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สารบัญสารบัญ  

 
 หน้า 
บทน า   2557 – 50 ปี วิศวกรรมศาสตร์ มข. 2 
ส่วนท่ี 1 โครงร่างองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 
ส่วนท่ี 2 รายงานผลการด าเนินการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 
 หมวด 1 : การน าองค์กร 14 
 หมวด 2 : การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 20 
 หมวด 3 : การมุ่งเน้นลูกค้า 26 
 หมวด 4 : การวัดผล การวเิคราะห์ และการจัดการความรู ้ 31 
 หมวด 5 : การมุ่งเน้นบุคลากร 37 
 หมวด 6 : การมุ่งเน้นระบบปฏิบตักิาร 45 
 หมวด 7 : ผลลัพธ์ 52 
ส่วนท่ี 3 ผลการประเมินตนเอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 70 

  



                                                                           

  รายง านก ารประ เ มินตน เองต า มเก ณฑ ์ค ุณภาพการศ ึก ษ าเพ่ื อการด  าเนินง านที่ เป็น เลิศ  (EdPEx 2013-2014)       2 
 

ค ณะ ว ิศ วก รรมศ าส ตร์ มหาว ิทย าลัยขอน แก่น ประ จ  าปีก ารศ ึก ษ าค ณะ ว ิศ วก รรมศ าส ตร์ มหาว ิทย าลัยขอน แก่น ประ จ  าปีก ารศ ึก ษ า   22555566   

““5500   ปีท่ีภูมิใจ  ก ้ าว ต่อไปรับ ใช ้ส ังคปีท่ีภูมิใจ  ก ้ าว ต่อไปรับ ใช ้ส ังค มม ””  

  
 

 
 



                                                                           

  รายง านก ารประ เ มินตน เองต า มเก ณฑ ์ค ุณภาพการศ ึก ษ าเพ่ื อการด  าเนินง านที่ เป็น เลิศ  (EdPEx 2013-2014)       3 
 

ค ณะ ว ิศ วก รรมศ าส ตร์ มหาว ิทย าลัยขอน แก่น ประ จ  าปีก ารศ ึก ษ าค ณะ ว ิศ วก รรมศ าส ตร์ มหาว ิทย าลัยขอน แก่น ประ จ  าปีก ารศ ึก ษ า   22555566   

““5500   ปีท่ีภูมิใจ  ก ้ าว ต่อไปรับ ใช ้ส ังคปีท่ีภูมิใจ  ก ้ าว ต่อไปรับ ใช ้ส ังค มม ””  

  

   
  



                                                                           

  รายง านก ารประ เ มินตน เองต า มเก ณฑ ์ค ุณภาพการศ ึก ษ าเพ่ื อการด  าเนินง านที่ เป็น เลิศ  (EdPEx 2013-2014)       4 
 

ค ณะ ว ิศ วก รรมศ าส ตร์ มหาว ิทย าลัยขอน แก่น ประ จ  าปีก ารศ ึก ษ าค ณะ ว ิศ วก รรมศ าส ตร์ มหาว ิทย าลัยขอน แก่น ประ จ  าปีก ารศ ึก ษ า   22555566   

““5500   ปีท่ีภูมิใจ  ก ้ าว ต่อไปรับ ใช ้ส ังคปีท่ีภูมิใจ  ก ้ าว ต่อไปรับ ใช ้ส ังค มม ””  

 

ส่วนที่ ส่วนที่ 11  

โครงร่างองค์กรโครงร่างองค์กร  
 
1.  ลักษณะองค์กร  
ก.  สภาพแวดล้อมขององค์กร 

(1) หลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ บริการทางการศึกษา 
หลักสูตร  

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอก ทั้งภาคปกติ (ในเวลาราชการ) และโครงการพิเศษ (นอกเวลาราชการ) จ านวน 8, 11 และ 8 สาขาวิชา 
ตามล าดับ รวม 27 หลักสูตร (ตารางที ่OP.1-1)  

 
ตารางที่ OP.1-1 หลักสูตรทีเ่ปิดสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 

สาขาวชิา 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ 

1.  วิศวกรรมโยธา      
2.  วิศวกรรมไฟฟ้า      
3.  วิศวกรรมเกษตร      
4.  วิศวกรรมอุตสาหการ      
5.  วิศวกรรมเครื่องกล      
6.  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม      
7.  วิศวกรรมเคมี      
8.  วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์      
9.  วิศวกรรมพลังงาน      
10.  วิศวกรรมการจัดการ
 อุตสาหกรรมและโลจิติกส ์      

 
คณะจัดสอนวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัติการโดยใช้ทรัพยากรของคณะและมหาวิทยาลัย เป็นหลัก ในขณะเดียวกันก็

ส่งเสริมให้ก าหนดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ทางวิศวกรรม (ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี) และทางวิจัย (ส าหรับนักศึกษา
โท/เอก ในสถานประกอบการ/สถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ หลักสูตรปริญญาตรีจัดให้มีการฝึกประสบการณ์ท างาน
ในสถานประกอบการจริงและการด าเนินการโครงการศึกษาทางวิศวกรรม ระดับปริญญาโทมีทั้งหลักสูตรที่ก าหนดให้ท า
วิทยานิพนธ์และที่ก าหนดให้ท าการศึกษาอิสระ ส่วนระดับปริญญาเอกมีเฉพาะหลักสูตรที่ก าหนดให้ท าวิทยานิพนธ์  

บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้และบริการทางการศึกษาอื่นๆ  
นอกจากหลักสูตรการผลิตบัณฑิตแล้ว ภาควิชาต่าง ๆ ยังมีบริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้และบริการทางการศึกษาอื่น ๆ ที่

ส าคัญ ได้แก่ การวิจัย และการบริการวิชาการ และคณะยังมีศูนย์วิจัยเฉพาะทางและหน่วยงานสนับสนุนรวม 7 แห่ง ที่มีพันธ
กิจในการผลิตผลงานวิจัยโดยตรง และมีองค์กรและหน่วยงานในก ากับรวม 6 แห่ง ที่มีพันธกิจในการให้บริการวิชาการโดยตรง 
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หน่วยงานเหล่านี้จัดตั้งขึ้นและประสานงานโดยบุคลากรภายในคณะ ท าให้เกิดการร่วมงานในสหสาขาวิชาทั้งภายในและ
ภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานจากภายนอก 

 
(2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดประสงค์ วัฒนธรรม ค่านิยม และสมรรถนะหลักขององค์กร  
วิสัยทัศน์  เป็นสถาบันผลิตวิศวกรช้ันน า 1 ใน 3 ของประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2560 
พันธกิจ  การผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีคุณภาพ กอปรด้วย วิทยา จริยา และความ 

 รับผิดชอบต่อสังคม การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และวิชาชีพวิศวกรรม การบริการวิชาการ 
 แก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืนของภาค 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ และของประเทศโดยรวม 

จุดประสงค์  [1] การผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรที่มีคุณภาพอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ  
  [2] การผลิตงานวิจัยทางวิศวกรรมที่มีคุณภาพอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ  
  [3] การบริการวิชาการที่แก้ปัญหาของชุมชน และพัฒนาได้อย่างสมดุลและยั่งยืน  
  [4] การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยบุคลากรมีส่วนร่วม 
วัฒนธรรม  SPIRIT of GEAR DIN DANG 

 
 ใน SPIRIT 
 S   หมายถึง   Service Mind (จิตสาธารณะ จิตให้บริการ) 
 P   หมายถึง   Patience (อดทน สู้งาน) 
 I   หมายถึง   Integrity (ซื่อสัตย์ สุจริต) 
 R   หมายถึง   Readiness to Work (พร้อมท างาน) 
 I   หมายถึง   Innovative Thinking (ความคิดเชิงนวัตกรรมพัฒนาเปลี่ยนแปลงและ  
   สร้างสรรค์) 
 T  หมายถึง   Team Work (ท างานเป็นทีม) 
 GEAR DIN DANG   หมายถึง   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 DIN DANG    หมายถึง   มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มีชื่อเรียกว่า “มอดินแดง”) 
 ใน GEAR 
 G   หมายถึง   Good Governance Faculty (องค์กรที่มีการจัดการบริหารที่ดี) 
 E   หมายถึง   Excellence in Teaching (ความเป็นเลิศด้านการสอน) 
 A   หมายถึง Academic Service for Community (การบริการวิชาการเพื่อสังคม) 
 R  หมายถึง  Research and Innovation for Sustainability (การวิจัยและการพัฒนา 
   นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) 
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ค่านิยม  การผลิตวิศวกรและผลงานท่ีมีคุณภาพสูงเพื่อประโยชน์ของสังคม 
สมรรถนะหลัก  การจัดการศึกษาอย่างเข้มข้นเพื่อผลิตวิศวกรที่อดทนและเข้มแข็งทางวิชาการ 
 
(3) บุคลากร  
บุคลากรของคณะมีจ านวนรวม 357 คน มีอายุเฉลี่ย 42.53 ปี อายุงานเฉลี่ย 14.51  ปี แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ 

บุคลากรสายผู้สอน 161 คน (45.10%) มีอายุเฉลี่ย 43.70 ปี อายุงานเฉลี่ย 16.83 ปี และบุคลากรสายสนับสนุน 196 
คน (54.90%) มีอายุเฉลี่ย 41.36 ปี อายุงานเฉลี่ย 12.19 ปี 

บุคลากรสายผู้สอน  เป็นข้าราชการ 103 คน (63.98%) และพนักงานมหาวิทยาลัย 58 คน (36.02%) มีวุฒิปริญญา
เ อ ก  122 ค น  (75.78%) ป ริ ญ ญ า โ ท  38 ค น  (23.60%) แ ล ะ ป ริ ญ ญ า ต รี  1 ค น  (0.62%) ต า แ ห น่ ง
ศาสตราจารย์  2  คน  (1.24%) รองศาสตราจารย์  34 คน  (21.12%) ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  63 คน  (39.13%) และ 
อาจารย์ 6/ คน (38.51%) 

บุคลากรสายสนับสนุน เป็น ข้าราชการ 43 คน (21.94%) พนักงานมหาวิทยาลัย 42 คน (21.43%) พนักงาน
ราชการ 7 คน (3.48%) ลูกจ้างประจ า 31 คน (15.82%) และลูกจ้างช่ัวคราว 73 คน (37.24%) มีวุฒิปริญญาโท 18 
คน (9.18%) ปริญญาตรี 97 คน (49.49 %) และต่ ากว่าปริญญาตรี 81 คน (41.33%) ข้าราชการและพนักงาน รวม 85 คน 
อยู่ในระดับช านาญการพิเศษ 3 คน (3.53 %) ช านาญการ 21 คน (24.70 %) ช านาญงานพิเศษ 6 คน (7.06 %) ช านาญ
งาน 14 คน (16.47 %) และปฏิบัติการ 41 คน (48.24 %) 

สวัสดิการส าคัญ ได้แก่ บริการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล (ตามระเบียบราชการ) สวัสดิการฌาปนกิจ (มข.) 
สวัสดิการด้านท่ีพักอาศัย (คณะ/มข.) การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ (คณะ) และค่าช่วยเหลืองานศพของบุคลากรรวมทั้งบิดา
มารดา 

ข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัย  ได้แก่ ระเบียบและวิธีมาตรฐานส าหรับการด าเนินการใน
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสาขาต่างๆ  

 
(4) สินทรัพย ์ 
อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกส าคัญ ได้แก่ อาคาร 17 หลัง บนเนื้อที่ 81 ไร่ มีห้องเรียนขนาด 10-50, 

60-100, และ 120-150 ที่น่ัง จ านวน 33, 33, และ 2 ห้องตามล าดับ ห้องประชุมสัมมนาขนาด 10-50, 100, 200, และ 300 
ที่น่ัง จ านวน 16, 1, 1, และ 1 ห้องตามล าดับ ห้องเรียนเขียนแบบ 2 ห้อง (รวม 135 ที่นั่ง) ศูนย์/ห้องคอมพิวเตอร์ของคณะ
และภาควิชา (รวม 373 เครื่อง) ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ/โรงงาน/อาคารปฏิบัติการส าหรับ 8 สาขาวิชาและ 8 หน่วยงาน
ด้านการวิจัย ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ททั้งหมด 64 จุด ครอบคลุมพื้นท่ีทั้งคณะ 

เทคโนโลยสี าคัญ ได้แก่ ซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ในห้องปฏิบัติการ/ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง/ศูนย์บริการวิชาการ/องค์กรใน
ก ากับ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนางานตามพันธกิจ  ได้แก่ ระบบ ENMIS (Engineering 
Management Information System), ENPMS (Engineering Performance Management System), ENAIS 
(Engineering Academic Information System) และ ENBTS (Engineering Budget Transfer System)  

อุปกรณ์ส าคัญ ได้แก่ ครุภัณฑ์/เครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนและห้อง
ประชุมสัมมนา ทุกภาควิชามีเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนของแต่ภาควิชา และโรงงาน
ปฏิบัติการใช้สอนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ อีกด้วย (ทุกเครื่องมือ  เครื่องจักร  และอุปกรณ์  คณะมีบุคลากรที่มี
ความรู้ความช านาญ ดูแลและบ ารุงรักษา) 
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(5) กฎระเบียบข้อบังคับ 
คณะด าเนินการภายใต้ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ร.บ. 

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ พ.ร.บ. 
วิศวกร เป็นส าคัญ 

 
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
(1) โครงสร้างองค์กร 
ผู้บริหารสูงสุด คือ คณบดี  
คณะกรรมการบริหารคณะ คือ คณะกรรมการประจ าคณะ ประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี 6 คน ผู้แทนคณาจารย์ 7 

คน และหัวหน้าภาควิชา 8 คน  
โครงสร้างการบริหารงาน ประกอบด้วย  ส านักงานคณบดี  ภาควิชา (8 ภาควิชา) และศูนย์วิจัยเฉพาะทาง/องค์กรใน

ก ากับ/หน่วยงานสนับสนุน (8 หน่วยงาน) (แผนภาพที ่OP.1-1) 
 

 
แผนภาพที ่OP.1-1 โครงสรา้งการบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร ์

 

 ระบบธรรมาภิบาล มีกลไกหลักคือ คณบดีบริหารงานและตัดสินใจโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า

คณะ โดยทีค่ณะรายงานต่อมหาวิทยาลัยผ่านคณบดีในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานต่อ

สภามหาวิทยาลัยผ่านอธิการบดีในท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย (แผนภาพที ่OP.1-2) 
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แผนภาพที่ OP.1-2 ระบบธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์เชิงการรายงานของการบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนตลาด 

ผู้เรียน มีจ านวนทั้งสิ้น 3,342 คน สัดส่วนจ านวนนักศึกษา ปริญญาตรี : ปริญญาโท : ปริญญาเอก เท่ากับ 17 คน : 2.5 

คน : 1 คน หรือ 83.03% : 12.06% : 64.91%ความต้องการหลักของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้แก่ ความส าเร็จและ

มั่นคงในวิชาชีพ การที่คณะมีความเข้มแข็งทางวิชาการและคุณภาพการสอนที่ดี และการได้รับการเตรียมพร้อมส าหรับ

การศึกษาต่อ ความต้องการหลักของนักศึกษาระดับบัณฑิตปริญญา ได้แก่ การส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร

ก าหนด ความส าเร็จและเป็นท่ียอมรับทางวิชาการ การให้การสนับสนุนด้านการท าวิจัยจากคณะ  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ ได้แก่  

[1] ผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ ต้องการให้คณะจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เข้าถึงง่าย  

[2] ผู้ปกครอง/ครอบครัวของนักศึกษา ต้องการเห็นความส าเร็จและมั่นคงในวิชาชีพของนักศึกษา และให้คณะมีความ

เข้มแข็งทางวิชาการและคุณภาพการสอนที่ดี 

[3] บัณฑิต/ศิษย์เก่า ต้องการการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะและการพัฒนาบัณฑิต การ

พัฒนาการเรียนการสอนและหลักสูตรเพื่อรองรับ AEC และการแข่งขันทางวิชาชีพในระดับสากล บริการที่พัฒนา

ความรู้ทางวิชาการ/วิชาชีพ การได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  

[4] สภาวิศวกร ต้องการให้หลักสูตรและบัณฑิตผ่านการรับรองมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม  

[5] ผู้ใช้บัณฑิต ต้องการบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษได้ มีทักษะในวิชาชีพ/

การบริหารจัดการ และมีคุณธรรม  



                                                                           

  รายง านก ารประ เ มินตน เองต า มเก ณฑ ์ค ุณภาพการศ ึก ษ าเพ่ื อการด  าเนินง านที่ เป็น เลิศ  (EdPEx 2013-2014)       9 
 

ค ณะ ว ิศ วก รรมศ าส ตร์ มหาว ิทย าลัยขอน แก่น ประ จ  าปีก ารศ ึก ษ าค ณะ ว ิศ วก รรมศ าส ตร์ มหาว ิทย าลัยขอน แก่น ประ จ  าปีก ารศ ึก ษ า   22555566   

““5500   ปีท่ีภูมิใจ  ก ้ าว ต่อไปรับ ใช ้ส ังคปีท่ีภูมิใจ  ก ้ าว ต่อไปรับ ใช ้ส ังค มม ””  

(3) คู่ความร่วมมือ 

คู่ความร่วมมือที่ส าคัญ คือ  

[1] คณะวิชาภายในมหาวิทยาลัยที่ร่วมสอนในหลักสูตร (ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป และสถาบัน

ภาษา) มีส่วนในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและส่งเสริมคุณภาพหลักสูตร คณะสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์โดยการ

ประชุมหารือและการด าเนินการตามข้อก าหนดของหลักสูตร  

[2] องค์กรในและต่างประเทศท่ีมีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะ ได้แก่ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10

ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย กรมโยธาธิการและผังเมือง การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) 

จ ากัด บริษัท นันทวัน จ ากัด (ไทยโอบายาชิ) บริษัทกัฟล์อิเล็กตริค จ ากัด (มหาชน) กลุ่มมติรผล บริษทัฟินิคซ พัลพ 

แอนด์ เพเพอร์ จ ากดั (มหาชน)  Nagaoga University of Technology (ญี่ปุ่น) Saitama 

University (ญี่ปุ่น)  University of Arizona (สหรัฐอเมริกา) Karlsrule Institute of 

Technology (เยอรมนี) Curtin University of Technology (ออสเตรเลีย)  National Institute for 

Environmental Studies (ญี่ปุ่น) National Kaohsiung Marine University (ไต้หวัน) University of 17 

Agustus 1945 Surabaya (ญี่ปุ่น) และ The Overseas Human Resources and Industry Development 

Association (HIDA) (ญี่ปุ่น) องค์กรเหล่านีม้ีบทบาทสนับสนุนการผลิตบณัฑิต การพัฒนาบุคลากร และการ

สร้างสรรคผ์ลงานวิชาการและวจิัยของคณะตามเป้าหมายของความรว่มมือ คณะสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์โดย

การติดต่อประสานงาน การประชุม การตรวจเยี่ยม การแลกเปลีย่นองค์ความรู้และบุคลากร และการด าเนินการ

ตามข้อตกลงความร่วมมือและระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

 

2. สภาวการณ์ขององค์กร  
ก.  สภาพด้านการแข่งขัน 
(1) ล าดับในการแข่งขัน  
ข้อมูลจาก QS Asian University Rankings พ.ศ. 2553, 2554 และ 2555 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คืออันดับที่ 101, 110 และ 100 ของเอเชีย (อันดับดับที่ 7, 10 และ 10 ของไทย) ตามล าดับ 
(ตารางที ่OP.2-1)  

คู่แข่ง ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ของสถาบันในไทยที่อยู่ในอันดับก่อนหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการจัดอันดับ
ของ QS Asian University Rankings (ตารางที่ OP.2-1 และ OP.2-2) 
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ตารางที่ OP.2-1 อันดับมหาวิทยาลัยประเทศไทย กลุ่มสาขาวิชาวศิวกรรมและเทคโนโลยี (Engineering & Technology) 
ใน QS Asian University Rankings พ.ศ. 2553 - 2555 

ท่ี 
มหาวิทยาลยั (อันดับ) 

2553 2554 2555 
1 จุฬาลงกรณ์ฯ (31) จุฬาลงกรณ์ฯ (29) จุฬาลงกรณ์ฯ (31) 
2 ม. ธรรมศาสตร ์(68) ม. เชียงใหม ่(67) ม. มหิดล (70) 
3 ม. มหิดล (70) ม. เกษตรศาสตร ์(72) ส. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (74) 
4 ม. สงขลานครนิทร ์(82) ม. มหิดล (73) ม. เชียงใหม ่(78) 
5 ม. เชียงใหม ่(86) ม. สงขลานครนิทร ์(76) ม. ธรรมศาสตร ์(81) 

6 ม. เกษตรศาสตร ์(100) 
ส. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง (79) 
ม. เกษตรศาสตร ์(83) 

7 ส. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง, 

ส. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,  
ส. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ 

นครเหนือ, 
ม. ขอนแกน่ (101) 

ส. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี(82) ม. สงขลานครนิทร ์(85) 

8 ม. ธรรมศาสตร ์(83) 
ส. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง (86) 

9 ส. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(109) 

ส. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(97) 

10 ม. ขอนแกน่ (110) ม. ขอนแกน่ (110) 

