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ค าน า 

  แผนกลยุทธ์ส านักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี (พ.ศ.2559-2560) เป็นแผนแม่บทของส านักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี และเป็นกรอบแนวทางท่ี

แสดงถึงประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือพัฒนาส านักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ มีการบริการที่ดี บุคลากรได้รับการพัฒนา มีระบบสารสนเทศ

ที่ครบถ้วน ทันสมัย และมีเป้าหมายการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินได้ ความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ฯ นี้ ขึ้นอยู่กับความร่วมมือจากผู้บริหาร บุคลากรทุกฝ่าย ที่จะน า

แผนไปปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม และจริงจัง อันจะส่งผลให้ส านักงานฯ ด าเนินงานได้อย่างมีคุณภาพต่อไป 

 

 

                                                   ส านักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี 

                                                                มิถุนายน 2559 
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ส่วนที่ 1 พัฒนาการของส านักงานเลขานุการและสถานภาพในปัจจุบัน 
 

 แผนกลยุทธ์ส านักงานเลขานุการเป็นการก าหนดกรอบทิศทางการบริหารจัดการส านักงานเลขานุการ จัดท าข้ึนภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง โดยการพิจารณาจาก

บทบาทหน้าที่ของส านักงานเลขานุการ และสถานภาพของส านักงานเลขานุการในปัจจุบัน เพ่ือเป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนต่อไป 

1. ประวัติความเป็นมา 

 ส านักงานเลขานุการเป็นส่วนราชการในสังกัดคณะเทคโนโลยีตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2538 

ลงวันที่ 13 กรกฎาคมพ.ศ. 2538 ซึ่งในขณะนั้นส่วนราชการในคณะเทคโนโลยีมีเพียงส านักงานเลขานุการ ต่อมาได้มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการ

ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2539ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 ให้แบ่งส่วนราชการคณะเทคโนโลยีโดยมี 1 ส านักงานเลขานุการ และ 3 ภาควิชา 
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2. โครงสร้างองค์กร 

 

ส านักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี 
 

 
 
 

 

กลุ่มงานบริหาร

-งานสารบรรณ

-งานศิลปวัฒนธรรม

-งานการประชมุ

-งานการเจา้หน้าที่

-งานประชาสัมพันธ์

-งานนโยบายและแผน

-งานประกันคุณภาพ

-งานอาคารสถานที่

-งานยานยนต์
-งานโสตทัศนูปกรณ์

-งานวิเทศสัมพันธ์

-งานคอมพิวเตอร์

กลุ่มงาน

วิชาการ

และพัฒนานิสิต

-งานวิชาการ

-งานบณัฑิตศึกษา

-งานวิจัย

-งานบริการวิชาการ

-งานพัฒนานิสิต

กลุ่มงานคลัง

และพัสดุ

-งานการเงิน

-งานบญัชี

-งานพัสดุ
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3. อัตราก าลัง 

 ส านักงานเลขานุการมีบุคลากรจ านวนทั้งสิ้น 19 คน แบ่งเป็นข้าราชการ  4 คน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 6 คน  และลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 9 คน แยกตาม

หน่วยงานดังตาราง 

หน่วยงาน ข้าราชการ 

พนักงานใน

สถาบันอุดม

ศึกษา 

ลูกจ้าง

ชั่วคราว 
รวม 

ส านักงานเลขานุการ 1 - - 1 

กลุ่มงานบริหาร 1 2 8 11 

กลุ่มงานวิชาการและพัฒนา
นิสิต 2 1 1 4 

กลุ่มงานคลังและพัสดุ - 3 - 3 

รวม 4 6 9 19 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 1 มิถุนายน  2559) 
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ส่วนที่ 2บทวิเคราะห์ 

SWOTการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส  อุปสรรคของส านักงานเลขานุการ 
BSC จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

การเงิน -สามารถท างานได้ตามแผน
ภายใต้งบประมาณอันจ ากัด 

  - งบประมาณทีได้รับการจัดสรรมี
จ ากัด 
 

ผู้มีส่วนได้เสีย  - พื้นทีท่ ากิจกรรมส าหรับนิสิตมีไม่เพียงพอ 
-เครื่องปรับอากาศไม่เพียงพอ 
-คอมพิวเตอร์ และเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์มีไม่เพียงพอตลอดจน
คุณภาพของเครื่องมือ 
-ภูมิทัศน์รอบคณะยังต้องพัฒนา 
-ความสะอาดของอาคาร/ห้องน้ า/ถังขยะมีน้อย 

  

