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คํานํา 
 
   รายงานประจําปการประเมินคุณภาพของสํานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อสรุปและเสนอผลการดําเนินงาน กิจกรรมตาง ๆ ของ
สํานักงานเลขานุการ ประจําปการศึกษา 2554 ซ่ึงอยูในชวง 1 มิถุนายน 2554  ถึง 31 พฤษภาคม 2555  และ
สวนที่เกี่ยวกับงบประมาณเปนการรายงานผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2554 ในชวง  1 ตุลาคม 2553  ถึง 
30 กันยายน 2554 การรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการคณะฯ จะเปนไปตามผลการ
ดําเนินงาน กิจกรรมตาง ๆ ของสํานักงานเลขานุการ 
 สํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร ไดดําเนนิงานพรอมจดัทํารายงานการประเมิน
คุณภาพ เพื่อใชเปนเอกสารหลักฐานในการดําเนินงานดานประกนัคุณภาพมาอยางตอเนื่อง  ซ่ึงรายงานฉบับ
นี้เปนรายงานฉบับที่ 11 ของสํานักงานเลขานุการ ถือวาเปนความกาวหนาในการเตรียมความพรอมเพื่อการ
ประกันคณุภาพอยางสมบูรณและสําเร็จไดดวยความรวมมือของบุคลากรทุกฝายเปนอยางดี ที่มุงมั่นที่จะทํา
ใหการดาํเนินงานประสบความสําเร็จดังมุงหวัง จึงขอขอบคุณทุกทานในความรวมมือ รวมใจที่จะทําให
สํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตรมุงไปสูวิสัยทศัน พันธกจิ ที่กําหนดไวของหนวยงานและคณะ
วิศวกรรมศาสตรตอไป 
 
     สํานักงานเลขานุการ 
        กรกฎาคม  2555 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ  สํานักงานเลขานุการ  ปการศึกษา 2554/ปงบประมาณ 2554 
 

สารบัญ 
 หนา 
คํานํา  
สารบัญ  
ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน 1 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร ตัวบงชี้ของสกอ. 15 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร ตัวบงชี้ของสมศ. 16 
สรุปผลการดําเนินงานประจาํปการศึกษา  2554  
 - กลุมงานบรหิารทั่วไป 20 
 - กลุมงานการเงินและพัสด ุ 29  
 - กลุมงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ 30 
 - กลุมงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ 33 
 - กลุมงานสนบัสนุนการวจิยัและบริการวชิาการ 35 
 - กลุมงานสนบัสนุนวิชาการและกิจการนกัศึกษา 40  
ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก  รายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีช้ีวดัหลัก (KPIs)   ก-1 
ภาคผนวก ข  

 - รายการฝกอบรมและกิจกรรมของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร   ข-1 
 - โครงการพัฒนาคน พัฒนางาน ดวยประสบการณของเรา   ข-4
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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 
 หลังจากไดใชโครงสรางการแบงสวนราชการมาระยะเวลาหนึ่ง และไดมีการทบทวนการ
ปรับปรุงโครงสรางโดยใหบคุลากรมีสวนรวมกันพิจารณาในการประชมุสัมมนา เมื่อวนัที่ 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 
ตอมาไดมี 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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ตอมาไดมี 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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ตอมามีประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร 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 
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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. นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน 
 3. ปฏิบัติงานไดงายขึ้น 
 4. ทํางานไดรวดเรว็ 
 5.ใชเวลานอยที่สุดในการปฏิบัติงาน 
 6. ผูใหบริการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 7. ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการ 
 8. บรรลุเปาหมายขององคกร 
         การดําเนนิกิจกรรม 5 ส. สํานักงานเลขานกุารคณะวิศวกรรมศาสตร 
         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*    ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล***** 
รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ   ผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ    
รองคณบดีฝายอาคารสถานที่และสาธารณูปการ       ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม****** 
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา     ผูชวยคณบดีฝายศิษยเกาและชุมชนสัมพันธ 
รองคณบดีฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล**     
รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ*** 

สํานักงานเลขานุการ 
เลขานุการคณะฯ 

หัวหนากลุมงานสนับสนุนการ
วิจัยและบริการวิชาการ 

หัวหนากลุมงานแผนงาน 
 และพัฒนาคุณภาพ 

หัวหนากลุมงานการเงิน  
และพัสดุ 

หัวหนากลุมงาน 
บริหารทั่วไป 

หัวหนากลุมงานสนับสนุน
วิชาการและกิจการนักศึกษา 

หัวหนากลุมงานอาคารสถานที่ 
และสาธารณูปการ 
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หมายเหตุ          * ลาออกตั้งแตวันที่  1 กันยายน 2554  
           ** แตงตั้งตั้งแตวันที่  1 กันยาน 2554                                    
                       *** แตงตั้งตั้งแตวันที่ 15 กันยายน 2554 
        **** เปลี่ยนตําแหนงเปนผูชวยคณบดีฝายศิษยเกาและชุมชนสัมพันธ ต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2555 
                    ***** แตงตั้งตั้งแตวันที่  1 มกราคม - 1 กันยายน 2554  
                  ****** ลาออกตั้งแตวันที่  1 พฤศจิกายน 2554 
              

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

     ตําแหนง 

 
1.5 ขอมูลบุคลากร 
 สํานักงานเลขานุการคณะฯ  มีบุคลากร  ณ เดือนพฤษภาคม 2555  จํานวนทั้งสิ้น 104  คน  
ขาราชการ จํานวน   33  คน  พนักงานมหาวิทยาลัย 7  คน  ลูกจางประจํา  16  คน  พนักงานเงนิรายไดคณะฯ  
47  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 
สานใยสัมพันธ  และวันลอยกระทง  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   การสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรจัดทําคูมือ
ปฏิบัติงาน    การจัดทํา K-Procedure   ซ่ึงเปนนโยบายที่จะใหบุคลากรภายในกลุมงานเดียวกันสามารถ
เรียนรูงานและปฏิบัติงานแทนกันได  นอกจากนี้ยังไดคํานึงถึงผูรับบริการที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดย
การจัดทํา FAQs  ซ่ึงเปนขอคําถามที่มีผูสอบถามบอยๆในบางประเด็น  เพื่อลดปญหาในการติดตอสอบถาม
ทางโทรศัพท   โดยมีการเผยแพรทาง Website ของหนวยงาน 
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บทสรุปผูบริหาร 
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บทสรุปสําหรบัผูบริหาร 

ตัวบงชี้ของ สกอ. 

องคประกอบที่ 2   การผลิตบัณฑิต 
          สํานักงานเลขานุการคณะฯ  โดยกลุมงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา เปนหนวยงานที่
ดําเนินการสนับสนุนภารกิจดานการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร  ปจจุบันการเปดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรท้ังในระดับปริญญาตรีจํานวน 13 หลักสูตร ปริญญาโทจํานวน 11 หลักสูตร 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 4   การวิจัย 
      สํานักงานเลขานุการคณะฯ โดยกลุมงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ไดมีการสนับสนุนและ
สงเสริมบุคลากรใหพัฒนาตนเองใหมีการทําผลงานวิจัย โดยไดมีการสนับสนุนทุนสําหรับดําเนินงานวิจัยของ
บุคลากรสายสนับสนุนจากเงินรายไดคณะฯ  เชน ทุนวิจัยสถาบัน และทุนวิศวศึกษา เปนตน เพื่อใหเปนไป
ตามนโยบายและแผนงานดานการวิจัยท่ีคณะฯกําหนด โดยสามารถนําผลจากการวิจัยไปใชในการพัฒนาและ
ปรับปรุงงานประจําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน การจัดตั้ง CoP ชํานาญการและเชี่ยวชาญของ
คณะวิศวกรรมศาสตร  ท่ีทําหนาท่ีในการกําหนดแนวทาง วิธีการดําเนินงาน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให
บุคลากรของคณะฯไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและถายทอดประสบการณรวมกัน  
องคประกอบที่ 9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
           สํานักงานเลขานุการคณะ ฯ ไดมีการดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยมอบหมายใหแตละ
กลุมงานจัดกลุมกิจกรรมคุณภาพและจัดทําระเบียบวิธีปฏิบัติงาน มีการพัฒนากระบวนการทํางาน  โดยมี
กิจกรรมดานพัฒนาระบบคุณภาพเขามาชวยในดานการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน และการพัฒนา
องคกร  ซึ่งไดมีการประเมินคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัย  
แตงตั้งข้ึน และไดนําผลการประเมินคุณภาพมาพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ เนนการมีสวน
รวมของบุคลากรภายในหนวยงาน   



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ สํานักงานเลขานุการ ปการศึกษา 2554/ปงบประมาณ 2554 

16 

 
 

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
รวมแขงขันหรอืการเขารวมกจิกรรมของชุมนุมตาง ๆ และนอกจากนี้ ไดมีการเสริมสรางศักยภาพเพื่อเตรียม
ความพรอมแกนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษาสามารถแขงขันไดในตลาดแรงงาน ในเรื่องดังตอไปนี้ 
 - 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
ผลงานวิจยัโดยไดมีการสนับสนุนทุนสําหรับดําเนินงานวจิัยของบุคลากรสายสนับสนนุจากเงินรายได 
คณะฯ  โดยสามารถนําผลจากการวิจัยไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงงานประจําใหเกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลยิ่งข้ึน   ผลงานวิจัยท่ีไดจัดทําข้ึนยังสามารถใชเปนผลงานในการเลื่อนระดับหรือตําแหนงท่ี
สูงข้ึน    
          นอกจากผลงานวิจัยในลักษณะงานวิจัยสถาบัน   ยังไดสนับสนุนใหบุคลากรไดมีการจัดทําโครงการ
พัฒนางาน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการทํางาน  สนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุน
มีการพัฒนางานโดยใชโครงงานเปนฐาน  ใหบุคลากรไดมีความคิดและพัฒนาการทํางานที่สอดคลองกับ
สภาพการณท่ีเปลี่ยนแปลง ใหมีทัศนคติในการปรับปรุงและพัฒนางานของตนเองใหดีข้ึน   มีความสามารถ
ในการคิด วิเคราะห วิจัยงานได ในอันจะเปนชองทางหนึ่งในการเกิดผลงานวิจัยสถาบันที่สามารถนําไปสูการ
เลื่อนระดับที่สูงข้ึน  ดังปรากฏไดจากการจัดกิจกรรมเวทีการประกวดโครงการพัฒนางานที่จัดข้ึนเปนประจํา
ทุกป  มีการจายเงินรางวัลคาตอบแทนใหแกโครงการที่ผานเกณฑการประเมินเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจ
ใหกับบุคลากร นอกจากนี้ มีการจัดการประกวดคูมือการปฏิบัติงานในลักษณะ  K- Procedure   และการ
ประกวดคําถามตอบยอดฮิต (FAQs)  เปนตน    
     การจัดเวทีคุณภาพ Q-Talk  เปนกิจกรรมหนึ่งท่ีสํานักงานเลขานุการคณะฯ ไดจัดข้ึนเพื่อเปนเวทีให
บุคลากรไดมีการแลกเปลี่ยนประสบการณและความรูรวมกัน  ท่ีผานมาไดจัดเวทีคุณภาพ Q-Talk  ท่ีเปนเวที
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอท่ีเกี่ยวของกับสายวิชาการและสายสนับสนุน   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 
          สํานักงานเลขานุการคณะฯ มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง โดยมอบหมายให
แตละกลุมงานจัดทําแผนการดําเนินงานตามดัชนีช้ีวัดหลัก (KPIs) เปนประจําทุกป  และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานในทุกสิ้นป    มีการจัดกลุมกิจกรรมคุณภาพและจัดทําระเบียบวิธีปฏิบัติงาน มีการพัฒนา
กระบวนการทํางาน  โดยมีกิจกรรมดานพัฒนาระบบคุณภาพเขามาชวยในดานการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทํางาน และการพัฒนาองคกร  เชน  การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปของแตละกลุมงาน/หนวยงาน  การ
จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในลักษณะ K- Procedure    ในทุกสิ้นปการศึกษามีการประเมินคุณภาพภายใน 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัย ฯ แตงตั้งข้ึน และไดนําผลการประเมินคุณภาพ
มาพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพโดยเนนใหบุคลากรในหนวยงานไดมีสวนรวม 
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สรุปผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2554 
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สรุปผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2554 
 

กลุมงานบริหารทั่วไป  
ในรอบปท่ีผานมา กลุมงานบริหารท่ัวไป ไดดําเนินงานตามภารกิจ ท่ีไดมีการปรับโครงสรางสวนราชการ

ใหม(เปนการภายในคณะฯ) ใน 3 ภารกิจ คือ ธุรการและการประชุม การจัดการทรัพยากรบุคคล และ เลขานุการ
(ผูบริหาร)  โดยมีหนาท่ีความรับผิดชอบของภารกิจตามที่กําหนด โดยในป 2554  ไดมีการดําเนินการปรับปรุง
พัฒนางานอยางเนื่องเพือ่เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการใหบริการท่ีเนนผูรบับริการเปนสําคัญ   โดย
กลุมยอยพัฒนาคุณภาพ  สรุปงานสําคัญและการปรับปรุงพัฒนางานตามภารกิจ ดังนี้ 

 การจัดการทรัพยากรบุคคล 
         ภารกิจหลัก : เพื่อสนับสนุนและพัฒนาภารกิจดานการบริหารงานบคุคลของคณะวิศวกรรมศาสตร ดําเนินการ
เกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลของคณะฯ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง รวดเร็ว มีธรรมาภิบาล  ตาม
ระเบียบและกฎเกณฑของทางราชการ  ใหขอมูล คําแนะนํา ตอบขอหารือ เสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
แกบุคลากร ผูบริหาร และหนวยงานตาง ๆในคณะฯ โดยมีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. งานอัตรากําลงั    มีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบรรจุ แตงตั้ง โอนยาย  การปรับวุฒิและเพิ่มวุฒิ     การ
แตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ  การขอตําแหนงชํานาญการ การเลื่อนระดับ การสรรหาหัวหนาภาควิชา  การ
แตงตั้งผูบริหารคณะฯ  หัวหนางาน หัวหนาฝาย การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการและการประเมินผล
การปฏิบัติ    การเลื่อนขั้นเงินเดือน /เพิ่มคาจางประจําป  คาตอบแทน  เงินรางวัลประจําป   เงนิสาขาขาด
แคลน  ขอมูลการจายตรงคารักษาพยาบาล 

2. งานทะเบียนประวัติ   มีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําประวัติบุคลากร การลา ทําสถิติการลาและ
รายงานผล ตรวจสอบวันลาประเภทตางๆ การขอพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ    การทําบัตร
ประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ  การออกหนังสอืรบัรอง  การจัดทําขอมูลบุคลากร  จัดทําสถิติรายช่ือบุคลากร  

3. งานพัฒนาและฝกอบรม   มหีนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาบุคลากร ควบคุมเงินงบประมาณ
เงินรายไดเกี่ยวกับกับการพัฒนาบุคลากร จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในลักษณะการจัดประชุม อบรม 
สัมมนา และดูงาน ระบบขอมูลการพัฒนาบุคลากรของมหาวทิยาลัย  ประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา
บุคลากร  จัดสงบุคลากรไปประชุม อบรม สัมมนายังหนวยงานภายนอก งานลาศึกษา ฝกอบรมดูงาน ไป
ราชการตางประเทศ และงานการจัดการความรู 

4. งานนิติการและวินัย   มีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับวินัยบุคลากร  การจัดทําสัญญาลาไปศึกษา ฝกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัยท้ังภายในประเทศและตางประเทศ  การจดัทําหนังสือเดินทาง ใหแกขาราชการไปศึกษา 
ฝกอบรม ดูงาน ตางประเทศ การดําเนินการเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย (กรณีไมรายแรง) ใหคําปรึกษาขอ
กฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ 

5. งานสวัสดิการ มีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการเพื่อชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแก
บุคลากร  ตรวจสุขภาพประจําป การประกันภัยอุบัติเหตุ  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนพนักงาน การ
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ประกันสังคม  และการสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรและดึงดูดใจ ใหคนดี คนเกง สามารถปฏิบัติงานอยู  
ในคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อยางมีความสุขและมีความภาคภูมิใจตอสถาบัน   

2.  สรุปผลการดําเนินงาน 

 รายการ ผลการดําเนินการ 
1.  การวางแผนเพื่อเปนแนวทางในการ 
ดําเนินงานและพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

1. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2554-2555  
2. แผนพัฒนาการจัดการทรัพยากรบุคคล 
3. ประเมินผลแผนตามรอบเวลาที่กําหนด 
 

2.  ดําเนินการเพื่อความกาวหนาของบุคลากรสาย 
วิชาการ  
-ดําเนินการขอตําแหนง ทางวิชาการ (ศ./รศ./ผศ.)  
-ไดรับแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ 
-ทุนสนับสนุนการลาศึกษาตอ 
-ทุนสนับสนุนการทํากิจกรรมทางวิชาการ ณ 
ตางประเทศ 

 
 

ผศ   4   ราย     รศ.  14  ราย 
ผศ   2   ราย     รศ.   2  ราย 

7 ราย 
เงินงบประมาณ 52 โครงการ/ 
เงินโครงการพิเศษ 21 โครงการ 

  2.   ดําเนินการเพื่อความกาวหนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 
-การขอตําแหนงชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ
พิเศษ 

 
 

  4   คน 

3.  การพัฒนาบุคลากร 
-จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  สายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ 
-จัดทําโครงการพัฒนาพัฒนาคน พัฒนางานดวย
ประสบการณของเรา  
-จัดตั้งคลินิกชํานาญการเพื่อสงเสริมการพัฒนา
ความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากร พรอม
ออกบัตรสมาชิกคลินิกชํานาญการใหบุคลากร 
 