  
ตารางที่ OP.2-2 อันดับมหาวิทยาลัยประเทศไทย กลุ่มสาขาวิชาวศิวกรรมและเทคโนโลยี (Engineering & Technology) 

ใน QS World University Rankings พ.ศ. 2556 
ท่ี มหาวิทยาลยั อันดับ 
1 จุฬาลงกรณ์ฯ  134 
2 ส. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 281 
3 ม. ธรรมศาสตร ์ 353 
4 ม. เกษตรศาสตร ์ 380 

 
 (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 

การเปลี่ยนแปลงส าคัญที่มีผลกระทบต่อสภาพการแข่งขัน ได้แก่  
[1] การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ท้ังระดับประเทศและสากล  
[2] การแข่งขันของสถาบันการศึกษาในระดับสากล 
[3] การเปลี่ยนแปลงของนโยบายด้านการศึกษาของประเทศ  
[4] การเพิ่มจ านวนของสถาบันที่เปิดสอนทางวิศวกรรม  
[5] การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขององค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยี 
[6] การลดลงของงบประมาณที่ได้รับ 
การเปลี่ยนแปลงส าคัญที่สร้างโอกาสส าหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือ ได้แก่  
[1] การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยความร่วมมือระหว่างหลักสูตรหรือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อ

เสริมสร้างทักษะและความพร้อมต่อการท างาน  
[2] การแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยความร่วมมือกับองค์กรในต่างประเทศ  
[3] การน าผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 
[4] การผลิตผลงานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน โดยพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น 
[5] การเปิดโอกาสให้บริษัทและหน่วยงานต่างๆ เข้าคัดเลือกและรับสมัครให้นักศึกษาเข้าท างาน 



                                                                           

  รายง านก ารประ เ มินตน เองต า มเก ณฑ ์ค ุณภาพการศ ึก ษ าเพ่ื อการด  าเนินง านที่ เป็น เลิศ  (EdPEx 2013-2014)       11 
 

ค ณะ ว ิศ วก รรมศ าส ตร์ มหาว ิทย าลัยขอน แก่น ประ จ  าปีก ารศ ึก ษ าค ณะ ว ิศ วก รรมศ าส ตร์ มหาว ิทย าลัยขอน แก่น ประ จ  าปีก ารศ ึก ษ า   22555566   

““5500   ปีท่ีภูมิใจ  ก ้ าว ต่อไปรับ ใช ้ส ังคปีท่ีภูมิใจ  ก ้ าว ต่อไปรับ ใช ้ส ังค มม ””  

[6] การประชาสัมพันธ์ท่ีครบทุกรูปแบบและช่องทางการสื่อสาร 
[7] ศิษย์เก่าจ านวนมากเป็นผู้มีชื่อเสียงและประสบความส าเร็จด้านวิชาชีพและวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 
(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
คู่เทียบ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ท่ีมีบริบทใกล้เคียงกับคณะ หรือคณะให้ความสนใจในกระบวนการพัฒนาคุณภาพ

และผลการด าเนินการ ของมหาวิทยาลัยช้ันน า 4 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งอยู่อันดับก่อนหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน QS Asian 
University Rankings พ.ศ. 2554 ส าหรับกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Engineering & Technology) 

[1] คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เนื่องจากเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยช้ันน าใน
ภูมิภาค มีอายุการก่อตั้งใกล้เคียงกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัย) 

[2] คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เนื่องจากเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยช้ันน าในภูมิภาค 
มีอายุการก่อตั้งใกล้เคียงกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  

[3] คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เนื่องจากเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยช้ันน าใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีอายุการก่อตั้งใกล้เคียงกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีวิทยาเขต
ในภูมิภาค) 

[4] คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (เนื่องจากเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ช้ันน าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ท่ีมีการพัฒนาการด าเนินการตามเกณฑ์ EdPEx) 

แหล่งข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย  
[1] แหล่งข้อมูลในชุมชนวิชาการ ได้แก่ ก.พ.ร. สกอ. สมศ. QS และคู่เทยีบ (คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์) ขอ้จ ากัดของการไดม้าซึ่งข้อมูลคือ ความทันสมัยของข้อมูล และ นโยบายในการ
เปิดเผยข้อมูล  

[2] แหล่งข้อมูลในชุมชนวิชาชีพ ได้แก่ สภาวิศวกร (ข้อจ ากัดของการไดม้าซึ่งข้อมูล คือ นโยบายในการเปิดเผยข้อมลู) 
ผู้ใช้บัณฑิต (ข้อจ ากัดของการไดม้าซึ่งข้อมูล คือ ความร่วมมือในการให้ข้อมูล) 

 
 ข.  บริบทเชิงกลยุทธ์ 

ด้านหลักสูตรและบริการ 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ได้แก่  
[1] การพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
[2] การเตรียมความพร้อมของบัณฑิต บุคลากร และการจัดการศึกษา ต่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community, AEC)  
[3] การเพิ่มปริมาณและการยกระดับคุณภาพผลงานวิจัย  
[4] การเพิ่มปริมาณและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
[5] การสร้างเครือข่ายความร่วมมือท่ีเข้มแข็งกับองค์กรในท้องถิ่น 
[6] การสร้างความร่วมมือกับนักวิชาการ นักวิจัย และนักวิชาชีพ ในต่างประเทศ 
[7] การจัดหาอุปกรณ์การท าวิจัยเชิงลึกหรือวิจัยช้ันสูง รวมทั้งเทคโนโลยีทางวิศวกรรมที่ทันสมัย ส าหรับใช้ในการเรียน

การสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย 
[8] การปรับปรุงหลักสูตรภายใต้เงื่อนไขและกรอบก าหนดภายนอก ได้แก่ สภาวิศวกร ส านักวิชาศึกษาทั่วไป (มข.) 
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[9] การประชามันพันธ์ผลงานวิจัย 
[10] การเพิ่มปริมาณการผลิตผลงานนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา 
[11] การพัฒนาสื่อการสอนให้ทันสมัย 
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ได้แก่  
[1] ที่ตั้งอยู่ในศูนย์กลางของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
[2] ช่ือเสียงและการเป็นที่ยอมรับที่มีมานาน ในวงการวิชาการและวิชาชีพ  
[3] หลักสูตรที่หลากหลายและมีคุณภาพสูง  
[4] ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมสาขาต่างๆ ท่ีมีเครื่องมืออุปกรณ์ครบครันและมีมาตรฐานท่ีน่าเชื่อถือ 
[5] จ านวนศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่สามารถรองรับงานวิจัยขั้นสูงและเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม 
[6] โครงสร้างพื้นฐานท่ีดี มีความพร้อมส าหรับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
[7] เครือข่ายความร่วมมือท่ีดีกับองค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศ  
ด้านปฏิบัติการ  
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ได้แก่  
[1] การสร้างรายได้จากองค์ความรู้และการบริการวิชาการ  
[2] การเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานภายใต้ข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณ  
[3] การตอบสนองต่อนโยบายด้านคุณภาพการอุดมศึกษาของประเทศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ได้แก่  
[1] ความพร้อมของระบบการท างานและประสบการณ์ที่สั่งสมไว้เนื่องจากเป็นองค์กรที่ก่อตั้งมายาวนาน 
[2] ระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
[3] ความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
[4] กองทุนส่งเสริมการวิจัยของคณะ  
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ได้แก่  
[1] ความไวและต่อเนื่องในการตอบสนองต่อปัญหา/การเปลี่ยนแปลงในชุมชน/สังคมทุกระดับ 
[2] การผลิตผลงานวิจัยท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์ในสังคคม 
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ได้แก่  
[1] การเป็นท่ียอมรับและที่พ่ึงหลักด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีของชุมชน 
[2] การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพคณะเพื่อเป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ความปลอดภัย และการเป็นอารยะสถาปัตย์ 
ด้านบุคลากร  
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ได้แก่  
[1] การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่เต็มศักยภาพและไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
[2] การขาดการทดแทนหรือสืบทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ 
[3] การพัฒนาด้านทักษะภาษาต่างประเทศแก่บุคลากร 
[4] การเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจของอาจารย์ต่อกิจการงานของคณะ 
[5] การจัดภาระงานท่ีเหมาะสมส าหรับบุคลากรต่อละคน/ต าแหน่ง/งาน 
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ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ได้แก่  
[1] อาจารย์มีความรู้ความสามารถ จบจากสถาบันต่างประเทศและจากหลายประเทศ 
[2] อาจารย์มีความเช่ียวชาญในการสอน  
[3] อาจารย์เป็นที่เป็นท่ียอมรับในระดับสากล  
[4] ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรสายสนับสนุน 
[5] อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสูง 
 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
ระบบการประเมินกระบวนการด าเนินการระดับองค์กร ได้แก่  
[1] การตรวจประเมินคุณภาพภายใน (ENQA)  
[2] การประเมินตนเองและจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx 
ระบบการปรับปรุงกระบวนการด าเนินการระดับองค์กร ได้แก่  
[1] การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552   
[2] การจัดสรรทุนวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ผลงานหรือพัฒนาการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุน  

ได้แก่ กองทุนวิจัยส าหรับอาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ทุนวิจัยสถาบันส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน   
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ส่วนที ่2 

รายงานผลการด าเนินการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

หมวด 1 : การน าองค์กร 
 

1.1  การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง 
ผู้น าระดับสูงของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้แก่คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยคณบดี รอง

คณบดี 6 คน ผู้แทนคณาจารย์ 7 คน และหัวหน้าภาควิชา 8 คน รวม 22 คน  
 

ก. วิสัยทัศน์  ค่านิยม และพันธกิจ 
(1) การก าหนดและสื่อสารวิสัยทัศน์และค่านิยม 
ปัจจุบัน ผู้น าระดับสูงยังเห็นสมควรให้ใช้วิสัยทัศน์และคา่นิยม ที่ไดม้ีการทบทวนในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ

ครั้งท่ี 35-21/2555 เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2555 
ผู้น าระดับสูงสื่อสารถ่ายทอดวิสยัทัศน์และค่านิยมสู่บุคลากรทุกระดบัและสายงาน ตลอดจนผู้เรียน ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

และพันธมิตร ผา่นการสื่อสารทั้งแบบเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ ได้แก่ หนังสือราชการ ป้ายประชาสมัพันธ์ เอกสาร
แนะน าคณะ วารสารข่าว เว็บไซต ์การกล่าวในท่ีประชุม/การสัมมนา/กิจกรรมที่คณะจัดขึ้นหรือผู้น าระดับสูงมสี่วนร่วม  

 
(2) การส่งเสริมใหเ้กิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมจีริยธรรม 

 การบริหารงาน การสั่งการ และการตัดสินใจของผู้น าระดับสูง ด าเนินการบนพื้นฐานของสิทธิ์และอ านาจตามกฎหมาย 
ความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณข้าราชการ ความเป็นธรรม และบรรทัดฐานที่เที่ ยงตรงในการ
ปฏิบัติราชการ เช่น การยึดถือกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือการสอบสวนบุคลากรผู้เกี่ยวข้องหลักกรณีมีการ
ด าเนินการที่ก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบกับผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การส่งเกรดช้า การแก้ไขเกรด ความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 ผู้น าระดับสูงส่งเสริม ก ากับ และช้ีน าให้มีการด าเนินการตามกฎหมายบ้านเมือง ระเบียบหลักเกณฑ์ขององค์กร และ
จริยธรรมอันดีงามนี้ ครอบคลุมทั้งบุคลากรและนักศึกษา การด าเนินการที่ส าคัญได้แก่ การก าหนด “การยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม” และ “ความมีวินัยและปฏิบัติตามระเบียบข้าราชการ” เป็นหัวข้อประเมินสมรรถนะหลัก
ของบุคลากรทุกคน ในระบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  (ENPMS) เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา
ประเมินและบุคลากรประเมินตนเอง การใช้ระบบการลงช่ือและบันทึกเวลาเข้าปฏิบัติงานตามระเบียบราชการส าหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน การก าหนดระยะเวลาการส่งเกรดที่ชัดเจนส าหรับอาจารย์ผู้สอนและการระบุขั้นตอนการด าเนินการที่
จริงจังเมื่อมีการส่งเกรดช้า การก าหนดระเบียบเกี่ยวกับความประพฤติและการท ากิจกรรมนักศึกษา ตลอดจนการก าหนด
บทลงโทษและมีการควบคุมดูแลให้มีการด าเนินการตามบทลงโทษอย่างจริงจังกรณีที่มีการฝ่าฝืนระเบียบ เป็นต้น 
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 นอกจากน้ี คณบดีและผู้บริหารคณะยังเปิดช่องทางเพื่อรับทราบเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะ/
หน่วยงานและการปฏิบัติราชการของบุคลากรด้วยตนเองผ่าน “สายตรงคณบดี” (โทรศัพท์ และ อีเมล) และ “รับเรื่อง
ร้องเรียนและข้อเสนอแนะ” (เว็บไซต์ และ กล่องรับความคิดเห็น) มีคณบดีและคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นและจัดการ
ข้อร้องเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงและคณาจารย์อาวุโสที่ได้รับการยอมรับ
จากบุคลากรของคณะ ดูแลให้มีการจัดการกับข้อร้องเรียนเหล่านั้นอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
 

(3) การสร้างสถาบันให้มีความยั่งยืน 
 ผู้น าระดับสูงมีความพยายามที่จะสร้างสภาพแวดล้อมในการท างาน และส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาเพื่อยกระดับ
ผลการด าเนินงาน ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ENQA และการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา QS University Rankings  
 นอกจากนี้ ผู้น าระดับสูงยังส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งสะท้อนถึงภาพลักษณ์ขององค์กรและบุคลากรได้อย่างเด่นชัด 
คือ “SPIRIT of GEAR DIN DANG” ที่ได้มีการทบทวนปรับเปลี่ยนในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 35-21/2555 
เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2556  
  

ข. การสื่อสารและผลการด าเนินการขององค์กร  
(1) การสื่อสาร  
ผู้น าระดับสูง โดยเฉพาะคณบดี รองคณบดี และหัวหน้าภาควิชา ใช้ช่องทางที่หลากหลายทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ ได้แก่ การประชุมต่างๆ เช่น การประชุมหัวหน้างาน การประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ การประชุมผู้ปฏิบัติงาน การ
ประชุม/สัมมนาของคณะ การประชุมภายในหน่วยงาน/ภาควิชา เป็นต้น การพบประสังสรรค์  การมอบหมายงาน/สอบถาม/
ร่วมปรึกษาหารือ/ให้ค าแนะน าโดยตรง หนังสือราชการ รวมทั้งการสนทนาผ่านสื่อออนไลน์ (เช่น เฟสบุค ไลน์) หรือโทรศัพท์ 
เพื่อสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับการด าเนินการองค์กรและนโยบายการบริหารงาน ในลักษณะสองทิศทางทั่วทั้งองค์กร  

มติจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะถูกสื่อสารผ่านหนังสือราชการไปยังผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และ กรณีที่เป็นเรื่องส าคัญมากท่ีผลของการตัดสินใจอาจกระทบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและความพึงพอใจของผู้เรียน 
เช่น การก าหนดวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นต้น ผู้น าระดับสูงจะใช้วิธีประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อช้ีแจงข้อมูล
และรับฟังความคิดเห็น เพื่อวิเคราะห์และน าไปสู่การตัดสินใจ 

ผู้น าระดับสูงเสริมสร้างให้บุคลากร รวมทั้งนักศึกษา และศิษย์เก่า มีความผูกพันและรู้สึกภาคภูมิใจในองค์กร โดยการ
สร้างสังคมที่อบอุ่นและมีน้ าใจ การดูแลและให้บริการที่ดี คุณค่าของหลักสูตรหรือการให้บริการหรือค่าตอบแทนที่คุ้มค่า การ
ยกย่องชมเชย การประกาศเกียรติคุณ การให้รางวัล ในรูปแบบและวาระโอกาสที่เหมาะสมต่างๆ เช่น กิจกรรมสัมมนา
บุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรักและสามัคคี กิจกรรมพัฒนานักศึกษา งานประเพณีศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า การใช้สื่อในรูปแบบ
ต่างๆ ของคณะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อช่ืนชมยินดีในความส าเร็จหรือคุณความดีต่างๆ การมอบรางวัลจากคณะฯ หรือ
เสนอช่ือเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น 

ในปีการศึกษา 2556 คณะได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดตราสัญลักษณ์และ
ค าขวัญโอกาสครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งคณะ “50 ปีที่ภูมิใจ ก้าวต่อไปรับใช้สังคม” และได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ตรา
สัญลักษณ์ 50 ปี รวมทั้งตราสัญลักษณ์วัฒนธรรมองค์กร “SPIRIT of GEAR DIN DANG” ผ่านสื่อและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของคณะ 
เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา รับรู้และเข้าใจโดยทั่วกัน และร่วมภาคภูมิใจในขณะ ในขณะเดียวกันถือเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ และสังคมภายนอกด้วย 
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(2) การมุ่งเน้นการปฏิบัติ 
 ผู้น าระดับสูงใช้องค์ประกอบของระบบปรับปรุงผลการด าเนินการ ได้แก่ การวางแผนเชิงกลยุทธ์และถ่ายทอดตัวช้ีวัดลง
สู่ระดับบุคคล กระบวนการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 การ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน (ENQA) และการจัดสรรทุนวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ผลงานหรือพัฒนาการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร
สายผู้สอนและสายสนับสนุน เพื่อส่งเสริมการวางแผนปรับปรุง การประเมินผลการเรียนรู้ระดับองค์กร และการสร้าง
นวัตกรรม ให้องค์กรมีผลการด าเนินการที่ดีขึ้น อันจะส่งผลต่อการบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์และจุดประสงค์หลักขององค์กรได้ในที่สุด 
 ผลการด าเนินการที่ผู้น าระดับสูงทบทวนเป็นประจ าได้แก่ (1) ตัวช้ีวัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งครอบคลุมตัวช้ีวัดการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน (ENQA) 46 ตัวช้ีวัด และ (2) ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ 30 ตัวช้ีวัด มีการติดตามและ
รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะทุกไตรมาส และคณะมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชาตาม
ตัวช้ีวัด ENQA เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ซึ่งได้เปรียบเทียบผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัด ENQA ระหว่างภาควิชา แสดงถึงจุด
แข็งและโอกาสในการพัฒนาของภาควิชาและของคณะ ข้อมูลนี้ได้ถูกน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ กรณีที่มี
ตัวช้ีวัดที่ผลการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะจะอภิปรายร่วมกันเพื่อหาแนวทางการ
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการด าเนินงานและผลลัพธ์ และมอบหมายให้รองคณบดีที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 
 ตัวช้ีวัดที่ผู้น าระดับสูงให้ความส าคัญได้แก่ ตัวช้ีวัดผลการด าเนินการด้านคุณภาพการเรียนการสอน คุณภาพบัณฑิต 
และคุณภาพผลงานวิจัย รวมทั้งคุณภาพการบริหารจัดการ นอกจากนี้ ผู้น าระดับสูงยังให้ความสนใจกับข้อมูลความคิดเห็น
ของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มส าคัญ ได้แก่ ผู้เรียนในอนาคต ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งบางตัวช้ีวัดเป็นตัวช้ีวัด 
ENQA หรือตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ส านักประกันคุณภาพของคณะเป็นผู้ส ารวจ วิเคราะห์ และรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเป็นประจ าทุกปีการศึกษา และผู้น าระดับสูงได้น าข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุม่
ต่างๆ เหล่านี้ มาประกอบการพิจารณาก าหนดแนวทางการเพื่อปรับปรุงผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดส าคัญ เพื่อให้การจัด
หลักสูตรและบริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ มีคุณค่าและสมดุลกับความต้องการของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มต่างๆ ตัวช้ีวัด
เหล่านี้ รวมจ านวน 31 ตัวช้ีวัด ได้ถูกรวบรวมและประเมินผลการด าเนินการ ดังแสดงไว้ในหมวด 7  

 

1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 คณะด าเนินการภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับท่ีส าคัญ ทั้งทางราชการและทางวิชาชีพวิศวกรรม ภายใต้การ
ก ากับดูแลของคณะกรรมการชุดหลักชุดต่างๆ ของคณะ ได้แก ่ คณะกรรมการที่มีพันธกิจเกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กร
โดยรวม (คณะกรรมการประจ าคณะ) และที่มีพันธกิจเกี่ยวข้องกับการบริหารงานในแต่ละด้านโดยเฉพาะ ได้แก่ การวางแผน
และสารสนเทศ การผลิตบณัฑิต การพัฒนานักศึกษา และการบริหารกองทุนวิจัย โดยมีคณบดีเป็นผูน้ าสูงสุดและเป็นตัวแทน
คณะรายงานต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 
 ก. ระบบธรรมาภิบาลขององค์กร 

(1) ระบบธรรมาภิบาล 
คณะกระจายอ านาจการบริหารงานและก ากับดูแลองค์กรด้านการวางแผนและสารสนเทศ การผลิตบัณฑิต การพัฒนา

