
การกําหนดดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) ประจําปการศึกษา 2555

กลุมงานบริหารทั่วไป

ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย ผล หมายเหตุ

 - การจัดการทรัพยากรบุคคล

สวนที่ 1  KPIs รวมของหนวยงาน

 1.1  ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80 81.40

สวนที่ 2  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน

2.1  การพัฒนาปรับปรุงงาน ใหมีความถูกตองสะดวก รวดเร็ว รายการ 3 5 1. ทํา LEAN เพื่อลดขั้นตอนการนําเสนอเอกสารทางระบบ E-Doc

2. การปรับปรุง website กลุมงานฯ http://www.ga.eng.psu.ac.th/ ใน

สวนของฐานขอมูลตาง ๆ ใหเพียงพอเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ

ผูรับบริการ เชน การมอบอํานาจ  K-Procedure ระเบียบการจัดการฯ

(เกี่ยวกับการเบิกเงินสมนาคุณ/คาตอบแทนผูบริหาร) ปรับหนาเว็บ

สวนของการประชาสัมพันธมีความนาสนใจยิ่งขึ้น)

3. การปรับปรุงพื้นที่เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูรับบริการ (ยาย

สถานที่หองสํานักงานใหมีพื้นที่เพียงพอตอการใหบริการและจัด

พื้นที่ตอนรับผูรับบริการ)

4. ปรับปรุงระบบการลงเวลาและการรับรองการลงเวลา online 

(https://phoenix.eng.psu.ac.th/personnel/)

5. จัดทําปฏิทินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร online 

(http://www.ga.eng.psu.ac.th/   เมนูปฏิทินกิจกรรมพัฒนาบุคลากร)

สวนที่ 3 KPIs ที่รองรับเกณฑการประเมินคุณภาพของ สกอ. สมศ.

หรือตัวชี้วัดในแผนกลยุทธคณะฯ

 กลุมบริหาร หนา 1/4



ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย ผล หมายเหตุ

3.1  จัดใหมีระบบเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามตัวชี้วัด ระบบ 2 2 1. ระบบการดําเนินการในรูปของคณะกรรมการที่ชวยขับเคลื่อนการ 

ดําเนินการใหบรรลุตัวชี้วัด (คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

เชิงกลยุทธ)

   - อ.ประจําที่มีวุฒิ ป.เอก รอยละ 58 ขึ้นไป หรือเทียบกับปที่ผานมา            

        รอยละ 12 ขึ้นไป

2. ระบบบริหารความเสี่ยงในดานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัดของกลุมงานบริหารทั่วไป 

(http://www.ga.eng.psu.ac.th/images/stories/kpi55doc/risk_data_qa.p

df)

   - อ.ประจําดํารงตําแหนง รศ.และ ศ. รวมกันรอยละ 58 ขึ้นไป หรือคาของ

         การเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผานมา รอยละ 6 ขึ้นไป

3.2  จัดระบบการเก็บขอมูลการรายงานผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด ระบบ 1 1  -จัดทําฐานขอมูลเพื่อรวบรวมผลการดําเนินงาน ซึ่งจัดอยูในระบบ

บริหารความเสี่ยง(ตามขอ 1) และรายงานรายไตรมาสตามที่ QA แจง 

(http://www.ga.eng.psu.ac.th/)

   - ขอมูลคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารย

   -ขอมูลตําราที่ใชขอตําแหนงทางวิชาการ

3.3  พัฒนาปรับปรุงงานเพื่อบรรลุตามตัวชี้วัด รายการ 6 4 1.  จัดทําแผนการทดแทนบุคลากรสายวิชาการ

2.  จัดทําแผนการพัฒนาความกาวหนาตามสายอาชีพของบุคลากร

สายสนับสนุน (รายบุคคล)  online 

(https://phoenix.eng.psu.ac.th/personnel/)

3. จัดทําแผนพัฒนาอาจารยและบุคลกร เพื่อใหมีความรูดาน

จรรยาบรรณและระบบควบคุมดูแลใหคณาจารยและบุคลากรถือ

ปฏิบัติ โดยจัดบรรยายในเวทีพัฒนางาน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556

4.  จัดทําแผนการจัดสวัสดิการและการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ

และดําเนินการตามแผน

 กลุมบริหาร หนา 2/4



ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย ผล หมายเหตุ

 - ธุรการและการประชุม

สวนที่ 1  KPIs รวมของหนวยงาน

 1.1  ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80 73.40

สวนที่ 2 ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินงาน

2.1  การพัฒนาปรับปรุงงาน ใหมีความถูกตองสะดวก รวดเร็ว รายการ 3 4 1.  จัดโครงการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูการรับ-สงเอกสาร คณะวิศวฯ 

2. ปรับปรุงบอรดประชาสัมพันธ

3. ปรับปรุงเคานเตอรรับสงเอกสาร

4.  จัดโครงการกีฬาสัมพันธรวมกับมหาวิทยาลัยในวันที่ 14 ธ.ค. 55

หมายเหตุ ขอ 2-3 อยูระหวางจัดหาบุคคลภายนอกมาดําเนินการของ

หนวยพัสดุ

สวนที่ 3 KPIs ที่รองรับเกณฑการประเมินคุณภาพของ สกอ. สมศ.

