


“คณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นน าด้านการสอน 
วิจัย และพัฒนาระดับอาเซียน”

โดยมีเป้าหมายของวิสัยทัศน์เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นน า 
อันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 10 ของอาเซียน

วสัิยทัศน์ (Vision)



พนัธกจิ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรูแ้ละทักษะในศตวรรษที่ 21 และเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
2. วิจัยและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ
3. บริการวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยและสร้างคุณค่ารว่มกับสงัคม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. บริหารจดัการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงมีความเป็นดิจิทัลและเป็นสากลเพื่อให้เกิดผลการ
ด าเนินงานที่เป็นเลศิและบุคลากรมีความผูกพนั

ค่านิยม : SMILE
S : Social Devotion and Environment Conservation คือ การอุทิศเพื่อสังคม
M : Management by Factual Information คือ การบริหารจัดการดว้ยข้อมูลจริง      
I : Innovation Focus คือ การมุ่งเน้นนวัตกรรม
L : Life Long Learning and Work-Life Balance คือ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
E : Excellence Service for All Customer คือ การมุ่งเน้นผู้เรียน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี



สมรรถนะหลกั
1.ความสามารถในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนการสอน

และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
2.ความเชี่ยวชาญในการศึกษาวิจัย และพัฒนาที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ

ชีวภาพ (Bio Economy)
3.ความเชี่ยวชาญการวิจัยในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน  า วัสดุคอนกรีต พลังงาน

ทดแทน อุตสาหกรรมอ้อย และน  าตาล SMART FARMING และ IOT (Internet of 
Things)



แผนกลยุทธ์ตามแนวคิดของ GEAR POWER 
เสาหลักที่ 1 People  (ด้านประชาคม หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ก้าวสู่สถาบันการจัดการศึกษาดานวิศวกรรมที่มีการจัดการเรียนรูที่เป็น
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรเดิมสู่กระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างหลักสูตรใหม่ หรือปรับปรุงสูตรตามความต้องการของสังคมและมีหลักสูตรส าหรับประชาชนทุกอายุ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเปน็ และพร้อมเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบสร้างคุณคาใหแกผู้เรียนและน าระบบดิจิทัลมาใชในการใหบริการการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ปรับปรุงหองเรียน หองปฏิบัติติการใหทันสมัยและเชื่อมโยงการจัดการเรียนการสอนกับภาคอุตสาหกรรม
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาอาจารยใหมีทักษะการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่และเพ่ิมประสบการณการท างานทางดานวิศวกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การปรับเปลี่ยนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มจ านวนและศักยภาพนักวิจัยของคณะใหสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูง
กลยุทธ์ที่ 2 สงเสริมใหเกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ท างานเป็นทีมและท างานอย่างต่อเนือ่งเพ่ือใหสามารถตอบโจทย์ใหญ่ที่มีผลกระทบ (Impact) สูงได้
กลยุทธ์ที่ 3 ผลักดันงานวิจัยเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่หรือนวัตกรรมในเชิงพาณิชยทีต่อบสนองความตองการของสังคม
กลยุทธ์ที่ 4 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสร้างบรรยากาศการวิจัยที่เอื้อตอการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 สงเสริมการน าผลงานวิจัยนวัตกรรมไปใชประโยชนในการเพ่ิมขดีความสามารถในการแขงขนัของภาคอุตสาหกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมุ่งเน้นคน และการปรับเปลี่ยนระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ 1 จัดสภาพแวดลอมการท างานและสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอื้อตอการสร้างผลงาน
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรโดยการพัฒนาทักษะของบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 3 สงเสริมและสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนใหคณะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทีส่ าคัญดานวิศวกรรมของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  : การปรับเปลี่ยนการใหบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริการวิชาการที่มอียูเ่ดิมใหสามารถท างานได้ต่อเนื่องและดียิ่งขึ้น
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโครงการบริการวิชาการใหม่เพื่อใหคณะเป็นแหล่งเรียนรูและภูมิปัญญาของสังคม
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการจากความรับผิดชอบตอสังคมสูการสร้างคุณคาร่วมกัน



เสาหลักที่ 2 Ecological (ดานระบบนิเวศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและการพึ่งพาตนเองด้านการเงินอยา่งมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1 กระจายอ านาจบริหารจัดการเพื่อสร้างความเขมแข็งใหแกสาขาวิชา
กลยุทธ์ที่ 2 สงเสริมใหคณะและสาขาวิชาใชความเขมแข็งและโอกาสในการสร้างหลักสูตร บริการหรือหน่วยธุรกิจใหม่ 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างทีมท างานแบบข้ามสายงานและพัฒนาระบบประกันคุณภาพใหได้มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มรายได้จากการบริหารทรัพยากรและทรัพยส์ินทางปัญญา