นักศึกษา และการบริหารกองทุนวิจัย เพื่อติดตามการด าเนินการและรวบรวมข้อมูลส าคัญในเชิงการบริหารและพัฒนาองค์กร
ในด้านเหล่านั้น เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาตัดสินใจและสั่งการต่อไป คณะกรรมการบริหารงานหลักแต่ละ
กลุ่มรวมทั้งผู้น าระดับสูงปฏิบัติหน้าที่และมีมติต่างๆ ในนามของที่ประชุมคณะกรรมการชุดนั้นๆ โดยมีรอบการประชุมที่
ชัดเจน (การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมีขึ้นทุก 2 อาทิตย์ การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มีขึ้นทุกเดือน 
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เป็นต้น) การตัดสินใจ เสนอหรือสั่งการ ด าเนินการบนพ้ืนฐานของการยึดมั่นและแสดงความรับผิดชอบในอ านาจหน้าที่ ความ
ถูกต้องตามระเบียบราชการ ความโปร่งใสด้านการบริหารจัดการงบประมาณ การพัฒนาคุณภาพและสร้างคุณค่าของการ
ด าเนินการที่สอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์หลักของคณะ และการรักษาสิทธิประโยชน์ของฝ่ายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการในชุดคณะกรรมการบริหารงานชุดต่างๆ รวมทั้งคณะกรรมการประจ าคณะ มีวาระการด ารง
ต าแหน่งและได้รับแต่งตั้งหรือคัดเลือกตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและคณะ ซึ่งให้ความส าคัญกับความรู้ความสามารถ และ
ใช้หลักการความเสมอภาคของความคิดและประชาธิปไตย ท าให้คณะมั่นใจว่าผู้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคคลที่เหมาะสม ได้รับ
การยอมรับจากบุคลากรในคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด  

คณะให้ความส าคัญและเตรียมความพร้อมอยู่เสนอต่อการเปิดเผยข้อมูลการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งการเข้าร่วมและปฏิบัติตามกระบวนการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการและผลการด าเนินการทั้งของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงานก ากับอื่นๆ เช่น การตรวจประเมินคุณภาพภายใน (KKU-iQA) (มข. และ สกอ.) การ
ด าเนินการตามระบบการควบคุมภายใน (มข.) การตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) การปรับปรุงหลักสูตร (สกอ. และ 
สภาวิศวกร) เป็นต้น ส่งผลให้คณะได้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงการด าเนินการด้านต่างๆ ต่อไป 

(2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คณะประเมินผลการด าเนินการในภาพรวมของผู้น าระดับสูงผ่านการประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการประจ าคณะเป็นประจ าทุกปี ผลการประเมินถูกรายงานเป็นตัวช้ีวัดของคณะและมหาวิทยาลัย และน าเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ประกอบการพิจารณาปรับปรุงการบริหารงานและก ากับดูแลองค์กรต่อไป นอกจากนี้
ผู้บริหารระดับคณะ/ภาควิชา/หน่วยงานในก ากับ ได้แก่ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้อ านวยการ/รอง
ผู้อ านวยการหน่วยงานในก ากับ ยังได้รับการประเมินสมรรถนะการท างานในฐานะผู้บริหารเป็นรายบุคคล จากกรรมการ
ประจ าคณะ โดยใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (ENPMS) ผลที่ได้ถูกน าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา
ความดีความชอบ ผู้บริหารแต่ละคนได้รับแจ้งผลคะแนนการประเมิน (ปริมาณ คุณภาพ และสมรรถนะ) เช่นเดียวกับบุคลากร
ทุกคน  

 
ข. การประพฤตทิี่ถูกกฎหมาย และมีจริยธรรม 
(1) การประพฤติปฏิบัติท่ีถูกต้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบ และการได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 

 กรณีที่การด าเนินการใดของคณะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสังคม เช่น ผลกระทบจากการจัดกิจกรรมนักศึกษาทั้งใน
และนอกมหาวิทยาลัย เป็นต้น ในเบื้องต้นผู้บริหารที่เกี่ยวข้องที่มีอ านาจตัดสินใจและสั่งการโดยตรง เช่น รองคณบดี หัวหน้า
ภาควิชา หัวหน้างาน เป็นผู้ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและข้อมูลอัน
เป็นประโยชน์ น าไปสู่การลดผลกระทบนั้น และรายงานผลการด าเนินการต่อคณบดีและที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
ต่อไป กรณีที่ผลกระทบดังกล่าวเป็นเรื่องส าคัญมาก การลดผลกระทบและแก้ปัญหาอยู่ในดุลยพินิจของคณบดีโดยการให้
ค าปรึกษาของที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ จากนั้นผลกระทบแต่ละกรณีจะถูกน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะเพื่อร่วมพิจารณาก าหนดมาตรการหรือแนวทางด าเนินการเพื่อป้องกันหรือลดความรุนแรงของผลกระทบใน
ลักษณะนั้นๆ ต่อไปในอนาคต เช่น มาตรการไกล่เกลี่ยและสร้างความเข้าใจกับผู้ได้รับผลกระทบ การปรับปรุงการด าเนินการ
ของคณะ การก าหนดประกาศเพื่อควบคุมการด าเนินการให้ถูกต้องเหมาะสม เป็นต้น 
 จากการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งประกอบด้วยการพิจารณาทิศทางการเปลี่ยนแปลงระดับสากลและระดับประเทศ แนวโน้ม
การแข่งขันทางเศรษฐกิจ ความต้องการในวงการวิชาชีพ และความสนใจของสังคม ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น
ของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ท าให้คณะสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสังคมที่มีต่อหลักสูตร การ
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ใหบ้ริการทางการศึกษา และการด าเนินการต่างๆ ที่ส าคัญได้แก่ คุณภาพการจัดการหลักสูตรและการผลิตวิศวกรให้สามารถ
แข่งขันในวงการวิชาชีพระดับ AEC จรรยาบรรณวิศวกร การจัดการทรัพยากรและการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ซึ่งคณะมีการด าเนินการในเชิงรุกต่อประเด็นเหล่านี้คือ มาตรการผลักดันให้เกิดการ
ด าเนินการบริหาร (เปิด/ปรับปรุง) หลักสูตรตามกรอบ มคอ. และระเบียบสภาวิศวกร ที่มุ่งเน้นเรื่องการผลิตบัณฑิตวิศวกรที่มี
ความสามารถด้านภาษาและมีทักษะทางวิชาชีพ การสร้างความเข้มแข็งแก่ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและวินัยนักศึกษา ระบบ 
Exit Exam โดยการประสานงานกับสภาวิศวกร เพื่อทดสอบความรู้ทางวิชาชีพ (ก.ว.) ก่อนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา การจัด
โครงการอบรมธรรมะในรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาจิตให้แก่นักศึกษา การจัดท าและด าเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของคณะให้เป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และ
การเป็นอารยะสถาปัตย์  การด าเนินการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายการลดระยะเวลาการท างานและการประหยัดกระดาษใน
ส านักงาน ประกอบกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนนโยบาย e-Office  และการริเริ่มนโยบายการ
ประหยัดพลังงานเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น การติดตั้งเครื่องวัดการใช้ไฟฟ้าแบบแยกรายอาคาร การเปลี่ยน
อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประเภทประหยัดพลังงาน เป็นต้น 
 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสาขาต่างๆ ของคณะให้ความส าคัญกับเรื่องความปลอดภัย มีการติดป้ายประกาศและจัดเตรียม
อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยประจ าห้องปฏิบัติการ มีการอบรมนักศึกษาก่อนใช้ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ เครื่องจักร โดยมี
อาจารย์ ครูปฏิบัติการ และผู้ช่วยสอน ให้ค าแนะน าและดูแลระหว่างท าปฏิบัติการ ทั้งนี้คณะมีนโยบายผลักดันให้เกิดระบบ
การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการต่างๆ ของคณะ เริ่มจากการสนับสนุนโครงการวิจัยสถาบันในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้
ได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาต่อไป 
 (2) พฤติกรรมทีม่ีจริยธรรม 
 คณะส่งเสริมให้การปฏิบัติงานและการปฏิสัมพันธ์ทุกด้านของคณะด าเนินการอย่างมีจริยธรรม ด้วยวิธีการต่างๆได้แก่ 
การก าหนดกฎเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติที่เป็นไปตามระเบียบราชการ การมอบเอกสารเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
เช่น คู่มือจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ การก ากับดูแลการปฏิบัติงานและการปฏิสัมพันธ์ทุกด้านตามระบบธรรมาภิบาลและการ
บริหารงานขององค์กร และการก าหนดให้จริยธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการเป็นประเด็นของสมรรถนะหลักของบุคลากรที่
ต้องได้รับการประเมินในระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (ENPMS) 
 คณะสร้างความมั่นใจว่าปฏิบัติงานและการปฏิสัมพันธ์ทุกด้านของคณะด าเนินการอย่างมีจริยธรรม โดยการส ารวจความ
พึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ปฏิบัติงานและการปฏิสัมพันธ์ทุกด้านของคณะด าเนินการ
อย่างมีจริยธรรมและไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อราชการ นอกจากนี้ผู้น าสูงสุดและกลุ่มผู้น าระดับสูงยังเปิดช่องทางรับแจ้ง
ข้อมูลกรณีที่มีการกระท าท่ีขัดต่อจริยธรรม เช่น โทรศัพท์สายด่วน (ส าหรับนักศึกษา) โทรศัพท์สายตรงคณบดีและรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ (ส าหรับผู้ปกครอง) การรับแจ้งข้อมูลบนเว็บไซต์ของคณะ (“คณบดีออนไลน์” และ “รับข้อร้องเรียนและ
ข้อเสนอแนะ”) การเสนอเป็นวาระเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เป็นต้น ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนและ
การกระท าที่ขัดต่อจริยธรรม โดยทั่วไป คณบดีหรือประธานคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นและจัดการข้อร้องเรียนเป็น
ประธานการด าเนินการสอบสวนและปรึกษาผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ หรือบุคลากรอาวุโส ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจน
บุคคลผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Third Party) เพื่อวินิจฉัยข้อร้องเรียนหรือการกระท าผิดนั้น น าไปสู่การพิจารณาสั่งการต่างๆ 
ตามความเหมาะสมต่อไป เช่น ตักเตือน ควบคุมการปฏิบัติงาน ลงโทษทางวินัย ปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่ใช้ควบคุมไม่ให้มีหรือใช้
ลงโทษเมื่อมีการกระท าที่ขัดต่อจริยธรรม เป็นต้น ตัวอย่างเช่น ในปีการศึกษา 2556 คณะกรรมการประจ าคณะได้พิจารณา
ปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการรับรองผลการศึกษาทุกระดับปริญญา กรณีอาจารย์ประจ าวิชาส่งผลการศึกษาช้ากว่าก าหนด 
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การปรับปรุงประกาศและการด าเนินการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของบุคลากร และการก าหนด
แนวทางปฏิบัติส าหรับกรรมการผู้คุมสอบในการสอบประจ าภาคเรียน เป็นต้น 
 
 ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ  
 (1) ความผาสุกของสังคม  
 ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและพันธกิจของคณะซึ่งสอดคล้องกับปณิธานการก่อตั้งสถาบัน คณะค านึงถึง
เรื่องการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็ง รวมถึงการสร้างความผาสุกและประโยชน์ ให้แก่ชุมชนทีส าคัญและสังคมประเทศ
โดยรวม ดังท่ีปรากฏในประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะหลายประเด็น (แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2554 – 2558) ซึ่งมเีป้าประสงค์ให้
คณะแสดงบทบาทสนับสนุนชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการผลิต
บัณฑิตวิศวกรที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบสูง (สอดคล้องกับการใช้สมรรถนะหลักของคณะ) งานวิจัยและการบริการ
วิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน กิจกรรมนักศึกษาที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนในภูมิภาค และการด าเนินการอื่นๆ ที่
แสดงให้เห็นว่า “คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นสติปัญญาของสังคม” 
 ในปีการศึกษา 2556 ซึ่งเป็นปีครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งคณะ คณะได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดค าขวัญครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งคณะ คือ “50 ปี ที่ภูมิใจ ก้าวต่อไปรับใช้สังคม” แสดงให้
เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความผาสุกแก่สังคม 
 (2) การสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
 ชุมชนที่ส าคัญได้แก่ ชุมชนทั้งภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ทางภูมิศาสตร์) ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ
จังหวัดขอนแก่น (ทางภูมิศาสตร์) ชุมชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ทางภูมิศาสตร์) ชุมชนวิชาการ (องค์กร/หน่วยงาน/
สถาบันที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับคณะ) และชุมชนวิชาชีพ (องค์กรวิชาชีพ ผู้ประกอบการทางวิศวกรรม ผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกร)  
 ในปีการศึกษา 2556 คณะมีงานวิจัยและการบริการวิชาการที่สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม ใน
จังหวัดขอนแก่นและภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิศวกรรม นอกจากนี้ คณะยังสร้างความ
ร่วมมือกับชุมชนทางวิชาชีพ คือ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สภาวิศวกร และวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการจัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากน้ีคณะยังให้ความอนุเคราะห์อาคารสถานท่ีภายในคณะ เพื่อการจัดตั้งส านักงานวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 (จังหวัดขอนแก่น) 
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หมวด 2 : การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 

2.1 การจัดท ากลยุทธ์ 
ในปีการศึกษา 2556 คณะวิศวกรรมศาสตรจ์ัดท ากลยุทธ์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2555–2558) ประกอบด้วย

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และโครงการ จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะซึ่งมี 10 ประเด็น ได้แก่  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบรหิารจัดการที่ด ี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนานักศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริการวิชาการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคณุภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ความสมัพันธ์ท่ีดีกับศิษย์เก่า 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 ความสมัพันธ์ท่ีดีกับชุมชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่10 การจัดการทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา และการหารายไดเ้พื่อการพึ่งพาตนเอง 
 
ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ ์
(1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
คณะวางแผนยุทธศาสตร์ตามกรอบเวลาระยะกลาง 4 ปี (พ.ศ. 2555–2558) และระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2552–2567) 

(แผนยุทธศาสตร์) สอดคล้องกับกรอบการวางแผนระยะกลางและระยะยาวของมหาวิทยาลยัขอนแก่น คณะร่างแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555–2558 จากทิศทางการน าองค์กรของคณบด ี(แผนภาพท่ี 2.1-1) โดย
การให้ค าแนะน าปรึกษาและอนุมตัิจากคณะกรรมการประจ าคณะ แผนกลยุทธ์ถูกทบทวนและจัดท าขึ้นในแต่ละปีงบประมาณ 
ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) คณะจัดท ากลยทุธ์ด าเนินการโดยมีแผน
ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2555–2558 เป็นหลัก (แผนภาพท่ี 2.1-2) 

(2) นวัตกรรม 
คณะใช้วิธีสรา้งโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานอันส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรมทั้งในการเรยีนการสอน การ

วิจัย และการบริการวิชาการ จากกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการกับองค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันต่างๆ ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งในและตา่งประเทศ ได้แก่ บริษัท อุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานระดับสากล ตัวอยา่งกิจกรรม เช่น การเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาฝึกงานและท าวิจยัใน
ต่างประเทศ การยกระดับคณุภาพวารสารวิจัยของคณะสู่ระดับสากล  เป็นต้น  

นอกจากน้ี คณะยังใช้วิธีตอบแทนด้วยภาระงาน ความดีความชอบ ทุนและงบประมาณสนับสนุน และเงินรางวัล เพื่อ
เกื้อหนุนต่อการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร เช่น การเรยีนการสอนโดยใช้ภาษาองักฤษเป็นสื่อ การคิดค้น
สิ่งประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญา การแต่งต ารา การบริการวิชาการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม  

การพัฒนาการด าเนินงานหรือนวัตกรรมที่กล่าวถึงเหล่านี้เอง สอดคล้องกับความท้าทายเชิงกลยทุธ์ทั้งด้านหลักสูตร
และบริการ ด้านการปฏิบตัิการ ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านบุคคล ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสเชิงกลยุทธ์ของคณะนั่นเอง 
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แผนภาพที่ 2.1-1 ทิศทางการน าองค์กรของคณบดี – แผนที่ยุทธศาสตร ์

 

 
แผนภาพที่ 2.1-2 กระบวนการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2554-2558) และแผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี
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(3) การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ 
คณะพิจารณาข้อมูลส าคัญต่างๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2555–2558) 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551–2565) และผลการทบทวนและวิเคราะห์ปัจจัยภายในและ
ภายนอก (SWOT Analysis) ซึ่งครอบคลุมรายละเอียดส าคัญที่มผีลต่อความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนของคณะ 
เช่น วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลัก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความไดเ้ปรียบเชิงกลยุทธ์ 
เป็นต้น (แผนภาพท่ี 2.1-2)  

(4) ระบบงานและสมรรถนะหลกัของสถาบนั 
ระบบงานส าคัญของคณะ ได้แก ่ ระบบงานด้านการผลิตบณัฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการ

บริหารจดัการองค์กร ซึ่งเป็นพันธกิจส าคัญของคณะ และสอดคล้องกับจุดประสงค์หลักของแผนยุทธศาสตร์ (ตารางที่ 2.1-2) 
ทั้งนี้ คณะได้ก าหนดโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการด าเนินงานในระบบงานส าคญัเหล่านั้น (แผนภาพท่ี OP.1-1) ทั้งนี้ คณะ 
โดยการเสนอของผูเ้กี่ยวข้อง เช่น ภาควิชา หรือองค์กร/หน่วยงานในก ากับ และการอนุมตัิของคณะกรรมการประจ าคณะ 
ก าหนดกระบวนการที่ให้ผูส้่งมอบและคู่ความร่วมมือเป็นผูด้ าเนินการให้ เช่น การใหค้ณะวิชาภายในมหาวิทยาลัยร่วมสอนใน
หลักสตูร (รายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาศึกษาทั่วไป และวิชาภาษาต่างประเทศ) และการให้องค์กรในและ
ต่างประเทศท่ีมีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะมีส่วนร่วมในการฝึกประสบการณ์การท างานและวิจัยแก่นักศึกษา 
 

ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์
(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์
ในกระบวนการจดัท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี (แผนภาพที่ 2.1-2) นั้น จากการพิจารณา

ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 ประเด็น คณะได้ก าหนดเป้าประสงค์ 10 ข้อ พร้อมท้ังก าหนดกลยุทธ์ รวม 32 กลยุทธ์ โครงการ
ภายใต้กลยุทธ์ รวม 146 โครงการ และ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ รวม 146 ตัวช้ีวัด (ตารางที่ 2.1-1)  

(2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์
คณะพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยให้ความส าคญัต่อสมรรถนะหลักของคณะ การวัดคณุภาพการ

ด าเนินการตามนโยบายและมาตรฐานระดับสถาบัน (ได้แก่ มข.) ระดับประเทศ (ได้แก่ สกอ. สมศ.) และระดับสากล (ได้แก ่
QS University Rankings) รวมทั้งการปรับปรุงการด าเนินการและการสรา้งนวัตกรรม ซึง่บางตัวช้ีวัดเป็นตัวช้ีวัดการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน (ENQA) ด้วย (ตารางที่ 4.1-1) ทั้งนี้ ผู้บรหิารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รว่มกันก าหนดเป้าหมาย
ส าหรับตัวช้ีวัด โดยพิจารณาจากมาตรฐานคุณภาพที่ก าหนดไว้หรือที่ต้องการจะไปถึง ควบคู่กับขีดความสามารถขององค์กร
และบุคลากร เพื่อสรา้งความสมัพันธ์และสร้างคณุค่าแก่ผูเ้รียนและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี ตลอดจนความท้าทายและความ
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์   
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ตารางที่ 2.1-1 การก าหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ และตัวช้ีวัด ในแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
(1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) 

วิสัยทัศน์ จุดประสงค์หลัก ประเด็นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์
กลยุทธ ์
โครงการ 
ตัวชี้วดั 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น        

เป็นสถาบันผลิต
วิศวกรชั้นน า 1 

ใน 3 ของ
ประเทศภายในปี 

พ.ศ. 2560 

บัณฑิตด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ 

ที่มีคุณภาพ 1 ใน 3  
ของประเทศ 

และ 1 ใน 80 ของ
เอเชีย 

การผลิตบัณฑิต 

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้
ความสามารถ    ทางวิชาการ มีคุณธรรม

และจริยธรรม มีทักษะและความ
รับผิดชอบในการท างาน รวมทั้งการใช้

ชีวิตในสังคม ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองตลอดชีวิต     มีสมรรถนะระดับ

สากล สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ 
บนพื้นฐานของความเป็นไทยได ้

4 กลยุทธ ์
21 โครงการ 
21 ตัวชี้วัด 

การพัฒนานักศึกษา 

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ กอปร
ด้วยวิทยา  จรยิา และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า
ต่อสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้และ
ประสบการณ์ กา้วทันเทคโนโลย ีเข้าใจ 
และ   รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสังคม และสามารถด ารง
ชีพอยู่ในโลกได้อย่างมีคุณภาพ และมี

ความสุข 

3 กลยุทธ ์
21 โครงการ 
21 ตัวชี้วัด 

ความสัมพันธ์ที่ดกีับศิษย์เกา่ 
มุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า 

เพื่อให้ศิษย์เก่า เข้ามามีสว่นร่วม
สนับสนุนและพัฒนาคณะ 

2 กลยุทธ ์
7 โครงการ 
7 ตัวชี้วัด 

การวิจยัด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ 

ที่มีคุณภาพ 1 ใน 3  
ของประเทศ 

และ 1 ใน 80 ของ
เอเชีย 

การวิจยั 

มีความสามารถในการผลิตผลงานวิจัย
และนวัตกรรม  ที่มีคุณภาพสูง เป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาต ิเสริมสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตรง

ตามความต้องการของสังคม 

5 กลยุทธ ์
30 โครงการ 
30 ตัวชี้วัด 

การบริการวิชาการ 
ที่แก้ปัญหาของชุมชน 
และพัฒนาได้อยา่ง
สมดุลและยั่งยืน 

การบริการวิชาการ 

เป็นศูนย์กลางของการให้บรกิารวิชาการ 
และวิชาชพีด้านวิศวกรรมศาสตร์ของ 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ และเป็นที่พึ่ง
ทางวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมของ

สังคมโดยรวม 

5 กลยุทธ ์
12 โครงการ 
12 ตัวชี้วัด 

ความสัมพันธ์ที่ดกีับชุมชน 
ได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชน ใน

ฐานะที่     เป็นผู้ใหก้ารสนับสนุน
กิจกรรมของชุมชน และมีความ

รับผิดชอบต่อสังคม 

1 กลยุทธ ์
4 โครงการ 
4 ตัวชี้วัด 

การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

เห็นความส าคัญ  ซาบซึ้งคุณค่า และ
ร่วมกันท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ซ่ึงเป็น

รากฐานของความเป็นชาต ิ

2 กลยุทธ ์
10 โครงการ 
10 ตัวชี้วัด 

การบริหารจัดการ 
ที่มีประสิทธิภาพ 

ระบบบริหารจัดการที่ดี 
มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างผลงาน
ที่มีคุณภาพสูง บุคลากรมีคุณภาพชวีิตที่

ดีและมีความสุข     ในการท างาน 

4 กลยุทธ ์
26 โครงการ 
26 ตัวชี้วัด 

การพัฒนาคุณภาพ และ
ระบบประกันคุณภาพ 

มุ่งสร้างวัฒนธรรมการบริหารและการ
ด าเนินงานขององค์กรทุกระดับ ภายใต้

ระบบประกันคุณภาพ 

2 กลยุทธ ์
9 โครงการ 
9 ตัวชี้วัด 

การจัดการทรัพย์สิน 
ทรัพย์สินทางปัญญา และ

การหารายได้เพื่อการพึ่งพา
ตนเอง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความสามารถใน
การบริหารจัดการทรัพย์สิน ทรัพย์สิน
ทางปัญญา และการหารายได้ เพื่อการ

พึ่งพาตนเอง 

4 กลยุทธ ์
6 โครงการ 
6 ตัวชี้วัด 

รวม 4 จุดประสงค์หลัก 10 ยุทธศาสตร ์ 10 เปา้ประสงค์ 
32 กลยุทธ ์

146 
โครงการ 

146 ตัวชี้วดั 
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2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัต ิ
เพื่อให้มั่นใจในการปฏิบัตติามแผนกลยุทธ์ หน่วยงานและภาควชิาที่มีพันธกิจเกี่ยวข้องโดยตรงหรอืมีนโยบายพัฒนา

ตามประเด็นยุทธศาสตร์แตล่ะประเด็น เป็นผู้เสนอร่างรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการต่อคณะกรรมการวางแผนและ
สารสนเทศ เพื่อให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงและน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดท าเป็น
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี และถ่ายทอดสู่ผู้บริหาร หน่วยงาน และผู้ปฏิบตัิงานต่อไป ทั้งนี้มีการติดตามความสัมฤทธ์ิผลของ
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ทุกไตรมาส เพื่อน าข้อมูลไปใช้ประกอบการทบทวนการจัดท ากลยุทธ์
รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณในปงีบประมาณต่อไป (แผนภาพท่ี 2.1-2) 

 
ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและน าไปสู่การปฏิบัติ 
(1) การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
เพื่อให้สอดคล้องกับวาระการบริหารงานของคณบดี (4 ปี) และการบริหารจัดการงบประมาณ รวมทั้งเพื่อให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555–2558) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ (พ.ศ. 2557) ถูก
จัดท าขึ้น โดยมีแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2555–2558 เป็นกรอบพิจารณา ในแต่ละปีงบประมาณ และให้ความส าคัญต่อการ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับทั้งการเปลี่ยนแปลงส าคัญ ได้แก่ การแข่งขันของสถาบันผลิตวิศวกรทั้งในประเทศและในภูมิภาค 
ASEAN ความแข่งขันในวงการวิชาชีพวิศวกรอันเป็นผลมาจาก AEC และการลดลงของการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ 

(2) การน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ 
หน่วยงาน/ภาควิชาเสนอโครงการโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการ เพื่อรับการอนุมัติด าเนินการและ

งบประมาณจากคณะกรรมการวางแผนและสารสนเทศ ซึ่งมีบทบาทในการติดตามการด าเนินการของหน่วยงาน/ภาควิชาตาม
โครงการ/กิจกรรมนั้น และติดตามผลสัมฤทธ์ิของตัวช้ีวัด น าไปสู่การทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการทุกปีงบประมาณ 
(แผนภาพท่ี 2.1-2) 

(3) การจัดสรรทรัพยากร 
คณะมีระบบจัดการและจัดสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดท า

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี (แผนภาพท่ี 2.1-2) ส าหรับผลการปฏิบัติราชการในปีการศึกษา 2556 ตามตัวช้ีวัด ENQA ได้ถูก
น ามาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้แก่ภาควิชาด้วย 

นอกจากนี้ คณะมีระบบบริหารความเสี่ยง ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งวิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ รวมทั้งความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (คือ ความเสี่ยงในการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีด้านการจัดการทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา และด้านการหารายได้เพื่อการพึ่งพา
ตนเอง ด้วย) และความเสี่ยงด้านกระบวนการ (มีความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ และด้านการเงินและพัสดุ ด้วย) โดยได้
ก าหนดแผนการด าเนินงานและติดตามการจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ (มีแผนจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบและ
เพื่อให้มั่นใจในความมั่นคงด้านการเงินและงบประมาณด้วย) 

(4) แผนด้านบุคลากร 
แผนด้านทรัพยากรบุคคลของคณะ ได้แก่ แผนอัตราก าลัง (แผนยุทธศาสตร์การบริหารที่ 2) ส าหรับบุคลากรสายผู้สอน 

และกรอบอัตราก าลังส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งวางแผนจัดสรรอัตราก าลังตามนโยบายและแผนพัฒนาของคณะ และ
หน่วยงาน/ภาควิชาต่างๆ และแผนพัฒนาบุคลากร (แผนยุทธศาสตร์การบริหารที่ 4) ซึ่งวางแผนพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุนทุกระดับ/ลักษณะงาน โดยใช้ประเด็นยุทธศาสตร์และขีดความสามารถที่จ าเป็น
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานประเภท/ระดับต่างๆ เป็นกรอบในการวางแผน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของคณะ 
ตลอดจนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะหลักและการบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของคณะ ทั้งนี้ ความเสี่ยงด้านบุคลากรได้ถูกพิจารณาเป็น
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ประเด็นหนึ่งในระบบการบริหารความเสี่ยง และคณะได้ก าหนดแผนงานด้านการพัฒนาบุคลากรเป็นแผนบริหารความเสี่ยง
ของคณะด้วย 

(5) ตัววัดผลการด าเนินการ 
ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามยุทธศาสตร์การบริหารคณะ มีทั้งสิ้น 146 ตัวช้ีวัด ครอบคลุม

การวัดประสิทธิผลของการด าเนินการตามพันธกิจทุกด้านและยุทธศาสตร์ทุกประเด็นของคณะ และสอดคล้องกับความ
ต้องการของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีระบบการถ่ายทอดสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคลครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยมีการติดตาม
ผลการด าเนินการเพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะทุกไตรมาส ในจ านวนตัวช้ีวัดเหล่านี้ ส่วนที่เป็นตัวช้ีวัด
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน (ENQA) 46 ตัวช้ีวัด ยังถูกถ่ายทอดและติดตามในระดับภาควิชาทุกปีการศึกษา 

(6) การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ  
ผู้บริหารและหน่วยงานที่เสนอจัดท าโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติราชการ มีบทบาทในการด าเนินโครงการ/

กิจกรรมดังกล่าวและเสนอปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงาน ภายใต้การรับทราบของคณะกรรมการแผนและสารสนเทศ และ
การพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อให้บรรลุตามตัวช้ีวัดหรือเพื่อให้สอดคล้องกับกรณีมีการเปลี่ยนแปลง
ของนโยบายหรือเหตุการณ์เร่งด่วน  

 
ข. การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 
จากตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการและตัวช้ีวัด ENQA รวมทั้งสถิติข้อมูลที่คณะให้ความสนใจ คณะได้ก าหนดตัวช้ีวัดส าคัญ

รวม 32 (ตารางที่ 4.1-1) ประกอบด้วย ตัวช้ีวัดด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ (15 ตัวช้ีวัด) การมุ่งเน้น
ลูกค้า (5 ตัวช้ีวัด) การมุ่งเน้นบุคลากร (3 ตัวช้ีวัด) การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (3 ตัวช้ีวัด) การน าองค์กรและธรรมาภิบาล(2 
ตัวช้ีวัด) และงบประมาณ การเงิน และตลาด (5 ตัวช้ีวัด) โดยได้เปรียบเทียบผลการด าเนินการกับเป้าหมายและผลการ
ด าเนินการย้อนหลัง เพื่อพิจารณาแนวโน้มของผลการด าเนินการ และเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับคู่เปรียบเทียบที่
ก าหนดไว้ในโครงร่างองค์กร ดังแสดงรายละเอียดในหมวด 7 น าไปสู่การพิจารณาก าหนดแผน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาการ
ด าเนินการ โดยผู้บริหารและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ ต่อไป   
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หมวด 3 : การมุ่งเน้นลกูค้า 
 

3.1 เสียงของลูกค้า 
คณะรับฟังเสียงของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ จากการส ารวจแบบสอบถาม ช่องทางการรับข้อร้องเรียนที่

หน้าเว็บไซต์คณะ การรับข้อมูลโดยตรงของผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องผ่านการสัมภาษณ์ การสนทนา การประชุม 
จดหมาย โทรศัพท์ อีเมล เฟสบุค เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้ถูกรายงานอย่างเป็นทางการต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
หรือถูกรายงานอย่างไม่เป็นทางการต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การพิจารณาด าเนินการปรับปรุงการด าเนินการตาม
ความเหมาะสมต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพการด าเนินการและการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  

 
ก. การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
(1) การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
การรับฟังเสียงรวมทั้งข้อมูลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และส่วนตลาด ด าเนินการใน

รูปแบบที่หลากหลายโดยหน่วยงาน/ภาควิชาท่ีมีพันธกิจเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กลุ่มเหล่านี้ยังสามารถร้องเรียนต่อผู้บริหารทุก
ระดับ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ โทรศัพท์ อีเมล เว็บไชต์ (เช่น “สายตรงคณบดี” และ “รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ” 
บนเว็บไชต์ของคณะ และเฟสบุค) และกล่องรับความคิดเห็นที่ติดตั้งตามอาคารหลักของคณะและภาควิชา เป็นต้น (ตารางที่ 
3.1-1) 

(2) การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นในอนาคต 
คณะรับฟังเสียงของผู้เรียนและลูกค้าในอนาคต ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาในภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และบัณฑิต/ศิษย์เก่า ผ่านกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (ตารางที่ 3.1-2) 
 
ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
(1) ความพึงพอใจและความผูกพัน 
คณะรวบรวมและประเมินข้อมูลความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ด้วยวิธีการต่างๆ ดังที่น าเสนอในตารางที่ 

3.1-1 ข้อมูลที่ได้ถูกน าเสนอต่อผู้บริหารและหน่วยงาน/ภาควิชาท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งในรูปแบบเอกสารรายงานและการน าเสนอใน
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ผู้บริหาร และคณะกรรมการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง น าไปสู่การก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุงการด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 

(2) ความพึงพอใจเมื่อเทียบกับคู่แข่ง 
คณะส ารวจความคิดเห็นของนักเรยีนมัธยมศึกษาในภมูิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่องความต้องการเข้าศึกษาในคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ของสถาบันการศกึษาในประเทศไทย และส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาใหมเ่รื่องการไดเ้ข้าศึกษาตรงตาม
ความต้องการเข้าศึกษาของตน พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ให้
ความสนใจเข้าศึกษาในคณะ และการไดเ้ข้าศึกษาในคณะนี้เป็นไปตามความต้องการของนักศึกษาใหม่ส่วนใหญ ่ (ตัวช้ีวัด 
EdPEx 20) 

(3) ความไม่พึงพอใจ 
นอกจากข้อมูลความพึงพอใจของผู้เรยีนและลูกค้ากลุ่มตา่ง ๆ แล้ว คณะยังรวบรวมและประเมินข้อมูลความไม่พึงพอใจ

ของผู้เรียนและลูกค้ากลุม่ดังกล่าวด้วย (ตารางที่ 3.1-1 และ 3.1-2) 
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ตารางที่ 3.1-1 วิธีการรับฟังเสียงของผู้เรียน ลูกคา้กลุ่มอื่น และส่วนตลาด 
กลุ่ม วิธีการรับฟังเสียง ผู้รับผดิชอบ 

ผู้เรียน การส ารวจแบบสอบถาม ส านักประกันคุณภาพ 
 การประเมินการสอนออนไลน์ ส านักประกันคุณภาพ/ส านักเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 การรับฟังโดยตรงโดยผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา 
  บุคลากรงานบริการการศึกษา/ส านักพัฒนานักศึกษา/ภาควิชา 
 การร้องเรียนโดยตรงต่อผู้บริหาร คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
  คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นและจัดการข้อร้องเรียน 
  หัวหน้าภาควิชา  
ผู้ปกครอง การส ารวจแบบสอบถาม ส านักประกันคุณภาพ 
 การรับฟังโดยตรงโดยผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา 
  บุคลากรงานบริการการศึกษา/ส านักพัฒนานักศึกษา/ภาควิชา 
 การร้องเรียนโดยตรงต่อผู้บริหาร คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
  คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นและจัดการข้อร้องเรียน 
  หัวหน้าภาควิชา 
หน่วยงานรับ การรับฟังโดยตรงโดยผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรงานบริการการศึกษา/ภาควิชา 
นักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา การติดตาม/ประเมินผลการฝึกงาน/สหกจิศึกษา อาจารย์ผู้ประสานงานฝึกงาน/อาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
  อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
  บุคลากรงานบริการการศึกษา/ภาควิชา 
 การร้องเรียนโดยตรงต่อผู้บริหาร คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
  คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นและจัดการข้อร้องเรียน 
  หัวหน้าภาควิชา 
ผู้ใช้บัณฑิต การส ารวจแบบสอบถาม ส านักประกันคุณภาพ 
 การร้องเรียนโดยตรงต่อผู้บริหาร คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
  คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นและจัดการข้อร้องเรียน 
  หัวหน้าภาควิชา 
ชุมชน/สังคม การรับฟังโดยตรงโดยผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 
 การร้องเรียนโดยตรงต่อผู้บริหาร คณบดี รองคณบดีทุกฝ่าย หัวหน้าภาควิชา 
  คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นและจัดการข้อร้องเรียน 
 

ตารางที่ 3.1-2 วิธีการรับฟังเสียงของผู้เรียนและลูกค้ากลุม่อื่นในอนาคต 
กลุ่ม วิธีการรับฟังเสียง ผู้รับผดิชอบ 

นักเรียนมัธยมศึกษา/ การส ารวจแบบสอบถามนักศึกษาท่ีเข้าร่วมใน ส านักประกันคุณภาพ/ภาควิชา 
ผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ การแสดงนิทรรศการ/การเยี่ยมชมคณะ-ภาควิชา/ งานบริการการศึกษา/ส านักพัฒนานักศึกษา 
 โครงการค่ายวิชาการ/โครงการแนะแนวสัญจร/  
 โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย  
 การรับฟังโดยตรงโดยผู้รับผดิชอบ/ผู้ปฏิบตัิงาน หัวหน้าภาควิชา/อาจารฝ่ายวิชาการและฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
 ผ่านการให้บริการวิชาการและโครงการแนะแนวสัญจร บุคลากรงานบริการการศึกษา/ส านักพัฒนานักศึกษา/ภาควิชา 
โรงเรียนมัธยมศึกษา การรับฟังโดยตรงโดยผู้รับผดิชอบ/ผู้ปฏิบตัิงาน หัวหน้าภาควิชา/อาจารฝ่ายวิชาการและฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
 จากการให้บริการวิชาการและโครงการแนะแนวสัญจร บุคลากรงานบริการการศึกษา/ส านักพัฒนานักศึกษา/ภาควิชา 
 การร้องเรียนโดยตรงต่อผู้บริหาร คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าภาควิชา 
  คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นและจัดการข้อร้องเรียน 
บัณฑิต/ศิษย์เก่า การส ารวจแบบสอบถาม ส านักประกันคุณภาพ/ศูนย์ประสานงานศิษย์เก่า 
 การรับฟังโดยตรงโดยผู้รับผดิชอบ/ผู้ปฏิบตัิงาน บุคลากรส านักพัฒนาศึกษา/ศูนย์ประสานงานศิษย์เก่า/ภาควชิา 
 จากการจัดกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์  
 การร้องเรียนโดยตรงต่อผู้บริหาร คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร/พัฒนานักศึกษา 
  คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นและจัดการข้อร้องเรียน 
  หัวหน้าภาควิชา 
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3.2 ความผูกพันของลูกค้า 
 เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการแก่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มต่างๆ คณะได้ก าหนดหลักสูตร/รูปแบบการจัดการเรียน

การสอน การจัดการและการผลิตผลงานวิจัย และโครงการบริการวิชาการ โดยผ่านการเสนอจากภาควิชา/หลักสูตร ศูนย์วิจัย
เฉพาะทาง/หน่วยงานสนับสนุน และองค์กร/หน่วยงานในก ากับ ตามพันธกิจของหน่วยงานนั้นๆ โดยมีคณะกรรมการก ากับ
ดูแลการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง (ด้านวิชาการ การวิจัย หรือการบริการวิชาการ) พิจารณาและเสนอเพื่อรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ ตามโครงสร้างการบริหารงาน (แผนภาพที่ OP.1-1) และจากการวางโครงสร้างการบริหารงาน
เช่นนี้ ท าให้มีผู้บริหารและหน่วยงานที่ชัดเจนถูกก าหนดให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการตามพันธกิจแต่ละด้าน ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มต่างๆ แตกต่างกันตามพันธกิจที่รับผิดชอบ นโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการ
ด าเนินการ ที่ถูกถ่ายทอดสู่ผู้รับผิดชอบงานตามพันธกิจแต่ละด้าน ตลอดจนการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการทั้งใน
ระดับหน่วยงาน/ภาควิชา และบุคคล ส่งเสริมวัฒนธรรมการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มต่างๆ นั้นได้เป็นอย่างดี 

 
ก. หลักสูตรและบริการ รวมท้ังการสนับสนนุผู้เรียนและกลุ่มลูกคา้อ่ืน 
(1) หลักสูตรและบริการ 
คณะให้ความส าคญักับการดึงดูดผูเ้รียนและลูกค้าใหม ่ และสรา้งโอกาสในการขยายความ สัมพันธ์กับผู้เรยีนและลูกค้า

ในปัจจุบัน จึงได้มีการเปดิรับฟังและรวบรวมข้อมลูความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียนและลกูค้าทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต (เช่น นักเรียนมัธยมศึกษา นักศึกษา ผู้ปกครอง บณัฑิต ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า เป็นต้น) อยู่เสมอ ผ่านการส ารวจ
แบบสอบถามอย่างเป็นทางการ และการติดต่อสื่อสารในช่องทางต่างๆ เช่น การเจรจา การปรึกษาหารือ การรับฟังผลสะท้อน 
เป็นต้น เพื่อน าเสนอข้อมูลเหล่านัน้ให้แก่ผู้บริหารภาควิชา/หลักสูตร (ด้านการเรียนการสอน) ศูนย์วิจยัเฉพาะทาง/หน่วยงาน
สนับสนุน (ด้านการวิจัย) และองค์กร/หน่วยงานในก ากับ (ด้านบริการวิชาการ) น าไปสู่การพิจารณาและทบทวนการ
ด าเนินการร่วมกับผู้บริหารและหน่วยงานของคณะที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจด้านนั้นๆ ภายใต้การช้ีน าและอ านวยการของคณบด ี
ในที่ประชุมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อก าหนดและสร้างนวัตกรรมให้กับหลักสูตร งานวิจัย และงานบริการ
วิชาการ โดยจัดท าเป็นโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะเพื่ออนุมัติให้ด าเนินการตามขั้นตอน
ต่อไป  

(2) การสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
ผู้บริหารและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงต่อการด าเนินการด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ มี