หรือตัวชี้วัดในแผนกลยุทธคณะฯ

3.1  จัดใหมีระบบการดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามตัวชี้วัด ระบบ 2 2 1. มีแผนกิจกรรมดานทํานุศิลปวัฒนธรรมบรรจุในแผนปฏิบัติการ

ประจําปของหนวยงาน และดําเนินการตามแผนไมต่ํากวาเปาหมาย 

และมีการประเมินผลตามรอบที่กําหนด

  -    บรรลุตามแผน  ไมต่ํากวารอยละ 80 2. ระบบการประเมินผลการจัดกิจกรรมออนไลนหลังเสร็จสิ้นภายใน 

1 สัปดาห

  -    ผลการประเมินกิจกรรม

3.2  จัดระบบการเก็บขอมูลการรายงานผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด ระบบ 1 1  - จัดทําฐานขอมูลเพื่อรวบรวมผลการดําเนินงานและมีระบบการ

รายงานรายไตรมาส

  -   ขอมูลการจัดกิจกรรม   

  -  ขอมูลผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร

3.3  อํานวยความสะดวกในดานการจัดชองทางการสื่อสารระหวาง

ผูบริหารและบุคลากรทุกสาย

ระบบ 1 1  - การจัดกิจกรรมจิบน้ําชาและรวบรวมผลการดําเนินการใหเปน

ระบบอยางตอเนื่อง
 กลุมบริหาร หนา 3/4



ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย ผล หมายเหตุ

 - สํานักงานคณบดี

สวนที่ 1  KPIs รวมของหนวยงาน

 -ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80 73.8

-ความพึงพอใจของผูบริหาร รอยละ 80 77.6

สวนที่ 2  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน

2.1  การพัฒนาปรับปรุงงาน ใหมีความถูกตองสะดวก รวดเร็ว รายการ 1 1  - จัดเวรปฏิบัติงานใหบริการนอกเวลา

สวนที่ 3 KPIs ที่รองรับเกณฑการประเมินคุณภาพของ สกอ. สมศ.

หรือตัวชี้วัดในแผนกลยุทธคณะฯ

 -ไมมี

 กลุมบริหาร หนา 4/4



การกําหนดดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) ประจําปการศึกษา 2555

กลุมงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา

ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย ผล หมายเหตุ

สวนที่ 1  KPIs รวมของหนวยงาน

 1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80 77.05

 2. ความพึงพอใจของผูรับบริการ (นักศึกษาระดับปริญญาตรี) รอยละ 80 71.20

 3. ความพึงพอใจของผูรับบริการ (นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) รอยละ 80 80

สวนที่ 2  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน

1. ความสําเร็จตามแผนปฏิบัติงาน รอยละ - ถูกตอง 98 ขั้นตอนยอยเกี่ยวกับการดําเนินการ

- ทันเวลา เบิกจาย ไมเปนไปตามกําหนดเวลา 

 - ผลการดําเนินงาน

ไมนอยกวารอยละ 

80/คน /ภาคการศึกษา

เนื่องจากหลักฐาน/ขอมูล 

ประกอบการเบิกจายไมครบถวน 

สมบูรณ

2. จํานวนขอรองเรียนของผูรับบริการ เรื่อง ไมเกิน 1 เรื่อง /คน/

ภาคการศึกษา

ไมมี

3. การถายทอดความรูในการปฏิบัติงานและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เรื่อง ไมนอยกวา 1 เรื่อง /

คน/ภาคการศึกษา

25 บุคลากรกลุมงานฯ ทั้งสิ้น 13 คน 

และดําเนินการเพียง 10 คน

4. การจัดระบบแฟมขอมูลของงานที่เกี่ยวของ รอยละ มีแฟมขอมูล  

รอยละ 100

100

สวนที่ 3 KPIs ที่รองรับเกณฑการประเมินคุณภาพของ สกอ. สมศ.หรือตัวชี้วัดในแผนกล

ยุทธคณะฯ

1.  ผลการประเมินคุณภาพของการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแก

นักศึกษา

คะแนน ขั้นต่ํา 3.51 3.85

2.  ผลการประเมินคุณภาพของการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา คะแนน ขั้นต่ํา 3.51 3.74

3. ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแก

นักศึกษา

คะแนน ขั้นต่ํา 3.51 4.18

กลุมสนับสนุนวิชาการ หนา 1/1



การกําหนดดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) ประจําปการศึกษา 2555

กลุมงานการเงินและพัสดุ

ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย ผล หมายเหตุ

สวนที่ 1 KPIs รวมของหนวยงาน

-ความพึงพอใจของผูรับบริการ

1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการดานการเงิน รอยละ 80                  77.20

2. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการดานการพัสดุ รอยละ 80                  74.40

สวนที่ 2 ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินงาน

1. จํานวนผูผิดนัดชําระหนี้เงินทดรองราชการ รอยละ 2                    1.37 - รอยละ 2 ของลูกหนี้ครบกําหนดที่ทําหนังสือทวงหนี้

2. จํานวนขอผิดพลาดการตรวจสอบเอกสารเบิกจาย ไดแก คาใชจายในการ

เดินทางไปราชการ คาใชจายในการฝกอบรม คาเบี้ยประชุม และคาเลี้ยงรับรอง

รอยละ 8                    5.20 - โดยนับจากจํานวนเรื่องที่รับเขา

สวนที่ 3 KPIs ที่รองรับเกณฑการประเมินคุณภาพของ สกอ. สมศ.หรือ

ตัวชี้วัดในแผนกลยุทธคณะฯ

 -ไมมี

หมายเหตุ  การกําหนดเปาหมายสวนที่ 2 ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงาน คาเปาหมายตางจากฐานป 2554 มากเนื่องจากเกิดขอผิดพลาดโดยใชตัวเลขชองป 2559 ในการกําหนด

