ผล 6 2. อบรมการใชโปรแกรมการแตงตั้งอาจารย

ระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสุตร

3. อบรมการใชงานระบบจัดสรรทุน

4. อบรมการเบิกจายทุน NRU

5. อบรม Facebook, Advanced Excel

6. อบรมเจาหนาที่บัณฑิตศึกษา

_____________________________________________________________________________
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ
( ขอมูล / คําชี้แจง  )

4. ดานวิเทศสัมพันธ 1. ความพึงพอใจของผูรับบริการเฉพาะกลุมลูกคา

เปาหมายและบุคลากร

รอยละ แผน 80

ผล ***

2. การปรับปรุงแผนพับแนะนําคณะฯ เปนภาษาอังกฤษ จํานวน แผน 1 ไดดําเนินการปรับปรุงวิดีโอแนะนําคณะฯ 

เปนภาษาอังกฤษเวอชั่นใหมแลว (รวมกับ

หนวยชุมชนสัมพันธ) รวมทั้งการปรับปรุง 

Power point แนะนําคณะฯ ฉบับขอมูลเปน

ปจจุบัน

ผล 1

5. ดานการพัฒนาบุคลากร 1.บุคลากรกลุมงานฯ ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ

ในวิชาชีพในประเทศ

รอยละ แผน 100

ผล 100

6. ดานกิจกรรม 5 ส. และกิจกรรม

คุณภาพอื่นๆ

1. รอยละของพื้นที่ที่ทํากิจกรรม 5 ส. แผน 100

ผล 100

2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการ 5 ส. พื้นที่ มีแผนกิจกรรม

และมีมาตรฐาน 5 ส.ครบถวน

แผน 95

ผล 100
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ
( ขอมูล / คําชี้แจง  )

กลุมงานบริหารทั่วไป
1. การจัดการทรัพยากรบุคคล 1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ แผน 80

ผล ***

2. จํานวนการพัฒนาบุคลากร ครั้ง แผน 3 จัดฝกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร 9 ครั้ง 

และโครงการพัฒนาคนพัฒนางานดวย

ประสบการณของเรา 5 ครั้ง [สนล. 1-1]

ผล 14

3. คูมือขั้นตอนการรับทุนศึกษาตอของบุคลากร เรื่อง แผน 1 1.วิธีปฏิบัติงาน เรื่องขั้นตอนการรับทุนของ

บุคลากร (โครงการเพิ่ม Ph.D. เปน 50%)

ผล 2 2. K-Procedure กระบวนการการรับขอรับ

ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภายในประเทศ

มีรายการปรับปรุงพัฒนางานเพิ่มเติม

นอกเหนือจากแผนฯดังนี้

1.การปรับปรุง จัดทํา Website ใหม  เพื่อเปน

ชองทางในการสื่อสารและใหบริการ

2. การพัฒนาโปรแกรมสํารวจขอมูลความ

จําเปนในการฝกอบรมของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ

3.จัดทําแบบฟอรมการจางพนักงานเงิน

รายไดแขวนใน Website

4.K-Procedure การขอหนังสือรับรอง
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ
( ขอมูล / คําชี้แจง  )

5.K-Procedure การประเมินผลการสอน

อาจารย เพื่อประกอบการขอตําแหนงทาง

3. ธุรการและการประชุม 1. รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ แผน 80

ผล ***

2. Update ฐานขอมูลคําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ป 

2552-2553

รายการ แผน 1 1. ปรับปรุงฐานขอมูลคําสั่งคณะ

วิศวกรรมศาสตรป 2552-2553

ผล 3   และเพิ่มรายการจากแผนเดิม 2 รายการ คือ

2. ปรับปรุง Web Site หนวยธุรการและการ

ประชุม

3. โครงการทําลายเอกสาร

5. สํานักคณบดี 1. ความพึงพอใจของผูบริหาร รอยละ แผน 85

ผล ***

2. ความถูกตองในการนัดหมาย รอยละ แผน 95

ผล 99.52

3. ความพึงพอใจของผูมาติดตอประสานงาน รอยละ แผน 80

ผล ***

กลุมงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ

1. เทคโนโลยีการศึกษา 1. รอยละความพึงพอใจของผูใชโสตทัศนูปกรณ รอยละ แผน 80

ผล ***

_____________________________________________________________________________
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ
( ขอมูล / คําชี้แจง  )

2. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการดานจําหนาย

หนังสือและเอกสารประกอบการเรียนการสอน

รอยละ แผน 80

ผล ***

3. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการสิ่งพิมพของคณะฯ รอยละ แผน 80

ผล ***

4. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการออกแบบงานศิลป รอยละ แผน 80

ผล ***

2. อาคารสถานที่ 1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการ รอยละ แผน 80

ผล ***

2. ความผิดพลาดในการบริหารหองเรียน/หองประชุม ครั้ง แผน 0

ผล -

3. ยานพาหนะ 1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการ รอยละ แผน 80

ผล ***

2. จํานวนระบบการใหบริการยานพาหนะที่ทบทวนและ

ปรับปรุง

ระบบ แผน 1 ปรับปรุงขอมูลในระบบใหเปนปจจุบัน เชน 

ชื่อ พขร. จํานวนยานพาหนะที่เพิ่มขึ้น

ผล 1

4. ซอมบํารุง 1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการ รอยละ แผน 80

ผล ***

2. งานดานบํารุงรักษาระบบประธานไฟฟาและ

เครื่องปรับอากาศ (P.M.)

รายการ แผน 2 1. งานบํารุงรักษาระบบประธานไฟฟา

ผล 2 2. งานบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

_____________________________________________________________________________

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ สํานักงานเลขานุการ ปการศึกษา 2553/ปงบประมาณ 2553

ก-7



KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ
( ขอมูล / คําชี้แจง  )

5. ยามรักษาการณ 1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการ รอยละ แผน 80

ผล ***

2. ฝกอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัยใหกับ ร.ป.ภ. 

และผูที่เกี่ยวของ

ครั้ง/ป แผน 1  โครงการใหความรูในหัวขอ "การปองกัน

และระงับอัคคีภัย" ในการประชุมเชิง

ปฏิบัติการกลุมยอยพัฒนาคุณภาพ : ยาม

รักษาการณ  เมื่อวันที่ 27-29 พฤษภาคม  

2554  ณ เกาะปุโหลน  จ.สตูล

ผล 1

กลุมงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
ดานบริการวิชาการ
 1.ปริมาณการบริการวิชาการ 1 จํานวนโครงการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน ครั้ง แผน 10 ผลการดําเนินงานตามองคประกอบที่ 5 ตัว

บงชี้ที่ 5.3 รอยละของกิจกรรม/โครงการ

บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง

ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความ

เขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ

นานาชาติ [สนล.1-2]

ผล 26

_____________________________________________________________________________
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ
( ขอมูล / คําชี้แจง  )

2. จํานวนกิจกรรมบริการวิชาการแบบใหเปลากับสังคม

และชุมชน

กิจกรรม แผน 2 1. โครงการตรวจสอบวิเคราะหคุณภาพน้ํา

ของชาวบานตําบลทาขามประสบภัยน้ําทวม

ผล 5 2. โครงการติดตั้งระบบเครือขายใหกับ

โรงเรียนมหาปญญาประสบภัยน้ําทวม

3. โครงการซอมเครื่องคอมพิวเตอรและ

อุปกรณเครื่องใชไฟฟาใหแกโรงเรียน

เทศบาล 6 ซึ่งไดรับผลกระทบจากอุทกภัย

น้ําทวม

4. โครงการสรางเครื่องตีเยื่อกระดาษ ใหแก

กลุมแมบานบานนายอดทอง จังหวัดตรัง

5. โครงการสรางเครื่องรีดทางจาก ใหแก

กลุมแมบานบานนายอดทอง จังหวัดตรัง

ผลการดําเนินงาน ตามประเภทงานบริการ

วิชาการ หมวดที่ 4บริการจัดฝกอบรม 

สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการแบบให

เปลา[สนล.1-3]

_____________________________________________________________________________
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ
( ขอมูล / คําชี้แจง  )

3. จํานวนกิจกรรมบริการวิชาการแบบบูรณาการ กิจกรรม แผน 1  - โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหมรุน

ที่ 23-24

ผล 1 ผลการดําเนินงาน ตามตัวบงชี้ที่ 8. ผลการนํา

ความรูและประสบการณจากการใหบริการ

วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการ

สอนหรือการวิจัย [สนล. 1-4]

 2.ความพึงพอใจของผูรับบริการ 1. ระดับความพึงพอใจที่ผูรับบริการไดรับ(ดานการ

ฝกอบรมและสัมมนา)

รอยละ แผน 80 ผลการดําเนินงานตามองคประกอบที่ 5 ตัว

บงชี้ที่ 5.4 รอยละของความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ [สนล. 1-5]

ผล 85.42

3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ 1. มีการพัฒนาโปรแกรมภายในหนวยบริการวิชาการเชิง

วิศวกรรม (เพิ่มเติม)

โปรแกรม แผน 1 พัฒนาโปรแกรมจัดเก็บและรวบรวมขอมูล

ดานบริการวิชาการ ตามตัวบงชี้ใหมของ 

สกอ. และ สมศ. เพื่อรองรับการรายงานผล

ในปการศึกษา 2553 [สนล. 1-6]

ผล 1

2. จํานวนขอมูลที่เปน E-mailในฐานขอมูลผูรับบริการ คน แผน 3,150 ฐานขอมูลลูกคา  [สนล. 1-7]

ผล 3,160

วิจัยและนวัตกรรม
1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ 1. ระดับความพึงพอใจที่ผูรับบริการไดรับ รอยละ แผน 80

ผล ***
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ
( ขอมูล / คําชี้แจง  )

2. พัฒนาฐานขอมูลเพื่อรองรับงานวิจัย

และนวัตกรรม

1. จํานวนฐานขอมูลงานวิจัยและนวัตกรรม ฐาน แผน 2 1. ฐานขอมูลโครงการวิจัย 4 แหลงทุน 

(รายไดคณะฯ , รายได ม. , งบประมาณ

แผนดิน , แหลงทุนภายนอก)

ผล 12 2. ฐานขอมูลการขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

3. ฐานขอมูลการขอรับรางวัลผลงานทาง

วิชาการ

4. ฐานขอมูลการติดตามสถานะโครงการวิจัย

 4 แหลงทุน (รายงานความกาวหนา รายงาน

ฉบับสมบูรณ)

5. ฐานขอมูลการอนุมัติเบิกจายเงินสดยอย

ของหนวยงานวิจัยและนวัตกรรม

6. ฐานขอมูลทุน Editing คณะฯ

7. ฐานขอมูลผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ 

(Output) กองทุนวิจัยคณะฯ

8. ฐานขอมูลการอนุมัติเบิกจายเงินของ

กองทุนวิจัยคณะฯ

9. ฐานขอมูลการอนุมัติเบิกจายเงินของ

แหลงทุนภายนอก

10. ฐานขอมูลการอนุมัติเบิกจายคาตอบแทน

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพงานวิจัย

_____________________________________________________________________________
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ
( ขอมูล / คําชี้แจง  )

11. ฐานขอมูล เครือขายวิจัยคณะ

วิศวกรรมศาสตร (สาขาความเปนเลิศ สถาน

วิจัย, หนวยวิจัย, ทีมวิจัย)

12. ฐานขอมูลจํานวนบทความการประชุม

วิชาการ PEC, ICET คณะฯ  

share\\acaser.eng.psu.ac.th\หนวยวิจัยและ

นวัตกรรม

3. พัฒนาเว็บไซดของงานวิจัยและ

นวัตกรรม

1.เว็บไซตงานวิจัยและนวัตกรรม เว็บไซด แผน 1 เว็บไซดงานวิจัยและนวัตกรรม  [สนล. 1-8]

ผล 1

2. เว็บไซดศูนยความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมและการ

จัดการทรัพยสินทางปญญา (CICIP)