บทบาทในการสื่อสารข้อมูลด้านนั้นๆ สู่ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้เกี่ยวข้อง ดังท่ีมีกลยุทธ์ด้านการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์เชิง
รุกที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
นอกจากนี้ คณะยังมีหน่วยงานสนับสนุนท าหน้าที่ผลิตสื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
สื่อสารดังกล่าว และเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูล การสืบค้นข้อมูล และการใช้บริการหลักสูตรและบริการอื่นๆ โดยผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มต่างๆ ซึ่งการด าเนินการของหน่วยงานเหล่านี้ก็เป็นไปตามกลยุทธ์ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ตามที่เสนอไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเช่นกัน โดยตลอดปีการศึกษา 2556 นั้น หน่วยงานต่างๆ ได้ทบทวนและปรับปรุง
รูปแบบและยกระดับคุณภาพการสื่อสารข้อมูล (ตารางที่ 3.2-1) 
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ตารางที่ 3.2-1 การสื่อสารเพื่อส่งเสรมิการใช้บริการด้านหลักสตูร การวิจัย และการบริการวิชาการ 
รูปแบบ วิธีการด าเนินการและการปรับปรุง กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์ - การเผยแพรข่้อมูล/ข่าวสารเกี่ยวกับหลกัสูตร กจิกรรม
การเรียนการสอน งานวจิัย และการบริการวิชาการ  

- การน าเสนอขอ้มูล/รายละเอียดบนหน้าเว็บไซต์ให้เป็น
ปัจจุบัน ครบถ้วน และง่ายตอ่การเข้าถึง 

- ผู้สนใจเข้าศึกษาตอ่ 
- นักศกึษาปัจจุบัน 
- ผู้ปกครอง 
- โรงเรียนมัธยมศกึษา 
- ชุมชนวชิาการ 
- ชุมชนวชิาชีพ 

- งานบริการการศกึษา 
- งานบริการวิชาการและวิจัย 
- ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ส านักประชาสัมพนัธ ์

เอกสาร
ประชาสัมพนัธ ์

- แผ่นพับ หนังสอื และเอกสารอื่นๆ (ภาษาไทย/อังกฤษ)  
- การน าเสนอขอ้มูล/รายละเอียดส าคัญในเอกสารให้

ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

- ผู้สนใจเข้าศึกษาตอ่ 
- ผู้ปกครอง 
- โรงเรียนมัธยมศกึษา 
- ชุมชนวชิาการ 
- ชุมชนวชิาชีพ 

- งานบริการการศกึษา 
- งานบริการวิชาการและวิจัย 
- ส านักประชาสัมพนัธ ์
- ภาควิชา/หลักสตูร 

กิจกรรม
สนับสนุนชุมชน 

- การประชาสัมพนัธ์ตามรูปแบบของกจิกรรมที่คณะมี
ส่วนรว่มในการจัดหรอืจัดขึ้นเอง เช่น นทิรรศการด้าน
หลักสูตร กิจกรรมวิชาการส าหรับนักเรียน/นักศกึษา 
กิจกรรมค่ายอาสา การประชมุวิชาการ การเสวนา เป็น
ต้น 

- การเพิ่มคุณค่า (เชน่ ความรูท้างวิชาการ/วจิัย) ให้แก่
กิจกรรม  

- การประสานความรว่มมอืกับหน่วยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 

- ผู้สนใจเข้าศึกษาตอ่ 
- โรงเรียนมัธยมศกึษา 
- ชุมชนในทอ้งถิ่น 
- ชุมชนวชิาการ 
- ชุมชนวชิาชีพ 

- งานบริการการศกึษา 
- ส านักพัฒนานักศกึษา 
- งานบริการวิชาการและวิจัย 
- ส านักประชาสัมพนัธ ์
- ภาควิชา/หลักสตูร 

วารสารข่าว  - การเผยแพรข่่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตร กิจกรรมการเรียน
การสอน การวิจัย และการบรกิารวิชาการ 

- การปรับปรุงรูปแบบและเนือ้หาให้มีความเป็นทางการ 
เหมาะสมกับกลุม่เป้าหมาย 

- ชุมชนวชิาการ 
- ชุมชนวชิาชีพ 

ส านักประชาสัมพนัธ ์
 

Newsletter - การเผยแพรข่่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตร กิจกรรมการเรียน
การสอน การวิจัย และการบรกิารวิชาการ 
(ภาษาอังกฤษ) 

- การปรับปรุงรูปแบบและเนือ้หาให้สอดคลอ้งกับความ
สนใจของกลุม่เป้าหมาย 

- ชุมชนวชิาการ 
- ชุมชนวชิาชีพ 
- ผู้มาเยือนจากต่างประเทศ 

ทั้งทีเ่ป็นองคก์รและบุคคล 

หน่วยวิเทศสัมพันธ ์

โทรทัศน์
อินเตอร์เนต็ 

- การเผยแพรข่่าวสารเกี่ยวกับการผลิตบัณฑิต กิจกรรม
และผลงานของนกัศึกษา การวิจัย การบรกิารวิชาการ 
และวัฒนธรรมองคก์ร ผ่านสถานี KKU Channel และ 
Youtube 

- การเปิดโอกาสให้นกัศึกษามีส่วนร่วมการน าเสนอและ
เพิ่มความหลากหลายของเนือ้หาให้ครอบคลุมการ
ให้บริการทุกด้าน 

- ผู้สนใจเข้าศึกษาตอ่ 
- นักศกึษาปัจจุบัน 
- บัณฑิต/ศิษย์เก่า 
- ลูกค้ากลุม่อืน่ 
- ชุมชน/สงัคม 

ส านักประชาสัมพนัธ ์
 

เฟสบุค - การเผยแพรข่่าวสารโดยเนน้การสือ่ด้วยรูปภาพและ
ความรวดเรว็ทนัใจ 

- นักศกึษาปัจจุบัน 
- บัณฑิต/ศิษย์เก่า 

ส านักประชาสัมพนัธ ์
 

 
(3) การจ าแนกกลุ่ม/ประเภทของผู้เรียนรู้และลูกค้ากลุ่มอื่น 
คณะใช้สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และตลาด รวมถึงหลักสูตรและบริการ ในการพิจารณาแบ่งกลุ่มผู้เรียน

และลูกค้ากลุ่มต่างๆ ซึ่งด าเนินการโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้อง น าไปสู่รูปแบบและวิธีการที่แตกต่างกันของ
การให้บริการ การสื่อสาร และการสนับสนุนให้มาใช้บริการของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใหม่ (ตารางที่ 3.2-2) 
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ตารางที่ 3.2-2 การแบ่งกลุม่ผู้เรียนและลูกค้ากลุม่ต่างๆ 
ผู้เรียน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การแบง่กลุ่ม ความแตกต่างของการใหบ้ริการ 

ผู้เรียน - ระดับปริญญา (ตรี/บัณฑิตศึกษา) 
- ประเภทหลักสูตร (ภาคปกติ/โครงการพเิศษ) 
- สัญชาติของนักศึกษา (ไทย/ต่างชาติ) 

- รูปแบบการให้ค าปรึกษา 
- ทรัพยากรส่งเสริมการเรียนรู้ 
- หน่วยงาน/ผู้ดูแลนกัศึกษา 

หน่วยงานรับนกัศึกษาฝกึงาน - ความสัมพันธ ์(มี/ไม่มี MOU) - การด าเนินการตาม MOU 
บัณฑิต/ศิษย์เก่า - ภาควิชา (แบ่งตาม 8 ภาควิชา) 

- รุ่น (แบ่งตามรหัสนักศึกษา) 
- ความสนใจ (กีฬา/งานสังสรรค์/กิจกรรมวิชาการ) 

- วิธีการติดต่อประสานงาน 
- รูปแบบกิจกรรมสานสัมพันธ ์

ผู้ใช้บัณฑิต - สาขาวิชาของบัณฑิต (แบ่งตาม 8 ภาควชิา) 
- ประเภทของการด าเนินการ (เอกชน/ราชการ)  

- คุณสมบัติของบัณฑิตตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในสาขานั้นๆ 

ผู้ใช้งานวิจัย/งานบริการวิชาการ - ระดับ (ท้องถิ่น/ประเทศ/สากล) 
- รูปแบบ (งานวิจัย/การบริการวิชาการ/การประชุม-

อบรม-สัมมนา) 

- วิธีการติดต่อประสานงาน 
- รูปแบบกิจกรรม 

 
ข. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
(1) การจัดการความสัมพันธ์ 
ดังจะเห็นได้จากกลยุทธ์ต่างๆ ในแผนปฏิบัติราชการ คณะให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพการด าเนินการตามพันธ

กิจแต่ละด้าน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและลูกค้าแต่ละกลุ่ม ซึ่งรวบรวมจากการส ารวจความคิดเห็น/ความ
ต้องการ/ความคาดหวัง รวมทั้งเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตาม
ข้อมูล SWOT Analysis และเมื่อถ่ายทอดกลยุทธ์ลงสู่ระดับหน่วยงาน/ภาควิชา (รวมทั้งผู้บริหาร) แล้ว คณะมีการติดตาม
ประสิทธิผลของการด าเนินการแต่ละด้านจากระดับความพึงพอใจและข้อมูลความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มต่างๆ 
ต่อการให้บริการของคณะ/ภาควิชา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้เรียนและลูกค้าแต่ละกลุ่มได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการด้าน
ต่างๆ รวมทั้งเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงการด าเนินการในด้านนั้นๆ ต่อไป นอกจากนี้ คณะยังได้ก าหนดให้การบริการที่ดีเป็น
ประเด็นของสมรรถนะหลักของบุคลากรที่ต้องได้รับการประเมินในระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (ENPMS) อีก
ด้วย 

การสร้างความสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์เชิงรุกกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มต่างๆ เช่น นักเรียน/ผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ 
โรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้ปกครอง ผู้รับนักศึกษาฝึกงาน บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ชุมชนวิชาการ ชุมชนวิชาชีพ เป็นต้น ถูก
ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนปฏิบัติการของคณะ โดยมีผู้รับผิดชอบด าเนินการที่ชัดเจน พร้อมทั้งมีการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินการตามโครงสร้างการบริหาร เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของหน่วยงาน/องค์กรอื่น กิจกรรมแนะ
แนวสัญจร ระบบการจัดสรรทุนการศึกษาทุกภาคการศึกษาแก่นักศึกษา นโยบายกิจกรรมนักศึกษาแบบสร้างสรรค์ กิจกรรม
วันนัดพบผู้ปกครอง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านฝึกงานและสหกิจศึกษากับผู้ประกอบการ งานประเพณีศิษย์เก่าคืนสู่
เหย้า เป็นต้น ทั้งนี้คณะมุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดี เป็นไปตามหรือเหนือความคาดหวัง แก่ผู้เรียนและลูกค้าในปัจจุบัน ซึ่งอาจ
น าไปสู่การมีผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มใหม่ในอนาคต 

(2) การจัดการข้อร้องเรียน 
เสียงสะท้อนและข้อร้องเรียนต่างๆ ถูกรวบรวมเสนอต่อผู้บริหารและหน่วยงาน/ภาควิชาที่เกี่ยวข้อง โดยด าเนินการ

เช่นเดียวกับข้อ 1.2 (ข) เพื่อก าหนดแนวทางการปรับปรุงการด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป  
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หมวด 4 : การวัดผล การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 

4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร 
คณะวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการ ตามเกณฑ์ EdPEx ประกอบด้วย 31 ตัวช้ีวัด ดังแสดงในหมวด 7 

 
ก. การวัดผลการด าเนินการ 
(1) ตัววัดผลการด าเนินการ 

ตัวช้ีวัดส าคญัทั้ง 31 ตัวช้ีวัด (ตารางที่ 4.1-1) ประกอบด้วยตัวช้ีวดั ENQA ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัตริาชการ และสถติิ
ส าคัญที่คณะสนใจ โดยแต่ละตัวช้ีวัดมีหน่วยงาน/บคุคลที่รบัผิดชอบโดยตรง และตัวช้ีวัดส่วนใหญ่ใช้วดัผลการด าเนินการของ
ภาควิชาและรวบรวมเป็นผลการด าเนินการโดยรวมของคณะ การรายงานผลการด าเนินการในระบบ ENQA และรอบการ
รายงานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัตริาชการ รวมทั้งการรายงานสถิติขอ้มูลที่คณะสนใจ น าไปสู่การตดิตามผลการปฏิบัติงานของ
ภาควิชา/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และผลการด าเนินการโดยรวมของคณะ ตามรอบเวลาที่ก าหนด 

(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
คณะก าหนดตัวช้ีวัดส าคัญ (ตารางที่ 4.1-1) และหาข้อมูลสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบจากระบบ CHE-Online และ

คู่ความร่วมมือ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) กรณีที่ไมส่ามารถหาข้อมูลเชิงเปรยีบเทียบจาก
หน่วยงาน/สถาบันภายนอกได้ ผลการด าเนินงานจะถูกเปรยีบเทียบระหว่างคณะวิชาในมหาวิทยาลัยหรือระหว่างภาควิชาของ
คณะ ตามความเหมาะสม  

(3) ข้อมูลผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอืน่ 
ส านักประกันคุณภาพ ประสานงานกับหน่วยงานภายในต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น งานบริการการศกึษา ส านักพัฒนา

นักศึกษา ภาควิชา เป็นต้น ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศจากเสยีงของผู้เรียนและตลาด รวมถึงข้อร้องเรียน ด้วย
ช่องทางต่างๆ เพื่อสรุปและน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ หรือต่อผู้บริหารทีเ่กี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าเป็น
รายงานหรือเอกสารเผยแพร่สูผู่้เกีย่วข้อง ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี นอกจากน้ี ผู้บริหารและผูป้ฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องยัง
ใช้ประโยชน์ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับลูกค้ากลุ่มตา่งๆ จากสื่อสังคมออนไลน์ (โดยเฉพาะ เฟสบุค ไลน์) ระบุความ
ต้องการของลูกค้า และสะท้องถึงความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้า เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงพฒันากระบวนการท างาน 
และการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ต่อไป 

(4) ความคล่องตัวของการวัด 
คณะก าหนดหน่วยงาน (ส านักประกันคุณภาพ) ผู้บริหาร (รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดฝี่ายกิจการพิเศษ) และบุคลากร 

(หัวหน้างานและเจา้หน้าท่ีส านักประกันคณุภาพ) ที่ชัดเจน เพื่อรับผดิชอบงานด้านการก าหนด เก็บข้อมูล และรายงานผลการ
วัดผลการด าเนินงานท่ีส าคญั โดยมีระบบงาน (ระบบ ENQA และ งานรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลู) ที่รองรับการด าเนินงาน
ดังกล่าว โดยให้ความส าคญักับการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานและความมสี่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ในคณะ และความ
สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานก ากับดูแลในระดับประเทศ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ สภา
วิศวกร เป็นต้น คณะจึงมั่นใจว่าระบบการวดัผลการด าเนินงานของคณะสามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและ
ภายนอกได ้
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ตารางที่ 4.1-1 ตัวช้ีวัดส าคญัของคณะ 
ด้าน ตัวช้ีวัด (แหล่งท่ีมา) 

การเรียนรู้ของผู้เรียน และด้าน
กระบวนการ  
(หัวข้อ 7.1*) 

EdPEx 01 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (I, ii) 
EdPEx 02 คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (I, ii) 
EdPEx 03 คะแนนเฉลี่ย (GPA) เมื่อส าเร็จการศกึษาของนกัศึกษาระดับปริญญาตรี (iii) 
EdPEx 04 ร้อยละของนักศกึษาที่ส าเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาที่หลกัสูตรก าหนด (iii) 
EdPEx 05 ผลงานของผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (i) 
EdPEx 06 ผลงานของผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพมิพ์ (i) 
EdPEx 07 จ านวนนกัศึกษาระดับปรญิญาตรีที่ฝกึงานแบบสหกิจศกึษา (iii) 
EdPEx 08 จ านวนนกัศึกษาที่ไปดูงาน/อบรม/สัมมนา/ประชุมวชิาการ/ฝกึงานในต่างประเทศ (i, iii) 
EdPEx 09 ประเทศทีน่ักศกึษาไปดูงาน/อบรม/ฝกึงาน (iii) 
EdPEx 10 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (I, ii) 
EdPEx 11 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (i) 
EdPEx 12 งานวิจัยที่ได้รับการจดสทิธิบัตรหรืออนุสทิธิบัตร (i) 
EdPEx 13 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบทความวจิยัที่ได้รับการอ้างองิ (I, ii) 
EdPEx 14 แนวการปฏิบัตทิี่ดี (Good Practice) ที่ได้รับการยอมรับ (iii) 
EdPEx 15 จ านวนนกัศึกษาและบุคลากรทีไ่ด้รับรางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ หรือจริยธรรม (i) 

การมุง่เนน้ลกูค้า  
(หัวข้อ 7.2*) 
 

EdPEx 16 ผลประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา (iii) 
EdPEx 17 ความพึงพอใจของนกัศึกษาใหมร่ะดับปริญญาตรตี่อการด าเนนิการโดยรวมของคณะ (iii) 
EdPEx 18 ความพึงพอใจของบัณฑิตระดับปริญญาตรีต่อการด าเนินการโดยรวมของคณะ (iii) 
EdPEx 19 ความพึงพอใจของผู้ปกครองตอ่การด าเนนิการโดยรวมของคณะ (iii) 
EdPEx 20 ความสนใจของนกัเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายในภูมิภาคตอ่การเข้าศกึษาในคณะ (iii) 

การมุง่เนน้บุคลากร  
(หัวข้อ 7.3*) 

EdPEx 21 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก (I, ii) 
EdPEx 22 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (I, ii) 
EdPEx 23 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการด าเนินการโดยรวมของคณะ (iii) 

การน าองคก์รและธรรมาภิบาล  
(หัวข้อ 7.4*) 

EdPEx 24 ความพึงพอใจในบทบาทของคณะกรรมการประจ าคณะ (i) 
EdPEx 25 ร้อยละของแผนกลยุทธท์ี่สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย (iii) 

งบประมาณ การเงิน และตลาด  
(หัวข้อ 7.5*) 
 

EdPEx 26 สัดส่วนของงบประมาณแผ่นดนิต่อเงนิรายได ้(iii) 
EdPEx 27 ร้อยละของรายจ่ายต่องบประมาณที่ได้รับ (iii) 
EdPEx 28 เงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (I, ii) 
EdPEx 29 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับทนุท าวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวทิยาลัยต่ออาจารย์ทั้งหมด (I, ii) 
EdPEx 30 ทุนการศกึษา (iii) 
EdPEx 31 เงินบรจิาคจากศิษย์เก่า (I, ii, iii) 

หมายเหต:ุ  * แสดงรายละเอียดในหมวด 7 ผลลัพธ์ 
 (i) เป็นตัวชี้วัด ENQA ปีการศึกษา 2556 ที่มีที่มาจากตัวชีว้ัด สกอ. สมศ. มข. และ QS University Rankings 
 (ii) เป็นตัวชี้วัดของแผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2557 
 (iii) เป็นสถิต/ิข้อมูลที่คณะสนใจ 
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ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ  
คณะวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดส าคัญ เปรียบเทียบกับคา่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ส าหรับตัวช้ีวัด

นั้นๆ ตามนโยบายของคณะและ/หรือมหาวิทยาลัย (เช่น เป้าหมายที่ก าหนดในระบบ ENQA และ/หรือ KKU-iQA เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัตริาชการของคณะและ/หรือมหาวิทยาลัย) เพื่อระบุขีดความสามารถและความส าเร็จในการด าเนินงาน
ของคณะตามประเด็นตัวช้ีวัดนั้นๆ ทั้งนี้ คณะ (โดยหน่วยงานรับผิดชอบ น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ) 
วิเคราะห์ข้อมูลตัวช้ีวัดแต่ละรายการเปรยีบเทียบกับผลการด าเนินงานของสถาบันอื่นที่เป็นคู่เทียบ (หมวด 7) และประเมินขีด
ความสามารถในเชิงแข่งขันของคณะจากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS Rankings (ตารางที ่ OP.2-1 และ OP.2-2) 
น าไปสู่การก าหนดแนวทางปรับปรุงผลการด าเนินงานต่อไป 
 

ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ 
(1) วิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
คณะค้นหาหน่วยงานหรือกระบวนการที่มีผลการด าเนินงานท่ีโดดเด่น เพื่อน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งสนับสนุนให้

มีการเผยแพรผ่ลงานสู่หน่วยงานภายนอก โดยใช้ช่องทางการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชาตามระบบ ENQA 
และกิจกรรมการพัฒนาผลการปฏบิัติงานและเผยแพร่ความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ ภายใต้แผนการจัดการความรู้ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556 

(2) ผลการด าเนินการในอนาคต 
ข้อมูลเชิงสถิติของผลการด าเนินงานถูกน ามาใช้ในการคาดการณผ์ลการด าเนินงานในอนาคตของคณะ ในขณะที่ข้อมูล

เชิงเปรียบเทียบ ตามที่ระบุในข้อ 4.1 ข ถูกน ามาร่วมพิจารณา เพื่อก าหนดแนวทางการปรับปรุงผลการด าเนินงานต่อไป 
(3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรม 
ในแต่ละปี ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและแผนการตรวจประเมินเพื่อพัฒนาคณุภาพการด าเนนิงาน คณะได้

ก าหนดแนวทางการปรับปรุงผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ที่ครอบคลุมยุทธศาสตร์ทุกด้านของคณะ ซึ่งสอดคล้องกับตัวช้ีวัด
คุณภาพหมด 7.1 ถึง 7.5 อย่างไรก็ตาม คณะได้พิจารณาให้ความส าคญัแก่การด าเนินงานตามพันธกิจหลักของคณะ ได้แก ่
การผลิตบณัฑิต การวิจยั การบรกิารวิชาการ และการบริหารจัดการ อันเป็นการด าเนินงานส าคญัทีจ่ะส่งผลต่อความสามารถ
ในการแข่งขันของคณะ การพัฒนาในด้านดังกล่าวได้ถูกถ่ายทอดสู่หน่วยงานและผูป้ฏิบัตผิ่านกิจกรรมและโครงการ ตลอดจน
ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน ภายใต้แผนการปฏิบัติราชการและแผนการตรวจประเมินคณุภาพภายใน 
 