เปาหมาย

กลุมการเงิน หนา 1/1



การกําหนดดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) ประจําปการศึกษา 2555

กลุมงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ

ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย ผล ผลการดําเนินงาน

สวนที่ 1  KPIs รวมของหนวยงาน

 - ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80 78.20

สวนที่ 2 ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินงาน

 1 .การจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน (K-Procedure) เรื่อง 2 2 1. กระบวนการจัดทําขอเสนอโครงการพัฒนางาน 

และการจัดเวทีนําเสนอโครงการพัฒนางาน 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/contents/kproce

dure/KP_PB/Projecbase55_Edit.htm

2. กระบวนการจัดสรรเงินรายไดพัฒนาภาควิชา 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/contents/kproce

dure/KP_income/Allocation%20of%20income.htm

สวนที่ 3 KPIs ที่รองรับเกณฑการประเมินคุณภาพของ สกอ. สมศ.หรือตัวชี้วัดในแผนกล

ยุทธคณะฯ

1. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฎิบัติการประจําป และรายงานผลตอผูบริหาร

เพื่อพิจารณา

ครั้ง 2 1 ประเมินแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/contents/content

3/pamarnplan55.pdf

กลุมแผน หนา 1/3



ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย ผล ผลการดําเนินงาน

 ** การประเมินแผนปฏิบัติการเปนการรายงานผล

การดําเนินตามกิจกรรมตางๆ ซึ่งกําหนดเปนรอบ

ปงบประมาณ โดยในปการศึกษา 2555 จะใชการ

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ

ปงบประมาณ 2555  ซึ่งที่ผานมามีการรายงานผลเพียง

 1 ครั้ง เมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ  โดยขอมูล

ปงบประมาณ กับปการศึกษาจะคาบเกี่ยวกัน  ทั้งนี้

สําหรับปงบประมาณ 2556 กําหนดใหมีการติดตาม

ผลการดําเนินงานในชวงครึ่งปและสิ้นป เพื่อเปนการ

กระตุนใหผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่

2. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ และรายงานผลตอผูบริหารและสภา

สถาบันเพื่อพิจารณา

ครั้ง 2 1 เปนการรายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีชี้วัด

ความสําเร็จของแผนกลยุทธคณะวิศวกรรมศาสตร ป 

2555  จากเปาหมายไว 2 ครั้ง เพื่อจะใหมีรอบการ

ติดตามผลการดําเนินงานเพิ่มมากขึ้น แตเนื่องจาก

กิจกรรมสวนใหญผลการดําเนินงานจะรายงานผล

เปนรอบสิ้นป  จึงมีการรายงานผลเพียง 1 ครั้งเมื่อ

สิ้นสุดรอบป

http://www.eng.psu.ac.th/download/planni
ng/strategy/

3. มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานตอกรรมการ

ประจําคณะฯ พิจารณาและใหขอคิดเห็น

ครั้ง 1 2 1. รายงานผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2555 (รอบ

 12 เดือน) 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/contents/Interna

l_control/Internal_Control_55(12months).pdf
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ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย ผล ผลการดําเนินงาน

2. รายงานผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2555 (รอบ

 5 เดือน) 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/contents/Interna

l_control/Internal_Control_56(5months).pdf

กลุมแผน หนา 3/3



การกําหนดดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) ประจําปการศึกษา 2555

กลุมงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ

ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย ผล หมายเหตุ

สวนที่ 1  KPIs รวมของหนวยงาน

 -ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80 82.86

สวนที่ 2 ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินงาน

 2.1 พัฒนาปรับปรุงหองเรียน/หองประชุมใหเปนที่พอใจของผูใชบริการ รายการ 3 1 1.ปรับปรุงหองประชุมมงคลสุข

1 2.ปรับปรุงหองเรียน A201 A400 A401

1 3.ปรับปรุงหองอํานวยการสอบเปนหองประชุม

2.2 ดูแลบํารุงรักษายานพาหนะใหมีความพรอมใหบริการตลอกเวลา ระบบ 1 1  - บันทึก/จัดเก็บขอมูลการบํารุงรักษายานพาหนะ

2.3 จัดเตรียมความพรอมของเครื่องมือและชางใหสามารถบริการงานซอมสาธารณูปโภค

อยางทันทวงทีเมื่อชํารุดเสียหาย

รายการ 1 1  - งานซอมทั่วไป,ไฟฟา,เครื่องปรับอากาศ 

โทรศัพท และประปา

     

2.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความปลอดภัยสูงขึ้น รายการ 1 1  - ติดตั้งกลองวงจรปดเพิ่ม 6 จุดทั่วคณะฯ

2.5 จัดตกแตงสวนภายในอาคารและบริเวณโดยรอบคณะฯ ระบบ 1 1  - แผนภูมิทัศนประจําป

2.6 ใหบริการโสตทัศนูปกรณที่ทันสมัยและครบครันสะดวกตอผูใชทั้งหองเรียนและหอง

ประชุม

รายการ 2 1 1.เปลี่ยนเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร หองเรียน S104 

และหองเรียนS201

1 2.เปลี่ยนจอรับภาพขนาด 150 นิ้ว หองประชุมมงคลสุข

กลุมอาคาร หนา 1/2



ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย ผล หมายเหตุ

สวนที่ 3 KPIs ที่รองรับเกณฑการประเมินคุณภาพของ สกอ. สมศ.หรือตัวชี้วัดในแผนกล

ยุทธคณะฯ

3.1 จัดใหมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ ระบบ 1 1  - มีแผนการตรวจเช็คสายยางดับเพลิงและถังน้ํายา