 
19 รายการ 

 
10 ครั้ง 

 
มีผูรวมโครงการ ไมต่ํากวา 20 คน 

 
 

4. การพัฒนาปรับปรุงงาน 
-ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
 

 

 
1  รายการ 

1. การเบิกจายเงินสมนาคุณคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทํา
หนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ 
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รายการ ผลการดําเนินการ 
-K-Procedure 
                                                                               

                                                     

5  รายการ 
1. การขอ รศ. 
2. การสรรหาหวัหนาภาควิชา  
3. การคัดเลือกบุคลากรดีเดน  
4. การคัดเลือกอาจารยตัวอยาง   

  5. การประเมินการสอน     
-จัดทําฐานขอมูล 

 
7 รายการ 

1. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตรฯ 
2. การจัดสรรทุนการไปทํากิจกรรม ณ ตางประเทศ 
3. ขอมูลการจัดเวทีพัฒนางาน  
4.  ขอมูลสะสมผลงาน(Project Bank) 
5. ฐานขอมูลการเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจาํ 
6. ฐานขอมูลการเลื่อนระดับพนักงานเงินรายได  

  7.  การบันทึกภาระงานทางสังคม 
-การพัฒนาระบบงาน 

 
4 รายการ 

1. ระบบการติดตามดูแลบุคลากรลาศึกษาตอ 
2. ระบบการสรรหาบุคลากรวชิาการทดแทนผูเกษียณ 
    (อยูระหวางการเริ่มดําเนินการตั้งกรรมการ และมีระบบ 
    การประชาสัมพันธทาง website)   

3. ระบบพัฒนาพนักงานเงินรายได 
4. ระบบการสรางความมั่นคง โดยจัดระบบการปรับอัตรา 
    พนักงานเงินรายไดเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 

-การถายทอดความรู  
 

6 รายการ 
1. การช้ีแจงสิทธิประโยชนของการปรับเปนพนักงาน 
    มหาวิทยาลัย 
2. การประกันอุบัติเหตุ 
3.  การออกโปรแกรมใบรับรองเงินเดอืน 
4. หลักเกณฑการขอตําแหนงชํานาญการ 

 5. โปรแกรมการประเมิน competency online 
6.  เลาประสบการณการศึกษาดูงานดานการพัฒนา 
     ทรัพยากรบุคคล ณ ประเทศ เยอรมน ี

-โครงการพัฒนาอื่น ๆ  3 รายการ 
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 1. การสรางเสรมิสุขภาพและความมั่นคง  เชนโครงการวิ่ง 
    สุขภาพดีกับ 45 ป  วิศวฯ ม.อ    การประกันสุขภาพ    
    การประกันอุบัติเหตุ 

2. การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและสรางคุณคา  งาน 
    ดานสังคม  เชน  โครงการ วิศวฯอาสา 45 ป 45 โครงการ 
    เพื่อบานเรา    
3.  การจัดตั้งชมรมคนรักษวิศวฯ ม.อ.  

6. การใชเทคโนโลยีคอมพวิเตอรชวยในการ
ทํางานและใหบริการ 
-การปรับปรุง website ของการจัดการทรัพยากรฯ 
อยางตอเนือ่ง เพื่อเปนชองทางการสื่อสารขอมูล
ไปยังผูรับบริการ 

 
 

2 รายการ 
1. เพิ่มภาระงานของบุคลากร 
2. ขอมูลดานการบริหารบุคคลตาง ๆ 

7. การดําเนินการประเมินผลการบริหารงานของ
ผูบริหารคณะฯ 

1 รายการ 
1. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีผูบริหารคณะ
(คณบดี) 

 
 สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) 

 1. จุดออน 
-บุคลากรเปนพนักงานเงินรายไดท่ีมีการลาออกและรับเขาใหม ทําใหขาดความชํานาญในกฎระเบียบและ

วิธีการทํางาน ตองใชเวลาในการเรียนรูงาน ซึ่งตองใชกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับดานบุคคลที่ตองมีความแมนยํา 
เพื่อความถูกตองและไมใหเสียสิทธิประโยชนของผูรับบริการ 

-มีภาระงานประจํา และงานกิจกรรมพิเศษมาก ทําใหการทํางานเชิงวิเคราะห และการติดตามแผนงานมีนอย   
2.   จุดแข็ง 

-บุคลากรมีความตั้งใจ มุงมั่นในการทํางาน พยายามเรียนรูงาน และบุคลากรใหมมีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและมแีนวคิดใหมๆ  

  -มีแผนการพัฒนางานดาน HR ท่ีชัดเจนขึ้น 
 

3. โอกาส   
-มีชองทางในการเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน website  และคณะฯ ไดจัดระบบใหบุคลกรไดรับการพัฒนา และ

การสงเสริมใหมีความกาวหนาในสายอาชีพ รูปแบบตาง ๆ เชน ระบบพี่เลี้ยง การสอนงาน และการเขารับการ
ฝกอบรมที่มีแผนการจัดท่ีชัดเจน   
4. อุปสรรค   
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-จากการขยายงานดานตางๆและปญหาดานงบประมาณทําใหภาระงานไมสอดคลองกับอัตรากําลัง บุคลากร
รับภาระงานมาก  ทําใหไมสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มท่ี รวมท้ังการพัฒนางานและความกาวหนาในสายอาชีพ 

 
แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปที่ผานมา 

 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะและจุดที่ตองพัฒนา แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 
การเนนใหมีการทําแผนพัฒนาบุคลากรที่เปนระบบ
มากขึ้น  และการจัดระบบความมั่นคงและกาวหนา
ในสายอาชีพ  ใหกับบุคลากร 
 

จัดสมดุลในภาระหนาท่ี เพื่อใหบุคลากรทํางานเชิงวิเคราะห
และจัดทําแผนการพัฒนาที่เปนรูปธรรม และดําเนินการได
ภายใตพื้นฐานของสถานะภาพของคณะฯ 

 

ธุรการและการประชุม 
ภารกิจ : เปนศูนยเอกสารในการรับสงเอกสารทั้งระบบเอกสารธรรมดา และ การรับสงทางระบบ E-

Document  งานเอกสารดานการออกเลขที่ประกาศ คําสั่ง หนังสือออก การจัดทําและจัดเก็บรักษาเอกสารของ
ทางราชการ การจัดเวียนเอกสารหนังสือ อาจารยพิเศษ งานการจัดประชุมคณะกรรมการ  และ งานกิจกรรม
พิเศษตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

1.  สรุปผลการดําเนินงาน 

 รายการ ผลการดําเนินการ 
1.  การวางแผนเพื่อเปนแนวทางในการ 
ดําเนินงานและพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

1. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2554-2555  
2. ประเมินผลแผนตามรอบเวลาที่กําหนด  

2. งานรับสงเอกสาร 
 --ทางระบบ E-Document  
    -  สารบรรณคณะฯ  5,200  รายการ 
    -  ธุรการและการประชุม   1,364  รายการ 
    -  กลุมงานบริหารท่ัวไป      734   รายการ 
-เอกสารธรรมดา (กระดาษ) 

 
7,298   รายการ 

 
 
 

3,067    รายการ 
3. ออกเลขที่หนังสือ 
-เลขที่คําสั่งคณะฯ 
-เลขที่ ศธ. 0521.1.10/ 

 
256  รายการ 

1,335  รายการ    
4. รับสงไปรษณีย ยอดเบิกจายคาสง  156,287  บาท  
5. การจัดประชุมและกิจกรรมพิเศษตาง ๆ 
-จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร  

 
14  ครั้ง 
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-จัดประชุมกลุมงานบริหารท่ัวไป  
-จัดประชุมน้ําชาอาจารย 
-จัดประชุมน้ําชาบุคลากรสายสนับสนุน 

                                       12  ครั้ง 
   5  ครั้ง 
   4  ครั้ง    

6. จัดทําคําสั่งแตงตั้งอาจารยพิเศษ 23  ราย 
7. รับนักศึกษาภายนอกมาฝกงานในคณะฯ   7  คน 
8. ดําเนินการกิจกรรมพิเศษ  ตาง ๆ ของคณะฯ ตามที่
ไดรับมอบหมาย    

7 รายการ 
(งานวันสงกรานต  กีฬาสีคณะฯ  ทําบุญตึกอุทิศแด ดร.
สตางคฯ  วันมหิดล  งานหลอเทียนพรรษาและถวาย
เทียน 9 วัด  งานจุดเทียนชัย 5 ธันวา  กิจกรรมปใหม  
ฯลฯ) 

9. งานพิเศษที่ไดรับมอบหมาย  ฝายตอนรับงานคืน วิศว ดงยาง คืนถิ่น 
10. ดําเนินการสวัสดิการงานศพของบุคลากร/ญาติ 10   ครั้ง 
11. ทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  (ตามแผน  KPIs) 
-   ประเมินความพึงพอใจผูรับบริการ 

• กิจกรรมงานปใหมคณะฯ  (27 ธ.ค. 54) 

• กิจกรรมวันสงกรานต  (4  เม.ย.  55) 

• กิจกรรมกฬีาวศิวฯ รวมใจ  สานใยสัมพันธ  
ครั้งท่ี 6 (30  เม.ย.  55) 

• ธุรการและการประชุม  

• กลุมงานบริหารท่ัวไป  
-   ประชุมกลุมยอย 
-   โครงการการพบปะพูดคุยพนักงานรับ-สงเอกสาร 
-    จัดระบบเก็บขอมูลและรายงานผลขอมูลคาใชจาย 
     ไปรษณีย  

 
 

ผลการประเมิน  76.67 % 
ผลการประเมิน  75.32 % 
ผลการประเมิน  79.64 % 

 
ผลการประเมิน  82.68 % 
ผลการประเมิน  80.34 % 

2  ครั้ง 
1  ครั้ง 

 
1  รายการ 

12. การปรับปรุงงาน 
         
 

2  รายการ 
1.  ปรับปรุง Web Site ธุรการและการประชุม 
2. Update ฐานขอมูลคําสั่งคณะฯ ป 54–55 รายการ 

 
 
 
 

 สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) 
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     จุดออน 
บุคลากรมีจํานวนนอย เมื่อเทียบกับงานบริการท่ีใหกับทั้งบุคลากรและนักศึกษาที่มีจํานวนเพิ่มข้ึนมาก  เปน
ขอจํากัดในการพัฒนาปรับปรุงงาน  และการพัฒนาตนเอง   
จุดแข็ง 
-บุคลากรมีความตั้งใจ มุงมั่นในการทํางาน พยายามเรียนรูงาน และตระหนักในการที่จะตองดูแลใหบริการแก
บุคลากรทั้งคณะฯ  
-บุคลากรมีความสามารถและทักษะในการใชคอมพิวเตอรในการใหบริการ 
-มีแผนปฏิบัติการชัดเจนและมีการประเมินตามรอบระยะเวลาที่กําหนด  
โอกาส   
บังคับบัญชาเห็นความสําคัญในการกระตุน สงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง ควบคูกับการพัฒนางาน โดย
จัดระบบการพัฒนาบุคลากรท่ีหลากหลาย เชน เวทีพัฒนางาน  
อุปสรรค   
จากการขยายงานดานตางๆและปญหาดานงบประมาณทําใหภาระงานไมสอดคลองกับอัตรากําลัง บุคลากร
รับภาระงานมาก  ทําใหไมสามารถเขาพัฒนาตนเองไดเต็มท่ี รวมท้ังการพัฒนางานและความกาวหนาในสาย
อาชีพ 

2.  แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปที่ผานมา 
 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะและจุดที่ตองพัฒนา แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 
การจัดระบบงานใหเอื้อตอการพัฒนาบุคลากรและ
ความกาวหนาในสายอาชีพ   
 

ควรมีระบบการวิเคราะหขอมลูท่ีเกี่ยวของและจัดทํา
แผนการพัฒนาที่กระตุนการทํางานเชิงพัฒนามากขึ้น 
 

 

เลขานุการ(สํานักงานคณบด)ี 

ภารกิจ  : การนัดหมายการประชุมและการไปปฏิบัติราชการของผูบรหิารคณะฯ ดําเนินการเรื่องการ
เดินทางไปราชการของผูบริหาร  การนําเสนอแฟมเอกสารจากหนวยงานทั้งคณะฯ เพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาและสงคืน
หนวยงาน   ตอนรับแขกหรือผูมาติดตองาน   การจัดการประชุมในสํานักงานคณบดีและท่ีเกี่ยวของของทีมบริหาร ดูแล
งานธุรการและความเรียบรอยภายในสํานักงาน  และการอํานวยความสะดวกตางๆใหกับผูบริหารและผูท่ีมาติดตอ 
(ผูบริหาร – คณบดี รองคณบดี  7 ทาน ผูชวยคณบดี 6 ทาน) 
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รายการ ผลการดําเนินการ 
1.  การวางแผนเพื่อเปนแนวทางในการ 
ดําเนินงานและพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

1. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2554-2555  
2. ประเมินผลแผนตามรอบเวลาที่กําหนด  

2. งานนัดหมายผูบริหาร 1,661 ครั้ง 
3. การดําเนินการเรื่องเดินทางไปราชการของผูบริหาร 
ในประเทศ /ตางประเทศ 

 
 

137 / 16  ครั้ง  
4. อํานวยความสะดวกใหกับแขก/ผูมาติดตอ/ผูมาประชุม 224 ครั้ง 
5. การปรับปรุงพัฒนางาน 
 
 

3 รายการ 
- จัดทํากระบวนการการจัดการนัดหมาย 
- จัดทํากระบวนการการขออนุมัติใชแลเบิกจายคาอาหาร  
   อาหารวางและเครื่องดื่ม งานเลี้ยงประชุม 
- จัดทํากระบวนการขออนุมัตใิชและเบิกจาย  คาโทรศัพท  
   เคลื่อนที่ผูบริหาร 

 

 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) 

1. จุดออน 
โปรแกรมนัดหมายยังขาดความคลองตัวท่ียังไมรองรับการนดัหมายผูบริหารหลายทานพรอมกัน 
2. จุดแข็ง 
การทํางานรวมกันเปนทีมงานระหวางเจาหนาท่ีในหนวยงานโดยสามารถปฏิบัติงานทดแทนกัน  
3. โอกาส  
     จากภารกิจในการดูแลผูบรหิาร ทําใหมีโอกาสขอคําปรึกษาและรับคําแนะนําในการปฏิบัติงาน/พัฒนางาน 
อยางใกลชิดโดยตรงจากผูบริหาร 
4. อุปสรรค   
     4.1 ดวยภารกิจการประสานงาน การรับติดตองานกับหนวยงาน บุคลากร นักศึกษา มีจํานวนมาก ทําใหการ
ปฏิบัติงานดานเอกสารและธุรการตองลาชา  
     4.2. การประสานงานจากหนวยงานภายในในการนัดหมาย      มักจะไดรับขอมูลไมครบถวนครอบคลุม    ทํา
ใหตองใชเวลาในการติดตอสอบถามกลับไปเพื่อขอขอมูลเพิม่ 
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2.  แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปที่ผานมา 
 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะและจุดที่ตองพัฒนา แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 
การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารขอมูลตางๆ ท่ี
เปนระบบ เพื่อสะดวกในการคนหาในการใชงาน
โดยเฉพาะที่ตองใชอางอิงในการบริหารงานของ
ผูบริหาร 

-ดําเนินการแยกประเภทและจัดหมวดหมูเอกสาร เชน 
ระเบียบ คําสั่ง เอกสารการประชุมตาง ๆ  
-จัดเขาแฟม ทําสารบาญเอกสาร  
-จัดทําแผน 5 ส. ดานเอกสาร และจัดการแฟมเอกสาร
ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 
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กลุมงานการเงนิและพัสด ุ
เปนหนวยงานที่มีภารกิจสนับสนุนและดูแลการดําเนินงานในภาพรวมองคกร      ท่ีจะสนับสนุนภาระงาน 

ของทุกกิจกรรม ระบบการเงินและงบประมาณเปนสวนสําคัญที่เปนตัวขับเคลื่อนการดําเนินงานตามกิจกรรมตางๆ 
สํานักงานเลขานุการคณะฯ ไดมีการพัฒนาระบบงานทางดานการเงินและงบประมาณมาโดยตลอด เพื่อใหการ
ดําเนินงานมีความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 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 
- แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปที่ผานมา 

1.  คณะฯ ไดมีนโยบาย/แนวทางสรางขวัญกําลังใจในดานความมั่นคงของวิชาชีพ และความมั่นใจใน
สถานภาพใหกับบุคลากร 

2.  จัดกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูงาน เพื่อสรางความเขมแข็งและลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
3. เพื่อสรางความเขมแข็งในการศึกษาเรียนรู ตรวจสอบได  โดยกําหนดใหเจาหนาท่ีภายในกลุมเขียน

ขอผิดพลาดของตนเองที่เกดิข้ึนในการกํากับของหัวหนากลุมงาน นําเสนอในที่ประชุมกลุมงานเดือนละ 1 ครั้ง  
และจัดการความรูดานวิชาชีพภายในองคกรท่ีมีความเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด เชนการจัดเวทีเสวนาดาน
กฎหมายระเบียบการเงิน การคลัง และการพัสดุ เปนตน 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ สํานักงานเลขานุการ ปการศึกษา 2554/ปงบประมาณ 2554 

30 

กลุมงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ 
  ในรอบปการศึกษา 2553  กลุมงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ ไดดําเนินการปฏิบัติงานตามภารกิจที่
สําคัญของหนวยงาน 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)   และการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  เปนตน  

