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รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนางาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

   ความกาวหนาระหวางดําเนินการ     ส้ินสุดโครงการ 
 
รหัสโครงการ     :  PB49-010 
ช่ือโครงการ    :  การวิเคราะหความเสี่ยงและการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดอบรม สัมมนา 
 
หัวหนาโครงการ   :  นางกติิยาภรณ   สินศภุเศวต   
หนวยงาน        :  ฝายบริการวิชาการ 
 
หลักการและเหตุผล : 
 ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร ไดจัดตั้งฝายบริการวิชาการ เปนหนวยงานภายในขึ้นเพื่อสนอง
ภารกิจของคณะทางดานการบริการวิชาการ  โดยมีภารกิจหลักในการประสานงานการใหบริการวิชาการ
แกภาควิชาและหนวยงานภายในคณะ   การบริหารและดําเนินการโครงการบริการวิชาการในลักษณะ
สหวิชา   รวมทั้งการใหบริการในการจัดฝกอบรม สัมมนา แกหนวยงานตางๆ นั้น 
 ในสวนของการใหบริการในการจัดฝกอบรม สัมมนา เปนกิจกรรมการบริการวิชาการที่ใช
ระยะเวลาไมมากและกระบวนการในการดําเนินการไมซับซอน  เมื่อเทียบกับกิจกรรมบริการวิชาการ
อ่ืนๆ และหากสามารถดําเนินการไดตามแผน  จะสามารถสรางรายไดใหกับคณะไดเพ่ิมขึ้น  ซึ่งจะทํา
ใหบรรลุ KPIs ดานการบริการวิชาการอีกดวย   เนื่องจากผลการดําเนินงานการจัดอบรม สัมมนา  ของ
ฝายบริการวิชาการ  ที่ผานมาพบวายังมีปญหาในการหาลูกคา ไดไมครบตามจํานวนที่ตั้งเปาไว ความ
พรอมในการจัดเตรียมการ ประสิทธิภาพและคุณภาพในการประสานงาน รวมทั้งคุณภาพของการ
อบรม สัมมนา   ซึ่งจะมีผลตอการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ    

ดังนั้นเพื่อใหการบริหารโครงการอบรม สัมมนา ของฝายบริการวิชาการ  เปนไปตามเปาหมาย
และวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ  ฝายบริการวิชาการจึงไดจัดทําโครงการพัฒนางาน  เร่ืองการ
วิเคราะหความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดอบรม สัมมนา   เพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงที่มีผลตอ
การไมบรรลุเปาหมาย  และดําเนินการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดอบรมสัมมนาของฝาย
บริการวิชาการตอไป 
 
วัตถุประสงคและเปาหมาย : 

1. เพ่ือใหทราบถึงปจจัยเสี่ยง  ระดับความเสี่ยง และแนวทางการดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงจาก
การจัดอบรม สัมมนา 

2. เพ่ือดําเนินการใหการจัดอบรม บรรลุเปาหมายตามที่กําหนด 
 
ระยะเวลาโครงการ  : 1 มิถุนายน  2549 – 31 กรกฎาคม 2550   (14 เดือน) 
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กระบวนการและขั้นตอนการดําเนินการ 
1. ศึกษากระบวนและขั้นตอน วัตถุประสงค   ในการจัดอบรม สัมมนา ในสวนของฝายบริการ

วิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร  ( ดังแสดงใน ภาคผนวก 1 ) 
2. วิเคราะหปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอการไมบรรลุเปาหมาย / ความไมพึงพอใจของผูรับบริการ  และ

หาสาเหตุของความเสี่ยงดังกลาว  ( ดังแสดงใน ภาคผนวก 1 ) 
3. การประเมินความเสี่ยง  เพ่ือหาระดับความเสี่ยง  โดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบจาก

สาเหตุแตละขอ  ซึ่งกําหนดใหโอกาสที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่ไดรับ เปนคะแนน ตั้งแต 1- 5 โดย
โอกาสที่คาดวาจะเกิด  และผลกระทบที่ไดรับ  ต่ําสุด = 1 และสูงสุด = 5  ( ดังแสดงใน ภาคผนวก 1 )   

4. การกําหนดระบบและแนวทางดําเนินการเพื่อควบคุมและลดความเสี่ยง  โดยจะพิจารณาเลือก
จากประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง มาศึกษา  ดังนี้ 

• ไมมีการสํารวจขอมูลความตองการของลูกคา 
• ไมไดกําหนดกลุมลูกคาของแตละหลักสูตร 
• ไมไดวางแผนการประชาสัมพันธ (อยางละเอียด) 
• ฐานขอมูลไมครบถวน 
• ดําเนินการประชาสัมพันธไมเปนไปตามแผน (ลาชา, ไมครบทุกชองทาง) 
• ลูกคาไมเขาอบรมตามที่แจงสมัครมา  