ดับเพลิงในแผนปฏิบัติการประจําป ของกลุมงานและ

ดําเนินการตามแผนไมต่ํากวาเปาหมาย และมีการ

ประเมินผลตามรอบที่กําหนด

3.2 จัดใหมีระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบ ระบบ 2 1 1.จัดตารางเวรการเดินตรวจพื้นที่บริเวณโดยรอบทั่ว

คณะฯ

1 2.มีการติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณโดยรอบคณะฯ

3.3 การจัดการดานสภาพแวดลอม ความสะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีสุนทรีย

ของอาคารสถานที่

ระบบ 1 1  - มีแผนการปรับปรุงสวนหนาอาคารบริหารฯ ใหเปน 

" สวนแหงการเรียนรู" ในแผนปฏิบัติการประจําป

 3.4 การใหบริการดานการจัดบริการอาหาร ระบบ 1 1  - อํานวยความสะดวกสําหรับงานประชุมของคณะฯ  

ในสวนของการจัดอาหารวาง เครื่องดื่ม  และอาหาร

กลางวัน

3.5 จัดใหมีระบบสาธารณูปโภค (ประปา,ไฟฟา, ระบบกําจัดของเสีย,การจัดการขยะ) ระบบ 2 1 1.การใหบริการสราง/ซอมแซมและบํารุงรักษาใน

โปรแกรมระบบแจงซอมสาธารณูปการ

1 2.มีแผนการจัดจางงานทําความสะอาดประจําป และ

แผนการจัดเก็บขยะ/เปดน้ําไลไขมันในทอน้ําทิ้งใน

ตารางการปฏิบัติงานของพนักงานจางเหมาของกลุม

งานฯ
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Update 56-07-01

1.1ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 1.1  ระดับความพึงพอใจที่

ผู้รับบริการได้รับ (ลูกค้าภายใน)

ร้อยละ แผน 80

ผล 83.8

1.2 ระดับความพึงพอใจที่

ผู้รับบริการได้รับ(ด้านการฝึกอบรม

และสัมมนา)

ร้อยละ แผน 80

ผล 85.98

2.1 ปริมาณงาน 2.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรม

บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

โครงการ แผน 10

ผล 22

ที่มา:

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

ekpi/2008home/?option=report

sms&task=&ftype=2&ftime=201

2-6-1,2013-5-31

ผลการดําเนินงาน KPIs หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม ปีการศึกษา 2555

ฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หน่วยนับ แผน / ผล
ผลการดําเนินงาน

ของปีการศึกษา 2555

ส่วนที่ 1 KPIs ร่วมของหน่วยงาน

ระบบการประเมินองค์กร ที่มา : 
http://infor.eng.psu.ac.th/ees/

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ร้อยละของความพึง

พอใจของผู้รับบริการ ที่มา:

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

/2008home/?option=reportsms&tas

k=&ftype=2&ftime=2012-6-1,2013-5-

3

ส่วนที่ 2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ร้อยละของกิจกรรม/

โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ

ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หน่วยนับ แผน / ผล
ผลการดําเนินงาน

ของปีการศึกษา 2555

2.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการ

       สนับสนุน

2.2 จํานวนข้อมูลที่เป็น E-mail ใน

ฐานข้อมูลผู้รับบริการ

ราย/หน่วยงาน แผน 3,500

ผล 3,611

2.3 มีการพัฒนาระบบคุณภาพต่างๆ

ในงานบริการวิชาการ

โครงการ/เรื่อง แผน 2

ผล 2

ที่มา: 

https://infor.eng.psu.ac.th/kpi_f

ac/PublicationShow.php?Bgyear

=&DeptSelec= (เลือกสํานักงาน

เลขานุการ ฝ่ายบริหารงานบริการ

วิชาการฯ)

2. Project Base โครงการพัฒนา

งาน เรื่อง โครงการจัดทําโปรแกรม

จัดเก็บข้อมูลบริการวิชาการ ที่มา: 

กลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ

ฐานข้อมูลลูกค้างานบริการวิชาการ

ที่มา:
http://www.acaser.eng.psu.ac.th/xe

con/index.php/login

1. Proceeding เรื่อง ระบบบริหาร

จัดการคุณภาพในงานบริการวิชาการ

 :
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KPIs ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หน่วยนับ แผน / ผล
ผลการดําเนินงาน

ของปีการศึกษา 2555

โครงการ แผน 3

ผล 11

ส่วนที่ 3 KPIs ที่รองรับเกณฑ์การประเมินคุณภาพของ สกอ. สมศ.หรือตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ของคณะ

3.1 KPIs ด้านบริการวิชาการ ของ

       สกอ. สมศ.

3.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรม

บริการวิชาการที่สามารถนําไปใช้    

        ประโยชน์ได้จริง

ตัวบ่งชี้ที่ 9 การเรียนรู้และการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

หรือองค์กรภายนอก ที่มา: 

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

2008home/unsecure/index.php?opti

on=report_2554&parm=&studyYear=

2012
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การกําหนดดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) ประจําปการศึกษา 2555

 หนวยองคกรสัมพันธ

หนวยนับ เปาหมาย ผล หมายเหตุ

รอยละ 80

กิจกรรม 2 3 1.กอลฟการกุศลประจําป 2556 (จัดเมื่อเดือนมีนาคม)

2.งาน Intania family

3.เดินสายพบปะศิษยเกาที่ภูเก็ต

กิจกรรม 2 5 http://www.eng.psu.ac.th/news‐activity/15‐
news‐pr/1082‐school‐rela.html