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

นอกจากนี้  กิจกรรมที่ไดกลาวมาขางตน  กลุมงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพไดดําเนินงานตามกิจกรรม
ตางๆ  อีกมากมายตามภาระงานของหนวยงาน  การสนับสนุนใหบุคลากรภายในกลุมงานฯ ไดมีการพัฒนาศักยภาพ
และประสิทธิภาพในการดําเนินงานทั้งในดานทักษะความรูความสามารถในการปฏิบัติงานและการอยูรวมกันใน
สังคม   รวมถึงการสงเสริมใหบุคลากรไดมีสวนรวมในกิจกรรมของคณะฯ     
 
- สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) 
1. จุดออน 

1.1 การถายทอดความรู แลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานภายในหนวยงานยังไมมีประสิทธิภาพ 
เทาท่ีควร ทําใหไมสามารถเรียนรูงานไดท้ังระบบ   

1.2 ขาดการคิดริเริ่ม สรางสรรค หรือการคนควาเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของผล 
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  
ภารกิจหลักกลุมงาน คือ งานบริการ  ซอม  สราง  และติดตั้ง  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติและหนวยท่ีรับผดิชอบดังนี้ 
  1.  เทคโนโลยกีารศึกษา  ใหบริการโสตทัศนูปกรณ  ในหองเรยีนหองประชุมรวมถึงการจัดพิมพเอกสาร  
ตํารา  สิ่งพิมพ  สรางสื่อการสอน  งานดานศิลปและอื่นๆที่เกี่ยวของ 
  2.  ยานพาหนะ  ใหบริการดานยานพาหนะกับบุคลากรเพื่อปฏิบัติราชการทําวิจัยและบริการวิชาการ  ท้ัง
ในคณะและตางคณะหนวยงานและภารกิจอืน่ตามที่ไดรับมอบหมาย 
  3.  อาคาร เปนฝายท่ีดูแลสถานที่หองเรียน  หองประชุม  หองน้ํา จัดรูปแบบหองตามผูรับบริการรองขอ  
จัดหาและใหบริการอาหารวาง  อาหารกลางวนั  ในระหวางการประชุม 
  4.  งานรักษาความปลอดภัย       ตรวจสอบดูแลรักษาความสงบเรียบรอยภายในคณะวิศวกรรมศาสตร  
ควบคุมดูแลการจราจรโดยรอบคณะฯ 
  5.  ฝายซอมบํารุง  แบงเปนระบบไฟฟา  โทรศัพท  เครื่องปรับอากาศ  ประปา  และซอมท่ัวไป  โดยทําการ
ซอมตามที่หนวยงานตางๆ  รองขอและจัดทําแผนบํารุงรักษาอุปกรณ  เครื่องใชตางๆ  ในระยะยาว เปนภาระงาน
ประจําในการบํารุงรักษา 
  6.  สถานที่และภูมิทัศน  รับผิดชอบพื้นที่โดยรอบคณะวิศวกรรมศาสตร และพื้นที่ภายในท่ีเปนสีเขียว  จัด
ตกแตงสวนและดแูลรักษา 
 

- สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis)   
1. จุดแข็ง 
  1.1 บุคลากรในกลุมงานฯ  มีความสามัคคีและรวมแรงรวมใจทํางานกันเปนทีม 
                1.2 สามารถปฏิบัติงานบนความขาดแคลนได 
                1.3 มีการจัดทําแผนการทํางานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
                1.4 สามารถปรับตัวไดดีแกปญหาเฉพาะหนาได  และมีความผูกพันตอองคกร 
2. จุดออน 
                2.1 มีอัตรากําลังจํากดัไมเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน 
                2.2 บุคลากรบางสวนปฏิบัติงานเชิงรับมากกวาเชิงรุก  จงึทําใหงานลาชา 
                2.3 ภาระงานประจํามากจนไมสามารถติดตามความกาวหนาในงานได 
                2.4 บุคลากรบางสวนยังไมสามารถใชคอมพิวเตอรเพื่อการพัฒนางานได 
3. โอกาส 
 - นโยบายของผูบริหารไดสนบัสนุนใหมีการฝกอบรมเพื่อพฒันาทักษะและเพิ่มศักยภาพในการ  
ปฏิบัติงานใหกับบุคลากร 
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4. อุปสรรค 
  4.1 นโยบายของผูบริหารแตละสมัยไมสอดคลองกันและไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน  สงผลให  
 การปฏิบัติงานขาดความตอเนื่อง 
 4.2 ระดับผูบริหารมีสายการบังคับบัญชาหลายกลุม/หลายฝาย  ทําใหขาดเอกภาพ สงผลตอความ  
   ชัดเจนในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
                4.3 การจัดสรรรายไดและสวัสดิการท่ีไมเทาเทียมกัน 
 
-  แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปที่ผานมา 
               1.  มีแผนการจัดการดานการบริหารโดยจัดแบงงานและคนอยางชัดเจน 
  2.  ปรับปรุงกฎระเบียบที่ใชบริหารจัดการใหทันสมัยเหมาะสม 
  3.  จัดทําแผนการดําเนินงานและตารางการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  4.  จัดทําแผนบํารุงรักษาสําหรบัเครื่องจักร เครื่องมอืและเครื่องใชตางๆ 
  5.  จัดอบรมใหความรูกับผูปฏิบัติงานทุกสาขา 
  6.  สรางผูปฏิบัติงานทดแทนใหมีทุกสาขายามขาดแคลน 
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กลุมงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ 
ดานการวิจัย  

สํานักงานเลขานุการคณะฯ โดยกลุมงานสนับสนุนการวิจยัและบริการวิชาการ ไดมีการสนับสนุนและ
สงเสริมบุคลากรใหพัฒนาตนเองใหมีการทําผลงานวิจยั โดยไดมีการสนับสนุนทุนสําหรับดําเนินงานวิจยัของ
บุคลากรสายสนับสนุนจากเงนิรายไดคณะฯ (ตามนโยบายคณะฯ ซึ่งดูแลโดยกลุมงานฯ) เชน ทุนวิจัยสถาบัน ทุนวิศว
ศึกษา เปนตน เพื่อใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานดานการวิจยัท่ีคณะฯ กําหนด โดยสามารถนําผลจากการวิจัย
ไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงงานประจําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน เชน โครงการศึกษา
พฤติกรรมการเรียนตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา โครงการศึกษาปญหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การยื่นคํารองลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร เปนตน สงผลใหในรอบปการศึกษานีบุ้คลากรของ
คณะฯสามารถนําผลงานวิจยัและงานวิชาการไปพัฒนาตนเอง โดยยื่นผลงานเพื่อขอเขาสูตําแหนงชํานาญการพิเศษ
และชํานาญงานพิเศษจํานวน 4  ราย (ขณะนี้อยูระหวางขั้นตอนการดําเนินการ) 

 สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) 
2 จุดออน 

1.1) บุคลากรยังมีภาระงานประจําเปนจํานวนมาก จึงไมสามารถทํางานดานวิจัยในเชิงรุกได  
1.2) บุคลากรมีความรูเกี่ยวกับการทําวิจัยสถาบันในระดับหนึ่ง  แตยังขาดที่ปรึกษาในการแนะนําอยาง 
       ใกลชิดในการทําวิจัย 

3 จุดแข็ง  
  2.1)  คณะฯ สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาองคความรูดานวิชาการใหแกบุคลากร 
  2.2)  มีการสนับสนุนทุนวิจัยในการจัดทําโครงการวิจยัสถาบันและวิศวศึกษา สําหรับบุคลากรสาย  
          สนับสนุน 

4 โอกาส   
 3.1) คณะฯ มีนโยบายตอเนื่องในการสงเสรมิใหบุคลากรสายสนับสนุนเนนการทําผลงานวิจัยและงาน
วิชาการอื่นๆ  เพื่อเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

5 อุปสรรค  
  - 
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แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงาน 

ผลการประเมินคุณภาพของปที่ผานมา 

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

1.คณะฯ ควรมีการสรางบรรยากาศสงเสริมและ
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
กลุมงานฯ ทุก 2 เดือน (มีการรายงานผลทุกหนวยในกลุมงานฯ) มรีะบบการจัดการความรู โดยการถายทอดความรู
ประสบการณจากการปฏิบัติงานบริการวิชาการสูบุคลากรในคณะฯ และเผยแพรสูสาธารณชน เชน การทําข้ันตอน
การปฏิบัติงานบริการวิชาการในรูปแบบ K-Procedure การจัดทําระบบ Training System โดยนําเสนอผาน website 
กลุมงานฯ เพื่อใหเรียนรูรวมกนัและลดขั้นตอนการทํางาน มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลสารสนเทศ คณะ
วิศวกรรมศาสตร เพื่อใหทันสมัยพรอมรองรบัระบบการประเมินใหมของ สมศ. และใชเปนเครื่องมือในการบริหาร
ติดตามงานและรายงานผลอยางมีประสิทธิภาพได  นอกจากนี้ยังมีความรวมมอืกับหนวยงานตางๆทั้งภาครฐัและ
เอกชนในการดําเนินการโครงการตางๆ เพื่อการเรียนรูของบุคลากรคณะฯ และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ
ภาคเอกชน  โดยไดรับความไววางใจจากกระทรวงอุตสาหกรรมใหดําเนินโครงการตอเนื่องมาเปนระยะเวลากวา 10 ป 
(โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม)  และมีการอบรมผานโครงการตางๆ   เชน  Training  Fund   In-house 
Training และ Public Training  อีกเปนจํานวนมาก   โดยมีการสํารวจความตองการของชุมชน ภาครัฐ และ
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ภาคเอกชน เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการฝกอบรมประจําป 2555 และมีการประเมินผล
ความพึงพอใจของลูกคาทุกโครงการ  พรอมแจงใหผูเกี่ยวของทราบเพื่อนํามาปรับปรุงการปฏิบัติงานในครั้งตอไป 
 

 สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) 
1.   จุดออน 

     1.1)  มีบุคลากรบางคน  ยังขาดประสบการณและความชํานาญในการทํางานบางประเภท 
1.2)  บุคลากรดานบริการวิชาการมีจํานวนนอยลง เนื่องจากมีการปรับโครงสราง ทําใหความ  

            สามารถในการรับงานและการดําเนินการดานบริการวิชาการไดนอยลง 
2. จุดแข็ง 

2.1)  คุณภาพของการใหบริการเปนที่ยอมรับของหนวยงาน/ผูรับบริการ จึงไดรับความไววางใจจากผูวาจาง  
               ใหดําเนินโครงการในลักษณะตอเนื่องหลายโครงการ 

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 และ 
               ผูประกอบการที่ชัดเจน  ทําใหสามารถดําเนินการโครงการตางๆ ไดตอเนื่อง                     
      3.2)   เปนหนวยงานในมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงของภาคใต  จึงไดรับการยอมรับและไววางใจ 
              จากผูรับบริการ 
 4.อุปสรรค 

4.1)  มีหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแหง ท่ีใหความสนใจในการทําบริการวิชาการมากขึ้น    ทําให
เกิดการแขงขันสูง 

     4.2)  สถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหการใหบริการวิชาการในพื้นที่ดังกลาว 
            ไมสามารถทําไดอยางสะดวกและปลอดภัย และทําใหเกิดความรวมมือในเชิงวิชาการและวิชาชีพไดยาก 
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แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงาน 
ผลการประเมินคุณภาพของปที่ผานมา 

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/มหาวิทยาลัย เชน มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ  สํานักสงเสริมและการศึกษาตอเนื่อง 
วิทยาเขตหาดใหญ และวิทยาลัยชุมชนวิทยาเขต 
สุราษฎรธานี  

 
ดานชุมชนสัมพันธและถายทอดเทคโนโลยี  
            สํานักงานเลขานุการคณะฯ โดยกลุมงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ไดมีความรวมมือกับ
หนวยงานตางๆ ในการพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่ภาคใต ในลักษณะการถายทอดเทคโนโลยี รวมท้ังมี
โครงการรวมกับชุมชนอื่นๆอีกดวย 

 สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis)  

1. จุดออน 
1.1) บุคลากรในการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนมีนอย   

1.2) ความรวมมือกบัเครือขายตางๆยังไมมาก 

2. จุดแข็ง 
     2.1) มีบุคลากร ผูเชี่ยวชาญที่มีองคความรูหลากหลายสาขาวิชา ท่ีจะเอื้อประโยชนตอชุมชน       

     2.2) มีผลงานวิจัยหลายผลงานที่สามารถถายทอดสูชุมชนได 

     2.3) มีกิจกรรมที่เกี่ยวของกบัชุมชนและสังคมคอนขางมาก 

3. โอกาส 

     3.1) คณะฯ มีนโยบายและงบประมาณจากแหลงตางๆ ในการพัฒนางานวิจัยสูชุมชน  

     3.2) เปนสถาบันการศึกษาชั้นนําของภาคใตท่ีไดรับการยอมรับจากชุมชน 
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4. อุปสรรค 
     -  สถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหความรวมมอืกับชุมชนในพื้นที่ 

        ดังกลาวทําไดยาก 
แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงาน 

ผลการประเมินคุณภาพของปที่ผานมา 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะและจุดที่ตองพัฒนา แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 
1.มีความคาดหวังสูงจากชุมชนในการรับบริการ

ถายทอดเทคโนโลยีจากคณะวิศวฯ  ในขณะที่

บุคลากรในการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนมี

จํานวนจํากัด 

1.ควรมีการพัฒนาบุคลากรใหม หรือบุคลากรสาย
สนับสนุนใหมาชวยสนับสนุนดําเนินงานดานนี้
เพิ่มข้ึน 
2.ควรมีการสรางเครือขายความรวมมอืกับหนวยงาน
อื่นๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยท้ังดาน
บุคลากรและงบประมาณในการสนับสนุนการ
ถายทอดเทคโนโลยี เพื่อรองรบังานตามความคาดหวัง
จากชุมชนเพิ่มข้ึน  ท่ีผานมาไดมีความรวมมอืในการ
ดําเนินงานรวมกับสํานักวิจัยและพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยในการถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชนแลว 
3.คณะฯไดจัดใหมีประกาศทุนที่สนับสนุน
งบประมาณในการถายทอดเทคโนโลยีของนกัวิจัยสู
ชุมชนแลว  
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กลุมงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา 
  กลุมงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา  มีพันธกิจในการใหบริการเพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะ
วิศวกรรมศาสตร ดวยมาตรฐานงานระดับมืออาชีพ  ประสิทธิภาพสูง และประสิทธิผลคุมคาภายใตกรอบระยะเวลาที่
กําหนด ดวยพฤติกรรมการใหบริการและการปฏิบัติงานท่ีผูรับบริการพึงพอใจในทุกหนวยงานยอย ไดแก หนวยทะเบียน
และพัฒนาวิชาการ หนวยกิจการนักศึกษา หนวยบัณฑิตศึกษา และหนวยวิเทศสัมพันธ    

กลุมงานสนับสนุนวิชาการฯ  จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปท่ีสอดคลองกับปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย
และแผนปฏิบัติงานประจําปของคณะฯ  มีคูมือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับผูเกี่ยวของ ไดแก คูมือการปฏิบัติงาน
ของกลุมงานฯ  คูมือนักศึกษา  คูมืออาจารยท่ีปรึกษา  คูมือนักศึกษาฝกงาน  คูมือนิเทศการฝกงาน  คูมือการจัดสอบ  คูมือ
การทําโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาของสโมสรและชุมนุมตาง ๆ  คูมือการขอทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  คูมือการยืน่
แบบฟอรม บว.    และแนวปฏิบัติตาง ๆ  เชน การจัดสรรเงินสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาของภาควิชา เปนตน   

มีการประสานงานการปรับปรุงหลักสูตรในแตละระดับการศึกษาตามรอบและตามมาตรฐาน TQF   มีโครงการ/
กิจกรรมและคณะกรรมการแกปญหาการเรียนแกนักศึกษากลุมเปาหมาย ติดตามผลและนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ มีการทํางานวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาปรับปรุงงาน  รวมถงึนําเทคโนโลยมีาชวยในการทํางาน เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการและการปฏิบัติงานมากขึ้น  ไดแก มีระบบแจงขาวสารผูปกครอง ระบบการยื่นคํารองขอ
ลงทะเบียนเรียนหนวยกิตเกินนอยกวากําหนดและกรณีพิเศษ  ระบบขอมูลการเขาช้ันเรียนเขาในระบบการจัดการเรยีนรู 
LMS&PSU  ระบบกิจกรรมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรสําหรับภาควิชาบันทึกขอมูลกิจกรรม ระบบบันทึกประวัติ
นักศึกษาที่แตงกายผิดระเบียบ  ระบบสารสนเทศการฝกงาน  ระบบกําหนดการสอบวิทยานิพนธ ปรับปรุงระบบ
ตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร การพัฒนาระบบการจองหองเรยีนออนไลน และเพิ่มชองทางการบริการ
ติดตอผาน Face book  ของหนวยตาง ๆ     มีหองบริการนักศึกษาที่นักศึกษาสะดวกในการขอรับบริการเปนเอกเทศ  จัดทํา
แบบประเมินความพึงพอใจในการใหบริการเพื่อประเมินผลงานของกลุมงานฯ  และนําผลประเมินมาปรับปรุงการ
ใหบริการใหตรงกับความตองการของนักศึกษาและผูรับบริการอยางตอเนือ่ง    

มีการดําเนินงานดานกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งเปนกิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาเปนบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติ
พรอม นอกเหนือจากความรูทางวิชาการ และการจัดการเรยีนการสอนที่จดัข้ึนตามหลักสูตร  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
แบงเปน 3 สวน  คือ สวนที่ 1  คณะฯ โดยกลุมงานสนับสนุนวิชาการฯ  จัดบริการแกนักศึกษา  สวนที่ 2  คือ การจัด
กิจกรรมที่นักศึกษาดําเนินการโดยองคกรนักศึกษา คือ สโมสรนักศึกษาและชุมนุมตาง ๆ  ซึ่งไดรับการสนับสนุนสงเสริม
จากคณะฯ  และสวนที่ 3 คือ  การจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยภาควิชา  ท้ังนี้ เพื่อใหนักศึกษาพัฒนารางกาย  จิตใจ  สังคม 
สติปญญา และทักษะตาง ๆ ตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  รวมถึงการเสริมสรางและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม    

โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่จัดข้ึน ไดแก โครงการเตรียมความรูพื้นฐานสําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 1 
กลุมเปาหมายกอนเปดภาคการศึกษา  โครงการติวแกนักศึกษาเรียนออนกลุมเปาหมายทุกภาคการศึกษา การปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม  เบิกฟานองใหมสูเสนทางวิศวกรรม วิศวกรรมศาสตรพบผูปกครอง  กิจกรรมวันไหวคร ู  ประชุมเชียร  
โตวาที  ประกวดดาวเดือน    กีฬาระหวางคณะ และปจฉิมนิเทศนักศึกษา  เปนตน  

มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพและเสริมสรางศักยภาพแกนักศึกษา และมีการประเมิน
โครงการ  ไดแก การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในหลายแนวทาง เชน มีโปรแกรมสําเร็จรูป ELISS ใหบริการประจําหอง
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บันเทิงเชิงวิชาการ (Self Study Zone) ซึ่งนักศึกษาสามารถฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษไดดวยตนเอง การจัดโครงการ
อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยสถาบันสอนภาษาชั้นนํา อบรมการเขียนประวัติสวนตัว เทคนิคการสมัครงาน การ
สอบสัมภาษณงานเปนภาษาอังกฤษ การจัดโครงการ English on Tour  และการทํากิจกรรมภาษาองักฤษโดยชุมนุม
ภาษาอังกฤษและวิเทศสัมพันธ    มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอกและสมาคมศิษยเกาคณะฯ จัดอบรม สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ   เทคนิคการสมัครงาน    การเขียนประวัติสวนตัว การพัฒนาบุคลกิภาพ     ภาวะผูนํา     และการอบรมมิติจติใจ  
 เปนตน 

 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร   การดําเนินการของ

กลุมงานสนับสนุนวิชาการฯ  เพื่อสนับสนุนภารกิจดานนีใ้หมีประสิทธิภาพ คุณภาพและมีการพัฒนาตามมาตรฐานดาน
ตาง ๆ คือ ดานนโยบาย การสงเสริม การสนบัสนุน และการเผยแพร    โดยในปการศึกษา 2554   มีแผนปฏิบัติงานรองรับ
นโยบายของคณะฯ และมหาวทิยาลัยท่ีชัดเจน   มีการกําหนดโครงการกิจกรรมที่สอดคลองกับแผนงานและมีการดําเนิน
กิจกรรมอยางตอเนื่อง     รวมท้ังการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกบักิจกรรมตาง ๆ  เชน  จัดกิจกรรมวันไหวครู  
การประกวดพานดอกไม  ประเพณีลอยกระทง  วันสงกรานต   การแตงกายชุดผาไทยในโอกาสตาง ๆ  การแสดงดนตรี
ไทย  การทําบุญตักบาตร  การรณรงคใหนักศึกษา บุคลากรแตงกายเหมาะสม  มีกิริยามารยาทงามแบบไทย การเผยแพร
วัฒนธรรมไทยแกนักศึกษาตางชาติท่ีมาศึกษาที่คณะฯ ในงานประเพณีตาง ๆ  การเขาคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม   และ
คายพัฒนาทักษะชีวิต  เปนตน  
  

งานดานวิเทศสัมพันธ  กลุมงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา มีการดําเนินงานวิเทศสัมพันธใหเกิดผล
ตามนโยบายความรวมมือ แผนงาน และกิจกรรมที่เกี่ยวของตางๆ เชน การติดตอประสานงานความรวมมอืทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาตางประเทศ การรับรองผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ  การแลกเปลี่ยนคณาจารยและนักศึกษา  การจัด
ฝกงานตางประเทศ  การดูแลนักศึกษาและผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศที่มาศึกษาและปฏิบัติงานที่คณะฯ  ฯลฯ  และในป
การศึกษา 2554 มีผลงานที่สะทอนใหเห็นชัดถึงนโยบายและความพยายาม ในการสงเสริมทางดานวิชาการเพื่อสูระดับ
สากลดังวิสัยทัศนของคณะฯ คือ การดําเนินการรับรองผูเช่ียวชาญชาวตางประเทศและนักศึกษาชาวตางประเทศที่มาเยือน
คณะฯ ตามวัตถุประสงคตาง ๆ ท่ีมีจํานวนกวา 100 คน การสงนักศึกษาไปฝกงานตางประเทศ รวมท้ังการรับนักศึกษา
ตางประเทศมาฝกงานที่คณะฯ  และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ  IPEC-10  เปนตน 
 
สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) 
 1. จุดออน 

1.1 การประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงานสนับสนุนในสวนของนักศึกษา   ยังไมได
ดําเนินการผานระบบการประเมิน   
        1.2  ระบบฐานขอมูลท่ีจําเปนตอการตัดสินใจ  ยังไมสมบูรณและครอบคลุมทุกดาน 
        1.3  บุคลากรสวนหนึ่งท่ีมีอายุงานนอยกวา 2 ป มีความรูและทักษะที่จําเปนในงานอยูในระดับกําลังพัฒนา ทําให
ผลลัพธของงานบางเรื่องไมไดตามที่ควรจะเปน 
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       1.4  บุคลากรในหนวยวิเทศสัมพันธมีจํานวน 1 คน ทําใหไมสามารถปฏิบัติงานในเชิงรุกขาดการทดแทนงาน  รวมท้ัง
การพัฒนางานไดอยางเต็มท่ี 
 1.5 นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมการฝกงานตางประเทศมีแนวโนมลดลงเนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจ 
      1.6  ไมมีการสํารวจความตองการเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาตนเองของนักศึกษาอยางเปนระบบ 
        1.7 เวลาในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมเอื้ออํานวยในบางกิจกรรม เนื่องจากอยูในชวงเวลาเดียวกับเวลาเรียนของ
นักศึกษา และนักศึกษามีเวลาเรียนแตกตางกัน ทําใหนักศึกษากลุมใหญ ไมสามารถเขารวมกิจกรรมได 
  1.8  สถานที่จัดกิจกรรมไมเพียงพอเอื้อตอการจัดกิจกรรมที่มีผูเขารวมจํานวนมาก เชนการปฐมนิเทศนักศึกษา  
ผูปกครอง  ปจฉิมนิเทศ  และการพบนักศึกษาทุกชั้นป เปนตน 
         1.9 บุคลากรมีภาระงานประจํามาก      และนักศึกษาใชเวลาสวนใหญกับการเรียนและภาวะที่เกิดจากการเรียน  จึงไมมี
เวลาในการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเฉพาะกิจกรรมทางดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งไมใชภารกิจหลัก 

 
2. จุดแข็ง 

   2.1  มีแผนปฏิบัติงานประจําปเปนแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน    
       2.2 มีคูมือปฏิบัติงานตาง ๆ  เปนแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับผูเกี่ยวของและมีการปรับปรุงตอเนื่อง 

2.3 มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและผู 
เกี่ยวของท่ีทันสมัย ซึ่งสามารถเขาถึงการบริการไดสะดวกรวดเร็วและหลากหลายชองทาง  เชนใหบริการผานหองบริการ
นักศึกษา บริการถามตอบผานเว็บคณะฯ  www.tutorial.eng.psu.ac.th   Face book   การประชุมแจงขาวสาร และทําความ
เขาใจกับนักศึกษา/ผูเกี่ยวของในเรื่องตาง ๆ เปนระยะ   

2.4  มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา โดยการ
ใหบริการคอมพิวเตอรและระบบ On Line หองบันเทิงเชิงวิชาการ 
        2.5  มีชองทางการประชาสัมพันธขาวสารกิจกรรมใหเขาถึงนักศึกษาที่หลากหลาย เชน Website ปายไวนิล 
บอรดประชาสัมพันธจุดตาง ๆ เสียงตามสาย Face book  ของหนวยงาน/สโมสรนักศึกษา และความรวมมือจากภาควิชา
ประชาสัมพันธ 
   2.6  มีการจัดประชุมซอมความเขาใจในเรื่องตาง ๆ รวมกับผูปฏิบัติงานสายสนับสนุนของภาควิชา ทําให
นักศึกษาสะดวก รวดเร็วในการรับบริการ และไดรับขอแนะนําท่ีถูกตอง  
   2.7 นักศึกษาทุกชั้นปสามารถสะทอนปญหา ความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ โดยตรงตอคณะฯ ผานชองทาง 
Face Book ของชุมนุมวิชาการ และหนวยงาน  เปนขอมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนและการจัดบริการท่ีเหมาะสม 

2.8  คณะฯ ใหความสําคัญ และสนับสนุนงบประมาณที่ใชในโครงการกิจกรรมเพื่อการสงเสริมพัฒนา 
นักศึกษา และการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพงานดานตาง ๆ อยางเหมาะสมตามวัตถุประสงคของแตละกิจกรรม  และ
บรรลุตามพันธกิจ  เชน ทุนการศึกษา  ทุนอาหารกลางวัน รวมท้ังการหาทุนสนับสนุนจากภายนอกเพิ่มข้ึน  ทุนสนับสนุน
การไปเสนอผลงานวิชาการ การดําเนินการรับนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมดานวิเทศสัมพันธ  กิจกรรมดานศิลปะ
และวัฒนธรรม 
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2.9 มีการจัดโครงการสงเสริมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษา  และมีการประเมินผล  รวมท้ังมี
การรวมมือกับหนวยงานภายนอกและศิษยเกาทางดานนี้ 
 2.10 มีองคกรกิจกรรมภายในคณะฯ ท่ีเขมแข็งในการทํากิจกรรมทางดานศิลปะและวัฒนธรรม รวมท้ังมีนักศึกษาที่มี
ความสามารถเฉพาะตัว ท่ีสนใจกิจกรรมดานนี้มากขึ้น  เชน การเลนดนตรีไทย  วงโยธวาทิตเพลงไทย  
 2.11  การประสานงาน/การดําเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ไดรับความรวมมืออยางดีจากกลุมองคกรกิจกรรม/
หนวยงานที่เกี่ยวของภายในคณะฯ  สงผลใหการดําเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดําเนินไปดวยดีและมีจํานวนนักศึกษาเขา
รวมกิจกรรมมากขึ้นรวมถึงมีอาจารยท่ีปรึกษาฝายกิจการนักศึกษาใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางใกลชิด ทําใหนักศึกษา
สามารถจัดกิจกรรมไดสะดวกและรวดเร็วข้ึน 
  2.12 มีการรณรงคสรางความตระหนักแกนักศึกษาในการแตงกายที่ถูกตองตามระเบียบของคณะฯ/มหาวิทยาลัย 
 2.13 มีองคกรกิจกรรมใหนักศึกษาสามารถเลือกเขารวมกิจกรรมที่หลากหลายตามความตองการของนักศึกษา  โดยมี
การจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง มีแผนการดําเนินกิจกรรมตลอดปการศึกษาชัดเจน 
 2.14 มีกลุมผูนํา/องคกรกิจกรรมนักศึกษาภายในคณะฯ ท่ีเขมแข็งและมีบทบาทสําคัญในการจัดกิจกรรมนักศึกษาให
บรรลุตามเปาประสงคของคณะฯ/มหาวิทยาลัย ภายใตคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาชุมนุม นอกเหนือจากอาจารยท่ีปรึกษา
ฝายกิจการนักศึกษา 
 2.15 นโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดใหนักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร กระตุนใหนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมและใหความสําคัญมากขึ้น 
 
 3. โอกาส 
 3.1 ไดรับความรวมมือจากสถาบันการศึกษาตางภูมิภาคในการเปนเครือขายรับนักศึกษาเขาศึกษา และการ
ประชาสัมพันธหลักสูตร/สถาบัน 
 3.2  คณะฯ/มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหบุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางดานวิชาการ  และทักษะตางๆ อยาง
เต็มท่ี รวมท้ังการสรางความสัมพันธอันดีระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกองคกร 
 3.3 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ และความรวมมือทางวิชาการในการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาจาก
หนวยงานภายนอก และสมาคมศิษยเกาคณะวิศวกรรมศาสตร 
 3.4  มีความรวมมือกับสถาบันการศึกษาตางประเทศในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการทําวิจัยรวม 
 3.5 มีความรวมมือกับสถาบันการศึกษา/หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  สนับสนุนการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธของ
นักศึกษา เชน  JGSEE  NECTEC    สนพ.  ทุน คปก.   วช.  และ  สวทช. 
 3.6 ความแตกตางทางดานศาสนาและวัฒนธรรมในสังคม ทําใหเกิดการเรียนรูและทําความเขาใจวัฒนธรรมซึ่งกันและ
กันของผูคนในสังคม กอใหเกิดการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมที่หลากหลายและการอยูรวมกันอยางมีความสุข 
  3.7 ความรวมมือกับหนวยงาน/สถาบันภายนอก ชวยสงเสริมและเอื้ออํานวยความสะดวกในการทํางานดาน
ศิลปวัฒนธรรมขององคกร เชน การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมไทย การแสดงกิจกรรมสานสัมพันธพหุวัฒนธรรม และการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับนานาชาติในโอกาสตาง ๆ  
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 4.  อุปสรรค 
  4.1 ปญหาการรับนักศึกษาที่มีคุณภาพ  เนื่องจากเหตุการณความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
  4.2   นักศึกษามีโอกาสทางเลอืกที่ดีกวา   
  4.3  นักศึกษาที่เขารวมการฝกงานตางประเทศมีแนวโนมลดลงเนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจ 

4.4  สถานการณทางการเมืองของประเทศไทยสงผลใหเกิดความไมมั่นใจแกชาวตางชาติ   
     4.5 กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบัน เชน  สื่อ/เกมสออนไลน สงผลใหนักศึกษาไมสนใจกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาตนเองมากเทาท่ีควร 
  4.6  เวลาในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมเอื้ออํานวยในบางกิจกรรม เนื่องจากอยูในชวงเวลาเดียวกับเวลา
เรียนของนักศึกษา และนักศึกษามีเวลาเรียนแตกตางกัน ทําใหนักศึกษากลุมใหญ ไมสามารถเขารวมกิจกรรมได 
    
 5.  กลยุทธ / แผนพัฒนา 
  5.1  ประเมินหลักสูตรกอนครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรอยางเปนระบบและทุกหลักสูตร 
  5.2  ประชาสัมพันธหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยตาง ๆ  เนนภูมิภาคภาคใต เพื่อรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาเขาศึกษาอยางตอเนื่อง  รวมท้ังในองคกรของรัฐและเอกชน 
  5.3 จัดบรรยายพิเศษหัวขอเรื่องท่ีเกี่ยวของเพื่อการพัฒนาตนและประโยชนในการจัดการเรียนการสอนแก
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และคณาจารย 
  5.4  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนคาใชจายท้ังหมดหรือบางสวนในโครงการไปฝกงานตางประเทศแกนักศึกษา
ท่ีมีผลการเรียนดี  หรือตามคุณสมบัติ และเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีเหมาะสม  
  5.5 กําหนดใหมีชวงเวลาในการทํากิจกรรม 1-2 ช่ัวโมงตอสัปดาห เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถเขารวม
กิจกรรม โดยไมมีผลกระทบตอเวลาเรียน 
  5.6  ขอความรวมมือภาควิชา/ผูสอนงดการเรียนการสอน เพื่อใหนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน
บางกิจกรรมที่มีความสําคัญและจําเปน 
  5.7 สงเสริมกิจกรรมและการมีสวนรวมของบุคลากร/นักศึกษา โดยสรางเครือขายนักศึกษาและบุคลากรท่ี
รับผิดชอบงานดานวัฒนธรรมที่เขมแข็ง และเปนระบบ 
  5.8 จัดกิจกรรมหรือการอบรมพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษใหแกบุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 
  5.9 จัดหาบุคลากรปฏิบัติงานทางดานวิเทศสัมพันธ  เพื่อการทดแทนงาน และการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานอยางจริงจัง    
  5.10  จัดใหมีเจาหนาท่ีระบบคอมพิวเตอรประจํากลุมงานฯ พัฒนาระบบคอมพิวเตอรโดยตรง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใหบริการ/การปฏิบัติงานมากขึ้น  
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แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงาน 
ผลการประเมินคุณภาพของปที่ผานมา 

 

      ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ และจุดที่ตองพฒันา         แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 
1.  จัดประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาผูรับบริการ 
     ผานระบบการประเมินอยางจริงจัง 
 

- กําหนดรอบการประเมิน  2  ครั้งตอป  ภาคการศึกษา 
   ละครั้ง   ในป 2554  ไดมีการดําเนินการทางเอกสาร  