4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะมีการจดัการและเพิ่มพูนทรัพย์สินทางความรู้ และวิธีการเรียนรูข้องคณะ รวมถึงคุณภาพของทรัพยากรสารสนเทศ 

โดยใช้แผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ภายใต้ยุทธศาสตรด์า้นระบบการบริหารจัดการที่ดี) แผนกลยุทธ์การเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยสู่ชุมชน (ภายใต้แผนยุทธศาสตรด์้านการวิจยั) และแผนกลยุทธ์การหา
รายได้จากทรัพยส์ินทางปัญญา (ภายใต้แผนยุทธศาสตรด์้านการจดัการทรัพยส์ิน ทรัพย์สินทางปัญญา และการหารายได้เพื่อ
พึ่งพาตนเอง) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร เสรมิสร้างการเรยีนรู้ระดับองค์กรอันส่งผลต่อคุณภาพผลงานของคณะ 
และตอบสนองความต้องการในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศของผู้บรหิาร บุคลากร ผูเ้รียน ลูกค้าอ่ืนๆ และคู่ความร่วมมือกลุ่ม
ต่างๆ 
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ก. ความรู้ขององค์กร 
(1) การจัดการความรู้ 
คณะด าเนินการจัดการความรู้ขององค์กรตามแผนการจดัการความรู้ ซึ่งยึดหลักด าเนินการตามขั้นตอนส าคัญ 6 ขั้นตอน 

(แผนภาพท่ี 4.2-1) เพื่อจัดการความรู้ตาม 10 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ  
 

 
แผนภาพที่ 4.2-1 ขั้นตอนการจัดการความรู ้

 
(2) การเรียนรู้ระดับองค์กร 
จากความรู้ทีไ่ด้รับการสนับสนุนให้พัฒนา (เช่น การได้รบัทุนสนับสนุนการด าเนินการศึกษาพัฒนา) และได้รับการจดจ า

และยอมรับ (เช่น การไดร้ับการเสนอหรือคัดเลือกว่ามีวิธีการและ/หรือผลการด าเนินงานท่ีโดดเด่นจากการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ENQA) ได้มีการจัดท าเป็นเอกสารหรือสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เกบ็ไว้ในเว็บไซต์ของคณะ/
หน่วยงาน และเผยแพร่แก่ผู้บริหาร/บุคลากร/หน่วยงาน รวมทั้งมกีารจัดประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้และ/หรือเสวนา เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ในระดับองค์กร ดังแผนภาพท่ี 4.2-1 

 
ข. ข้อมลู สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1), (2) คุณสมบัติของข้อมูลและสารสนเทศ และ ความพร้อมใชง้านของข้อมูลและสารสนเทศ 
คณะมรีะบบการจัดการสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีการพัฒนาอยู่เสมอ ภายใตก้ารก ากับดูแลของ

คณะกรรมการวางแผนและสารสนเทศ และมีคณะกรรมการคณะก าหนดทิศทางในการจัดการระบบให้สอดคล้องกับทิศทาง
และความต้องการของคณะ โดยใช้ข้อมูลที่สะท้อนจากผู้บริหาร/บุคลากร หน่วยงาน/ภาควิชา ประกอบการพิจารณาก าหนด
แนวทาง ปรับปรุงการด าเนินการ และสร้างนวัตกรรมส าหรับการจัดการสารสนเทศของคณะ (แผนภาพท่ี 4.2-2) เพื่อให้
สารสนเทศของคณะมีความแม่นย า ถูกต้องและเชื่อถือได้ ทันกาล ปลอดภัยและเป็นความลับในระดบัท่ีเหมาะสม และเข้าถึง
ได้ง่ายส าหรับผู้ใช้งานและผู้บริหาร (ตารางที่ 4.2-1) ทั้งนี้ คณะเน้นเรื่องการบูรณาการข้อมูลระหวา่งระบบสารสนเทศต่างๆ 
โดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมลูหลกัในระบบ ENMIS เพื่อประสิทธิภาพในการด าเนินการ  
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แผนภาพที่ 4.2-2 ระบบการจดัการสารสนเทศ 

ตารางที่ 4.2-1 คุณสมบัติของข้อมูลและระบบสารสนเทศส าคญั 
ระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศ การใช้ประโยชน ์

และการบรูณาการขอ้มูล 
ผู้ใช้งาน 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์: ENMIS 
(Engineering Management 
Information System) 

ข้อมูลบคุลากร 
- ข้อมูลส่วนตัว (ประวัติการรับราชการ/ การลา/ 

การเพ่ิมพูนความรู้/ ผลงาน/ การรับทนุศึกษา-วิจัย 
ฯลฯ) 

- ภาระงาน (การเรียนการสอน/ การวิจัย/ การ
บริการวิชาการ/ การบรหิาร/ วิชาชีพ ฯลฯ) 

ข้อมูลนักศึกษา 
- กิจกรรมนักศึกษา 

- การรายงานประวัติการรับราชการ
และผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล 

- ฐานข้อมูลส าหรับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ENQA 

- ฐานข้อมูลส าหรับระบบ ENPMS 
และ ENAIS 

- ผู้บริหารทุกระดับ 
- บุคลากรทุกคน 
- นักศึกษาทุกคน 

ระบบการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์: ENPMS 
(Engineering Performance 
Management System) 

ข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
- ปริมาณงาน 
- ผลการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน 

- การประเมินผลการปฏบิัติงานเพื่อ
พิจารณาต่อสญัญาจ้าง ขึน้เงินเดือน 
และให้โบนสั 

- การใช้ข้อมูลปริมาณงานจากระบบ 
ENMIS 

- ผู้บริหารทุกระดับ 
- บุคลากรทุกคน 

ระบบสารสนเทศด้านวิชาการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์: ENAIS 
(Engineering Academic 
Information System) 

ข้อมูลเกี่ยวกบัการเรียนของนกัศึกษา 
- การประเมินการสอนของอาจารย ์
- ตารางสอบของนักศกึษา 
- การสอบ Exit Exam (การสอบรายวิชาชีพและ

ภาษาองักฤษ ก่อนส าเร็จการศึกษา) 
- การเลือกภาควิชา 

- การบริหารจัดการด้านการประเมิน
การสอน ตารางสอบ การสอบ Exit 
Exam และการเลือกภาควิชา ด้วย
ระบบสารสนเทศ 

- ฐานข้อมูลจาก ENMIS และระบบ
ส านักทะเบยีน มข 

- นักศึกษาทุกคน 
- อาจารย์ผูส้อน 
- บุคลากร

ผู้เกี่ยวข้อง 

ระบบสารสนเทศเพื่อการขออนุมัติ
โอน/ยา้ยเงินงบประมาณ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์: ENBTS 
(Engineering Budget Transfer 
System) 

ข้อมูลเงินงบประมาณที่จัดสรรไว้ในหมวดต่างๆ 
ส าหรับส านักงานคณบดีและภาควิชา 

การบริหารจัดการด้านหมวดเงิน
งบประมาณด้วยระบบสารสนเทศ 

- ผู้บริหารและ
บุคลากรที่
เกี่ยวข้องของ
ส านักงานคณบดี
และภาควิชา 
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(3), (4) คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และ ความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน 
ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะรับผดิชอบดูแลโดยส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ่งมีบทบาท

หน้าท่ีในการเลือก ควบคมุ ตรวจสอบและบ ารุงรักษา ปรับปรุงและพัฒนา ให้ทรัพยากรสารสนเทศของคณะ ทั้งฮารด์แวร์และ
ซอฟท์แวร์มีความเชื่อถือได ้ปลอดภัย และง่ายต่อการใช้ ความพร้อมใช้งาน เตรียมความพร้อมต่อกรณีฉุกเฉิน (ตารางที่ 4.2-
2) ทั้งนี้ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการวางแผนและ
สารสนเทศ ท าให้การวางแผนจัดการและการด าเนินการต่างๆ ในระบบการจดัการทรัพยากรและเทคโนโลยสีารสนเทศ ทันต่อ
การความต้องการและทิศทางขององค์กร และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
 

ตารางที่ 4.2-2 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ประเภท วิธีการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ระบบการจดัการที่สร้างความมั่นใจ 

ฮาร์ดแวร ์ - มีห้องส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ฮาร์ดแวรท์ีส่ าคัญโดยเฉพาะ 

- เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 ปี/ครั้ง โดยการจัดซ้ือจัดหาใหม่หรอืรูปแบบ
การเช่าใช้ตามความเหมาะสม 

- มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล รักษา ซ่อมบ ารุงให้สามารถใช้งานได้ 

- ด าเนินการภายใต้การก ากบั ควบคุม 
วางแผน และให้ค าปรึกษา ของ
ผู้บริหารและชุดคณะกรรมการที่
เกี่ยวขอ้ง 

- มีส านักเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดย
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 
เป็นผูบ้ริหารงาน  

- มีผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องเท่านั้นที่
สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟท์แวรด์ังกล่าวได ้

ซอฟต์แวร ์ - เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเองและใช้งานอยู่ตลอดเวลาและมกีาร
ปรับปรุงระบบสู่การเชื่อมโยงแบบบูรณาการให้ทันต่อความต้องการ 

- ใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่มหาวิทยาลัยและคณะจัดซ้ือ ที่สามารถอัพเดท
โปรแกรมได้ตลอดเวลา 

ภาวะฉุกเฉิน ระบบส ารองข้อมูล (Data Backup System) 
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หมวด 5 : การมุ่งเน้นบุคลากร 

                       

5.1 สภาพแวดล้อมในการท างาน 
คณะบริหารขดีความสามารถและอัตราก าลังเพื่อให้งานบรรลผุลส าเร็จ โดยด าเนินการตามแผนอัตราก าลังและ

แผนพัฒนาบุคลากร และรักษาบรรยากาศในการท างานให้ปลอดภยั มั่นคง และเกื้อหนุนต่อการท างาน ตามนโยบายการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพใหส้วยงาม เป็นระเบยีบ ทันสมัย ปลอดภยั เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นอารยะ
สถาปัตย ์

 
ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลัง  
(1) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง  
คณะกรรมการวางแผนและสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับคณะและภาควิชา จัดท าแผนอัตราก าลัง (แผน

ยุทธศาสตร์การบริหารที่ 2) โดยมีงานนโยบายและแผนเป็นผู้ประสานงานด้านการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลู โดยพิจารณา
ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้แผนอัตราก าลังสอดคล้องกับทิศทางและความต้องการของคณะ/หน่วยงาน/ภาควิชา ได้แก่ แผน
ยุทธศาสตร์ของคณะ ภาระงานของหน่วยงาน/คณะ อัตราทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายรุาชการ/ใกล้เกษียณอายรุาชการ 
และ สภาพการณ์ด้านขดีความสามารถและก าลังคนในปัจจุบันของคณะ/หน่วยงาน/ภาควิชา 

(2) บุคลากรใหม ่
คณะสรรหา ว่าจ้าง และบรรจบุุคลากรใหม่ ด้วยวิธีการตามระเบียบราชการ การรักษาบุคลากรใหม่ด าเนินการตาม

แผนพัฒนาบุคลากรและการจดัการความก้าวหน้าในอาชีพการงาน (แผนภาพท่ี 5.1-1 และ 5.1-2) ทั้งนี้ คณะไดเ้น้นการสรร
หาบุคลากรตามขอบเขตภาระงาน และภารกิจด้านที่ต้องการพัฒนาผลงานหรือเสริมก าลังคนของคณะและหน่วยงาน อย่างไร
ก็ตาม ด้วยลักษณะการด าเนินงานขององค์กรซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา ซึ่งมีการผลิตบณัฑติ การวิจัย และการบริการวิชาการ 
เป็นกระบวนการส าคญั การสรรหา ว่าจ้าง และบรรจบุุคลากร ที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ในระดับต่าง ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ ตามความเหมาะสมกับต าแหน่งงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบ จึงเป็นตัวแทนที่สะท้อนความหลากหลายของ
ความคิด วัฒนธรรม และวิธีคิด ของชุมชนวิชาการ ชุมชนวิชาชีพ และชุมชนทางภูมิศาสตร์ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

(3) การท างานให้บรรลุผล   
คณะทบทวนและปรับโครงสร้างการบริหารงานในองค์กร (แผนภาพท่ี OP.1-1) ให้สอดคล้องกับทิศทางและความ

ต้องการของคณะ สมรรถนะหลกัของคณะ สมรรถนะและศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากรในสังกัด เพื่อให้ส่งเสริม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ ทั้งนี้ คณะพัฒนาและปรับปรุงระบบ ENPMS ทุกรอบการ
ประเมิน นอกจากมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยเกณฑ์และวิธีการที่เหมาะสมกับพันธกิจของ
คณะและหน้าที่ความรับผิดชอบตามสายงานของบุคลากรแล้ว (กล่าวคือ เกณฑ์การประเมินด้านปรมิาณงาน คุณภาพงาน 
และสมรรถนะในการท างาน มีความแตกต่างกันไปตามสายงาน ลักษณะงาน และหน้าทีร่ับผดิชอบ) ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสรมิสร้างประสิทธิภาพของการบริหารงานตามสายการบังคับบญัชา (กล่าวคือ การประเมินในระบบ PMS ก าหนดให้
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมสี่วนร่วมในการประเมินบุคลากร) 
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แผนภาพที ่5.1-1 การจัดการความก้าวหน้าในอาชีพการงานของบุคลากรสายผู้สอน 

 

 
แผนภาพที่ 5.1-2 การจดัการความก้าวหน้าในอาชีพการงานของบุคลากรสายผู้สนับสนุน 
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(4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร 
เมื่อมีการเปลีย่นแปลงด้านความตอ้งการขีดความสามารถและอัตราก าลัง กรณีที่มีบุคลากรเกษียณอายุ คณะใช้วิธีการ

สรรหาหรือเตรยีมบุคลากรทดแทน ที่ได้รับการสอนงานจากบุคลากรผู้เกษียณอายุ หรือคณะอาจใช้วิธีว่าจ้างบุคลากรผู้
เกษียณอายุ ที่มีความสามารถและประสบการณ์สูงที่คณะยังหาบคุลากรที่เหมาะสมมาท างานทดแทนไม่ได้ เป็นกรณีพิเศษ
เป็นราย ๆ ไป  กรณีการลาออกของบุคลากร การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรและนโยบายการบริหารงาน และภารกิจ
เร่งด่วน เป็นต้น คณะใช้วิธีปรับภารกิจของหน่วยงานภายใน เพื่อให้เกิดการถ่ายโอนงานระหว่างหนว่ยงานหรือบุคลากรของ
คณะเอง  
 

ข. บรรยากาศการท างาน 
(1)  สภาพแวดล้อมของการท างาน 
คณะส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี ให้มีสุขอนามัย ความปลอดภัย และความสะดวกต่อการเข้าปฏิบัติงาน 

ส าหรับบุคลากร (ตารางที่ 5.1-1) ให้สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้สวยงาม เป็นระเบียบ 
ทันสมัย ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นอารยะสถาปัตย์ และตอบสนองต่อข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ซึ่งได้รับ
จากการส ารวจแบบสอบถามความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากร นอกจากนี้ คณะยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้เสนอร่าง
นโยบายด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและความผาสุกให้แก่
บุคลากรและนักศึกษา 
 

ตารางที่ 5.1-1 วิธีการส่งเสรมิสภาพแวดล้อมของการท างาน 

 

(2) สิทธิประโยชน์และนโยบายส าหรับบุคลากร 

คณะให้การสนับสนุนบุคลากรในด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ ตามกฎระเบียบราชการและนโยบายของคณะ 
ส าหรับบุคลากรแต่ละกลุ่ม/ประเภท ทั้งนีค้ณะมีนโยบายการบริหารงานบุคคลด้วยความยุติธรรมและปกป้องสิทธิประโยชนท์ัง้
ขององค์กรและของบุคลากร 

  

ปัจจัย วิธีการ 
สุขอนามัย - ให้ความส าคัญกับการท าความสะอาดอาคารสถานที่ โดยเฉพาะสุขา  

- ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดและอาคารสถานที่ รับผิดชอบการดูแลในแต่ละส่วนพื้นที่
ของอาคารสถานที ่ให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ 

ความปลอดภยั 
และการปอ้งกันภยั 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 
- ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนพื้นที่ของอาคารสถานที่  
- ติดต้ังกล้องวงจรปิดบนอาคารและลานจอดรถ  
- ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมบริเวณลานจอดรถ 
- ติดต้ังไฟฉุกเฉินกรณีไฟฟ้าดับ 
- ติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิง  
- จัดการพื้นที่กอ่สร้าง (อาคาร 50 ปี) โดยมีการกั้นแนวเขตและมีป้าย/สัญญาณเตือนอย่างชัดเจน 

ความสะดวก 
ต่อการเข้าปฏิบัติงาน 

- จัดให้มีสถานที่จอดรถส าหรับบุคลากร 
- จัดให้มีทางเดินที่มีหลังคา (Covered Walkway) รอบคณะ 
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5.2 ความผูกพันของบุคลากร  
คณะสนับสนุน ตอบแทน หรือใหร้างวัลในรูปแบบต่างๆ ตามระเบยีบกฎเกณฑ์ แก่บุคลากรที่ปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างท่ี

ดหีรือมผีลการปฏิบตัิงานท่ีดี (เชน่ การพิจารณาสนับสนุนเงินทุน/งบประมาณ/ทรัพยากร การมอบเงินรางวัล การเลื่อนขั้น
เงินเดือน) หรือวิธีการอื่นที่ไดร้ับความเห็นชอบจากผู้บริหารที่เกี่ยวขอ้ง (เช่น การมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ การยกย่อง
ชมเชยบุคลากรและประชาสัมพันธ์ผลงานผา่นสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ/มหาวิทยาลัย) ทั้งนี้คณะมีแผนพัฒนาบุคลากร
รวมทั้งผู้น า เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร น าไปสู่การพัฒนาองค์กรต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
ก. ผลการปฏิบัติการของบุคลากร  
(1) องค์ประกอบของความผูกพัน    
คณะ โดยผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกีย่วข้อง ก าหนดปัจจัยส าคญัที่ส่งผลต่อความผูกพันและความพึงพอใจ

ของผู้ปฏิบัติงาน โดยพิจารณาข้อมูลความคิดเห็น ความต้องการ และความคาดหวังของบุคลากร ที่รวบรวมได้จากวิธีการต่างๆ 
เช่น การสนทนา การประชุม/สมัมนา การรับเรื่องร้องเรียน การรับฟังความคดิเห็น การส ารวจความต้องการ ร่วมกับการ
ส ารวจแบบสอบถามความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากร ซึ่งมีการปรับปรุงทุกป ี 

ส าหรับปีการศึกษา 2556 แบบสอบถามครอบคลุมการส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของบุคลากรทั้งสายผูส้อน
และสายสนับสนุน ใน 6 ประเดน็ คือ หน้าท่ี/ความรับผิดชอบ สภาพแวดล้อมในการท างาน/วัฒนธรรมขององค์กร ผู้น า/
ผู้บังคับบัญชา การประเมินผลการปฏิบัติงาน สวัสดิการ/การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาบุคลากร/การสร้างความก้าวหน้าใน
สายงาน และระบบสารสนเทศ   

(2) วัฒนธรรมองค์กร 
การก าหนดและสร้างสัญลักษณ์เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กร SPIRIT of GEAR DIN DANG อัน

ประกอบด้วย การมีจิตสาธารณะ-จิตให้บริการ ความอดทน-สู้งาน ความซื่อสัตย์-สุจริต การพร้อมท างาน ความคิดเชิงนวัตกรรม
พัฒนาเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์ และการท างานเป็นทีม นั้น เป็นการสื่อสารสู่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมผลการปฏิบัติงานที่ดีใน
พันธกิจทุกด้าน ท าให้เกิดความภาคภูมิใจร่วมกันในงานและในองค์กร 

คณะเสรมิสร้างวัฒนธรรมการปฏบิัติงานท่ีมุ่งเน้นท่ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ด้วยการก าหนดตัวช้ีวัดและ
เป้าหมายการด าเนินการระดบัคณะ/หน่วยงาน/ภาควิชา การพิจารณาปริมาณงาน คุณภาพงาน และสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (ตามระบบ ENPMS) โครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
พัฒนางาน (งานวิจัยสถาบัน) และการจัดท า/สนบัสนุนการเข้าร่วมหลักสตูรฝึกอบรม/ประชมุสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งใน
ระดับผู้น าและระดับผู้ปฏิบตัิงาน (ตามแผนพัฒนาบคุลากร) 

(3) การจัดการผลการด าเนินการ 
คณะใช้ระบบสารสนเทศ ENPMS ในการจัดการผลการปฏิบตัิงานของบุคลากร เพื่อพัฒนาการปฏบิัติงาน (ภาระงาน 