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6  :  การจัดการระบบความปลอดภัย  สุขภาพ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมอย่างมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างสภาพแวดลอมการท างานที่สะอาด สวยงาม ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพส าหรับบุคลากรทุกกลุ่ม
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาตนแบบคณะที่มีระบบมาตรฐานการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมส าหรับที่ท างานและหอง

ปฏิบัติการทางวิศวกรรม
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างคณะสีเขียวด้วยเน้นนโยบายอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ผลักดันใหเกิดการด าเนินการทั่วทั้งคณะ 
กลยุทธ์ที่ 4 จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพโดยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Smart security)

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7 : การปรับโครงสร้างองคกรและกฎระเบียบและการปรับเป็นคณะดิจิทัลใหมีประสิทธิภาพและคล่องตัว   
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองคกรและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคคอการท างานเพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ
กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ โดยใชระบบดิจิทัลเป็นฐาน
กลยุทธ์ที่ 3 การสงเสริมการวิจัยและบมเพาะภายในเพื่อใหเกิดนวัตกรรมทางดิจิทัล



เสาหลักที่ 3 Spiritual (ดานจิตวิญญาณความเปนมหาวิทยาลัยขอนแกน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่8 : การบริหารโดยใชธรรมาภิบาลและก ากับดูแลที่ดีส าหรับทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 1 วางระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลใหเกดิทั่วทั้งคณะ
กลยุทธ์ที่ 2 สงเสริมจรรยาบรรณและการขบัเคลื่อนคานยิมและวัฒนธรรมองค์กรไปสูความส าเร็จ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่9 :  การเรียนรขูององคกรและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและก้าวสู่สากล 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 ด าเนินการเพื่อจัดอันดับ World University Ranking ที่สูงขึ้น
กลยุทธ์ที่ 3 ร่วมมือกับศิษย์เกาในการพัฒนาคณะอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิผลของการท างานและสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูอย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์ที่ 5 จัดท าโครงการขนาดใหญ่ร่วมกันระหว่างคณะ สาขาวิชาและหน่วยงานอ่ืน ๆ



โครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2563 - 2566



ผลการด าเนินงานท่ีโดดเด่น

ไตรมาสท่ี 1



คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้ึนอนัดบั 2 ของประเทศไทย รว่มกบั 4 มหาวิทยาลัย

สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก Times Higher Education หรือ THE จากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจาก
ทั่วโลก ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2020 (World University Rankings 2020 by Subject : Engineering and Technology)

ส าหรับประเทศไทย มีมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับโลก จ านวน 12 แห่ง ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดอันดับ 601-800 ของโลก และ
ครองอันดับ 2 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี



หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร ์จากสภาวิศวกร

(Thailand Accreditation Board for Engineering Education : TABEE)

สภาวิศวกรไทย ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียว ด้านวิศวกรรมอุตสาหการในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education : OBE) หรือ TABEE (Thailand Accreditation Board for Engineering 
Education) จากสภาวิศวกรซึ่งมาตรฐานคุณภาพการศึกษานี้ได้ประเมินโดยใช้เกณฑ์ของ The Accreditation Board for Engineering and 
Technology หรือเรียกว่า ABET ที่มาจากหน่วยงานก ากับมาตรฐานการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นมาตรฐานสากล
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ทั่วโลกยอมรับ



หลักสูตรอบรมระยะสัน้

อบรมด้าน AI (Artificial Intelligence : ปัญญาประดิษฐ์)

 โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการเรื่อง การเรียนรู้เชิงลึกส าหรับคอมพิวเตอร์วิทัศน์ 
(Deep Learning for Computer Vision)

 โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรดา้นดิจิตอล (Software Park Digital Academy)



แผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ 2563



งบประมาณเงินรายได้

198,636,900 บาท

งบด าเนินงาน

95,375,000 บาท

คณะ

81,325,000 บาท

สาขาวิชา

14,039,180 บาท
งบอุดหนุนด าเนินงาน

40,137,600 บาท

กองทุนวิจยัและ

เงินส ารองสะสม

12,395,900 บาท

งบบุคลากรและ

บรหิารทัว่ไป

50,728,400 บาท

สรุปงบประมาณรายได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



งบประมาณรายได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคมพ.ศ. 2562)

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 37,000
ค่าธรรมเนียมการวิจัย 267,000
บัญชีอื่น  ๆ 200
ค่าบริการวิชาการ 563,580
ค่าบริการการฝึกอบรม 36,000
ค่าเช่าร้านค้า 44,100
ค่าบ ารุงการใช้อาคารและสถานที่ 986,688
บริจาคเพื่อทุนการศึกษา 198,000
เงินสนับสนุน 10,000
เงินสนับสนุนเพือ่บริการวิชาการ 34,200
การขายสินค้าและบริการ 66,379
ค่าปรับผิดสัญญาหรือข้อตกลง 25,185
เงินชดใช้ค่าเสียหาย 600
เหลือจ่ายปีเก่า 319,691
รายได้ระหว่างหนว่ยงาน                        1,107,420
รายได้อื่น ๆ 11,135