2. สํารวจความตองการเกี่ยวกบักิจกรรมพัฒนาตนเอง 
    ของนักศึกษา 

- ใหมีการสํารวจความตองการเกี่ยวกับกิจกรรมการ 
   พัฒนาตนเองของนักศึกษาทุกรอบป เพื่อจัดกิจกรรม 
   การพัฒนาและเสริมหลักสูตรท่ีสอดคลองกบัความ 
   ตองการของนักศึกษา  ซึ่งในปการศึกษา 2554   
   ยังไมดําเนินการ 

3.  เสริมสรางความเขาใจในเรื่องตาง ๆ แกผูเกี่ยวของ 
     เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและการปฏิบัติ 
    งาน 

- จัดประชุมช้ีแจง  ทําความเขาใจ  ใหความรู  ในเรื่องท่ี 
   มีปญหาในการปฏิบัติ  แนวปฏิบัติ/ระเบียบใหม  แก 
   นักศึกษา  คณาจารย  และผูเกี่ยวของ ตามรอบ และ 
   ตามความจําเปน   

4.   พัฒนาเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษแกนักศึกษา 
      บัณฑิตศึกษา และบุคลากรกลุมงานฯ   
      อยางจริงจัง  และตอเนื่อง  เพื่อสามารถ 
      ใชงานไดเปนสมรรถนะสากล 

1.จัดกิจกรรมหรือการอบรมพฒันาทักษะทางดาน 
    ภาษาอังกฤษแกนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อให 
    ครอบคลุมการพัฒนานักศึกษาทุกระดับเชนเดียวกับ 
    นักศึกษาระดับปริญญาตรีและขอความรวมมือจาก 
     ภาควิชา/หลักสูตรรวมดวย 
2.  จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหแกบุคลากร 
     สายสนับสนุนอยางตอเนือ่ง เพื่อใหสามารถใชงานได 
     จริง  โดยวิเทศสัมพันธ 
3. สรางสภาพแวดลอมการเรียนรูภาษาอังกฤษ เชน    
     สัปดาหภาษาอังกฤษ   Meeting ,    English Tour   
     อยางตอเนื่อง เปนตน 

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

- มีการพัฒนาโปรแกรม  จัดทําคูมือ แนวปฏิบัติและ 
   ผลงานวิจัย เพื่อแกปญหาและปรับปรุงงาน  ไดแก 
    1. ระบบกําหนดการสอบวิทยานิพนธ 
    2.  การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการจอง 
         หองเรียนออนไลน 
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      ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ และจุดที่ตองพฒันา         แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 
 3. ปรับปรุงระบบตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาตาม 

    หลักสูตร 
4. จัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานภาระงานที่รับผิดชอบ 
     จํานวน 14  เรื่อง  (K-Procedure)   
5.  ตารางเทียบเทารายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร 
     บัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 -2550 กับ 
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
6.   คูมือการแนะแนวการประกอบอาชีพ   
7.  พัฒนาเว็บไซตการแนะแนวการประกอบอาชีพ 
8. งานวิจัยท่ีกําลังดําเนินการ คือ การประเมินหลักสูตร 
    วิศวกรรมศาสตร 12 สาขา   

6.   บางหนวยยอยมีขอจํากัดของจํานวนบุคลากรท่ี 
     ปฏิบัติงาน  และดวยปริมาณงานที่มีเพิ่มมากขึ้นใน 
     ทุกหนวย ตามนโยบายเรงรัดการพัฒนางานของ 
     คณะฯ     ดวยอัตรากําลังท่ีม ี  ทําใหไมสามารถ 
     พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานไดเต็มท่ี   
     รวมถึงการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของคณะฯ  
     ในทุกโอกาส 

1.  ทบทวนและจัดภาระงานของบุคลากรใหมใหมี 
      ความเหมาะสม เอื้อตอการปฏิบัติงานที่มี 
      ประสิทธิภาพ 
2. ลดข้ันตอนงานที่ไมจําเปน  และปรับปรุงระบบงาน  
   โดยพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเขามาชวยในการ 
    ปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน 
3.  ขออัตราเพิ่มกรณีบางหนวยงานที่จําเปนตองเพิ่ม 
      อัตรากําลัง 
4. ใหมีนักวิชาการคอมพิวเตอร หรือโปรแกรมเมอร 
     ประจํากลุมงานฯ  เพื่อพัฒนาโปรแกรม/ระบบงาน 
     เปนการเฉพาะ  
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ภาคผนวก ก

KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

กลุมงานการเงินและพัสดุ

1. ดานการเงิน 1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ แผน 80

ผล 81.52 จากระบบประเมินความพึงพอใจของฝาย

คอมพิวเตอรฯ

2. การจัดทําคูมือการรับและการจายเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ แผน 100

ผล 100

3. การจัดทําคูมือการเบิกจายคาเบี้ยประชุม รอยละ แผน 100

ผล 100

2. ดานการพัสดุ 1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ แผน 80

ผล 84.71 จากระบบประเมินความพึงพอใจของฝาย

คอมพิวเตอรฯ

2. การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจาง

ครุภัณฑโดยวิธีตกลงราคา

รอยละ แผน 100

ผล 100

รายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) ประจําปการศึกษา 2554

สํานักงานเลขานุการ  คณะวิศวกรรมศาสตร
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

กลุมงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา

1. ดานทะเบียนและสถิตินักศึกษา 1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ แผน 80

ผล 73.80 จากระบบประเมินความพึงพอใจของฝาย

คอมพิวเตอรฯ

2. จํานวนฐานขอมูลและโปรแกรมสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน/การจัดการเรียนการสอน

ฐานขอมูล แผน 1

ผล 1 ระบบสารสนเทศฝกงาน

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

ผล 70.4 สํารวจจากแบบสอบถาม

2. จํานวนโครงการที่บุคลากรหนวยกิจการนักศึกษาเขารวม

อบรม/ศึกษาดูงาน/สัมมนาเพื่อพัฒนา

โครงการ แผน 5

ผล 12 1. อบรมการใชโปรแกรม Microsoft Excel การ

จัดการกับขอมูลและการทํากราฟเพื่อนําเสนอ 

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2554 ณ หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร 3
2. อบรมการใชโปรแกรม Microsoft PowerPoint

 Version 2003 สําหรับบุคลากรคณะฯ วันที่ 8-9

 สิงหาคม 2554 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2
3. อบรมเคล็ดลับในการชวยใชคอมพิวเตอรใน

สํานักงาน (Trip & Trick) วันที่ 3 พฤศจิกายน 

2554 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 3
4. อบรมการใชงานระบบ Competency online 

วันที่ 12 มกราคม 2555 ณ หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร 2
___________________________________________________________________________________
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

5. อบรมเพื่อความพรอมเรื่องการแสดงละคร

เพลง/ละครเวที เพื่อหารายไดบริจาคใหกับกลุม

เยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต วันที่ 16 

กันยายน 2554  ณ มหาวิทยาลัยฯ
6. สัมมนากิจกรรมนักศึกษา การถายทอด

ประสบการณเพื่อเตรียมความพรอมสูการเปน

นักกิจกรรมรุนใหม วันที่ 29-30 ตุลาคม 2554 ณ

 ศูนยควบคุมวิทยุการบิน
7. ประชุมเสวนาวิชาการเวทีพัฒนากิจกรรม

นักศึกษาสูการเปนประชาคมอาเซียนระดับ

ภาคใต วันที่ 6 กุมภาพันธ 2555 ณ ศูนยประชุม

นานาชาติฯ
8. ฟงการบรรยายพิเศษ จากนวัตกรรมและ

ความคิดไปสูเชิงพาณิชย โดยนักคิดและนัก

ธุรกิจรุนใหม วันที่ 12 มกราคม 2555 ณ หอง

ประชุมมงคลสุข
9. ฟงบรรยาย คาใชจายในการประชุมราชการ

และซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการ

ตามมาตรการประหยัดในการเบิกจาย วันที่ 26 

กรกฎาคม 2554 ณ หองประชุมมงคลสุข
10. ฟงบรรยาย การนําขอมูลขึ้นเว็บไซต วันที่ 12

 กันยายน 2554 ณ หองประชุม 3

___________________________________________________________________________________
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

11. ฟงการชี้แจงสิทธิประโยชนพนักงาน

มหาวิทยาลัย วันที่ 9 มกราคม 2555 ณ หอง

ประชุมมงคลสุข
12. โครงการพัฒนาองคกรตามแนวทางเกณฑ

รางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) วันที่ 22-23 

ธันวาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัย
3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมของสโมสรนักศึกษาและชุมนุม รอยละ แผน 20

ผล 42 1. โครงการ วิศวฯรวมสายใย  นอมใจรําลึกพระ

คุณครู ประจําปการศึกษา 2554 วันที่ 16 

มิถุนายน 2554  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร
2. โครงการรับนองคณะวิศวกรรมศาสตร 

ประจําปการศึกษา 2554 ในวันที่ 18  มิถุนายน  

2554  ณ บริเวณริมอางน้ําศรีตรัง   

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3. โครงการ  Folk Songs  พักเที่ยง  ในปการศึกษา

 2554  ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 - 14 กุมภาพันธ   

2555 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร

4. โครงการโตวาทีนองใหม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในวันที่  14-18  

กรกฎาคม 2554  ณ ลานจอดรถหนาตึก

กิจกรรมนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

___________________________________________________________________________________
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

 5. โครงการการแขงขันกีฬานองใหม (สแตนด

เชียร พาเหรด วงโยธวาทิตและผูนําเชียร) 

ประจําปการศึกษา 2554  วันที่ 2-10  กรกฎาคม  

2554 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 6. โครงการเดินทางไปรับมอบยางและชุดตลับ

ลูกปนที่ใชในการแขงขันป 2554  ณ บริษัท 

สยามมิชลิน จํากัดและบริษัท เอส เค เอฟ 

(ประเทศไทย)
 7. โครงการติว ENGINEERING DRAWING I 

ใหนองป 1 ระหวางวันที่ 1-20 กรกฎาคม  2554 

 ณ หองหัวหุนยนต คณะวิศวกรรมศาสตร ม.อ.
 8. โครงการสอนดนตรีสากล  ตลอดภาค

การศึกษาที่ 1/2554  ณ หองชุมนุมดนตรีสากล 

ภายในสโมสรนักศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร 

(ตลอดภาคการศึกษา)
  9. โครงการประกวดดาว-เดือน คณะ

วิศวกรรมศาสตร  ในวันที่ 18-28  สิงหาคม  

2554 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
10. โครงการคายอมยิ้ม (ตอน ภูผากลางอารัญ 

สรางสรรคดวยรอยยิ้ม)  ระหวางวันที่ 16-22  

ตุลาคม  2554  ณ โรงเรียนบานเผียน หมูที่ 5  

ตําบลเทพราช อําเภอสิชล จังหวัด

___________________________________________________________________________________
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

11. โครงการแสดงความยินดีตอพี่บัณฑิตคณะ

วิศวกรรมศาสตรฯ (Cut Out) วันที่ 9-18  

กันยายน  2554  ณ  2554   ณ คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
12. โครงการ Meeting กับดนตรีไทย วันที่  20  

กันยายน  2554  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร
13. โครงการปรับปรุงและจัดระเบียบหองดนตรี

ไทย ชุมนุมดนตรีไทย  วันที่  28 กันยายน  2554 

 ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร
14. โครงการเขารวมการแขงขัน TSAE Auto 

Chalenger 2011-12 Formular Students และขอ

สนับสนุนงบประมาณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 

  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
15. โครงการวิศวะ ม.อ. รวมสืบสานประเพณี

ลอยกระทงน้ําใจ ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 

ประจําป พ.ศ.2554  วันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2554

   ณ  ศูนยคอมพิวเตอรและตึกฟกทอง คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
16. โครงการรักษวัฒนธรรม ตอน ทองตํานาน

วรรณคดีไทย  วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2554   ณ 

 อาคารสตางคมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร

___________________________________________________________________________________
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

17. โครงการกีฬาสีภายในคณะวิศวกรรมศาสตร

 วันที่ 26-27 พฤศจิกายน  2554   ณ ภาควิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร

และลานคณะศิลปะศาสตร
18. โครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะ

วิศวกรรมศาสตร  วันที่ 8  ธันวาคม  2554
19. โครงการ PSU Engineering Music Award  

วันที่  19  มกราคม- 5 กุมภาพันธ  2555 ณ หอง

หัวหุนยนต คณะวิศวกรรมศาสตร
20. โครงการการแขงขันกีฬาสามัคคีรวมพลัง

สรรคสรางมิตรภาพ (ม.อ.& มทร.ศรีวิชัย) วันที่ 

 17 มกราคม-4 กุมภาพันธ  2555   ณ ภายใน

สนามกีฬา ม.อ.
21. โครงการแรลลี่วัฒนธรรม สืบสาน

ประวัติศาสตร  วันที่  12  กุมภาพันธ  2555 ณ 

วัดพะโคะและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สงขลา
 22. โครงการทําบุญความดี ถวายสังฆทาน 9 วัด 

 วันที่  3-12  กุมภาพันธ  2555
23. โครงการคายอมยิ้ม (ตอนอิงธารา ปนน้ําใจ)

พรอมขออนุมัติงบประมาณสนับสนุน วันที่  

6-15  มีนาคม  2555 ณ  โรงเรียนบานตะลุมพอ 

ตําบลขนาบนาก อําเภอ ปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช

___________________________________________________________________________________

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ สํานักงานเลขานุการ ปการศึกษา 2554 / ปงบประมาณ 2554

ก - 7



KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

24. โครงการประชุมใหญสามัญประจําป

การศึกษา 2555  วันที่ 2-4  มีนาคม 2554 ณ 

คณะวิศวกรรมศาสตร
25. โครงการเขารวมชี้แจงรายละเอียดการ

แขงขัน TSAE Auto Chalenger 2012-13 

Formular Student และขอสนับสนุนงบประมาณ

 วันที่ 9-11  มีนาคม 2554  ณ หองประชุม 209 

ชั้น 2 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร 

26. โครงการ Community Meeting English 

Club วันที่ 24 มิถุนายน 2554 ณ คณะฯ
27. โครงการ Meeting for fun with foreigner 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 ณ คณะฯ
28. โครงการ Cinema for learning ตลอดป

การศึกษา 2554
29. โครงการเรียนรูภาษาอังกฤษกับชาว

นิวซีแลนด วันที่ 23 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 

2554 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร
30. โครงการจัดทําสื่อการสอนออนไลน ตลอด

ภาคการศึกษาที่ 1/2554
31. โครงการ Meeting ชุมนุมวิชาการ วันที่ 23 

มิถุนายน 2554 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

32. โครงการแขงขันประดิษฐหุนยนตตะกรอ

ลอดหวง ประจําป 2554 วันที่ 24 เมษายน - 24 

rAK4k8, 2554 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน

 กรุเทพฯ
33. โครงการแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ 

ประจําป 2554 วันที่ 17-19 สิงหาคม 2554 ณ 

สถาบันพัฒนาฝมือแรงานภาค 12 สงขลา
34. โครงการแขงขันหุนยนตส.ส.ท. ชิงแชมป

ประเทศไทย ประจําป 2554 วันที่ 21-22 

พฤษภาคม 2554 ณ กรุงเทพฯ
35. โครงการอบรมเพื่อการแขงขัน PLC 

Competition ประจําป 2554 วันที่ 3-4 กันยายน 

2554 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร
 36. โครงการอบรมสมาชิกชุมนุมโรโบติกส 

วันที่ 27-31 สิงหาคม 2554 ณ คณะฯ
37. โครงการแขงขันหุนยนตซูโมชิงแชมป

ภาคใต ประจําป 2554 วันที่ 16 สิงหาคม 2554 ณ

 คณะวิศวกรรมศาสตร
องคกรอิสระ(รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร)

1.โครงการปนน้ําใจจากพี่สูนอง ประจําป

การศึกษา 2554  ในวันที่ 19-21  สิงหาคม 2554 

 ณ โรงเรียนควนจง อําเภอนาหมอม จังหวัด

___________________________________________________________________________________
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

 2.โครงการ Fill the missing  ในวันที่  9 

มิถุนายน - 30  กันยายน  2554  ณ ศูนยวิจัย

ทรัพยากรชายฝงทางทะเลและชายฝงอาวไทย

ตอนลาง  ตําบลพะวง  อําเภอเมือง  จังหวัด

 3.โครงการเติมฝนใหนอง  ในวันที่  27-28  

สิงหาคม 2554  ณ โรงเรียนวัดชองเขา  ตําบล

คลองเปยะ  อําเภอจะนะจังหวัดสงขลา
4. โครงการจากมือเล็กๆ สูผืนปาที่ยิ่งใหญ   ใน

วันที่  9 มิถุนายน – 29 กันยายน 2554   ณ  

ชุมชนบานทานายเนาว  ตําบลพิมาน  อําเภอ

เมือง  จังหวัดสตูล
5. โครงการเติมรักปนน้ําใจ   ในวันที่  15-16 

ตุลาคม 2554   ณ  โรงเรียนบานเขากลอย ตําบล

ทาขาม   อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมของหนวยกิจการนักศึกษา รอยละ แผน 6

ผล 9 1.โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษา ประจําป

การศึกษา 2554 ณ เลตรังรีสอรท จังหวัด ตรัง

วันที่14-17 มีนาคม 2554 ณ จังหวัดตรัง

 2.โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษา “การ

ถายทอดประสบการณเพื่อเตรียมความพรอมสู

การเปนนักกิจกรรมรุนใหม” วันที่ 29- 30 

ตุลาคม 2554 ณ ศูนยควบคุมวิทยุการบิน ทา

อากาศยานนานาชาติหาดใหญ

___________________________________________________________________________________
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