โครงการ 4 4 1.แนะนํางานวิจัยของ ETS

2.ขุดกําจัดแอมโมเนีย

3.ระบบผลิตพลังงานไฟฟาจากจักรยาน

4.เตาอบปลา

2.จํานวนโรงเรียนที่เขาเยี่ยมชมศูนยเรียนรูเชิงวิศวกรรมฯ โรงเรียน 10 10 1.โรงเรียนเทพพิทยาภานุมาศ

2.โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

3.โรงเรียนรัตภูมิวิทยา

4.โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ

5.โรงเรียนหาดใหญสมบูรณกูลกัลยา

6.โรงเรียนสทิงพระวิทยา

7.โรงเรียนสตรีทุงสง

สวนที่ 3 KPIs ที่รองรับเกณฑการประเมินคุณภาพของ สกอ. สมศ.หรือตัวชี้วัดในแผน

กลยุทธคณะฯ

1.จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการพัฒนาและปรับปรุงในศูนยเรียนรูเชิงวิศวกรรมสูชุมชน

2.จํานวนโครงการโรงเรียนสัมพันธ

                                         ดัชนีชี้วัดหลัก  (KPIs

สวนที่ 1 KPIs รวมของหนวยงาน

1.  ความพึงพอใจของผูรับบริการ                

สวนที่ 2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน

1. จํานวนกิจกรรมสัมพันธกับศิษยเกา

องคกรสัมพันธ หนา 1/2



หนวยนับ เปาหมาย ผล หมายเหตุ                                         ดัชนีชี้วัดหลัก  (KPIs

8.โรงเรียนสองแสงพณิชยการ

9. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี

10.โรงเรียนจุฬาภรณสตูล

องคกรสัมพันธ หนา 2/2



หนวยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพยสินทางปญญา

ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย ผล หมายเหตุ

สวนที่ 1 KPIs รวมของหนวยงาน

 ความพึงพอใจของผูรับบริการ (การสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยดานตางๆ ของคณะฯ) คะแนน 4 4.37 ขอมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555

สวนที่ 2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน

1. สนับสนุนทุนเครือขายวิจัยของคณะฯ ทีม/หนวย/สถาน 12 36 -ทีมวิจัย 17 ทีม

-ทีมนวัตกรรม 3 ทีม

-หนวยวิจัย 6 หนวย

-สถานวิจัย 5 สถาน

-ศูนยความเปนเลิศ 6 ศูนย

2. สนับสนุนทุนวิจัยทั้งภายในคณะฯ และที่รวมกับมหาวิทยาลัย โครงการ 15 51

3. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย บาท 325,000 616,956

4. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรอืเผยแพร รอยละ 30 43.1

5. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ รอยละ 6 6.47

6. นําผลงานวิจัยไปใชประโยชนตอชุมชน สังคม และเชิงพาณิชย รายการ 20 63.79

7. สนับสนุนทุนวิจัยประเภททุนพัฒนานักวิจัยใหมสําหรับสายวิชาการและประเภททุน

วิจัยสถาบันสําหรับสายบุคลากรของคณะฯ

รายการ 10 13

8. สรางเครือขายวิจัยรวมกับคณะอื่นๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย (สนับสนุนทั้ง

งบประมาณ และบุคลากร)

รายการ 3 9

9. มีระบบฐานขอมูลดานการวิจัย รายการ 1 3 1. ระบบฐานขอมูลดานการวิจัยคณะวิศวฯ

2. ระบบฐานขอมูลดานการวิจัย PRPM

3. ระบบประเมินโครงการวิจัยออนไลนของคณะวิศวฯ

10. Update เว็บไซตวิจัยของคณะฯ เพื่อรวบรวมและเผยแพรแหลงขอมูลดานวิจัยของ

คณะฯ

ครั้ง 4 24 Update เว็บไซต 2 ครั้ง/เดือน

การกําหนดดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) ประจําปการศึกษา 2555

วิจัย หนา 1/3



ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย ผล หมายเหตุ

11. ประเมินการสนับสนุนดานงบประมาณ และ พันธกิจดานการวิจัยหรืองาน

สรางสรรคของคณะฯ

ครั้ง 1 1 ประเมินเดือนตุลาคม 2555

12. นําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงแกไขดานงบประมาณ และ พันธกิจดานการ

วิจัยหรืองานสรางสรรคของคณะฯ

รายการ 1 1 ผูบริหารคณะวิศวฯ หารือรวมกับผูบริหาร ม. เพื่อปรับประบบการ

เบิกจายเงินทุนวิจัย ของ ม. ใหเร็วขึ้น โดย ม.เริ่มนํามาใชตาม

นโยบาย เดือน กุมภาพันธ 2556

สวนที่ 3 KPIs ที่รองรับเกณฑการประเมินคุณภาพของ สกอ. สมศ.หรือตัวชี้วัดในแผนกลยุทธของคณะ