กระบวนการ -ระบบออนไลน ์e-Service -ความพร้อมของอุปกรณ์ในการท างานยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
-ระบบท างานแทนกันไมได ้ท าได้เพียงรับงานแทนกัน 
-ระบบการสื่อสารยังไม่ดีพอ 
-การจัดการขยะและสารเคมียังไม่เป็นระบบ 
-ระบบข้อมูล และสารสนเทศ 

-พัฒนางานไปสู่ความเป็นเลิศ
ในด้านการบริการให้ได้
มาตรฐานสากล 

-แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมี
การเปลี่ยนแปลงบ่อย 
-ระเบียบปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
ไม่เอื้อต่อการท างาน 
 

การเรียนรู ้
และการพัฒนา

บุคลากร 

- มีส่วนร่วมในการท างาน 
-บุคลากรมีความสามัคค ี
-บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
และมีความช านาญสายงานที่
ได้รับมอบหมาย 

- บุคลากรไม่มีความมั่นคง(ลูกจ้างช่ัวคราว) 
-ให้มีระบบสวัสดิการของบุคลากรเพิ่มขึ้น 
 
 

-มหาวิทยาลัย และคณะมีการ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเอง 

 



8 
 

 

ส่วนที่ 3 กรอบแผนกลยุทธ์ส านักงานเลขานุการ พ.ศ. 2559-2560 
1. วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ 

  การจัดท าแผน กลยุทธ์ส านักงานเลขานุการ มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

  1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ ส านักงานเลขานุการให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการและมีรูปแบบการด าเนินงานในเชิงรุก   

  2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และ เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะเทคโนโลยี 

  3. เพ่ือก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของ ส านักงานเลขานุการให้สอดคล้อง และบรรลุตามนโยบายของคณะเทคโนโลยี 
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2. แนวทางการพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ส านักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี 2559 – 2560  

BSC ยุทธศาสตร์ที่1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่3 

  
สร้างระบบงานมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ  

และมีธรรมาภิบาล 
ส่งเสริมบุคลากรเป็นมืออาชีพ 

 และผูกพันองค์กร 
พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างย่ังยืน 

  เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

ผู้ใช้บริการ 

1.พัฒนาคุณภาพการให้บริการโดยเน้น
ผู้ใช้บริการ   

1.พัฒนาและเพ่ิมพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมให้นิสิต  

กระบวนการท างาน 

1.เพ่ิมคุณภาพในการปฏิบัติงาน                     
2.พัฒนาระบบขัอมูลสนับสนุนการ
บริหารจัดการขององค์กร   

1.มีระบบ IT และเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ      
2.พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายได้ในอย่าง
ยั่งยืน      

ความรู้ และพัฒนา
บุคลากร   

1.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะใน
การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ                          
2.พัฒนาระบบสวัสดิการและสิ่งจูงใจเพื่อ
สร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กร   

การเงิน 

1.สร้างประสิทธิภาพของการบริหาร
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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3. ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ส านักงานเลขานุการกับแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยี 

แผนกลยุทธ์
คณะ
เทคโนโลยี  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้
การจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรที่ทันสมัย 
ตามเกณฑ์คุณภาพและ
มาตรฐานของชาติและ
สากล รวมท้ังมีความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและประชาคม
โลก 

 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การวิจัยเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และ
พัฒนานวัตกรรมที่
สร้างมูลค่าเพ่ิมหรือ
ใช้ประโยชน์ ให้กับ
ชุมชนและสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3 เป็น
ศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้และบริการ
วิชาการแก่สังคม  

ยุทธศาสตร์ที่ 4ส่งเสริม
การน าทุนทางวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ไปใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ และ
ยกระดับการบริหาร
จัดการ มหาวิทยาลัย
ตาหลักธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยให้
ได้รับการยอมรับ
และพัฒนาเป็น 
มหาวิทยาลัยใน
ระดับสากล 

 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 7 
พัฒนาสู่
มหาวิทยาลัยสี
เขียว และรักษ์
สิ่งแวด 
ล้อม 

 

 

แผนกลยุทธ์
ส านักงาน
เลขานุการ  

 

  ยุทธศาสตร์ 1. สร้าง
ระบบงานมุ่งเน้น
ผู้ใช้บริการ และมีธรร
มาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ 2. ส่งเสริม
บุคลากรเป็นมืออาชีพ 

และผูกพันองค์กร 

ยุทธศาสตร์ 3. พัฒนา
ภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมที่ดีอย่าง
ยั่งยืน 
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4. แผนกลยุทธ์ส านักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559– 2560 

 

ปรัชญา 

 

 

ร่วมใจ ให้บริการ ท างานอย่างมืออาชีพ 

วิสัยทัศน ์

 