3.โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะ

วิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2554 วันที่

14-17 มีนาคม 2554

 4. โครงการอบรมเตรียมสอบ TOEIC เพื่อการ

สมัครงาน รุนที่ 3 วันที่ 20 สิงหาคม - 25 

กันยายน 2554 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร
 5.โครงการอบรมเตรียมสอบ TOEIC เพื่อการ

สมัครงาน รุนที่ 4 วันที่ 3 ธันวาคม – 12 

กุมภาพันธ 2555  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร
 6. โครงการกิจกรรมทัศนศึกษาพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ (English on tour in Phuket) วันที่ 

3-5 ธันวาคม 2554 ณ จังหวัดภูเก็ต
 7.โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 

2555 วันที่ 14 มกราคม 2555 ณ คณะ
 8.โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

ประจําปการศึกษา 2554 วันที่ 3 มิถุนายน 2554 

ณ ศูนยประชมนานาชาติฯ
 9.โครงการวิศวกรรมศาสตรพบผูปกครอง

นักศึกษาชั้นปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2554 วันที่

 3 มิถุนายน 2554 ณ ศูนยประชุมนานาชาติฯ

3. ดานบัณฑิตศึกษา 1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ แผน 80

ผล 81.66 จากระบบประเมินความพึงพอใจของฝาย

คอมพิวเตอรฯ
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

2. จํานวนโครงการที่บุคลากรหนวยบัณฑิตศึกษาเขารวม

อบรม ดูงาน สัมมนา เพื่อพัฒนา

รอยละ แผน 3

ผล 13 1. การนําขอมูลแขวนบนเว็ปไซด วันที่ 12 

กันยายน 2554

2. อบรม "tip & tricks ในระบบคอมพิวเตอร" 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554

3. อบรม"ระบบระเบียบนักศึกษา" วันที่ 29 

พฤศจิกายน 2555

4. อบรม "การใชงานโปรแกรม XMind วันที่ 14

 ธันวาคม 2554

5. อบรม "TQA" วันที่ 22-23 ธันวาคม 2554

6. อบรม "การจัดทําคูมือการศึกษา ประจําป

การศึกษา 2555" วันที่ 18 มกราคม 2555

7. อบรม "การจัดและเบิกจายคาใชจายในการ

ฝกอบรม"วันที่ 29 กุมภาพันธ 2555

8.อบรม "ระบบประชุมใหม" วันที่ 23 มีนาคม 

2555

9.อบรม"ระบบรับเขานักศึกษา" วันที่ 28 มีนาคม

 2555

10. อบรม"ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรสาย

สนับสนุนของคณะฯ " วันที่ 20-23 เมษายน 2555

11. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การจัดทํารายงาน

ผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) วันที่ 22

 พฤษภาคม 2555
___________________________________________________________________________________
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

12. สัมมนา"การสรางความสัมพันธที่ดีใน

องคกร รวมพลังสูความสําเร็จ ประจําป 2555" 

วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2555

13. อบรม" TQA" วันที่ 20-21 มิถุนายน 2555

4. ดานวิเทศสัมพันธ 1. ความพึงพอใจของผูรับบริการเฉพาะกลุมลูกคาเปาหมาย

และบุคลากร

รอยละ แผน 80

ผล 80.012 จากระบบประเมินความพึงพอใจของฝาย

คอมพิวเตอรฯ

2. จํานวนโครงการที่บุคลากรหนวยวิเทศสัมพันธเขารวม

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

จํานวน แผน 3

ผล 11

โครงการที่เขาอบรมมีทั้งที่จัดโดยคณะ

วิศวกรรมศาสตร และโดยสวนกลางของ

มหาวิทยาลัย เชนการอบรมหลักสูตร Microsoft

 Excel เวทีพัฒนาคน พัฒนางาน การอบรม

ทักษะดานวิเทศสัมพันธ ฯลฯ ซึ่งสามารถดู

ขอมูลไดจากระบบ DSS Person ระบบ

สารสนเทศบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

___________________________________________________________________________________
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

กลุมงานบริหารทั่วไป

1. การจัดการทรัพยากรบุคคล 1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ แผน 75

ผล 79.49 http://infor.eng.psu.ac.th/manage_eva/admin/rpt

_evaluate_detail.php?eva=143&tt=bb
2. จํานวนการพัฒนาบุคลากร รายการ แผน 3

ผล 3

การปรับปรุงพัฒนางาน/จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน รายการ แผน 9  - K-Procedure 1. การขอรศ. 2. การสรรหา

หัวหนาภาควิชา 3. การคัดเลือกบุคลากรดีเดน 

4.การคัดเลือกอาจารยตัวอยาง  5.การประเมิน

การสอน  -จัดทําระเบียบวิธีปฏิบัติ 6. การเบิก

จายเงินสมนาคุณคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ -การ

พัฒนาระบบงาน 7. จัดทําฐานขอมูลทุน

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ /ฐานขอมูลการจัดสรร

ทุนการไปทํากิจกรรม ณ ตางประเทศ /

ฐานขอมูลการจัดเวทีพัฒนางาน/ฐานขอมูล

สะสมผลงาน(Project Bank) /ฐานขอมูลการ

เปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจํา/

1. ดําเนินการจัดฝกอบรม 19 รายการ (จากที่

กําหนดไว 10 รายการ)  2. จัดใหบุคลากรสาย

สนับสนุนของคณะฯถายทอดความรูและ

ประสบการณ (เวทีพัฒนางาน) 10 ครั้ง   3. 

จัดตั้งคลินิกชํานาญการเพื่อสงเสริมการพัฒนา

ความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากร พรอม

ออกบัตรสมาชิกคลินิกใหบุคลากร

___________________________________________________________________________________
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

ผล > 15 ฐานขอมูลการเลื่อนระดับพนักงานเงินรายได/

การบันทึกภาระงานทางสังคม   8. ระบบการ

ติดตามดูแลบุคลากรลาศึกษาตอ 9. ระบบการ

สรรหาบุคลากรวิชาการทดแทนผูเกษียณ (อยู

ระหวางการเริ่มดําเนินการตั้งกรรมการ และมี

ระบบการประชาสัมพันธทาง website) 10. 

ระบบพัฒนาพนักงานเงินรายได 11. ปรับปรุง

เว็บ-เพิ่มภาระงานของบุคลากร 12. ระบบการ

สรางความมั่นคง โดยจัดระบบการปรับอัตรา

พนักงานเงินรายไดเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

เงินรายได 13. การถายทอดความรู  -การชี้แจง

สิทธิประโยชนของการปรับเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย/ การประกันอุบัติเหตุ/การออก

โปรแกรมใบรับรองเงินเดือน/หลักเกณฑการขอ

14. การสรางเสริมสุขภาพและความมั่นคง-

โครงการวิ่ง 45 ป/การประกันสุขภาพ/การ

ประกันอุบัติเหตุ 15.การจัดกิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชนและสรางคุณคา-โครงการอาสา

พัฒนาบานเรา ในโอกาสครบรอบ 45 ป คณะ

วิศวฯ

3. ธุรการและการประชุม 1. รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ แผน 80

ผล 82.68
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

2. จัดทําขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน รายการ แผน 2

ผล 2

3. การปรับปรุงพัฒนางาน แผน 5

ผล 6

4. สํานักคณบดี 1. ความพึงพอใจของผูบริหาร รอยละ แผน 85

ผล 91.43 สํารวจจากแบบสอบถาม

2. ความถูกตองในการนัดหมาย รอยละ แผน 95

ผล 99.88 จากจํานวนนัดหมายของผูบริหาร

3. ความพึงพอใจของผูมาติดตอประสานงาน รอยละ แผน 80

ผล 79.21 http://infor.eng.psu.ac.th/manage_eva/admin/rpt

_evaluate_detail.php?eva=143&tt=bb
4. การจัดผลทํางานเชิงพัฒนา รายการ แผน 3

ผล 3

กลุมงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ

เทคโนโลยีการศึกษา 1. รอยละความพึงพอใจของผูใชโสตทัศนูปกรณ รอยละ แผน 80

ผล 85.67 วัดจากแบบสอบถามผูรับบริการ

2. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการดานจําหนายหนังสือ

และเอกสารประกอบการเรียนการสอน

รอยละ แผน 80

ผล 84.65 วัดจากแบบสอบถามผูรับบริการ

3. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการสิ่งพิมพของคณะฯ รอยละ แผน 80

ผล 83.98 วัดจากแบบสอบถามผูรับบริการ

1. จัดระบบบอรดประชาสัมพันธ  2. จัดทํา

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติในการดูแล ตอนรับผูมา

ศึกษาดูงาน

1. โครงการพบปะพูดคุยพนักงานรับ-สงเอกสาร

 2. จัดระบบเก็บขอมูลและรายงานผลขอมูล

 - K-Procedure 1. ระบบนัดหมายผูบริหาร 2. 

เบิกจายคาโทรศัพท 3. การเบิกจายคาอาหาร

เลี้ยงรับรอง
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

4. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการออกแบบงานศิลป รอยละ แผน 80

ผล 82.71 วัดจากแบบสอบถามผูรับบริการ

หมวดอาคารสถานที่

1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการ รอยละ แผน 80 วัดจากแบบสอบถามของผูรับบริการตั้งแตเดือน

 มิ.ย. 54-พ.ค.55
ผล *** อยูในระหวางดําเนินการ

2.ความผิดพลาดในการใหบริการหองเรียน/หองประชุม ครั้ง แผน 90 ตองไมเกิดความผิดพลาดในการบริหารจัดการ

หองเรียน / หองประชุม
ผล 90 การบริหารจัดการหองเรียน/หองประชุมยังไมมี

ความผิดพลาดเกิดขึ้น
หมวดยานพาหนะ

1.ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการ รอยละ แผน 80 วัดจากแบบสอบถามของผูรับบริการตั้งแตเดือน

 มิ.ย. 54-พ.ค.55
ผล *** อยูในระหวางดําเนินการ

2.จํานวนระบบการใหบริการยานพาหนะที่ทบทวนและ

ปรับปรุง

ระบบ แผน 1 ปรับปรุงขอมูลในระบบใหเปนปจจุบัน เชน 

ชื่อพขร./จํานวนยานพาหนะที่เพิ่มขึ้น
ผล *** อยูในระหวางดําเนินการ

หมวดซอมบํารุง

1.ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการ รอยละ แผน 80 วัดจากแบบสอบถามของผูรับบริการตั้งแตเดือน

 มิ.ย. 54-พ.ค.55
ผล 85.4
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

2.งานดานบํารุงรักษาระบบประธานไฟฟาและเครื่อง รายการ แผน 2 1.งานบํารุงรักษาระบบประธานไฟฟา

ปรับอากากาศ (P.M) 2.งานบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

ผล 1 ดําเนินการแลวเสร็จในสวนของงานบํารุงรักษา

ระบบประธานไฟฟา
*** อยูในระหวางดําเนินการในสวนของงาน

บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
หมวดยามรักษาการณ

1.ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการ รอยละ แผน 80 วัดจากแบบสอบถามของผูรับบริการตั้งแตเดือน

 มิ.ย. 54-พ.ค.55
ผล *** อยูในระหวางดําเนินการ

2. ฝกปฏิบัติเรื่องการชวยเหลือบุคคลที่ติดอยูภายในลิฟท

กรณีที่ไฟฟาดับและสัญญาณ/เครื่องหมายจราจร

ครั้ง/ป แผน 1 ดําเนินการประมาณเดือนเม.ย. 55 โดย

ประสานงานกับการจัดการทรัพยากรบุคคล
 

ผล 1 ดําเนินการแลวเสร็จ

หมวดไฟฟา

1. ติดวัดคาฮาวนมิเตอรแยกการใชพลังงานไฟฟาของแตละ

หนวยงานในตึกสตางคฯ

รายการ แผน 1 ประมวลผลการใชพลังงานไฟฟาของ

หนวยงาน/ภาควิชาในตึกสตางคฯ  เพื่อนํา

ขอมูลมาบริหารจัดการดานการประหยัดพลังงาน
ผล 1 ดําเนินการแลวเสร็จ

2. จัดทําระบบ Control ของระบบปรับอากาศ (ตึกสตางค) รอยละ แผน 90 วัดจากจํานวนของเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้ง

ระบบ control (เฉพาะสวนที่กําหนด) คือ 

หองพักอาจารย หองทํางานทั่วไป (สํานักงาน)
ผล 90 ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน

___________________________________________________________________________________

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ สํานักงานเลขานุการ ปการศึกษา 2554 / ปงบประมาณ 2554

ก - 18



KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

กลุมงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ

บริการวิชาการ

1.  ความพึงพอใจของผูรับบริการ 1.  ระดับความพึงพอใจที่ผูรับบริการไดรับ รอยละ แผน 80

ผล 85.76
https://infor.eng.psu.ac.th/manage_eva/admin/rp

t_evaluate_detail.php?eva=147&tt=bb

2.  ปริมาณการบริการวิชาการ 2.1  จํานวนโครงการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน ครั้ง แผน 5

ผล 17

2.2  จํานวนกิจกรรมบริการวิชาการแบบใหเปลากับสังคม      

        และชุมชน

กิจกรรม แผน 2

ผล 5

3.1  ระดับความพึงพอใจที่ผูรับบริการไดรับ                            

      (ดานการฝกอบรมและสัมมนา)

รอยละ แผน 80

ผล 85.6

(ตามองคประกอบที่ 5.3 รอยละของกิจกรรม/

โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่

ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสราง

ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 

และนานาชาติ  ในสวนของสํานักงานเลขานุการ

 (สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ) 

h //i f h/ i k i/ h /
ขอมูลบริการวิชาการ หมวดที่ 4 (การจัด

ฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา 

ประจําปการศึกษา 2554 ไดแก

3.  ความพึงพอใจของผูรับบริการ (ตามองคประกอบที่ 5.4 รอยละของความพึง

พอใจของผูรับบริการของสํานักงานเลขานุการ 

(สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ) 

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

?option=reportsms&task=&ftype=2&ftime=201

1-6-1,2012-5-31
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

4.1  มีการพัฒนาโปรแกรมภายในหนวยบริการวิชาการ          

       เชิงวิศวกรรม (เพิ่มเติม)

โปรแกรม แผน 1

ผล 2

4.2  จํานวนขอมูลที่เปน E-mail ในฐานขอมูลผูรับบริการ ราย/ แผน 3,300

หนวยงาน ผล 3,312

วิจัยและนวัตกรรม

1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ 1. ระดับความพึงพอใจที่ผูรับบริการไดรับ รอยละ แผน 80

ผล 87.18 https://infor.eng.psu.ac.th/manage_eva/admin/rp

t_evaluate_detail.php?eva=147&tt=bb

2. พัฒนาฐานขอมูลเพื่อรองรับงานวิจัย

และนวัตกรรม

1. จํานวนฐานขอมูลงานวิจัยและนวัตกรรม ฐาน แผน 2

4.  การพัฒนาระบบสารสนเทศ  - พัฒนาระบบการแสดงผลรายงานตามแผนกล

ยุทธคณะ ดานบริการวิชาการ  

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

?option=reportplaneng

 - พัฒนาระบบการรายงานผล สกอ. และ

รายงานผล สมศ.รอบสามดานบริการวิชาการ

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

?option=reportpsu2011

มีขอมูลของผูรับบริการที่เปน E-mail สําหรับใช

ในการสงขาวสารประฃาสัมพันธไดแลว จํานวน

 3,312 ราย

http://www.acaser.eng.psu.ac.th/ASO/customer/

login.php
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

ผล 9 -จัดทําระบบการคนหาขอมูลดานการวิจัย/งาน

บริการวิชาการ (สาขาความเชี่ยวชาญ โครงการ 

และนักวิจัย)

-กรอกขอมูลโครงการวิจัย 3 แหลงุทน (รายได

คณะฯ  รายได ม. และแหลงทุนภายนอก) ใน

ระบบมาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค 

เพื่อรายงานขอมูล QA KPIs กพร. และ สมศ.

1.  กรอกขอมูลโครงการวิจัย 3 แหลงุทน 

(รายไดคณะฯ  รายได ม. และแหลงทุนภายนอก)

 ในระบบมาตรฐานดานการวิจัยและงาน

สรางสรรค เพื่อรายงานขอมูล QA KPIs กพร. 

และ สมศ.