เว็บไซด แผน 1  เว็บไซดศูนยความรวมมือกับ

ภาคอุตสาหกรรมและการจัดการทรัพยสิน

ทางปญญา (CICIP)  [สนล. 1-9]
ผล 1

4. พัฒนาระบบสารสนเทศดานการวิจัย 1. มีการพัฒนาขอมูลระบบสารสนเทศ (เพิ่มเติม) แหลงทุน แผน 2   -โครงการวิจัย 4 แหลงทุน

ผล 2    - ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย

ชุมชนสัมพันธและถายทอดเทคโนโลยี
1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ 1. ระดับความพึงพอใจที่ผูรับบริการไดรับ รอยละ แผน 80

ผล ***
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ
( ขอมูล / คําชี้แจง  )

2. ปริมาณกิจกรรมชุมชนสัมพันธและ

ศิษย เกาสัมพันธ

1. จํานวนกิจกรรมสัมพันธกับศิษยเกา กิจกรรม แผน 2 1.งานเลี้ยงตอนรับบัณฑิตใหม รุน 40 

“INTANIA@DONG-YANG Family 2010”  

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553 ณ กทม.

ผล 6 2. ประชาสัมพันธพรอมเสนอชื่อศิษยเกา

ดีเดน ประจําป 2553  เพื่อคัดเลือกโดย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และสมาคม

ศิษยเกาคณะวิศวกรรมศาสตร

3.ถายทอดความรูจากรุนพี่สูรุนนอง

 - ศิษยเกาบรรยายพิเศษ เรื่อง “เตรียมตัวเปน

วิศวกรแบบมืออาชีพ : เตรียมความเขาใจ    

ในพื้นฐานที่สําคัญ” เมื่อวันที่  11 มกราคม  

2554  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร

4. พบปะศิษยเกาในภูมิภาคตางๆ เพื่อเลาสู

กันฟงเกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตรใน

ปจจุบัน และประชาสัมพันธกิจกรรม

ครบรอบ 45 ปคณะวิศวฯ ในป 2555 และขอ

ความรวมมือจากศิษยเกาเพื่อรวมกิจกรรมใน

 - พบปะศิษยเกาภาคเหนือ ณ จังหวัด

เชียงใหมและ จังหวัดลําปาง เมื่อวันที่ 24-25 

มีนาคม 2554
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ
( ขอมูล / คําชี้แจง  )

 - พบปะศิษยเกา ณ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 3 

พฤษภาคม 2554

5. ระดมทุนจากศิษยเกาเพื่อชวยเหลือผู

ประสบอุทกภัย จ.นครศรีธรรมราช เมื่อปลาย

เดือนมีนาคม 2554

6.ประชาสัมพันธขาวสารคณะ

วิศวกรรมศาสตร บริการขอมูลแหลงงานใหม

 ประกาศรับสมัครงาน ผานเว็บไซตและอีเมล

 http://www.alumni.eng.psu.ac.th/

2. จํานวนกิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชนและสังคม กิจกรรม แผน 2 1. โครงการเทคโนโลยีการจัดการมูลฝอย

อินทรียสําหรับทองถิ่น เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม

 2553

ผล 4 2. โครงการชวยผลิตหมากแวนดวยเครื่อง

หั่นหมากและอบแหงหมาก  เมื่อวันที่ 19 

พฤศจิกายน 2553

3.โครงการชวยผลิตน้ําตาลแวนดวย

เครื่องชวยหยอดน้ําตาลแวน เมื่อวันที่ 19 

พฤศจิกายน 2553

4.โครงการเครื่องกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟดใน

แกสชีวภาพจากฟารมสุกร เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม

 2553
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ
( ขอมูล / คําชี้แจง  )

กลุมงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ
1.แผนงาน สารสนเทศและติดตาม

ประเมินผล

1. คูมือการปฏิบัติงานดานงบประมาณ เรื่อง แผน 1 1. คูมือการจัดทํางบประมาณแผนดิน

ผล 1

2. จัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน (K-Procedure) เรื่อง แผน 4 1. ขั้นตอนการสงผลงานเขาประกวดกิจกรรม

 ส.6  [สนล. 1-10]

ผล 4 2. ขั้นตอนการสงผลงานเขาประกวด 

K-Procedure  [สนล. 1-11]

3. ขั้นตอนการสงผลงานเขาประกวด FAQs  

[สนล. 1-12]