เป็นองค์กรท างานอย่างมืออาชีพ และมีความเป็นเลิศด้านบริการ 
 

ปณิธาน 

 

สามัคคี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ บริการที่ดี  
 

พันธกิจ 

 

สนับสนุน ประสานงาน และอ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพ 
และมีความเป็นเลิศด้านการบริการ  
 

ค่านิยมองค์กร 

 

Go Top 
 

• Goodness=ยึดมั่นในความดีงาม (ท างานอย่างมีจรรยาบรรณ และเที่ยงธรรม) 

• Teamwork=ท างานเป็นทีม (ท างานอย่างมีส่วนร่วมและความสามัคคีของทุกคน) 

• Open mind=ท างานด้วยใจบริการ (ช่วยเหลือ และให้บริการด้วยความเต็มใจ) 

• Professional=ท างานอย่างมืออาชีพ (ท างานอย่างเป็นระบบและมีความถูกต้อง ) 
 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 1. สร้างระบบงานมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ และมีธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์ 2. ส่งเสริมบุคลากรเป็นมืออาชีพ และผูกพันองค์กร 

 
 ยุทธศาสตร์ 3. พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างย่ังยืน  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของแผนกลยุทธ ์

 
ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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แผนกลยทุธส์ านักงานเลขานุการ
คณะเทคโนโลย ี259 - 2560 

     

ยทุธศาสตร/์วัตถปุระสงคเ์ชงิ
ยทุธศาสตร ์ ตัวชีว้ัด 

             
เป้าหมาย              
ปีงบประมาณ 

  

กจิกรรม ผูรั้บผดิชอบ 

    2559 2560     

ยทุธศาสตรท์ี ่1 สรา้งระบบงาน
มุง่เนน้ผูใ้ชบ้รกิาร  
และมธีรรมาภบิาล           

1.เพิม่คณุภาพในการปฏบิตังิาน 1.รอ้ยละความส าเร็จของแผนงาน            
100 100 

-จัดท าแผนปฏบิตั ิ
ราชการของหน่วยงาน 

งานนโยบายและ
แผน/บคุลากร 

  2.จ านวนระบบ e-Service 
1 1 

-พัฒนางานเขา้สูร่ะบบ 
e-Service 

งานคอมพวิเตอร/์
บคุลากร 

  3.รอ้ยละความส าเร็จของระบบ
คณุภาพ 100 100 

-พัฒนาระบบ 5 ส.หรอื
ระบบคณุภาพอืน่ 

ส านักงาน
เลขานุการ/
บคุลากร 

2.พัฒนาระบบขอัมลูสนับสนุนการ
บรหิารจัดการขององคก์ร 

4.รอ้ยละของขอ้มลูเสร็จตามแผน
และถกูตอ้ง  100 100 

-จัดท าแผนการพัฒนา
ขอ้มลูของหน่วยงาน บคุลากร 

3.สรา้งประสทิธภิาพของการ
บรหิารทรัพยากรใหเ้กดิประโยชน์
สงูสดุ 

5.รอ้ยละของการใชง้บประมาณ
ตามแผน 95 95 

-ประชมุตดิตามการใช ้

งบประมาณทกุ 2 
เดอืน 

งานบญัช/ีบคุลากร 

4.พัฒนาคณุภาพการใหบ้รกิารโดย
เนน้ผูใ้ชบ้รกิาร 

6.ระดับความพงึพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิาร 

4.25 4.25 
-ประเมนิความพงึพอใจ
ของผูใ้ชบ้รกิาร 

งานคอมพวิเตอร/์
บคุลากร 

  7.รอ้ยละของบคุลากรมกีารพัฒนา
รปูแบบการบรกิารและขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิาน 

75 75 
-บคุลากรพัฒนา
รปูแบบการบรกิารและ
ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

บคุลากร 
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ยทุธศาสตร/์วัตถปุระสงคเ์ชงิ
ยทุธศาสตร ์

  
ตัวชีว้ัด 

  

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

  
กจิกรรม 

  

ผูรั้บผดิชอบ 
  

2559 2560 

ยทุธศาสตรท์ี ่2สง่เสรมิบคุลากร
เป็นมอือาชพี และผกูพันองคก์ร 

  

    

  

  

1.พัฒนาบคุลากรใหม้คีวามรูแ้ละ
ทักษะในการปฏบิตังิานอยา่งมอื
อาชพี   

1.จ านวนบคุลากรสายสนับสนุนทีไ่ดรั้บการ
แตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งทีส่งูขึน้              