2.  กรอกขอมูลโครงการวิจัย 3 แหลงุทน 

(รายไดคณะฯ  รายได ม. และแหลงทุนภายนอก)
-จัดทําฐานขอมูลปฎิบัติการวิจัย และ Update 

ขอมูล ประกอบดวย-โครงการวิจัย 4 แหลงทุน

1.  ผลงานทางวิชาการ

2.  การสนับสนุนการใหรางวัลผลงานทาง

3.  การสนับสนุนการตรวจแกไขตนฉบับ

วารสารนานาชาติ
4.  การขอรับจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

5.  การจัดอบรม สัมมนา บรรยายพิเศษดานการ

วิจัย
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

 -จัดทําฐานขอมูลการประเมินโครงการวิจัย

ออนไลน

2. การจัดทําฐานขอมูลการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน ฐาน แผน 1

ผล 5 -จัดทํา Folio ผลงานวิจัยของคณะฯ  3 ระดับ 

(ตน, กลาง, ปลาย)

-จัดทําฐานขอมูลการนําผลงานวิจัยไปใช

ประโยชนจากโครงการวิจัย 4 แหลงทุน 

(รายไดคณะฯ รายได ม. แหลงทุนภายนอก และ

งบประมาณแผนดิน)

3. พัฒนาเว็บไซดของงานวิจัยและ

นวัตกรรม และปรับปรุงใหเปนปจจุบัน

1. เว็บไซดงานวิจัยและนวัตกรรม เว็บไซด แผน 1

ผล 1 http://www.research.eng.psu.ac.th/

4. ปริมาณกิจกรรมของหนวยวิจัยและ

นวัตกรรม

1. การสรางความเขมแข็งใหเครือขายวิจัยของคณะฯ กิจกรรม แผน 2

ผล 8 -ใหทุนสนับสนุนเครือขายวิจัยของคณะฯ (ทีม

วิจัย หนวยวิจัย สถานวิจัย) 

1.  พิจารณาแบบเสนอขอรับทุนและอนุมัติทุน

ทุกเดือนโดยคณะกรรมการวิจัยประจําคณะฯ

2.  ประเมินผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน  ได

พิจารณาโดยคณะกรรมการวิจัยประจําคณะฯ 

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.55

___________________________________________________________________________________

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ สํานักงานเลขานุการ ปการศึกษา 2554 / ปงบประมาณ 2554

ก - 22



KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

3.  จัดใหเครือขายวิจัยมีการแสดงผลงานตอ

สาธารณะ เชน ในงานประชุมวิชาการ PEC หรือ

งานสัปดาหวิทยาศาสตร ไดจัดนิทรรศการ

ผลงานวิจัยเดนของเครือขายวิจัย ในวันที่ 28 

พ.ค. 55

และจัดนิทรรศการผลงานวิจัยของเครือขายวิจัย 

ที่นําไปใชประโยชนจริงในเชิงพราณิชย และ

ชุมชน  

ในวันที่ 16 มิ.ย. 55

'4.  ประเมินผลการดําเนินงานประจําป ได

พิจารณาโดยคณะกรรมการวิจัยประจําคณะฯ 

ในวันที่ 28 พ.ค. 55 

5.  พิจารณาโดยคณะกรรมการวิจัยประจําคณะฯ

 ในวันที่ 18 มิ.ย.55
-ผลักดันเครือขายวิจัย (ที่เขมแข็ง) เพื่อยกระดับ

ใหสูงขึ้น เชน RT เปน RU, RU เปน RC,  RC

เปน CoE  (มีระยเวลาครบ 3 ป)

1.  ประชุมหารือ เรื่อง “ผลักดันเครือขายวิจัย (ที่

เขมแข็ง) ไปสูหนวยวิจัยและสถานวิจัย”

ในวันที่ 28 ตุลาคม 2554

2.  พิจารณาโดยคณะกรรมการวิจัยประจําคณะฯ

 ในวันที่ 28 พ.ค. 55

3.  พิจารณาโดยคณะกรรมการวิจัยประจําคณะฯ 

 ในวันที่ 18 มิ.ย.55
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

2. การสรางเครือขายการวิจัยใหกับหนวยงานและแหลงทุน

ภายนอก

กิจกรรม แผน 2

ผล 13 -จัดใหเครือขายวิจัยพบปะแหลงทุนภายนอก 

1. ประชุมหารือ เรื่อง “การจัดตั้งศูนยจําลอง

ปริมาณน้ําทา” ในวันที่ 7 ตุลาคม 2554   

2. ทําความรวมมือระหวางคณะวิศวฯ ม.อ. กับ 

คณะวิศวฯ ม.เทคโนโลยีมหานคร  ในวันที่ 23 

ตุลาคม 2554   

3. ประชุมการหารือ เรื่อง "แนวทางการจัดตั้ง

เครือขายเพื่อดําเนินภาระกิจดานการออกแบบ   

เพื่อการผลิตและนวัตกรรม (Design for 

Manufacturing and Innovation, DMI)" ในวันที่ 

25 พฤศจิกายน 2554  

4. ประชุมหารือการทําความรวมมือ "การ

ดําเนินการหนวยวิจัยทางดานเทคโนโลยีการบด

ผิว" ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554    

5. ประชุมหารือทุนวิจัยพัฒนาจากแนวคิดใหม 

เดือนธันวาคม 2554    

6. ประชุมหารือการขอทุนโครงการวิจัยและ

พัฒนาภาครัฐรวมเอกชนในเชิงพาณิชย สกอ. 

ในวันที่  7 ก.พ. 55

7. ประชุมหารือดานวิจัยทางดานการเกษตร เพื่อ

รับทุนสนับสนุนจาก สวก. ในวันพฤหัสบดีที่  

24  พฤษภาคม  2555___________________________________________________________________________________
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

8. ประชุมรับทุนวิจัยของ บริษัท  กสท 

โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

 -เชิญหนวยงาน/แหลงทุนภายนอกมาพบประ

เครือขายวิจัย

1. ประชุมหารือ เรื่อง “หุนยนตกรีดยาง”  ใน

วันที่ 19 กันยายน 2554

2. ประชุมหารือ เรื่อง “Balance Robot”  ในวันที่

 31 ตุลาคม 2554

3. การทําความรวมมือดานการวิจัยระหวางคณะ

วิศวฯ กับ บริษัท WD ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 

4. ประชุมหารือ "การทําวิจัยภายใต MOU" 

ระหวางคณะวิศวฯ กับ บริษัท WD ในวันที่ 29 

พฤศจิกายน 2554

5. ประชุมทําความรวมมือดานการวิจัย เรื่อง 

"ทุนวิจัยโปรแกรมวิศวกรรมดิจิตอล" ระหวาง 

คณะวิศวฯ กับ สวทช. ในวันที่ 4 มกราคม 2555

3. ระบบสนับสนุนทุนวิจัยภายใน กิจกรรม แผน 2

ผล 4 ใหทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทตางๆ 

1. ไดพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยและอนุมัติ

ทุนตลอดเวลา

2. คณะ อ.ก. ไดเขาพบและศึกษาดูงานวิจัยของ

คณะวิศวฯ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2554

3. เชิญนักวิจัยที่มีศักภาพเพื่อขอรับทุนวิจัยของ

คณะฯ กรณีพิเศษ "ทุนพัฒนาทีมวิจัย
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

4.  ประชุมหารือ เรื่อง "แนวทางการขอยุติ

โครงการวิจัย ที่ไดรับทุนสนับสนุนจากกองทุน

วิจัยคณะวิศวฯ" ในวันที่ 9 ธันวาคม 2554

4. การสนับสนุนและสงเสริมการขอรับทุนวิจัยจากแหลง

ทุนภายนอก

กิจกรรม แผน 2

ผล 2 สนับสนุนการรวมทุนวิจัยสมทบ และผลักดัน

ใหนักวิจัยรับทุนจากหนวยงานภายนอก

1. ประชาสัมพันธทุนวิจัยประเภทตางๆ ให

นักวิจัยทราบทั่วไปและมุงเนนกลุมเปาหมาย 

ทั้งทาง E-doc, E-mail และการเชิญนักวิจัยเขา

รวมประชุมหารือ

2. ประชุมหารือดานวิจัยทางดานการเกษตร เพื่อ

รับทุนสนับสนุนจาก สวก. ในวันพฤหัสบดีที่  

24  พฤษภาคม  2555
5. การเพิ่มผลงานการตีพิมพในวารสารนานาชาติ กิจกรรม  แผน 2

ผล 6 -ใหรางวัลผลงานทางวิชาการผูขอสามารถยื่น

ไดตลอดป แตมีการพิจารณาเดือนละครั้ง

1.  ไดพิจารณาการขอรับรางวัลผลงานทาง

วิชาการและอนุมัติทุนทุกเดือน 

-จัดจางที่ปรึกษาการเขียนบทความนานาชาติ

ประจําคณะฯ (จางป/ป)

1.  ผูทรงคุณวุฒิประจําคลินิกเขียนบทความ : 

(อ.วิวัฒน สุทธิวิภากร)
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

 -ผูทรงคุณวุฒิใหความรู และคําแนะนําดานการ

ใชภาษา  รวมถึงคําแนะนําตางๆ ที่เปน

ประโยชนตอการสงบทความไปตีพิมพใน

วารสารวิชาการนานาชาติ
1.  นักวิจัยของคณะฯ ไดรับบริการจากคลินิค

เขียนบทความ 7 ภาควิชา รวมจํานวนบทความ

ทั้งสิ้น 59 บทความ ที่ไดรับการตรวจแกไข

ตนฉบับวารสารวิชาการนานาชาติ

 -สรางแบบสอบถาม และสอบถามนักวิจัย เก็บ

รวบรวมขอมูล

1.  ไดจัดทําแบบสอบถามสถานะของบทความ

วารสารที่ไดรับการตรวจแกไข และความพึง

พอใจในการรับบริการจากจากคลินิกการเขียน

บทความนานาชาติสาขาวิศวกรรมศาสตร คณะ

วิศวกรรมศาสตร แลว

 -วิเคราะห/สรุปขอมูลจากแบบสอบถาม

1.  รอขอมูลตอบกลับสถานะบทความที่ไดรับ

การตรวจแกไขจากเจาของบทความ

 -จัดอบรมการเขียนบทความนานาชาติโดย

วิทยากรภายใน/ภายนอก

1. QTalk : เคล็ดลับตีพิมพ Journal ดีๆ ควรทํา

อยางไร?” ในวันที่  25 ตุลาคม 2554
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

6. ระบบแรงจูงใจในการผลิตงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ กิจกรรม แผน 2

ผล 2 ใหรางวัลผลงานทางวิชาการผูขอสามารถยื่นได

ตลอดป แตมีการพิจารณาเดือนละครั้ง

1.  ไดพิจารณาการขอรับรางวัลผลงานทาง

วิชาการและอนุมัติทุนทุกเดือน 

-ประกาศทุนวิจัย/ระเบียบปฎิบัติประเภทตางๆ 

ภายในคณะฯ

1.  ไดจัดทําประกาศทุนวิจัย/ระเบียบปฎิบัติ

ประเภทตางๆ ภายในคณะฯ ประจําป

งบประมาณ 2554 แลว

7. สนับสนุนและจัดการสวัสดิการใหกับผูชวยวิจัยโครงการ

ในสังกัดของเครือขายวิจัย

กิจกรรม แผน 2

ผล 4 สนับสนุนและจัดการสวัสดิการในกับผูชวยวิจัย

ของโครงการในสังกัดของเครือขายวิจัย

-จัดทําประกาศการสนับสนุนและการทําสัญญา

จาง/สวัสดิการของผูชวยวิจัยและเจาหนาที่

สนับสนุนของเครือขายวิจัย

-คณะพิจารณาอนุมัติคาประกันสังคมของผูชวย

วิจัยและเจาหนาที่สนับสนุนเครือขายวิจัยคณะฯ

 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554

-คณะพิจารณาอนุมัติสวัสดิการพื้นฐานทั่วไป

ของผูชวยวิจัยและเจาหนาที่สนับสนุนเครือขาย

วิจัยคณะฯ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2554
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

-ทําการสแกนลายนิ้วมือ พรอมรับ Login + 

Password การเขาใชสิทธิ์สวัสดิการตางๆ ของ

คณะฯ  ในวันที่ 23 ธันวาคม 2554
8. ผลักดันการนําผลงานไปใชประโยชน กิจกรรม แผน 2

ผล 8 -ออกระเบียบ/แนวปฎิบัติการนําผลงานวิจัยไป

ใชประโยชน

1. ประชุมหารือ เรื่อง “การคัดเลือกผลงานวิจัยที่

มีศักยภาพนําไปใชประโยชนสูเชิงพาณิชย 

อุตสาหกรรม และชุมชน"  ในวันที่ 17 ตุลาคม 

2554 

2.  ประชุมหารือ เรื่อง “การนําผลงานวิจัยไปใช

ประโยชนสูเชิงพาณิชย อุตสาหกรรม และ

ชุมชน" ระหวางคณะฯ กับ นักวิจัยคณะวิศวฯ  

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2554

3. กิจกรรม "จิบน้ําชานักวิจัยวิศวฯ" ในวันที่ 14

 พฤศจิกายน 2554

4. กิจกรรม "นักประดิษฐจิบน้ําชา"  ในวันที่ 17 

มกราคม 2554 : คุณจิรวงศ สรรคพิพัฒน บริษัท

 ปราบขยะ รีไซเคิล จํากัด

-จัดทําฐานขอมูลการนําผลงานวิจัยไปใช

ประโยชนจากโครงการวิจัย 4 แหลงทุน

 -รวบรวมและสรุปขอมูลจากโครงการวิจัยที่ได

สอบถาม
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

-จัดทํา Folio ผลงานวิจัยของคณะฯ 3 ระดับ (ตน

, กลาง, ปลาย)

 -จับคูผลงานวิจัยกับผูประกอบการหรือ

หนวยงานอื่นๆเพื่อนําไปใชประโยชน

9. คัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมสงเขาประกวด/แขงขัน กิจกรรม แผน 2

ผล 2 -จัดทําฐานขอมูลปฎิทินการประกวด/แขงขัน

ผลงาน

-ไดจัดทําประกาศสนับสนุนทุนประเภทการ

สรางและการพัฒนานวัตกรรม ประจําป 2554 

http://www.research.eng.psu.ac.th/index.php?op

tion=com_content&view=article&id=49&Itemi

d=93

10. สนับสนุนการสรางผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และ

นวัตกรรมเพื่อการประกวด/แขงขัน

กิจกรรม แผน 2

ผล 8 -จัดทําฐานขอมูลปฎิทินการประกวด/แขงขัน

ผลงาน

-คัดเลือกผลงานวิจัย นวัตกรรม และ

สิ่งประดิษฐที่เดนเพื่อผลักดันและสนับสนุนเขา
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

1.  ประชุมหารือการเสนอผลงานประดิษฐคิดคน

เพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ในเดือน

 พ.ย. 2554 สงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม

 เพื่อเขารวมโครงการ "เสนทางสูนวัตวณิชย"  

และเปนโอกาสดีที่จะนําผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ

 และนวัตกรรมของคณะฯ ไปตอยอดธุรกิจ ของ 

IPOP
2.  สงผลงานการประกวดนวัตกรรม

โทรคมนาคม  ของ TRIDI

4.  ประกวดผลงานนวัตกรรมที่มีการนําไปใช

จริง หรือจําหนายในเชิงพาณิชย ของ สํานักงาน

นวัตกรรมแหงชาติ

5.  โครงการศึกษาและถายทอดเทคโนโลยีการ

สรางเครื่องจักรในกระบวนการผลิตดวย

วิศวกรรมยอนรอย ของ สํานักงาน

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 -จัดใหเครือขายวิจัยมีการแสดงผลงานตอ

สาธารณะ เชน ในงานประชุมวิชาการ PEC หรือ

งานสัปดาหวิทยาศาสตร

1.  จัดนิทรรศการผลงานวิจัยเดนของเครือขาย

วิจัย ในวันที่ 28 พ.ค. 55

2.  จัดนิทรรศการผลงานวิจัยของเครือขายวิจัยที่

นําไปใชประโยชนจริงในเชิงพราณิชย และ

ชุมชนในวันที่ 16 มิ.ย. 55___________________________________________________________________________________
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

11. การเพิ่มสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร กิจกรรม แผน 2

ผล 2 -มีระบบสนับสนุนการยื่นขอจดสิทธิบัตร โดย

ปรับปรุงประกาศรางวัลตีพิมพของคณะฯ

-จัดทําประกาศสนับสนุนทุนประเภทการสราง

และการพัฒนานวัตกรรม ประจําป 2554 

http://www.research.eng.psu.ac.th/index.php?op

tion=com_content&view=article&id=49&Itemi

d=93
12. จัดใหมีคลินิกสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และทรัพยสินทาง

ปญญา

กิจกรรม แผน 2

ผล 6 -จัดอบรมการขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

1.  ประชุมเชิงปฎิบัติการ IP Pal ในวันที่ 9 ธ.ค.

2554

2.  ประชุมเชิงปฎิบัติการ IP Universal ในวันที่ 

19 มกราคม 2555

-ใหคําปรึกษาการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

1.  ประชุมหารือใหคําปรึกษาการจดสิทธิบัตร

และอนุสิทธิบัตรรวมกับผูทรงคุณวุฒิประจํา

คลินิก

ดําเนินการแลว 8 เรื่อง

-ใหคําปรึกษาการจัดการทรัพยสินทางปญญา

-จัดทําตารางปฎิทินการใหคําปรึกษา

-จัดใหมีที่ปรึกษาประจําคลินิกสิทธิบัตร อนุ

สิทธิบัตร และทรัพยสินทางปญญา
___________________________________________________________________________________
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

13. การประเมินผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง กิจกรรม แผน 2

ผล 5 -การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ

ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สกว.)

-โครงการนํารองประเมินศักยภาพผลงานวิจัย

ของสถาบันอุดมศึกษาไทย (สกอ.)

-จัดเตรียมขอมูลเพื่อรับการประเมินคุณภาพ

ผลงานดานการวิจัย QA KPIs กพร. สมศ. ทั้งใน

สวนผลงานทางวิขาการ โครงการวิจัย 

ทรัพยสินทางปญญา
14. Citation ของบทความวารสารวิชาการนานาชาติใน

ฐานขอมูล ISI และ ฐานขอมูล Scopus

กิจกรรม แผน 2

ผล 2 คนหา Citation ของบทความวารสารวิชาการ

นานาชาติใน

1.  ฐานขอมูล ISI และ

2.  ฐานขอมูล Scopus
15. การพัฒนา KM สงเสริมการวิจัย และนวัตกรรม เพื่อเปน

วัฒนธรรมองคกร

กิจกรรม แผน 2

ผล 3 -จัด QTalk : เคล็ดลับตีพิมพ Journal ดีๆ ควรทํา

อยางไร?