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผน

ดานการวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

ระบบ 3 9 -การกําหนดเปาหมายและทิศทางงานวิจัยของคณะฯ และภาควิชา

-การสงเสริมและสนับสนุนทุนเครือขายวิจัยของคณะฯ

-การสนับสนุนทุนวิจัยภายในคณะฯ และ การสนับสนุนรวมกับ

มหาวิทยาลัย

-การสนับสนุนทุนระดับบัณฑิตศึกษา

-การสนับสนุนให คณาจารย บุคลากร และนักศึกษาเพื่อไปนําเสนอ

ผลงานวิชาการทั้งภายในและตางประเทศ

-การสรางแรงจูงใจใหแกคณาจารยและนักศึกษา   โดยการให

รางวัลผลงานทางวิชาการ และกระตุน สงเสริมสนับสนุนการ

ผลิตผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การนําผลงานวิจัยไปใช

ประโยชนตอชุมชน สังคม และเชิงพาณิชย โดยจัดตั้งคลินิกเขียน

บทความวารสารนานาชาติ  จัดตั้งคลินิกนวัตกรรรม และจัดตั้ง

ศูนยบริการวิศวกรรมและเทคโนโลยี

-การสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและ

งานสรางสรรคดีเดน

-ระบบฐานขอมูลดานการวิจยั

-การสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้ง

ภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม

วิจัย หนา 2/3



ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย ผล หมายเหตุ

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน ระบบ 1 3 การสงเสริมและสนับสนุนทุนวิจัยประเภท

1. โครงงานของนักศึกษา 

2. วิศวศึกษาวิศวกรรมศาสตร

3. วิจัยสถาบัน 

เพื่อสรางองคความรู สรางผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชกับการ

เรียนการสอนของคณะฯ โดยจะตองมีอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย

3. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนดานงบประมาณและดานพันธกิจวิจัย 

รวมทั้งการนําผลประเมินไปปรับปรุง

กิจกรรม 2 2 1. ติดตามและประเมินผลการดําเนินการดานการวิจัย : การ

ประเมินผลการสนับสนุนพันธกจิดานการวิจัย คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2. นําผลการดําประเมินฯ ไปปรับปรุง/แกไข

4. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพ

ระบบ 3 3 1. คลินิกเขียนบทความวารสารนานาชาติคณะวิศวฯ

2. ระบบการใหรางวัลผลงานทางวิชาการคณะวิศวฯ

3. ระบบฐานขอมูลผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการคณะวิศวฯ

5. มีระบบสนับสนุนการนําผลงานไปใชประโยชน การจดสิทธิบัตรและคุมครองสิทธิ์ ระบบ 2 3 1. คลินิกนวัตกรรมคณะวิศวฯ การจดทรัพยสินทางปญญา และการ

คุมครองสิทธิ์

2. ศูนย ETS-Center นําผลงานวิจัยของคณะฯ 

สูเชิงพาณิชย

3. PSU-Tech  สนับสนุนและขับเคลื่อนนําผลงานวิจัยของไปใช

ประโยชนสูสังคม ชุมชน และเชิงพาณิชย

วิจัย หนา 3/3



การกําหนดดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) ประจําปการศึกษา 2555

ฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตร

ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) หนวยนับ เปาหมาย ผล หมายเหตุ

สวนที่ 1  KPIs รวมของหนวยงาน

 -ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80 80.86 ระบบประเมินองคกร http://infor.eng.psu.ac.th/ees/

สวนที่ 2 ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินงาน

 - ความพรอมของระบบสารสนเทศ รอยละ 80 82.4 ระบบประเมินองคกร http://infor.eng.psu.ac.th/ees/

 - ระบบมีความสามารถตรงตามความตองการของผูใช รอยละ 80 83.5 ระบบประเมินองคกร http://infor.eng.psu.ac.th/ees/

 - ติดตามและปรับปรุงการดําเนินงานของระบบอยางตอเนื่อง ครั้ง 1 4 มีการติดตาม 1 ครั้ง /1 ภาคการศึกษา (จากระบบการประชุม IT)

สวนที่ 3 KPIs ที่รองรับเกณฑการประเมินคุณภาพของ สกอ. สมศ.หรือตัวชี้วัดใน

แผนกลยุทธคณะฯ

 - มีการพัฒนาระบบที่รองรับการทํางานในคณะ ดวยระบบ IT เพิ่มมากขึ้น ระบบ 2 2 1.ระบบการลาแบบไมใชกระดาษ 

(http://phoenix.eng.psu.ac.th/personnel)

2.ระบบบันทึกและรายงานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)

   โดยบันทึก มคอ3 (http://infor.eng.psu.ac.th/tqf)

 - มีการพัฒนาระบบที่รองรับการทํางานของแตละหนวยงาน ดวยระบบ IT เพิ่มมากขึ้น ระบบ 3 3 1.ระบบประเมินรายวิชาสอนเสริม 

(http://infor.eng.psu.ac.th/eses)

2.ระบบประเมินรายวิชา (http://infor.eng.psu.ac.th/se)

3.ระบบบัญชีเงินรายได 

(http://infor.eng.psu.ac.th/acct_payments)

ฝายคอมฯ หนา 1/1





วาระท่ี 5.2 
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 

ครั้งท่ี 2/2556 
วันพุธท่ี  27 กุมภาพันธ์  2556 

วาระเสนอเพื่อพิจารณา 
_____________________ 

 
เรื่อง  การกําหนดดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) ประจําปีการศึกษา 2555 ของสํานักงานเลขานุการคณะฯและ 
        ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ 
 