4. ขั้นตอนการสงผลงานเขาประกวด Web 

คลังความรู  [สนล. 1-13]

2. การประกันคุณภาพและพัฒนาระบบ

คุณภาพ

1. จัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพไดทันตาม

ระยะเวลาที่กําหนด

รอยละ แผน 80

ผล 91.67

2. ดําเนินงานไดตามแผน 5 ส. รอยละ แผน 100

ผล 100

3. รอยละของการบรรลุเปาหมาย 5 ส. รอยละ แผน 85

ผล 100

4. ดําเนินงานไดตามแผนการจัดการความรู (KM). รอยละ แผน 100

ผล 100
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ
( ขอมูล / คําชี้แจง  )

5. รอยละของการบรรลุเปาหมาย  การจัดการความรู (KM) รอยละ แผน 85

ผล 100

3. ความพึงพอใจของผูรับบริการ 1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ แผน 80

ผล ***

หมายเหตุ   ***  เนื่องจากขณะนี้อยูระหวางการจัดทําระบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการผานระบบออนไลน จึงไมสามารถประเมินผลไดในปการศึกษา 2553

_____________________________________________________________________________
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รหัสเอกสารอางอิง ช่ือเอกสารอางอิง

สนล. 1-1 รายการฝกอบรมและกิจกรรมของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร ตั้งแต 1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554

สนล. 1-2 http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/?option=reportsms&task=&ftype=2&ftime=2010-6-1,2011-5-31

สนล. 1-3 http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/?option=project&task=list&mode=4&ftype=2&ftime=2010-6-

1,2011-5-31

สนล. 1-4 http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/?option=reportpsu2011

สนล. 1-5 http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/?option=reportsms&task=&ftype=2&ftime=2010-6-1,2011-5-31

สนล.1-6 http://infor.eng.psu.ac.th/servicekpi/2008home/?option=reportpsu2011

สนล.1-7 http://www.acaser.eng.psu.ac.th/ASO/customer/index.php?menu=search&command=detail

สนล.1-8 http://www.research.eng.psu.ac.th

สนล.1-9 http://www.eng.psu.ac.th/cicip

สนล.1-10  http://www.km.eng.psu.ac.th/K_Procedure/KP_S6/KP_S6.html

สนล.1-11   http://www.km.eng.psu.ac.th/K_Procedure/KP_KPro/KP_KPro.html

สนล.1-12 http://www.km.eng.psu.ac.th/K_Procedure/KP_FAQs/KP_FAQs.html

สนล.1-13 http://www.km.eng.psu.ac.th/K_Procedure/KP_web/KP_web.html

รายการเอกสารอางอิง 

ภาคผนวก ข
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รายการฝกอบรมและกิจกรรมของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร  
ตั้งแต 1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554 

 
ลําดับที่ รายการอบรม วันที่จัดกิจกรรม สถานที่ 

1 อบรมโครงการฝกอบรมสิทธิประโยชนของ
กองทุนประกันสังคม ณ หองประชุมมงคลสุข 
 

22 ตุลาคม 2553 หองประชุมมงคลสุข 

2 โครงการทําความเขาใจผูประเมิน competency 
เพื่อการพัฒนาบุคลากร                       
 

30 พฤศจิกายน2553 หองประชุมมงคลสุข 

3 กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร หลักสูตร “การใชงาน 
Facebook เบื้องตน”   

28 มีนาคม 54 ฝายคอมพิวเตอรฯ  
คณะวิศวกรรมศาสตร 

4 อบรมการใชงานระบบ Edoc    version  2.0              4 เมษายน 2554 ฝายคอมพิวเตอรฯ 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

5 กิจกรรมอบรมบุคลากรใหม “สายสัมพันธเลือด
ใหม วิศวะดงยาง”    

18-19 เมษายน 54 โรงแรมหาดแกว 
รีสอรท  จ.สงขลา 

6 กิจกรรมสัมมนา สนล. 23-25 เมษายน 54 อ.หัวหิน  
จ.ประจวบคีรีขันธ และ 
อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 