-จิบกาแฟนักวิจัยวิศวฯ

-KM (นําเสนอองคความรูดานการวิจัย 

นวัตกรรม และถายทอดเทคโนโลยีจากบุคลากร

ภายในคณะฯ)
___________________________________________________________________________________
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

16. การสรางเครือขายวิจัยรวมกับนักวิจัยตางประเทศ กิจกรรม แผน 2

ผล 2 -สรางเครื่อขายการวิจัยรวมกับนักวิจัย

ตางประเทศ 

-ประชุมหารือดานการวิจัยรวมกับนักวิจัยชาว

ตางประเทศ 
17. การสรางวิศวฯ ใหเปนคณะวิจัยของชุมชนและสังคมให

ยอมรับงานวิจัยโดยการมีสวนรวม

กิจกรรม แผน 2

ผล 3 - สรางวิศวฯ ใหเปนคณะวิจัยของชุมชนและ 

ใหสังคมยอมรับงานวิจัยโดยการมีสวนรวม 

1.  มีศูนยการเรียนรู จัดทําระบบการคนหา

ขอมูลดานการวิจัย/งานบริการวิชาการ (สาขา

ความเชี่ยวชาญ  โครงการ และนักวิจัย) 

2.  จัดกิจกรรมในศูนยการเรียนรู  จัดกิจกรรม

โรงเรียนสัมพันธกับงานวิจัย (ทํารวมกับชุมชน

สัมพันธ)

3.  มีศูนย ETS-Center จัดทําฐานขอมูลเครือขาย 

(ภายใน ศิษยเกา และผูประกอบการอื่นๆ)

รับบริการจากนักวิจัยภายในและภายนอกคณะฯ 

 ประชาสัมพันธ ETS ภายในและภายนอกคณะฯ 

 และประเมินผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน

18. การพัฒนาระบบประเมินโครงการวิจัยแบบ Online กิจกรรม แผน 1

ผล 2 -การพัฒนาระบบการรับและประเมิน online 

-จัดทําฐานขอมูลการประเมินโครงการวิจัย

ออนไลน
___________________________________________________________________________________
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

19. การพัฒนาระบบติดตาม/นําผลงานวิจัยมาขยายผล กิจกรรม แผน 2

ผล 5 -พัฒนาระบบติดตามงานวิจัย และนํางานวิจัยไป

ใชประโยชนจากโครงการวิจัย 4 แหลงทุน 

-ติดตามจากนักวิจัยในการนําผลงานวิจัยที่

ดําเนินการแลวเสร็จไปใชประโยชน  (หลังจาก

สงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ)

-คัดเลือกโครงการวิจัยที่มีศักยภาพเพื่อ

ประชาสัมพันธและสงตอไปยังหนวยงานที่

เกี่ยวของ (เชน ประชาสัมพันธ ศูนยบมเพาะ 

ศิษยเกา เว็บไซต วิทยุ และบุคคลทั่วไป)

-จับคูผลงานวิจัยกับผูประกอบการหรือ

หนวยงานอื่นๆเพื่อนําไปใชประโยชน

-จัดทําและปรับปรุง website  งานวิจัยคณะฯ

ชุมชนสัมพันธและถายทอดเทคโนโลยี

1.  ความพึงพอใจของผูรับบริการ                  1.ระดับความพึงพอใจที่ผูรับบริการไดรับ รอยละ แผน 80 https://infor.eng.psu.ac.th/manage_eva/admin/rp

t_evaluate_detail.php?
ผล 85.67

2. ปริมาณกิจกรรมชุมชนสัมพันธและศิษย

เกาสัมพันธ

 1.จํานวนกิจกรรมสัมพันธกับศิษยเกา กิจกรรม แผน 2

     

ผล 3 1. งานแขงขันกอลฟการกุศลรวมกับสํานักทาง

หลวงชนบทที่ 12 วันที่ 28 มีนาคม 2555

 

2. งานวิศวฯดงยาง... คืนถิ่น วันที่ 6 กรกฎาคม 

2555
___________________________________________________________________________________
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

3.การบรรยาย“วิศวะดงยาง + งานวิศวกรรมใน

ประเทศและภูมิภาคอาเซียน วันที่ 6 กรกฎาคม 

2555

 2.จํานวนกิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี่แกชุมชนและสังคม แผน 2

          ผล 2 1.  เรื่อง การผลิตน้ําสมควันไม  ถานอนามัย 

และไคโตรชาน ณ  หอประชุมรัตนโกสินทร  

อําเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา วันที่  5   

 2.  เรื่องการผลิตและการใชประโยชนรวมของ

น้ําสมควันไมและไคโตซานระดับชุมชน ณ 

ศูนยบริการทองเที่ยว ต.กําโลน อ. ลานสกา จ.

นครศรีธรรมราช วันที่ 16-17  พฤษภาคม 2555

___________________________________________________________________________________
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

( ขอมูล / คําชี้แจง  )

กลุมงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ

1.แผนงาน สารสนเทศและติดตาม

ประเมินผล

1. คูมือการปฏิบัติงานดานงบประมาณ เรื่อง แผน 1

ผล 1

2. การจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน (K-Procedure) เรื่อง แผน 1

ผล 1  - กระบวนการจัดทําหนังสือรายงานประจําป 

คณะวิศวกรรมศาสตร

2. การประกันคุณภาพและพัฒนาระบบ

คุณภาพ

1. จัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพไดทันตาม

ระยะเวลาที่กําหนด

รอยละ แผน 80

ผล 90

2. การจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน (K-Procedure) เรื่อง แผน 3

ผล 3 1. กระบวนการตรวจประเมินพื้นที่ 5 ส
 + 
และ

การจัดทํารายงาน

2. กระบวนการจัดฝกอบรม ใหความรู

3. กระบวนการจัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงาน

กิจกรรม KM และ 5 ส+

3. รอยละของคะแนนการประเมินพื้นที่หองสํานักงาน (D18) รอยละ แผน 80

ผล 96.87

3. ความพึงพอใจของผูรับบริการ  - รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ แผน 80

ผล 78.06 สํารวจจากแบบสอบถาม

___________________________________________________________________________________
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ภาคผนวก ข 
รายการฝกอบรมและกิจกรรมของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร  

ตั้งแต 1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555 
 
ลําดับที่ รายการอบรม วันที่จัดกิจกรรม สถานที่ 

1 แนวทางการขอตําแหนงทางวิชาการ ผศ. 
 

9 มิถุนายน 2554 หองประชุมมงคลสุข 

2 โครงการอบรมคอมพิวเตอร หลักสูตร “การใช
โปรแกรม Microsoft Excel”                      
 

20-21 มิถุนายน 2554 ฝายคอมพิวเตอรฯ  
คณะวิศวกรรมศาสตร 

3 โครงการอบรมคอมพิวเตอร หลักสูตร “การใช
โปรแกรม Microsoft PowerPoint Version 2003”  
                 

8-9 สิงหาคม 2554 ฝายคอมพิวเตอรฯ 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

4 จัดประชุมทําความเขาใจการประเมิน 
Competency รอบท่ี 1    
 

24 สิงหาคม 2554 
 
 

หองประชุมมงคลสุข 

5 จัดประชุมทําความเขาใจการประเมิน 
Competency รอบท่ี 2    
 

31 สิงหาคม 2554 หองประชุมมงคลสุข 

6 โครงการสงเสริมสุขภาพ ฝกอบรมชี่กง – ไทชิ    
 

 17 ตุลาคม  2554 หองประชุมมงคลสุข 

7 โครงการอบรมคอมพิวเตอร หลักสูตร Tips & 
Tricks สําหรับคอมพิวเตอรในสํานักงาน 

3 พฤศจิกายน 2554 
 
 

ฝายคอมพิวเตอรฯ 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

8 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการปรับ
ระดับชั้นงานและเปลี่ยนสายงาน (ช่ือตําแหนง) 
สําหรับลูกจางประจํา   คณะวิศวกรรมศาสตร 
 

28 พฤศจิกายน 2554 
 

หองประชุมมงคลสุข 

9 โครงการอบรมคอมพิวเตอร หลักสูตร เทคนิคการ
จัดทําเอกสารขนาดยาวดวยโปรแกรม Microsoft 
Word 2003 
 

30 พฤศจิกายน –  
1 ธันวาคม  2554 

ฝายคอมพิวเตอรฯ 
คณะวิศวกรรมศาสตร 



 

     รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ สํานักงานเลขานุการ ปการศึกษา 2554/ปงบประมาณ 2554 

                                                                                                                   ข-2 
 

 

ลําดับที่ รายการอบรม วันที่จัดกิจกรรม สถานที่ 
10 โครงการอบรมคอมพิวเตอร หลักสูตร การใชงาน

โปรแกรม XMind 
 

14  ธันวาคม  2554 ฝายคอมพิวเตอรฯ 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

11 โครงการอบรมบุคลากรสายวิชาการ “Active 
Learning” 
 

19  ธันวาคม  2554 หองประชุมมงคลสุข 

12 การช้ีแจงสิทธิประโยชนเมื่อเขาสูตําแหนง
พนักงานมหาวทิยาลัยจางดวยเงินรายได 
 

9  มกราคม 2555 หองประชุมมงคลสุข 

13 ประชุมทําความเขาใจโปรแกรมการประเมิน 
Competency Online 
 

12  มกราคม 2555 ฝายคอมพิวเตอรฯ 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

14 โครงการสุขภาพดีกับ 45 ป วิศวฯ ม.อ. 
 

16 มกราคม –  
30 มิถุนายน 2555 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

15 โครงการชาววศิวฯ อาสา 45 ป 45 โครงการ เพื่อ
บานเรา 
 

1 มกราคม –  
31 พฤษภาคม 2555 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

16 โครงการบรรยายธรรม 27 กุมภาพนัธ 2555 หองประชุม อาคารเรียน
และปฏิบัติการรวม 
(หองประชุมหุนยนต) 
 

17 โครงการอบรมคอมพิวเตอรหลักสูตร Microsoft 
Word & Microsoft Excel เพื่อพัฒนาศักยภาพเขา
สูตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

9 มีนาคม 2555 หองประชุมมงคลสุข 

18 กิจกรรมวันสงกรานต ประจําป 2555 
 

4 เมษายน 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร 

19 โครงการสัมมนา “ภาษาอังกฤษเพื่อการ
บริหารงานสายสนับสนุน” 
 
 

20 เมษายน  2555 หองประชุมมงคลสุข 
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ลําดับที่ รายการอบรม วันที่จัดกิจกรรม สถานที่ 
20 โครงการสัมมนา “ภาษาอังกฤษเพื่อการ

บริหารงานสายสนับสนุน” นอกสถานที่ 
 

21 – 23 เมษายน 2555 เก็นติ้ง – คาเมรอน 
ประเทศมาเลเซีย 

21 กิจกรรมกฬีาสี วิศวฯ รวมใจ สานใยสัมพันธ ครั้ง
ท่ี 6 
 

30 เมษายน 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร 

22 บรรยายระเบียบและแนวปฏิบัติในการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ ผศ. และ รศ. 
 

17 พฤษภาคม 2555 หองประชุมมงคลสุข 

23 โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง การ
สรางความสัมพันธท่ีดีในองคกร...รวมพลังสู
ความสําเร็จ ประจําป 2555 
 

26 - 27 พฤษภาคม 
2555 

ลําปารีสอรท   
อําเภอเมอืง   
จังหวัดพัทลุง 
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โครงการพฒันาคน พัฒนางาน ดวยประสบการณของเรา 
ตั้งแต 1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555 

 

คร้ังที่ วันที่จัด
กิจกรรม 

หัวขอการบรรยาย สถานที่ ผูเลาประสบการณ 

ครั้งที่ 1 29  มิ.ย. 54 
 

การนําเสนอผลงานในรูปแบบ 3D หองประชุมมงคลสุข นายอนุชา  รัตนะ 
ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร 

  การประกันอุบัติเหตุของบุคลากรคณะ
วิศวกรรมศาสตร 
 

 นางสุวิมล อนุพันธวิทยากุล
กลุมงานบริหารท่ัวไป 

ครั้งที่ 2 25 ก.ค. 54 การพัฒนาโปรแกรมออกหนังสือรับรอง
เงินเดือน 

หองประชุมมงคลสุข นางสุวิมล อนุพันธวิทยากุล 
และน.ส.สุดารา คลายมณี 
กลุมงานบริหารท่ัวไป 

  หลักเกณฑ วิธีการกําหนดระดับและ
ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง
ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน ระดับ
ชํานาญงานพิเศษ ตําแหนงประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญ
พิเศษ 

 

นางสุวิมล อนุพันธวิทยากุล
กลุมงานบริหารท่ัวไป 

ครั้งที่ 3 31 ส.ค. 54 การจัดทําแผนปฏิบัติการตาม
กระบวนการ PDCA 

หองประชุมมงคลสุข นางกิติยาภรณ  สินศุภเศวต 
กลุมงานสนับสนุนการวิจัย
และบริการวิชาการ 

กาวใหมสูองคการสรางสรรค (Creative 
Organization)  

น.ส.สิรินทรา กมลมาตยากุล 
กลุมแผนงานและพัฒนา
คุณภาพ 

หลักการ review เอกสารเพื่อเริ่มตน
งานวิจัย 
ประสบการณการฟงบรรยายธรรมโดย
พระอาจารยคึกฤทธิ์ โสตถิผโร 

ระเบียบการลา นางเฉลียว  ภูดอก 
กลุมงานบริหารท่ัวไป 
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คร้ังที่ วันที่จัด
กิจกรรม 

หัวขอการบรรยาย สถานที่ ผูเลาประสบการณ 

ครั้งที่ 4 28 ก.ย. 54 Transcript กิจกรรมฯ กับการพัฒนา
นักศึกษา 

หองประชุมมงคลสุข นายยุทธนา  กาเด็ม 
กลุมงานสนับสนุนวิชาการ
และกิจการนักศึกษา 

  Competency สายสนับสนุน : เลาสูกัน
ฟงหลัง Work Shop 17 กันยา 2554 

 นางจันทรวดี  ล่ิมสกุล 
นางสุวิมล อนุพันธวิทยากุล 
และนางเฉลียว  ภูดอก 
กลุมงานบริหารท่ัวไป 

ครั้งที่ 5 31 ต.ค. 54 การใชปฏิทินนัดหมายผูบริหาร หองประชุมมงคลสุข น.ส.ชนิดา  ณ นคร 
สํานักคณบดี 

จัดการรูปภาพเพื่อแทรกในเอกสารตางๆ 
หรือเวปเพจอยางมืออาชีพดวยโปรแกรม 
Snag IT 

นายอนุชา  รัตนะ 
ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร 

ครั้งที่ 6 25 พ.ย. 54 การตรวจสอบปญหาการถูกบุกรุกจาก 
Hacker ที่เขามาใชพ้ืนที่บน Server ใน
การโจรกรรมขอมูล 

หองประชุมมงคลสุข นายสุรเชษฐ  เกไน 
กลุมงานสนับสนุนการวิจัย
และบริการวิชาการ 

สิทธิการลาของบุคลากร (พนักงานเงิน
รายได) 
 

น.ส.รานี  รองสวัสดิ์ 
กลุมงานบริหารท่ัวไป 

ครั้งที่ 7 26 ธ.ค. 54 วีซานักศึกษาตางชาติ หองประชุมมงคลสุข นางกิ่งกาญจน  ตันนโยภาส 
กลุมงานสนับสนุนวิชาการ
และกิจการนักศึกษา 

ระบบตรวจสอบการเขาช้ันเรียนของ
นักศึกษา 

นางฐานิตา  ลอยวิรัตน 
กลุมงานสนับสนุนวิชาการ
และกิจการนักศึกษา 
น.ส.ฝาติหมะ  เหมมันต 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ระบบกิจกรรมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา นายวันชัย  แซล่ิม 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

ครั้งที่ 8 30 ม.ค. 55 ระบบการยื่นคํารองลงทะเบียนของ
นักศึกษา 

หองประชุมภาควิชา
วิศวกรรมโยธา 

นางฐานิตา  ลอยวิรัตน 
และนางจุรีพร  กาหยี 
กลุมงานสนับสนุนวิชาการ
และกิจการนักศึกษา 
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คร้ังที่ วันที่จัด
กิจกรรม 

หัวขอการบรรยาย สถานที่ ผูเลาประสบการณ 

หุนยนตเดินตามเสน  นายอนุชา  รัตนะ 
ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร 

ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส และ
ไมโครคอนโทรลเลอร 
ความกาวหนาขาราชการ เมื่อเปลี่ยน
ตําแหนง(เปลี่ยนแทง) 

นางเฉลียว  ภูดอก 
กลุมงานบริหารท่ัวไป 

ครั้งที่ 9 30 มี.ค. 55 การสงระดับขั้นรายวิชาบัณฑิตศึกษา หองประชุมมงคลสุข นางพัชชลี  ทองเจริญ 
กลุมงานสนับสนุนวิชาการ
และกิจการนักศึกษา 

ประสบการณการเขารวมศึกษาดูงาน
ดาน Logistic Wind Energy และการ
เจรจาความรวมมือดานการพัฒนา
บุคลากร ณ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

นางจันทรวดี  ล่ิมสกุล 
กลุมงานบริหารท่ัวไป 

ครั้งที่ 
10 

31 พ.ค. 55 ประสบการณการเขารวมอบรม เรื่อง 
การจัดการความรูอยางไรใหใชไดผลกับ
ทุกระบบ ณ โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัล รัชดา 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 

หองประชุมมงคลสุข นางนพเกา  บุญราช 
กลุมงานแผนงานและพัฒนา
คุณภาพ 

ระบบการประเมินสมรรถนะ 
Competency Online 

นางจันทรวดี  ล่ิมสกุล 
และนางเฉลียว  ภูดอก 
กลุมงานบริหารท่ัวไป 

 
 
 
 

 