  ตามทีผ่ลวิเคราะห์การดําเนนิการตามตัวบ่งชี้ในระบบประกันคณุภาพ ปีการศึกษา 2554 ในส่วนที่
เก่ียวข้องกับหน่วยงานสาํนักงานเลขานุการคณะฯ และฝ่ายคอมพิวเตอร์ฯ  ซึ่งมีตัวบ่งชี้บางตัวที่ยงัมีปัญหาการ
ดําเนินงานไมส่มบูรณ ์  ประกอบกับ KPIs ในรายงานการประเมินตนเองของสํานักงานเลขานุการคณะฯ ที่ผา่นมา 
คณะฯ ไม่ได้มีการนํามาใชป้ระโยชน์ ในการจัดทาํรายงานระดับคณะฯ ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้มีการทบทวนและ 
Commit KPIs ของสํานักงานเลขานุการคณะฯ และฝา่ยคอมพิวเตอร์ฯ  ดังนี ้
  1. ยกเลิกการจัดทํารายงานประเมินตนเองของสํานักงานเลขานกุารคณะฯ และฝา่ยคอมพิวเตอร์ฯ 
เปลี่ยนเปน็การ Commit KPIs และรายงานผลต่อคณบดี ในช่วงเดือนมิถุนายน  
  2. กําหนดโครงสร้างการ Commit KPIs ของสํานักงานเลขานกุารคณะฯ  ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1  KPIs ร่วมของหน่วยงาน คือ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ส่วนที่ 2  KPIs ทีแ่สดงประสิทธภิาพและประสิทธผิลของการดําเนินงาน 
 ส่วนที่ 3  KPIs ที่รองรับตัวบ่งชีข้องแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้มนระบบประกันคุณภาพ 

รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ 

 

ประเด็นท่ีนําเสนอเพื่อพิจารณา 

 
  การกําหนดดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) ประจําปีการศึกษา 2555 ของสํานักงานเลขานุการคณะฯ
และฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ 

 
 

 

 

 

กลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคณุภาพ 
11 กุมภาพันธ์ 2556 

_______________________ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
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3. ���A=������	������"����B���%���"!� .=�$.�����@"�����=	���" $�D���/�"/:�� �4 1
4. ������ ��!EF������������"�1�$�1��	���� ����� 100

���$��"!� ��.�� 1. /�"	"������"��-/�� �"1G$��"�������-��� ����� 2
2. /�"	"�������������%�	.��$��.��$���=�� 
��!�= �=��-�=���"���

$��"���
���-��� �=��-�=���"���9;����� �=�$�1G��� -�� !� �=�$�1G��

����� 8

!�"��"+  1 .�����@"�!� ���������� .��,�:������/�$"�"��"������" 5 . H������ 1
2.  �����������A=������	��������!�=�����������0 + $�1��	������

��@"��� .��,�:������/���"
H������ 1

�����  2.1 ��@"�������������$�1�"/������ -�����$�I"�1�����������-������� ������ 3 ���+�����
2.2 ��!��/�������5���"���" ����1�	����������������%���$	�� � �� 1
2.3 ��$%�1���	����������$��D����D�!� -=�����.����A��������"J=��

.�,��0��H:���=����"�=	��1$�D��-/����$.1����

������ 1

2.4 $������ .��,�:���"�����!����5��	������:��.����G" ������ 1
2.5 ��%�!%=�.	":���"�����!� ���$	0H������0 + � �� 1

���+	��!�"

���+	�-����/���+

�����"4./���+

��08�%

���+	��!�"
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������� (KPIs) ��1�*��5 "�6��+�* 7895�-���0
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2.6 ���������H.%��4"����0<�1���".���!� ������". �	�%=�����-���G�

����$�1�"!� ������ -��

������ 2

9.������	�-���� 2.1 /�"	"H������/������������	�-����!�=.����!� -��-" H������ 10
2.2 /�"	"�������1�$�I" E-mail �"Q�"������������������ ���/�"=	���" 3500
2.3 �1�����@"�� ����0:��%=��>�"��"������	�-���� H������/$�D��� 2

".-��-".����",< ���"�� -�.����",< 1. /�"	"�=�	.������0 + �=�".D���� -�.����",<�0 + �=�	 100
2. /�"	"�=�	.������0 + �=�".D���	�-" �=�	 20

���"4�5�<$�=� 1. /�"	"4�5�<$�=��1��1.=	"�=	��������������0 + �" 100
���"-��-".����",< 1. /�"	"�����$���$�1���-�4�"�<$�1�"���	�4	���� �" 150

".	��� 1. ."��."�"��"$��D��=��	�������0 + �1� 12 ���+	���
2. ."��."�"��"	�����G�:���"�0 + !� �1��=	�������	������� H������ 15 ���+	���
3. $��"."��."�"��"	���!� ��".����.���<%=�/�"	"�����<�� /�!� 

"��	���

��� 325,000 ���+	���

4. ��"	�����D���".����.���<�1�
��������%1����<��D�$��!��= ����� 30 ���+	���
5. ��"	����1�"/�
��-��� H�-"< ����� 30 ���+	���
6. ����"	�-�����1�
����������������0:�� ����� 8 ���+	���
7. �� $��"���."��."�"���"���� ��0 !�  ��",�����"���	�����D�

��".����.���<����0 +

���G� 1 ���+	���

8. "/�������� $��"���-��"�����������!��
����"���� ��0 !�  

��",�����"���	�����D���".����.���<����0 +

������ 1 ���+	���

9.�����	$%��<  - �	����������� ��.��."$�4 ����� 80
 - � ���1�	��.����A%��%���	��%�������������-� ����� 80
 - %��%��!� ������������/�$"�"��"���� ����=��%=�$"D��� ���G�/:�� �4 1

���+	��!�"/

��	�"��9T�����+

���+������	�-����

���+���<��.����",<
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�#1+0
2 3 KPIs 0
2�� ��5.��51 	
��� '7��*#0:/ .��51 	
�<���55������$#%;�,
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���������	
� ��������������������� 3.1  ������1� ��$�D�����$��D��"����/�$"�"���$�D����������%��%�	-1G	�� � �� 2
3.2  ��� �����$�&���������������"������/�$"�"���%��%�	-1G	�� � �� 1
3.3  ��@"�����������"$�D�������%��%�	-1G	�� ������ 6