1 1 

-จัดท าแผนเพือ่ให ้
บคุลากรสายสนับสนุน
ไดรั้บการแตง่ตัง้ให ้
ด ารงต าแหน่งทีส่งูขึน้         

งานการเจา้หนา้ที/่
บคุลากร 

  2.รอ้ยละของบคุลากรมผีลงานหรอืคูม่อืใน
การปฏบิตังิาน 80 80 -ก าหนดในTORของ

บคุลากร 

งานการเจา้หนา้ที/่
บคุลากร 

  

3.รอ้ยละของบคุลากรสายสนับสนุนทีไ่ดรั้บ
การพัฒนาศักยภาพ 2 ครัง้ตอ่ปี 100 100 

-สนับสนุนงบประมาณ
เพือ่พัฒนาตนเองของ
บคุลากร 

งานการเจา้หนา้ที/่
บคุลากร 

 2.พัฒนาระบบสวัสดกิารและ
สิง่จงูใจเพือ่สรา้งความผกูพันของ
บคุลากรในองคก์ร 

4.จ านวนครัง้ในการเสนอขออตัราก าลังตาม
แผนอตัราก าลัง 2 2 

-เสนอขออตัราก าลัง
ตามแผนมหาวทิยาลัย งานนโยบายและ

แผน/บคุลากร 

  

5.ระดับความพงึพอใจของบคุลากร 

4.25 4.25 

-จัดกจิกรรมสนับสนุน
บคุลากรใหเ้กดิ
ความสขุและผกูพันธ์
องคก์ร 

ส านักงาน
เลขานุการ/
บคุลากร 
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ยทุธศาสตร/์วัตถปุระสงคเ์ชงิ
ยทุธศาสตร ์

  
ตัวชีว้ัด 

  

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ  

กจิกรรม 
  

ผูรั้บผดิชอบ 
  

2559 2560 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 พัฒนาภมูทิัศน์
และสิง่แวดลอ้มทีด่อียา่งยัง่ยนื 

  
    

    

1.พัฒนาและเพิม่พืน้ทีใ่นการจัด
กจิกรรมใหน้สิติ  

1.จ านวนพืน้ทีพ่ัฒนาหรอืเพิม่ขึน้ในการจัด
กจิกรรมใหน้สิติ  

1 1 -พัฒนาพืน้ทีอ่า่น
หนังสอืและท ากจิกรรม 

งานอาคารสถานที ่

2.มรีะบบ IT และเครอืขา่ยทีม่ี
ประสทิธภิาพ 

2.ระดับความพงึพอใจของบคุลากรตอ่ระบบ 
IT และเครอืขา่ย 

4 4 

-ส ารวจระบบITให ้
เพยีงพอตอ่การใชง้าน 
-ระเมนิความพงึพอใจ
ของบคุลากร 

งานโสตทัศนูปกรณ์ 

3.พัฒนาภมูทิัศนแ์ละสิง่แวดลอ้ม
ภายในไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

3.ระดับความพงึพอใจของบคุลากรตอ่การ
พัฒนาภมูทิัศนแ์ละสิง่แวดลอ้ม 

4 4 

-โครงการฺBig 
cleaning 
-ประเมนิความพงึพอใจ
ของบคุลากร 

งานอาคารสถานที ่
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4. เป้าหมายส านักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี 2559 – 2560 

ล าดับ  BSC วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
1 ผู้ใช้บริการ( C ) พัฒนาคุณภาพการให้บริการโดยเน้นผู้ใช้บริการ 1.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 4.25 
2 ผู้ใช้บริการ( C ) พัฒนาและเพ่ิมพื้นที่ในการจัดกิจกรรมให้นิสิต 2.จ านวนพ้ืนที่พัฒนาหรือเพ่ิมขึ้นในการจัด

กิจกรรมให้นิสิต  
1 

3 ผู้ใช้บริการ( C ) พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายได้ในอย่างยั่งยืน      3.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ
พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

4 

4 กระบวนการ ( I ) เพ่ิมคุณภาพในการปฏิบัติงาน    4.ร้อยละความส าเร็จของแผนงาน   100 

5.จ านวนระบบ e-Service 1 
6.ร้อยละความส าเร็จของระบบคุณภาพ        100 

5 กระบวนการ( I ) พัฒนาระบบขัอมูลสนับสนุนการบริหารจัดการของ
องค์กร 

7.ร้อยละของข้อมูลเสร็จตามแผนและถูกต้อง  
100 

6 กระบวนการ( I ) 
 

มีระบบ IT และเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ 8.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบ 
IT และเครือข่าย 

4 

7 การเรียนรู้และการ
พัฒนาบุคลากร 
 ( L ) 