คุณภาพงาน และสมรรถนะในการท างาน) และส่งเสริมบุคลากร ได้แก่ การพิจารณาค่าตอบแทน (โบนัส) การพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน การพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง การพิจารณาต่อสัญญาจ้าง จึงเป็นการจูงใจให้บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานท่ีดี การ
จัดการผลการปฏิบตัิงานตามระบบ PMS นี้ด าเนินการตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยและนโยบายของคณะ ซึ่งมีหลักเกณฑ์
ที่ชัดเจนและเป็นธรรม เนื่องจากผ่านการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงตามความเหมาะสมเป็นประจ าทุกรอบการประเมิน 
โดยเฉพาะในระดับคณะ แสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นบุคลากรและการพิจารณาผลตอบแทนและวิธีการตอบแทนท่ีเหมาะสม
และยตุิธรรม นอกจากน้ี การพจิารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรยังให้ความส าคัญกับการมุ่งเนน้ผู้เรยีนและลูกค้ากลุ่มที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (เช่น การประเมินสมรรถนะดา้นการบรกิารที่ด)ี  รวมทั้งการมุ่งเน้นสถาบนัและการบรรลุผลตาม
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แผนปฏิบัตริาชการ (เช่น การประเมินสมรรถนะด้านการมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิและความร่วมแรงร่วมใจ การให้คะแนนการ
ประเมินจากผลงานตามพันธกิจหลักและผลงานท่ีส่งเสริมตัวช้ีวัดของคณะ)   
 
 

ข. การประเมินความผูกพันของบุคลากร 
(1) การประเมินความผูกพัน 
คณะประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน จากข้อมูลที่ไดร้ับจากการส ารวจแบบสอบถามความพึง

พอใจและความผาสุกของบุคลากร ทั้งสายผูส้อนและสายสนับสนุน รายงานผลการประเมนิถูกน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพจิารณาก าหนดแนวทางการปรับปรุงการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง  

(2) ความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ของสถาบัน 
คะแนนความพึงพอใจถูกก าหนดเป็นตัวช้ีวัดส าคญัตัวช้ีวัดหนึ่งของคณะ (ตัวช้ีวัดที ่EdPEx 23 หัวข้อ 7.3) 
 
ค. การพัฒนาบุคลากรและผู้น า  
(1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 

ระบบการเรียนรู้และพัฒนาสถาบนัด าเนินการตามแผนการจดัการความรู้ โดยให้ความส าคญักับการพัฒนาความรู้แก่บุคลากร
และการถ่ายทอดความรู้นั้นเพื่อเกบ็รักษาและพัฒนาภายในองค์กรตอ่ไป (แผนภาพท่ี 4.2-1 และ 5.2-1) คณะใช้ทิศทาง 
(พันธกิจ/วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์) ปัญหา (ความท้าทายเชิงกลยุทธ์) สมรรถนะ (กระบวนงาน ความรู้ที่องค์กร
สั่งสม) และความต้องการ (ความรู้ที่ต้องการส าหรับการด าเนินการและพัฒนา) ขององค์กร ในการก าหนดกรอบการเรียนรู้
และพัฒนาองค์กร (แผนภาพท่ี 5.2-2) ซึ่งจ าเป็นต้องด าเนินการควบคู่กันไปกับการพัฒนาและสร้างคณุค่าแก่บุคลากร ทั้งใน
ระดับผู้น าและระดับผู้ปฏิบตัิงาน ตามแผนพัฒนาบคุลากร เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ (1) มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีตาม
แผนยุทธศาสตร์ของคณะ (2) มีความรู้และความช านาญในการพัฒนาตนเองไปสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (3) มีสมรรถนะสูง 
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและสรา้งผลงานท่ีมีคณุภาพและประสิทธิภาพ และท าให้การปฏิบัติงานของคณะมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เกดิผลงานที่สร้างสรรค์และสร้างช่ือเสยีงให้แก่คณะ 

ภายใต้แผนพัฒนาบคุลากร คณะวางแนวทางการพัฒนาบุคลากรซึ่งรวมทั้งระดับผู้น าและระดับผู้ปฏิบตัิงาน 3 แนวทาง 
ได้แก่ การพัฒนาเพื่อตอบสนองตอ่ทิศทาง/ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ (ซึ่งรวมถึงความต้องการพฒันาสู่ความเป็นเลศิตาม
เกณฑ ์ EdPEx และวัฒนธรรมองค์กรด้วย) การพัฒนาเพื่อความกา้วหน้าทางวิชาชีพ/สายงาน/การบริหารของบุคลากร และ
การพัฒนาตามความต้องการ/สนใจของบุคลากร (แผนภาพท่ี 5.2-3) โดยคณะจัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดท าหลักสูตร
ฝึกอบรม/การประชุมสัมมนา และการสนับสนุนให้บุคลากร (ทั้งสายสนับสนุนและสายผู้สอน เป็นรายบุคคล) พัฒนาตนเองใน
หลักสตูรฝึกอบรม/การประชุมสัมมนา ที่จัดโดยหน่วยงานอื่น ตามความต้องการของบุคลากรเองและตามความต้องการของ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือผู้บังคับบญัชา (โดยใช้ข้อมูลจากข้ันตอนการแจ้งผลการประเมินการปฏบิัติงานของบุคลากร ที่เป็นการ
ลงความเห็นร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบตัิงานและผู้บังคับบัญชา และความต้องการ/นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด เป็นเกณฑ์ใน
การพิจารณาให้การสนับสนุน)  
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แผนภาพที่ 5.2-1 กระบวนการเรยีนรู้และพัฒนาของสถาบัน ตามแผนการจดัการความรู้ 

 

 
แผนภาพที่ 5.2-2 การก าหนดกรอบการเรียนรู้และพัฒนาของสถาบัน ตามแผนการจัดการความรู้ 
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แผนภาพที่ 5.2-3 แนวทางการพัฒนาบุคลากร ตามแผนพัฒนาบุคลากร 

 
ถึงแม้ว่า คณะไม่ได้เสนอแนวทางการด าเนินการกรณีมีบุคลากรลาออกหรือเกษียณอายรุาชการ ไว้ในแผนการจัดการ

ความรู้และแผนพัฒนาบคุลากร แต่คณะไดม้ีการวางแผนการทดแทนอัตราก าลังท่ีเกษียณอายรุาชการ รวมทั้งได้เปดิโอกาสให้
บุคลากรสามารถขยายเวลาเกษียณอายุราชการ (ตามเกณฑ์ สกอ.) และสนับสนุนการจ้างบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุ
เป็นที่ปรึกษา/ลูกจ้างช่ัวคราว/วิทยากร/อาจารย์พิเศษ เพื่อเปน็โอกาสให้บุคลากรของคณะได้รับการถ่ายโอนความรู้และ
ประสบการณ์จากบุคคลเหล่านั้น นอกจากน้ี บุคลากรที่วางแผนจะลาออกหรือก าลังจะเกษียณอายุราชการ อาจมีการถ่ายโอน
ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น คู่มือการปฏิบตัิงาน ระบบพ่ีเลีย้ง เป็นต้น ตามความสมัครใจของตนหรือตามนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด 

(2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา 
ส าหรับบคุลากรสายผูส้อน คณะประเมินประสิทธิผลของการด าเนนิการตามกลไกการเรียนรู้และการพัฒนา จากการ

เพิ่มขึ้นของต าแหน่งทางวิชาการ คุณภาพผลงานวิจัย และการยกระดับคณุวุฒิทางการศึกษา ส าหรบับุคลากรสายสนับสนุน 
คณะประเมินประสิทธิผลของการด าเนินการตามกลไกการเรยีนรู้และการพัฒนา จากการเพิ่มขึ้นของต าแหน่งทางวิชาชีพ การ
พัฒนาคณะ/หน่วยงานโดยงานวิจยัสถาบัน และการยกระดบัคุณวุฒิทางการศึกษา 

(3) ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 
การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพการงาน เป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร (แผนภาพท่ี 

5.2-3) โดยคณะไดจ้ัดสรรทรัพยากรทั้งในรูปงบประมาณและปัจจัยที่จ าเป็นอ่ืนๆ เพื่อสนับสนุนกลไกการจัดการความก้าวหน้า
ในอาชีพการงานส าหรับบุคลากรสายผู้สอน (แผนภาพท่ี 5.1-1) และสายสนบัสนุน (แผนภาพที่ 5.1-2)  

ในการวางแผนการสืบทอดต าแหน่งบริหารทุกระดับ ผู้บริหารในระดับนั้นๆ (ได้แก่ คณบดี/รองคณบดี ในระดับคณะ  
หัวหน้าภาควิชา ในระดับภาควิชา ผู้อ านวยการ ในระดับหน่วยงาน/องค์กรในก ากับ และ เลขานุการคณะ/หัวหนา้งาน ใน
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ระดับหน่วยงานสังกัดส านักงานคณบดี) ด าเนินการโดยพิจารณาความสามารถและความเชี่ยวชาญในสายงาน ศักยภาพในการ
พัฒนาตนและการบริหารงาน ทัศนคติต่องานและองค์กร ผลงาน และการเป็นท่ียอมรับทั้งในและนอกองค์กร น าไปสู่การ
มอบหมายงาน/ความรับผิดชอบ (เช่น แต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยคณบดี เลขานุการภาควิชา รองผู้อ านวยการหน่วยงาน/องค์กรใน
ก ากับ หัวหน้าหน่วย กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ/ประธานอนุกรรมการ เป็นต้น) เพื่อเป็นโอกาสให้ฝึกฝนทักษะ สร้าง
เสรมิประสบการณ์ และ แสดงความสามารถ รวมทั้งการพฒันาความรู้ที่จ าเป็นส าหรับสายงานและการบริหาร ตาม
แผนพัฒนาบุคลากร  
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หมวด 6 : การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
                       

6.1 กระบวนการท างาน 
ภายใต้การอ านวยการและพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ก ากับดูแลการ

ด าเนินการด้านวิชาการ การพัฒนานักศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ รวมทั้งผู้บริหารและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรง ออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการท างานส าคญัของคณะ เพื่อให้คณะประสบความส าเร็จในการส่งมอบ
หลักสตูรและบริการที่มีคณุค่าแกผู่้เรยีนและลูกค้ากลุ่มตา่งๆ 

 
ก. การออกแบบหลักสูตร บริการ และกระบวนการ 
(1) แนวคิดการออกแบบ 
กระบวนการท างานส าคัญของคณะได้แก่ การผลิตบณัฑติ การผลติผลงานวิจยั และการบริการวิชาการ ซึ่งเกี่ยวข้อง

โดยตรงกับการบรรลุตามพันธกิจของคณะคือ “การผลติบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มคีุณภาพ กอปรด้วย วิทยา จริยา 
และความรับผดิชอบต่อสังคม การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และวชิาชีพวิศวกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อการพัฒนาท่ีสมดลุและยั่งยืนของภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืและของประเทศโดยรวม” 
คุณภาพของการด าเนินกระบวนการเหล่านี้จึงส่งผลต่อการสร้างคุณค่าของผู้เรียนและลูกค้ากลุม่อื่นๆ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการงบประมาณและผลประโยชน์ และความสามารถในการแข่งขัน การบรรลุวิสยัทัศน์ และ
ความยั่งยืนขององค์กร  

ผู้รับผิดชอบกระบวนการแตล่ะดา้น ได้แก่ หน่วยงาน/ภาควิชา/หลักสตูรตา่งๆ ออกแบบกระบวนการท างานส าคญั 
(ตารางที่ 6.1-1) โดยมีคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการในด้านต่างๆ พิจารณาให้ค าแนะน า และเสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ข้อมลูที่ใช้ประกอบการออกแบบกระบวนการท างาน ได้แก่ ทิศทางและความ
ต้องการของคณะ (วสิัยทัศน์ จดุประสงค์หลัก) สภาพการณ์และการเปลีย่นแปลงท้ังภายในและภายนอกองค์กร (สมรรถนะ
หลัก ทรัพยากร การเปลีย่นแปลงของตลาด ความสนใจของสังคม กฎระเบียบข้อบังคับส าคญั) และข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ผู้เรยีนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ความต้องการ/คาดหวัง ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ) 

(2) ข้อก าหนดของหลกัสูตร บริการ และกระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบกระบวนการแตล่ะดา้น ได้แก่ หน่วยงาน/ภาควิชา/หลกัสูตรต่างๆ ก าหนดข้อก าหนดของหลักสูตร บริการ 

และกระบวนการ ตามกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เช่น เงือ่นไขด้านวิชาชีพ เกณฑ์การแข่งขันของสถาบันการศึกษา 
ความต้องการของชุมชน เป็นต้น (ตารางที่ 6.1-1) โดยมีคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการในด้านต่างๆ พิจารณาให้
ค าแนะน า และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ  

 
ข. การจัดกระบวนการ 
(1) การน ากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ 
คณะใช้กฎระเบียบ เช่น หลักเกณฑ์/ระเบียบทางราชการ หรือประกาศ ที่เกีย่วข้อง รวมทั้งแผนยทุธศาสตร/์แผนกล

ยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ ในการควบคุมดูแลให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานในกระบวนการต่าง ๆ เป็นไปตามข้อก าหนด 
นอกจากน้ี คณะยังมตีัวช้ีวดัที่ใช้วัดประสิทธิผลของกระบวนการเหลา่นี้ (ตารางที่ 6.1-1) 
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ตารางที่ 6.1-1 การออกแบบกระบวนการท างานส าคญั 
กระบวนการ องค์ประกอบหลัก ข้อมูลประกอบ     

การออกแบบ 
ข้อก าหนดหลัก การน าไปสู ่             

การปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ/
ด าเนินการ 

การผลิตบัณฑิต 
- การจดัการ

หลักสูตรปริญญา
ตร ี

- การจดัการ
หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 

- การจดักจิกรรม
พัฒนานกัศึกษา  

การจดัท าและพัฒนา
หลักสูตร การรับเข้า
ศึกษา การเรียนการ
สอน การผลิตต ารา 
กิจกรรมเสริมทักษะ/
ประสบการณ์ กิจกรรม
พัฒนานกัศึกษา การ
ฝึกงาน/สหกิจศกึษา 
การประเมนิและวัดผล  

- ค่านิยมและ
วัฒนธรรมองคก์ร 

- ทิศทาง/ความ
ต้องการ/ระเบียบ
ข้อบังคับของการ
อุดมศกึษา/วงการ
วิชาชีพ 

- ความพึงพอใจ/
ข้อเสนอแนะของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

- ความพึงพอใจ/
ข้อเสนอแนะของ
บัณฑิต 

- ความต้องการ/
คาดหวังของผูเ้รียน 

- คุณภาพหลักสูตร
ตามข้อก าหนด 
สกอ. สมศ. สภา
วิศวกร 

- คุณภาพผู้เข้าศกึษา 
- คุณภาพต ารา และ

ทรัพยากรที่ใช้ใน
การเรียนการสอน  

- อัตลักษณข์อง
บัณฑิต/คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์

- คุณภาพวิศวกรตาม
ความต้องการของ
ตลาดงานใน
ประเทศ/AEC 

การควบคุมการปฏิบัติงาน
ประจ าวนั 
- กฎระเบียบเกี่ยวกับการ

เปิด-ปิดหลักสูตร 
- กฎระเบียบเกี่ยวกับการ

เปิด-ปิดรายวิชา 
- กฎระเบียบเกี่ยวกับ

กิจกรรมนกัศกึษา 
- แผนยุทธศาสตร์/แผน

กลยุทธ์/แผนปฏิบัติ
ราชการทีเ่กี่ยวข้อง 

การวดัประสทิธิผลการ
ปฏิบัติงาน 
- ตัวชี้วัด EdPEx 01 ถึง 

EdPEx 09  

- งานบริการ
การศกึษา 

- ส านัก
พัฒนา
นักศกึษา 

- ภาควิชา/
หลักสูตร 

 

การวจิัย 
- การท าวิจัย 
- การตีพมิพ์เผยแพร ่
- การสิ่งประดิษฐ/์

นวัตกรรม/จด
ทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

การท าวิจัย การผลติ
สิ่งประดิษฐ์/การจด
ทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา การตีพิมพ์/
เผยแพร่ผลงานวิจัย 
การน างานวิจัยไปใช้
ประโยชน์  

- ทิศทาง/ความ
ต้องการของ วงการ
วิชาการ/วงการวิจัย 

- ระเบียบกองทนุวิจัย
ของคณะ 

- ระเบียบราชการ 
- ข้อก าหนดตาม 

MOU/ทุนวิจัย 
- เกณฑ์การจดัอนัดับ

มหาวิทยาลัยระดับ
สากล 

- ความน่าสนใจของ
หัวข้อวจิัยและ
ระเบียบวิธีวจิัย 

- ความสามารถ
สร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์/
นวัตกรรม/จด
ทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

- โอกาสในการได้รับ
ทุนสนับสนุน/การ
เผยแพร่/การ
น าไปใช้ประโยชน ์

- จริยธรรมด้านการ
วิจัย 

การควบคุมการปฏิบัติงาน
ประจ าวนั 
- กฎระเบียบเกี่ยวกับการ

สนับสนุนการผลิตและ
เผยแพร่ผลงานวิจัย 

- แผนยุทธศาสตร์/แผน
กลยุทธ์/แผนปฏิบัติ
ราชการทีเ่กี่ยวข้อง 

การวดัประสทิธิผลการ
ปฏิบัติงาน 
- ตัวชี้วัด EdPEx 10 ถึง 

EdPEx 13 

- งานบริการ
วิชาการ
และวิจัย 

- นักวจิัย/
กลุ่มวจิัย 

- ศูนย์วิจัย 
- ภาควิชา 

การบรกิารวิชาการ การให้บรกิารวชิาการ
เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง แก่ชมุชน/
สังคม 

- ปัญหา/ความสนใจ/
ความต้องการของ 
ชุมชน/สงัคม 

- ระเบียบราชการ 
- กฎระเบียบของ

ชุมชน/สงัคม 

- การบูรณาการการ
บริการวิชาการเข้า
กับการเรียนการ
สอนและการวจิัย 

- ความต่อเนือ่ง/ย่ังยืน
ของการด าเนนิการ 

การควบคุมการปฏิบัติงาน
ประจ าวนั 
- กฎระเบียบเกี่ยวกับการ

บริการวิชาการ 
- แผนยุทธศาสตร์/แผน

กลยุทธ์/แผนปฏิบัติ
ราชการทีเ่กี่ยวข้อง 

การวดัประสทิธิผลการ
ปฏิบัติงาน 
- ตัวชี้วัด EdPEx 14 และ 

EdPEx 15 

- งานบริการ
วิชาการ
และวิจัย 

- บุคลากรที่
ให้บริการ
วิชาการ 

- ศูนย์บริการ
วิชาการ 

- ภาควิชา/
ห้องปฏิบัติ
การ 
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(2) กระบวนการสนับสนุน 
คณะก าหนดกระบวนการสนับสนนุจากงานด้านการบริหารจัดการองค์กร (ตารางที่ 6.1-2) โดยมีกฎระเบียบทาง

ราชการที่เกี่ยวข้อง แผนยุทธศาสตร/์แผนกลยุทธ์/แผนปฏบิัติราชการ รวมทั้งหลักเกณฑ์การบรหิารจัดการของคณะในด้าน
นั้นๆ ควบคุมให้การปฏิบตัิงานตามกระบวนการเหล่านั้นเป็นไปตามข้อก าหนดและมีประสิทธิภาพ โดยคณะก าหนดตัวช้ีวัด
เพื่อวัดประสิทธิผลของการปฏิบัตงิานในกระบวนการต่างๆ (หัวข้อ 7.2 ถึง 7.5)  

 
ตารางที่ 6.1-2 กระบวนการสนับสนุน 

กระบวนการ องค์ประกอบหลัก ข้อมูลประกอบ        
การออกแบบ 

ข้อก าหนดหลัก ผู้รับผิดชอบ/
ด าเนินการ 

- การบริหารงานบุคคล 
- ธุรการ  
- การจดัการอาคาร

สถานที ่
- การบริหาร

งบประมาณ/การเงิน/
พัสด ุ

- การจดัการเทคโนโลยี
และสารสนเทศ 

- งานศิษย์เก่าสัมพนัธ ์
- การประกนัคุณภาพ 
- การประชาสัมพนัธ ์

การวางแผน การบริหารงาน
บุคคล งานธุรการ การ
จัดการอาคารและสถานที่ 
การบริหารงบประมาณ/
การเงิน/พัสดุ การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประชาสัมพนัธ์ งานศิษย์เก่า
สัมพันธ์ การประกันคุณภาพ 

- ค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กร 

- ระเบียบราชการ 
- กฎระเบียบที่ผู้เรียน/ผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มที่
เกี่ยวขอ้งทีต่้องปฏิบัติ
ตาม 

- ความพึงพอใจ/
ข้อเสนอแนะของ
ผู้รับบริการ/ผู้มีสว่นได้
ส่วนเสีย 

 

- การส่งเสรมิ/พัฒนา
ประสิทธภิาพ/
ประสิทธผิลของระบบ
การท างานของคณะ 

- การรักษาภาพลกัษณ์/
ผลประโยชนข์องคณะ 

- งานบริหารและ
ธุรการ 

- งานคลังและพสัด ุ
- งานนโยบายและแผน 
- ส านักเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
- ส านักประชาสัมพนัธ ์
- ส านักประกนัคุณภาพ 
- ศูนย์ประสานงาน