,�����!� ����� -�� 3.1  ������1� ������/�$"�"���$�D����������%��%�	-1G	�� � �� 2
3.2  ��� �����$�&���������������"������/�$"�"���%��%�	-1G	�� � �� 1
3.3  �/�"	��	��. �	��"���"�����-=��������.D��.��� �	=��

���������!� ����������.��

� �� 1

."��."�"	�-����+ 1.  ������� $��"��0:��������������������/�����5����	�-����!� 

!" !"	����-�-1	�%!�="��4��5�

� !"" ��G"%�/� 3.51

2.  ������� $��"��0:�����������������������=�	.���1�$�I"

�� H�-"<%=�"��4��5�

� !"" ��G"%�/� 3.51

3. ������� $��"��0:����������������$�D����@"��� .����0<���

	�-����!� 	�-�-1�!�="��4��5�

� !"" ��G"%�/� 3.51

!�"��"+ 1. �1���%��%��������/�$"�"��"%��%�	�=�-1G���!�"�U���%������ /��V 

!� �����"��%=����������$�D������0�

���G� 2

2. �1����� $��"������/�$"�"��"%��%�	�=�-1G���!�"�����,< !� 

�����"��%=����������!� .:�.A���"$�D������0�

���G� 2

3. �1���%��%��!� �����"������/�$"�"��"%��!�"�������	��$.1��� 

!� �����"%=���������� /��0 + ����0�!� ���������$�&"

���G� 1

���+�������������

���+	��!�"

���+�������������

���+	�-����/���+

�����"4./���+

��08�%
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����� 3.1 ������1� ��!� �����0<�F����"����1:���"���$	0�����%=��> � �� 1
3.2 ������1� �����5��	������:����������!� ���$	0H����� � �� 2
3.3 �����������".:��!	����� �	��. ���A��.�����50  !� %�!%=�

��=���1.�"��1�<��������.A�"�1�

� �� 1

 3.4 ���������������"���������������� � �� 1
3.5 ������1� ��.�,��0��H:� (�� ��,
EEF�, � ���/������$.1�,���

������� )

� �� 2

9.������	�-���� 3.1 /�"	"H������/������������	�-�����1�.����A"/�
��-��� H�-"<


�����

H������ 3 ���+������	�-����

".-��-".����",< 1./�"	"��"	����1�
����������@"�!� ���������"4�"�<$�1�"���$-��

	�4	����.�=-��-"

H������ 4

2./�"	"H��$�1�"�1�$���$�1���-�4�"�<$�1�"���$-��	�4	����+ H��$�1�" 10
".	��� 1. �1� ��!� ��
���������"	�����D���".����.���< $�D����������

$�F�����%��!�"���"���	������.A���" !� �/�$"�"���%��� ���1�

�/��"�

� �� 3 ���	���+

2. �1������0������ �	"���	�����D���".����.���<�����������$�1�"

���.�"

� �� 1 ���	���+

3. �1���%��%��!� �� $��"�����."��."�"���"���� ��0!� ���"

��",��	��� �	���G����"/����� $��"
���������

������ 2 ���	���+

4. �1� ��!� ��
�."��."�"���$��!��=����"	�����D���".����.���<

�"����� -��	�-������D����%1����<

� �� 3 ���	���+

5. �1� ��."��."�"���"/�����"
��-��� H�-"< ����.��,���%�!� 

��������.��,�W

� �� 2 ���	���+

���+���<��.����",<

���+�����
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9.�����	$%��<  - �1�����@"�� ���1�����������/���"�"�0  ��	�� �� IT $���������G" � �� 2 ���+	��!�"/

��	�"��9T�����+
 - �1�����@"�� ���1�����������/���"���!%=� �"=	���" ��	�� �� IT 

$���������G"

� �� 3
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:���	���G��0 + �=�$Z�1��������� $��"�	��������������$�1�" %=���0:����������

$�1�"���.�"!� .���."��."�"���$�1�"���!%=� ���	�-�

� !"" ($%&� 5) 3.75 ���+	�-����../

���+��08�%
:���	���G��0 + ���� $��"��������$�F�����/%�	�=�-1G�1��/��"����H��������D�

������.=�$.�����0,������,������"��4��5�

� !"" ($%&� 5) 4.50 ���+�����"4.

:���	���G��0 + ���� $��"�	��./�$�&%��	�%A��� .��<���!�"�������������@"�

"��4��5�

� !"" ($%&� 5) 4.00 ���+�����"4.

:���	���G��0 + ���� $��"�	��./�$�&���������0������"���������	�-����!�=.����

������$�1�"���.�"!� ���	���

� !"" ($%&� 5) 4.00 ���+������	�-����

:���	���G��0 + ���� $��"�	��./�$�&���������0������"���"�/�"��/����4��� !� 

	�@",��������������$�1�"���.�"!� ������"��4��5�

� !"" ($%&� 5) 4.00 ���+�����"4./

���+	�-����
:���	���G��0 + ���� $��"��������$�F�����/%�	�=�-1G�1��/��"����!�"���.=�$.���!� 

."��."�"���"4���	�@",���

� !"" ($%&� 5) 4.00 ���+��������

�����/���+

�����"4.
:���	���G��0 + ���� $��"�0��1[ H���0 ��������1��0 ��������� /��0 + !%=�%�G� � !"" ($%&� 5) 4.00 ���+��������

�����
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