ฯลฯ 
 จากนัน้พิจารณาวามีแนวทางควบคุมไดอยางไร  และมีแนวทางควบคุมมีการดาํเนนิการแลวยัง  
ทั้งนี้หากมีแนวทางแลวพิจารณาวาไดผลหรือไมอยางไร  ซึ่งข้ันตอนดังกลาวคณะทํางานอยูระหวาง
ดําเนนิการ  ยังไมเสร็จสมบูรณ  ( ดังแสดงใน ภาคผนวก 2 )   

   
5. การสํารวจตลาดเพื่อหาความตองการในการอบรม    คณะทํางานไดดาํเนินการออกแบบสํารวจ

ตลาดเพื่อหาความตองการของลูกคา  (ดังแสดงใน ภาคผนวก 3) เร็วกวาที่กําหนดไวในแผนงาน 1 
เดือน   เนื่องจากตองใชขอมูลในการจดัทาํแผนการอบรมประจําป 2550  (ดังแสดงใน ภาคผนวก 4)   
เพ่ือประชาสัมพันธใหลูกคาในปฏิทินบริการวิชาการ 2550  ซึง่ไดดําเนนิการเสร็จเรียบรอยแลว      
โดยคณะทํางานไดสงแบบสาํรวจตลาด  (Training Need)   ใหกับลูกคากลุมเปาหมาย จํานวน 1,000 
ฉบับ  เพ่ือสํารวจความตองการหลักสูตรอบรม และชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการอบรม  ในป 2550  
ไปยังสถานประกอบการ  หนวยงานราชการ  และหนวยงานอื่นๆ ที่เก่ียวของ ในพื้นที่ภาคใตทั้งหมด  
โดยสงทางไปรษณีย  โทรสาร  e-mail และมีการตดิตามขอมูลเพ่ิมเติมทางโทรศัพท  โดยไดรับกลับคืน
มาจํานวน 80 ฉบับ   คิดเปนรอยละ 8  

 
อยางไรก็ตาม คณะทํางาน ยังไมไดดําเนนิการในสวนของการเชิญผูเก่ียวของในคณะและ

ผูใชบริการที่เก่ียวของ ประชุมรวมกันเพื่อใหขอคิดเหน็และเสนอแนะแผนดาํเนนิการ   เนื่องจาก
ในชวงเวลาดังกลาวฝายบริการวิชาการมีภารกิจตองดาํเนินการในงานประจําของฝาย  เพราะมีโครงการ
ที่กําลังจะเปดโครงการ(โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม  NEC รุนที่  13  – 14 ) และกําลังจะปด
โครงการในชวงระยะเวลาเดียวกัน (โครงการสํารวจขอมูลหองปฏิบัตกิารเชิงพ้ืนที่  GIS)  ประมาณ
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เดือน พย.- ธค. 2549   โดยคณะทาํงานที่รับผดิชอบในการดําเนนิการตามโครงการฯ ตองดาํเนินการ
ในภารกิจดังกลาวใหทันเวลากอน จึงทาํใหโครงการพฒันางานไมสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จตาม
แผนที่กําหนดไวได 

 สําหรับขั้นตอนที่จะดาํเนนิการตอในลําดับถัดไป  ไดแก 
• การนํามาประยุกตใช 
• นําเสนอผลการวิเคราะห 
• การประเมินและสรุปผลโครงการ
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5. ผลการดําเนินงาน 
5.1  ความกาวหนาของงานตามแผน 

เดือน 
2549 2550 แผน/กิจกรรม 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
ผูรับผิดชอบ 

1. ศึกษากระบวนและขั้นตอน วัตถปุระสงค และ
เปาหมายในการจัดอบรม สัมมนา ทั้งในสวนของฝาย
บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร และหนวยงาน
ฝกอบรม สัมมนาอื่น ๆ 

              กิติยาภรณ 

2. วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการไมบรรลุเปาหมาย / 
ความไมพึงพอใจของผูรับบริการ 

  
 

            กิติยาภรณ 
ขนิษฐา 
นิสากร 
อมราวด ี

3. การประเมินความเสี่ยง               กิติยาภรณ 
ขนิษฐา 
นิสากร 
อมราวด ี

4. การกําหนดระบบและแนวทางดาํเนินการเพื่อ
ควบคุม และลดความเสี่ยง 

      
 
 

        กิติยาภรณ 
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เดือนที ่

2549 2550 แผน/กิจกรรม 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

ผูรับผิดชอบ 

5. การสํารวจตลาดเพื่อหาความตองการในการอบรม               กิติยาภรณ 
อมราวด ี

6. เชิญผูเกี่ยวของในคณะและลูกคาบางสวนหารือ
รวมกันเพื่อใหขอคิดเห็นและเสนอแนะแผน
ดําเนนิการ 