สรุปงบประมาณรายจ่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคมพ.ศ. 2562)



จ านวนโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะ
(254 โครงการ)

งบตามพนัธกจิ
(48 โครงการ)

กองบริหารงาน
คณะ

(48 โครงการ)

สาขาวิชา
(0 โครงการ)

งบตาม
ยุทธศาสตร์

(206 โครงการ)

กองบริหารงาน
คณะ

(65 โครงการ)

สาขาวิชา
(141 โครงการ)



โครงการที่มีการขออนุมัติหลักการในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์มี
โครงการทั้งหมด 254 โครงการ (โครงการตามพันธกิจ 
48 โครงการ และโครงการยุทธศาสตร์ 206 โครงการ)
โดยในไตรมาสที่ 1 มีโครงการที่ขออนุมัติแล้วจ านวน 96 
โครงการ (ร้อยละ 37.80 ของโครงการทั้งหมด)

ประเภท
โครงการ

หน่วยงาน
จ านวน
โครงการ

จ านวนโครงการที่
ขออนุมัตใิน
ไตรมาสที่ 1

ร้อยละ

โครงการตาม
พนัธกจิ

กองบริหารงานคณะ 48 26 54.17

รวม 48 26 54.17

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์

กองบริหารงานคณะ 65 29 44.62

สาขาวิชา 141 41 29.08

รวม 206 70 33.98

รวมทัง้หมด 254 96 37.80

กองบริหารงานคณะ

48

26

จ านวนโครงการตามพันธกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2563

โครงการที่ตั้งไว้ โครงการที่ขออนุมัติในไตรมาสที่ 1

กองบริหารงานคณะ สาขาวิชา

65

141

29 41

จ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2563

โครงการที่ตั้งไว้ โครงการที่ขออนุมัติในไตรมาสที่ 1



ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ



1. จ านวนหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่ตอบสนองตามความต้องการของสังคม

ค่าเป้าหมาย (Target) ผลลัพธ์

1 5

หลกัสตูรทีก่ ำลงัจะเปิดใหม่ 
1. วิศวกรรมการผลิตขั้นสูง ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Bachelor of Engineering Program in Advanced 

Manufacturing, Automation and Robotics Engineering) 
2. วิศวกรรมนวัตกรรม

หลกัสตูรอบรมระยะสัน้
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Fundamentals of Machine Learning”
2. การฝึกอบรมเกี่ยวกับการสรา้งสารสนเทศแบบจ าลองทางด้านวิศวกรรม (Building Information Modeling : BIM)
3. การฝึกอบรมเกี่ยวกับการขับโดรน
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จ านวนหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่
ตอบสนองตามความต้องการของสังคม



2. จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ

ค่าเป้าหมาย (Target) ผลลัพธ์

180 56

130
144

185

0

50

100

150

200

2559 2560 2561 2562

จ านวนบทความที่ ได้ รั บการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในวารสาร
ระดับนานาชาติ  (ปีปฏิทิน )



3. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (บาท)

ค่าเป้าหมาย (Target) ผลลัพธ์

200 23.81
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จ านวนเงิ นสนับสนุนงานวิ จั ยหรื อ งานสร้ า งสรรค์ จาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลั ย  (ปี งบฯ )  (ลบ . )  



4. จ านวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมสะสมที่ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ค่าเป้าหมาย (Target) ผลลัพธ์

1 1
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จ านวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

แผ่นรองรับกันกระแทก เป็นโครงการวิจัยนวตักรรมการพัฒนา
รังไหมใช้เป็นเกราะกันกระสุน โดย ผศ.ดร.พนมกร ขวา
ของ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ซึ่งได้รับการ
จัดสรรค่าตอบแทนมาแล้ว 2 ยอด ประมาณ 1,316 บาท 



5. ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.)