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
อย่างมืออาชีพ   

9.จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้น              

1 

10.ร้อยละของบุคลากรมีผลงานหรือคู่มือใน
การปฏิบัติงาน 

80 

11.ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ 2 คร้ังต่อป(ีโดยต้องมีการ
พัฒนาภาษาอังกฤษ) 

100 
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ล าดับ  BSC กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
8 การเรียนรู้และการ

พัฒนาบุคลากร 
 ( L ) 

พัฒนาระบบสวัสดิการและสิ่งจูงใจเพ่ือสร้างความ
ผูกพันของบุคลากรในองค์กร 

12.จ านวนคร้ังในเสนอขออัตราก าลังตามแผน
อัตราก าลัง 

2 

13.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรส านักงาน
เลขานุการ 
 

4.25 

9 การเงิน( F ) 
 

สร้างประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

14.ร้อยละของการใช้งบประมาณตามแผน 
95 
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9. ขั้นตอนการด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2559-2560 

  การจัดท าแผน กลยุทธ์ส านักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี ได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดมความคิดเห็นวิเคราะห์สภาพแวดล้อมส านักงานฯ 

 

ประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือปรับแผนกลยุทธ์ส านักงานฯ 

 

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานฯ 

ถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ส านักงานฯ 

บคุลากรส านกังานเลขานกุาร 

เสนอกรรมการประจ าคณะเทคโนโลย ี
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บุคลากรส านักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

หน่วยงาน / ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน้าที่ 

ส านักงานเลขานุการ 

1.นายพงษ์เทพ เจริญศักดิ ์

 

ผู้บริหาร 

 

บริหารส านักงานเลขานุการ 

กลุ่มงานบริหาร 

2.นางสาวริณณ์ฐพัชร์  จันจ านงค์ 

 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปช านาญ

การพิเศษ  (หัวหน้ากลุ่มงาน) 

 

งานการเจ้าหน้าท่ี   

3.นางสาวสุพรรษา ศิริจันทพันธ ์

 

นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผนปฏิบัติการ 

 

งานนโยบายและแผน / 

งานประกันคุณภาพ / งาน กพร.  

4.นายนิรุตต์  บุญคง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ งานประชาสัมพันธ์/ 

งานพัฒนาระบบ / งานเวบไซต ์

5.ว่าท่ี ร.ต.กฤษดา  จิตเรณ ู เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป งานสารบรรณ / งานจัดการความรู ้/ 

งานศิลปวัฒนธรรม 

6.นายพงศพัศ  ละอองค า พนักงานบริการอัดส าเนา งานอัดส าเนา /งานข้อสอบ 
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หน่วยงาน / ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน้าที่ 

6.นายตังธสิน  เทพทองพูน  นายช่างเทคนิค งานอาคารสถานท่ี/ งานไฟฟ้า /งานประปา /งาน

โทรศัพท ์

7.นายธวัชชัย  แฝงล าดวน  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา งานคอมพิวเตอร์ /งานโสตทัศนูปกรณ ์

8.นายประธาน  ทูลธรรม พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงาน งานยานยนต์   

9.นายผดุงเดช  พิมพะสาลี  พนักงานขับรถยนต์ งานยานยนต์ 

10.นางสาวโชติกา เถื่อนตีนกง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป งานเลขานุการ / งานการประชุม/งานวิเทศสัมพันธ์ 

11.นายสังคม ศรียศ คนงาน งานภูมิทัศน์ 

กลุ่มงานวิชาการ และพัฒนานิสิต 

12.นางสุชาราวตี  มาบุญธรรม 

 

นักวิชาการศึกษาช านาญการ

(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

 

งานวิชาการ/งานหลักสูตร /งานสหกิจศึกษา 

13.นายยุทธชัย  อุทัยแพน นักวิชาการศึกษาช านาญการ งานบัณฑิต/ งานวิจัย 

14.นางสาวนฤมล  โพธิ์มินทร ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานพัฒนานิสิต 

15.นายวรพงษ์  โสภาชัย 

 

นักวิชาการศึกษา งานวิชาการ/ การเปิด - ปิดรายวิชา/ งานบริการ

วิชาการ / ช่วยงานพัฒนานิสิต 
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หน่วยงาน / ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน้าที่ 

งานคลังและพัสด ุ

17.นายสันต์  ปัจฉิม 

 

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  

(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

 

งานพัสด ุ

18.นางสาวสุภานี  ชินพร 

 

นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัติการ 

 

งานบัญชี / งานการเงิน / 

งานบริหารความเสี่ยง 

19.นางสาววันวิสาข ์สืบส าราญ นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัติการ งานการเงิน / งานพัสด ุ
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