              กิติยาภรณ 
ขนิษฐา 

7. การนํามาประยุกตใช               กิติยาภรณ 
อมราวด ี

8. นําเสนอผลการวิเคราะห               กิติยาภรณ 
9. การประเมินและสรุปผลโครงการ               กิติยาภรณ 

นิสากร 
 
 
หมายเหตุ      แผนการดําเนนิงาน  
    ผลการดาํเนินงาน  
      
    อนึ่งในสวนของขอ 6  คณะทํางานขอปรับปรุงเนื้อหาบางสวน จาก “เพื่อกําหนดกลยุทธ”  เปน “เพื่อใหขอคิดเห็นและเสนอแนะแผนดําเนนิการ”
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5.2  ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายและตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ขอมูลกอน
การพัฒนา 

ขอมูลหลัง
การพัฒนา หมายเหตุ 

     
ยังประเมินไมได    เน่ืองจากยังไมถึงกําหนดระยะเวลา 

     
     

 
5.3   ผลประโยชน/ผลพลอยไดอ่ืน ๆ 

 - 
6. ผลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยงาน 

ผลกระทบตอการ
ดําเนินงาน รายการ 

เพิ่มขึ้น ลดลง คงที ่
รายละเอียดเชิงปริมาณ 

 ประสิทธิภาพในการทํางาน - - - - 
 คาใชจาย - - - - 
 คุณภาพการใหบริการ - - - - 
 ความพึงพอใจของผูรับบริการ - - - - 
 ข้ันตอนในการทํางาน - - - - 
 อ่ืน ๆ - - - - 

 
 
7. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานและแนวทางแกไข 

7.1   เนื่องจากในชวงเวลาดังกลาวฝายบริการวิชาการมีโครงการที่กําลังจะเปดโครงการและปด
โครงการในชวงระยะเวลาเดียวกัน (ประมาณเดือน พย.- ธค. 2549) โดยคณะทํางานที่รับผิดชอบใน
การดําเนินการตามโครงการฯ ตองดําเนินการในภารกิจดังกลาวใหทันเวลากอน จึงทําใหโครงการ
พัฒนางานไมสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จตามแผนที่กําหนดไวได 

7.2   ในการสํารวจตลาดเพื่อหาความตองการในการอบรม และชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการ
อบรม  ในป 2550  ไปยังสถานประกอบการ  หนวยงานราชการ  และหนวยงานอื่นๆ ที่เก่ียวของ ใน
พ้ืนที่ภาคใต  ไดรับขอมูลกลับมานอยมาก เนื่องจากเจาหนาทีไ่มสามารถใหขอมูลได  จะตองสงใหกับ
ผูมีอํานาจในการตัดสนิใจพจิารณา  คณะทํางานจึงไดมกีารติดตามขอมูลเพ่ิมเติมทางโทรศัพท   โดย
ไดรับกลบัคนืมาเพียง  80 ฉบับ   คิดเปนรอยละ 8  เทานั้น 
 
8. ขอเสนอแนะ 
  -  
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9. ภาคผนวก 

• ภาคผนวก 1 ตารางการวิเคราะหปจจัยและการประเมินความเสี่ยง 
• ภาคผนวก 2  การกําหนดระบบและแนวทางในดําเนินงานเพื่อควบคุมและลดความเสี่ยง 
• ภาคผนวก 3  แบบสาํรวจตลาดเพื่อหาความตองการของลูกคา 
• ภาคผนวก 4  แผนการอบรมประจําป 2550   

 
 
 

ลงช่ือ                                        หัวหนาโครงการ  
 (นางกิติยาภรณ     สินศภุเศวต) 

 
 
ความเห็นของผูบริหารหนวยงาน : 
  
    ผลการดาํเนินงานมีความกาวหนาในระดบัหนึ่ง  และเพือ่ใหการดาํเนนิการสอดคลอง
กับเปาหมายและวัตถุประสงค จะตองแยกการวิเคราะหความเสี่ยงในสวนของความพึงพอใจของ
ผูรับบริการออกไปจากสวนของการหาลูกคาใหไดตามเปาที่กําหนด  โดยการกําหนดปจจยัเสี่ยงที่
ชัดเจน  และเรงดําเนินการในสวนของแผนการดาํเนินการที่เปนรูปธรรม  ซึ่งคาดวาสามารถดาํเนนิการ
ไดตามเวลาทีกํ่าหนด 
 
 
      
       ลงช่ือ            ผูบริหารหนวยงาน 
        (ผูชวยศาสตราจารยคาํรณ     พิทักษ) 
           รองคณบดีฝายบริการวชิาการและการจัดการระบบคุณภาพ 