ค่าเป้าหมาย (Target) ผลลัพธ์

75 80.27

ปัจจุบันมีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการทั้งหมด 118 
คน จากจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 147 คน (ร้อยละ 80. 27 
ของอาจารย์ทั้งหมด) และมีอาจารย์ที่อยู่ระหว่างรอการ
พิจารณา จ านวน 5 คน ซึ่งถ้าในปี 2563 อาจารย์ทั้ง 5 ท่าน
ได้รับค าสั่งแต่งตั้งทั้งหมด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะมีอาจารย์
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการทั้งสิ้น 123 คน (ร้อยละ 83.67 
ของอาจารย์ทั้งหมด)
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72.25 72.19
75.49

80.27

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหนง่
วิชาการต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด

อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา
ข้อมูลบุคลากรสายผู้สอน 

ต าแหน่งทางวชิาการ จ านวน

อาจารย์ 29

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 66

รองศาสตราจารย์ 47

ศาสตราจารย์ 5

รวม 147

ต าแหน่งทางวชิาการ จ านวน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5

รองศาสตราจารย์ 13

ศาสตราจารย์ 10

รวม 28



6. ร้อยละของบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น  
(ช านาญการ ช านาญการพิเศษ ช านาญงานพิเศษ เชี่ยวชาญ)

ค่าเป้าหมาย (Target) ผลลัพธ์

45 47.78
ในปี 2562 มีบุคลากรที่มีสิทธิ์ขอต าแหน่ง จ านวน 90 คน และมีบุคลากรที่มี
ต าแหน่งที่สูงขึ้น จ านวน  43 คน (ร้อยละ 47.78 ของบุคลากรที่มีสิทธิ์ขอ
ต าแหน่งทั้งหมด) และในปี 2562 มีผู้ผ่านการตีค่างานแล้ว 28 คน ในระดับ
ช านาญการพิเศษ 4 คน และช านาญการ 24 คน โดยระดับช านาญการมีผู้ยื่น
ผลงานส่งกองทรัพยากรบุคคลแล้ว จ านวน 7 คน และถ้าในปี 2563 ผลงาน
ของบุคลากรทั้ง 7 ท่าน ผ่านการพิจารณา คณะฯ จะมีบุคลากรที่ด ารง
ต าแหน่งที่สูงขึ้น จ านวนทั้งสิ้น 50 คน (ร้อยละ 55.56 ของบุคลากรที่มีสทิธิ์
ขอต าแหน่งทั้งหมด) และถ้าบุคลากรที่มีการตีค่างานผ่าน และยื่นส่งผล
งานทั้งหมด 28 คน จะมีบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น (ร้อยละ 74.44 
ของบุคลากรที่มีสิทธิ์ขอต าแหน่งทั้งหมด) คือ ปฏิบัติการ 23 คน ช านาญ
การ 55 คน ช านาญการพิเศษ 12 คน
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ร้ อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ มี ต าแหน่งที่ สู งขึ้ น  



7. จ านวนผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากคณะ (คน)

ค่าเป้าหมาย (Target) ผลลัพธ์

100 179

หลักสูตรที่คณะจัดอบรม
1. โครงการอบรมเรื่อง “การประมาณราคางานไฟฟ้าสื่อสาร และงานเครื่องกลต่าง ๆ ส าหรับอาคาร” 

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแกน่ มีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 79 คน
2. โครงการอบรมเรื่อง “Big Data for Smart City เทศบาลนครอุดรธานี” 

ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 100 คน



8. จ านวนรายได้จากการให้บริการวิชาการ (ล้านบาท)

ค่าเป้าหมาย (Target) ผลลัพธ์

10 1.41

รายได้จากการให้บริการวชิาการ
ต.ค.
2562

พ.ย.
2562

ธ.ค.
2562

คา่บริการวิชาการ-ทดสอบวสัดุ 259,530 196,530 107,520 

คา่บริการวิชาการ5%
(บญัชีกองทนุสนบัสนนุการวิจยัฯ-คณะวิศวฯ)

301,892 499,925 9,775

คา่ฝึกอบรม,สมัมนา,จดัประชมุวิชาการ 36,000 - -



9. รายได้จากการบริหารจัดการทรัพย์สิน (ล้านบาท)

ค่าเป้าหมาย (Target) ผลลัพธ์

3 1.09

0.952

3.333 3.304
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รายได้จากการบริหารจัดการทรัพย์สิน  (ปี งบฯ )  
(ลบ . )

รายได้จากการบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน

ต.ค.
2562

พ.ย.
2562

ธ.ค.
2562

คา่เช่าร้านค้า 13,700 14,000 16,400

คา่บ ารุงการใช้อาคารและสถานท่ี 748,400 85,548 152,740

คา่บ ารุงการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ - - -
คา่จ าหน่ายต าราการเรียนการสอน 12,025 1,658 52,969
คา่ทรัพย์สินทางปัญญา - - -



10. คะแนนผลการประเมินคณะตามเกณฑ์ EdPEx

ค่าเป้าหมาย (Target) ผลลัพธ์

150 NA

ในปี 2561 คณะฯ ได้คะแนนผลการประเมินคณะตามเกณฑ์ 
EdPEx 114 คะแนน และในปี 2562  คณะฯ เป็น 1 ใน 20 
หน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) จากทั้งสิ้น 
87 หน่วยงาน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2562 โดย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



Thank you
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