7 กิจกรรมการสรางความสัมพันธท่ีดีในองคกร รุน
ท่ี 1 

 21-22 พฤษภาคม  54 โรงแรมหาดแกว 
รีสอรท จ.สงขลา 

8 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง คายเปลี่ยน ชีวิต พิชิตพุง    7-8 พฤษภาคม  54 จักรพรรดิรีสอรท 
  อ.สะเดา   จ.สงขลา 

9 บรรยายพิเศษ เรื่อง แรงบันดาลใจในการเขียน
ตําราหนังสือสาํหรับบุคลากรสายวิชาการ 

25 พฤษภาคม 54 
(13.30-15.00 น) 

 

หองประชุมมงคลสุข 
คณะวิศวกรรมศาสตร 
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โครงการพฒันาคนพัฒนางานดวยประสบการณของเรา 
 

คร้ังที่ วันที่จัด
กิจกรรม 

หัวขอการบรรยาย สถานที่ ผูเลาประสบการณ 

ครั้งที่ 1 25  ม.ค. 54 
 

การปรับปรุงการจัดทํา Job description 
ใหเช่ือมโยงกับ Competency และการ
พัฒนาบุคลากร 

หองประชุมมงคลสุข นางจันทรวดี  ล่ิมสกุล 
กลุมงานบริหารท่ัวไป 

  การจัดกิจกรรมถายทอดความรูใน
องคกร 

 นางกิติยาภรณ  สินศุภเศวต 
กลุมงานสนับสนุนการวิจัยฯ 

  โปรแกรมระบบจัดตารางเวรเฝา
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ของฝาย
คอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตร 

 นายภาณุพงษ  คงคาวงษ
ประทีป 

ฝายคอมพิวเตอรฯ  
ครั้งที่ 2 22 ก.พ. 54 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ประจําป 2553 
หองประชุมมงคลสุข นางสาวธัญลักษณ  โกมัย   

และ นางศิราณี  พูลศิริ   
กลุมงานแผนงานและพัฒนา
คุณภาพ 

  Face Book สําหรับการทํางาน  น.ส.เกศริน  เฉิดฉิ้ม 
กลุมงานสนับสนุนวิชาการ
และกิจการนักศึกษา 

ครั้งที่ 3 23  มี.ค. 54 เลาขยายผลจากการเขารวมประชุม
วิชาการ ปขมท.  เรื่อง  ชีวิตใหมของคน
อุดมศึกษา 

หองประชุมมงคลสุข นางจันทรวดี  ล่ิมสกุล 
กลุมงานบริหารท่ัวไป 

  การแตงตั้งขาราชการสายสนับสนุนให
ดํารงตําแหนงสูงขึ้นตามระบบ
บริหารงานบุคคลใหม 

 นางเฉลียว  ภูดอก   
กลุมงานบริหารท่ัวไป 

ครั้งที่ 4 21 เม.ย.54 การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตามระบบบริหารงาน
บุคคลใหม 

หองประชุมมงคลสุข นางเฉลียว  ภูดอก   
กลุมงานบริหารท่ัวไป 

  การสรรหาพนักงานเงินรายไดและการ
เพิ่มคาจางอิงตามระบบบริหารงาน
บุคคลใหม 

 น.ส.เกตุวดี  ตันชะโล 
กลุมงานบริหารท่ัวไป 
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คร้ังที่ วันที่จัด
กิจกรรม 

หัวขอการบรรยาย สถานที่ ผูเลาประสบการณ 

ครั้งที่ 5 30 พ.ค.54 Career Part บุคลากรสายสนับสนุน หองประชุมมงคลสุข นางจันทรวดี  ล่ิมสกุล 
 กลุมงานบริหารทั่วไป 

 

 เลาสูกันฟง "คายเปลี่ยนชีวิต พิชิตพุง"
เอกสารคายเปลี่ยนชีวิตพิชิตพุง 

 นางสุวิมล  อนุพันธวิทยากุล 
กลุมงานบริหารท่ัวไป 
นางสุพัตรา  ขวัญประดับ 
น.ส.จุฑามาส  วีระศักดิ์ 
กลุมงานการเงินและพัสดุ 

 