ศิษย์เก่า 
- ภาควิชา 
- หน่วยงาน/องค์กรใน

ก ากับ 
 
(3) การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 
คณะใช้ข้อมูลผลลัพธ์การด าเนินการในหมวด 7 และสถติิส าคญัตา่งๆ รวมทั้งมาตรฐานการด าเนินการ ที่ส าคญัไดแ้ก ่

เกณฑ ์ TQF ข้อก าหนดของสภาวิศวกร ส าหรับการก าหนดแนวทางการปรับปรุงกระบวนการท างานตามพันธกิจด้านต่างๆ 
โดยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเกิดการเรยีนรู้และสรา้งนวัตกรรมทั่วท้ังองค์กร 
(ตารางที่ 6.1-3) 
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ตารางที่ 6.1-3 ตัวอย่างการปรับปรุง/พัฒนา/นวัตกรรมในกระบวนการท างาน 
กระบวนการ ข้อก าหนดหลัก ประเด็นที่ให้ความส าคัญ การปรับปรุง/พัฒนา/นวัตกรรม 

การผลิตบัณฑิต 
- การจดัการ

หลักสูตร
ปริญญาตร ี

- การจดัการ
หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 

- การจดักจิกรรม
พัฒนา
นักศกึษา 

คุณภาพหลักสูตรตาม
ข้อก าหนด สกอ. สมศ. สภา
วิศวกร 

- ประสิทธภิาพของการด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

- การใช้ขอ้มูลจากผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
เช่น นักวิชาการ ศิษย์เก่า 
ประกอบการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตร 

- การตั้งคณะกรรมการด าเนินการด้านการ
ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อก าหนดกรอบ
ระยะเวลาและตดิตามการด าเนนิการอย่าง
เคร่งครดั ท าให้สามารถปรับปรุงหลักสูตร
ตามมาตรฐาน TQF ครบ 100% 

- การสร้างความสมัพันธ์กับชุมชนวชิาการและ
ศิษย์เก่า เพื่อใช้ประโยชน์ขอ้มูลที่ได้รับ
ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร 

- การพัฒนาระบบ ENAIS เพือ่การบรกิาร
การศกึษา (ประเมินการสอน ตารางสอบ 
การสอบ Exit Exam และการเลอืกภาควิชา) 

  คุณภาพผู้เข้าศกึษา 
 

- ประสิทธภิาพและประสทิธิผลของการ
รับเข้า 

- คุณค่าต่อผู้เรียน/ลกูค้ากลุ่มอืน่/
สถาบัน 

ปรับเกณฑ์และจ านวนการรับเข้า เพือ่ให้ได้ผู้
เข้าเรียนทีม่ีคุณภาพและมีศกัยภาพที่จะส าเร็จ
การศกึษา รวมทัง้สร้างชือ่เสียงแก่คณะได้  

 คุณภาพต ารา และทรัพยากรที่
ใช้ในการเรียนการสอน  

คุณค่าต่อผู้เรียน/ลกูค้ากลุ่มอืน่/บุคลากร/
สถาบัน 

- ทุน/โครงการผลติต ารา 
- การปรับปรุงห้องสมุด  

  อัตลักษณข์องบัณฑิต/
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค ์

- ประสิทธภิาพและประสทิธิผลของการ
จัดการด้านกิจกรรมพัฒนานกัศกึษา 

- คุณค่าต่อผู้เรียน/ลกูค้ากลุ่มอืน่/
สถาบัน 

- นโยบายรับน้อง/กิจกรรมนักศกึษา
สร้างสรรค ์

- การออกระเบียบด้านวนิัยนักศกึษาทีเ่ป็น
ปัจจุบัน ตามบริบทของคณะ และ
ควบคุมดูแลให้มกีารปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครดั โดยทีน่ักศกึษายอมรับและมีส่วน
ร่วม  

 คุณภาพวิศวกรตามความ
ต้องการของตลาดงานใน
ประเทศ/AEC 

คุณค่าต่อผู้เรียน/ลกูค้ากลุ่มอืน่/สถาบัน - การปรับปรุง/พัฒนาด้านการฝกึงาน/สหกจิ
ศึกษา เพือ่ให้นักศกึษาได้ประโยชน์สูงสุด
จากการฝกึประสบการณ ์

- นโยบายการน าเสนอผลการฝกึงานเป็น
ภาษาอังกฤษ 

- โครงการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสือ่ 
การวจิัย 
- การท าวิจัย 
- การตีพมิพ์

เผยแพร ่
- การ

สิ่งประดิษฐ์/
นวัตกรรม/จด
ทะเบียน 

- ความน่าสนใจของหัวขอ้
วิจัยและระเบียบวิธีวจิัย 

- โอกาสในการได้รับทุน
สนับสนุน/การเผยแพร่/การ
น าไปใช้ประโยชน ์

- ประสิทธภิาพและประสทิธิผลของการ
ด าเนนิการวิจัย/บริหารงานวิจัย 

- คุณค่าต่อผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย/
บุคลากร/สถาบัน 

- การก าหนดโจทย์วิจัยร่วมกับองคก์ร/ชุมชนที่
มีร่วมมือทั้งทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาขององค์กร/ชมุชน
ได้อย่างแท้จริง 

- การพัฒนาคุณภาพของวิศวกรรมสาร มข. 
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

ความสามารถสรา้งสรรค์
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/จด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

- ประสิทธภิาพและประสทิธิผลของการ
ด าเนนิการวิจัย/บริหารงานวิจัย 

- คุณค่าต่อผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย/
บุคลากร/สถาบัน 

- บุคลากรผู้ประสานงาน/อ านวยความสะดวก
ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

การบรกิารวิชาการ - การบูรณาการการบรกิาร
วิชาการเข้ากับการเรียนการ
สอนและการวจิัย 

- ความต่อเนือ่ง/ย่ังยืนของ
การด าเนนิการ 

- ประสิทธภิาพและประสทิธิผลของการ
บริการวิชาการ 

- คุณค่าต่อผู้เรียน/ผูม้ีส่วนได้สว่นเสีย/
บุคลากร/สถาบัน 

การสร้างความสมัพันธ์กับชุมชน/สงัคม/
อุตสาหกรรม เพือ่รับทราบความต้องการของ
ชุมชน/สงัคม/อุตสาหกรรม และจัดท าเป็น
โครงการบรกิารวิชาการเพือ่ตอบสนองความ
ต้องการดังกล่าว โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในคณะ รวมทั้งบูรณาการเข้ากับการ
เรียนการสอนและการวจิัย 
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ตารางที่ 6.1-3 (ต่อ) ตัวอย่างการปรับปรุง/พัฒนา/นวัตกรรมในกระบวนการท างาน 
กระบวนการ ข้อก าหนดหลัก ประเด็นที่ให้ความส าคัญ การปรับปรุง/พัฒนา/นวัตกรรม 

การบริหารจัดการองคก์ร 
- การบริหารงานบุคคล 
- ธุรการ  
- การจดัการอาคาร

สถานที ่
- การบริหาร

งบประมาณ/การเงิน/
พัสด ุ

- การจดัการเทคโนโลยี
และสารสนเทศ 

- งานศิษย์เก่าสัมพนัธ ์
- การประกนัคุณภาพ 
- การประชาสัมพนัธ ์

- การส่งเสรมิ/พัฒนา
ประสิทธภิาพ/
ประสิทธผิลของระบบ
การท างานของคณะ 

- การรักษาภาพลกัษณ์/
ผลประโยชนข์องคณะ 

- การใช้ประโยชนจ์าก
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
ฐานขอ้มูล และอินเตอร์เน็ท 

- ความคล่องตวัในการ
บริหารงาน 

- ประสิทธภิาพและประสทิธิผล
ของการด าเนนิการ 

- คุณค่าต่อผู้เรียน/ผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสีย/บุคลากร/สถาบัน 

- การปรับปรุงเกณฑ์และเพิ่มความสามารถใน
การท างานของระบบ ENPMS เพื่อตอบสนอง
ความต้องการใชง้านของผู้บริหารและบุคลากร 

- การพัฒนาระบบ ENBTS เพื่อบริหารจัดการ
งบประมาณ 

- การปรับปรุง บ ารุงรกัษา และซ่อมแซมอาคาร
สถานที ่

- การปรับปรุงห้องสมุดของคณะทั้งด้านอาคาร
สถานที่และการบริหารจดัการทรัพยากร
สารสนเทศ 

- การให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนา
นักศกึษา 

- การประชาสัมพนัธ์ของยุวทตูคุณภาพ (EYAQ) 
โดยใช้ส่ือประชาสมัพันธ์ของคณะ 

- การปรับปรุงเนือ้หาและเทคนิควธิีการเผยแพร่
ข่าวสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ รูปภาพ และวีดทิัศน์ 
ให้เหมาะสมกับองคก์รซ่ึงเป็นสถาบันการศกึษา 
ทันสมัย เป็นปัจจุบัน และง่ายต่อการเข้าถึง 
(เพิ่มช่องทางทางอินเตอร์เน็ทและเครอืข่าย
สังคมออนไลน์) 

 

6.2 ประสิทธิผลการปฏิบตัิการ 
ก. การควบคุมต้นทุน 
การจัดสรรงบประมาณประจ าปี ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณและปฏิบตัิราชการ ช่วยให้คณะสามารถควบคุมต้นทุน

โดยรวมของระบบปฏบิัติการ ทั้งในระดับภาควิชาและระดับคณะ ทัง้ในด้านการผลิตบณัฑิต การผลิตผลงานวิจัย การบริการ
วิชาการ และการบรหิารจดัการองค์กร ในขณะที ่ระเบียบราชการและเกณฑ์การด าเนินงานในด้านต่างๆ ทั้งด้านการเรียนการ
สอน การท าวิจัย และการให้บริการวิชาการ รวมทั้ง “เวลามาตรฐาน” ที่ก าหนดไวส้ าหรับการประเมินปริมาณงานของ
บุคลากร (โดยระบบ ENPMS) และ “การประหยัดทรัพยากร” ที่ก าหนดไวส้ าหรับการประเมินคุณภาพงานของบุคลากร (โดย
ระบบ ENPMS) ช่วยให้มีการน าเรือ่งประสิทธิภาพการท างานมาใช้ในกระบวนการท างาน 

 
ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
ด้วยเง่ือนไขของสภาพการด าเนินงานในฐานะที่เป็นสถานศึกษา และระเบียบราชการ ท าให้คณะยังไม่มีการก าหนดผูส้่ง

มอบส าคญั อย่างไรกต็าม คณะมีการจัดการคู่ความร่วมมือ 2 กลุ่มหลัก (หัวข้อ OP.1 ข(3)) ดังตารางที่ 6.2-1 
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ตารางที่ 6.2-1 การจัดการคู่วามร่วมมือ 
คู่ความร่วมมือ การคัดเลือก 

และประเมินคุณสมบัติ 
เง่ือนไขความร่วมมือ การวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

และการให้ข้อมูลป้อนกลบั 
คณะวิชาภายใน
มหาวิทยาลัยทีร่่วมสอน
ในหลักสูตร 

คุณภาพการสอนและการ
บริหารจัดการรายวิชา 
ตอบสนองความตอ้งการ
ของหลักสูตร 

เงื่อนไขความร่วมมือ
เป็นไปตามหลักสูตร และ
ระเบียบกฎเกณฑ์ของ
กระบวนการทางวิชาการ
ของ มข. 

- คณะประเมินผลการด าเนินงานจากเนื้อหาการสอน การบริหาร
จัดการ และผลการเรียนของนกัศกึษา และป้อนขอ้มูลกลับโดย
การประชุมอย่างเป็นทางการเพือ่ปรกึษาหารือถึงการพัฒนาผล
การด าเนนิการ 

- ใชก้ารประเมนิการสอนของ มข. 
องค์กรในและ
ต่างประเทศทีม่ีข้อตกลง
ความร่วมมอืทาง
วิชาการกับคณะ 

พันธกจิขององคก์รนั้นๆ 
ส่งเสริมหรือสอดคลอ้งกับ
พันธกจิหลักดา้นการผลิต
บัณฑิต การวิจัย และการ
บริการวิชาการ ของคณะ 

เงื่อนไขความร่วมมือ
เป็นไปตามความเห็นหรอื
ข้อตกลงรว่มกนัระหว่าง
สถาบัน 

คณะและองค์กรนัน้ๆ วัดและประเมินการด าเนินงานรว่มกัน เพื่อ
รับทราบร่วมกัน ในรูปแบบต่างๆ ตามเงื่อนไขความร่วมมอื เชน่ 
เอกสาร การประชุม การน าเสนอผลงาน เป็นต้น 

 
ค. การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 
(1) ความปลอดภัย 
คณะมีการดูแลให้อาคารสถานทีทัง้อาคารเรียน (บรรยาย และ ปฏิบัติการ) ส านักงาน และสาธารณูปโภค ตลอดจน

โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้มคีวามปลอดภัย รวมทั้งมการประเมินความเสีย่งด้านความปลอดภัยในอาคารสถานท่ีเพื่อน าไปสู่
แผนการจดัการความเสี่ยงต่อไป 

(2) การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
คณะเตรยีมพร้อมของระบบสนเทศและสถานท่ีท างานต่อภาวะฉุกเฉนิ ซึ่งรวมถึงการป้องกัน การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

และการฟื้นฟูสภาพ ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 6.2-2 
 
ง. การจัดการนวัตกรรม 
คณะจดังบประมาณเพ่ือสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการปฏิบัติงานและนวัตกรรมจากการปฏิบัติงาน เช่น การ

วิจัยเพื่อพัฒนางานประจ า การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอน การผลติสิ่งประดิษฐ์ และผลงานทางวิชาการ/วิจัยทาง
วิศวกรรม เป็นต้น ส าหรับบุคลากรทั้งสายผูส้อนและสานสนับสนุน โดยมเีกณฑ์การรับการสนับสนุนงบประมาณและระเบียบ
ราชการช่วยในการบรหิารจดัการด้านการสนับสนุนต่างๆ ที่คณะจะให้แก่การสร้างสรรค์นวัตกรรมนั้นๆ เช่น การมี
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอนุมัติการให้ทุนและประเมินผลงาน เกณฑ์การรับการสนับสนุนงบประมาณซึ่งครอบคลุม
เรื่องปริมาณและคณุภาพผลงานและระยะเวลาด าเนินการ เป้นต้น 
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ตารางที่ 6.2-2 การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
ประเด็น ภาวะฉุกเฉิน การป้องกันปัญหา การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การฟ้ืนฟูสภาพ 

ระบบ
สารสนเทศ 
 

- ไฟฟ้าขัดข้อง 
- การคกุคามความ

ปลอดภัยของ
ระบบ 

- อุบัติเหตุ/อุบัติภัย
ในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์

- คณะกรรมการพัฒนาระบบคอมพวิเตอร์
และระบบเครือข่าย 

- ห้องจัดเก็บอุปกรณ ์Hardware ที่ส าคัญ 
- ระบบส ารองไฟเพื่อป้องกนัอุปกรณเ์สียหาย

หากเกิดกรณีไฟฟ้าดับฉกุเฉิน 
- การตรวจสอบสทิธิก์ารเข้าใช้งานเครือ่งแม่

ข่ายด้วย Username และ Password  
- Software ที่ติดตั้งบนเครื่องแม่ข่ายเป็น 

Software ที่ได้รับการยอมรับทั่วไปว่าเป็น 
Software ที่มีความน่าเชือ่ถอืและง่ายตอ่
การใช้งาน 

- ตารางการใช้ห้องปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร ์
- การจดัการความปลอดภัยในห้องปฏิบัตกิาร

คอมพิวเตอร์ รวมทั้งการดูแลรกัษา
เครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ 

- เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ตลอดเวลา 

- กรณีไฟฟ้าดับแบบฉกุเฉิน
ระบบส ารองไฟจะท างานให้
เครื่องแมข่่ายสามารถท างาน
ต่อได้อกีประมาณ 30 นาที 
เพื่อให้เครือ่งแม่ข่าย
ด าเนนิการปิดตัวเองลง เพื่อ
ความปลอดภัยของขอ้มูล
และตัวเครือ่งแมข่่าย 

- เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์/
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด าเนนิการหาสาเหตุ แก้ไข 
และจัดการกับปัญหา  

- ศูนย์คอมพวิเตอร์/ส านกั
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด าเนนิการปรับปรุง/
พัฒนาอย่างเหมาะสมตาม
สภาพปัญหา  

สถานที่
ท างาน 

- ไฟฟาขัดของ 
- อุปกรณ์ขัดขอ้ง/ไม่

เพียงพอ 
- ห้องเรียน/ห้อง

ประชุมไม่
เพียงพอ/ไม่
สามารถใช้งานได ้

- น้ าประปาขัดข้อง 
- ระบบท าความเย็น

ขัดข้อง 
- ลิฟท์ขัดข้อง 
- อุบัติเหตุ/อุบัติภัย 
- อัคคีภัย 

 

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท าหนาที่
สอดสองดูแลความปลอดภัยด้านอาคาร
สถานที่และอุปกรณ์ รวมทั้งความพรอ้ม
ของอุปกรณ์ป้องกนัภัย เชน่ ถังดับเพลิง 

- การดแูลและบ ารุงรกัษาอุปกรณส์ านกังาน
และอุปกรณ์ป้องกนัภัยต่างๆ ในอาคาร 

- เจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัยประจ าการ
ตลอด 24 ชั่วโมง 

- ระบบไฟฟาส ารองฉุกเฉนิเพื่อปอ้งกนัความ
เสียหาย 

- ถังเก็บน้ าส ารอง  
- อุปกรณ์ส ารอง เช่น โปรเจคเตอร์ เก้าอี้ โตะ๊ 
- ระบบเตือนภัยอัตโนมัตเิมือ่มีเหตอุัคคีภัย 
- การอบรมฝกึทกัษะบุคลากรเพื่อป้องกนั

เหตุและปฏิบัติตนกรณีเกิดเหตอุัคคีภัย 

- เจ้าหน้าที่บรกิารหรอืแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้น โดยแบ่ง
ความรับผิดชอบตามพืน้ที่
และลักษณะงานชัดเจน 
(ห้องเรียน ห้องประชมุ งาน
ซ่อมบ ารุง งานท าความ
สะอาด) 

- การมีหมายเลขโทรศัพท์เพือ่
ติดต่อเจ้าหน้าที่ทีร่ับผิดชอบ
ในกรณีฉกุเฉิน ตดิไว้บริเวณ
พื้นที่ให้บรกิาร 

- หน่วยงานไฟฟ้าและประปา  
ส่วนกลางของ มข. ให้บริการ
ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

- งานอาคารสถานที่
ด าเนนิการปรับปรุง/
พัฒนาอย่างเหมาะสมตาม
สภาพปัญหา  
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หมวด 7 : ผลลัพธ ์
                       

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ 
ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการที่มุ่งเน้นผู้เรียน 

 

ตัวชี้วัดที่ EdPEx 01 บัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 
 

 
ตัวชี้วัดที่ EdPEx 02 คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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ตัวชี้วัดที่ EdPEx 03 คะแนนเฉลีย่ (GPA) เมื่อส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
 

ตัวชี้วัดที่ EdPEx 04 ร้อยละของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
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ตัวชี้วัดที ่EdPEx 05 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 
 

ตัวชี้วัดที ่EdPEx 06 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์ 
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ตัวชี้วัดที่ EdPEx 07 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ฝึกงานแบบสหกิจศึกษา 

 
 

ตัวชี้วัดที่ EdPEx 08 จ านวนนักศึกษาท่ีไปดูงาน/อบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/ฝึกงานในต่างประเทศ 

8(a) นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

 
 

8(b) นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา 
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ตัวชี้วัดที่ EdPEx 09 ประเทศท่ีนกัศึกษาไปดูงาน/อบรม/ฝึกงาน 

ปีการศึกษา 
2552 2553 2554 2555 2556 
ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น 
ลาว ลาว ลาว ลาว ลาว 

เวียดนาม เวียดนาม เวียดนาม เวียดนาม เวียดนาม 
สหรัฐอเมริกา จีน สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา 

เกาหลีใต้  จีน เกาหลีใต้ เกาหลีใต้ 
  อิตาลี จีน จีน 
  สิงคโปร์ สิงคโปร์ อิตาลี 
  เลบานอล ไต้หวัน ไต้หวัน 
  แคนาดา กัมพูชา พม่า 
  อังกฤษ โปแลนด์  
  ฮ่องกง มาเลเซีย  
   สวีเดน  

 

ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 
 

ตัวชี้วัดที่ EdPEx 10 งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
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ตัวชี้วัดที่ EdPEx 11 ผลงานวิชาการที่ไดร้ับการรับรองคณุภาพ 

 
 

ตัวชี้วัดที่ EdPEx 12 งานวิจัยท่ีได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตัร 
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ตัวชี้วัดที่ EdPEx 13 ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของบทความวิจัยที่ไดร้ับการอ้างอิง 

 
 

ตัวชี้วัดที่ EdPEx 14 แนวการปฏบิัติที่ดี (Good Practice) ที่ได้รับการยอมรับ 
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ตัวชี้วัดที่ EdPEx 15 จ านวนนักศึกษาและบุคลากรทีไ่ดร้ับรางวัลดา้นวิชาการ วิชาชีพ หรือจริยธรรม 

 
 

  



                                                                           

  รายง านก ารประ เ มินตน เองต า มเก ณฑ ์ค ุณภาพการศ ึก ษ าเพ่ื อการด  าเนินง านที่ เป็น เลิศ  (EdPEx 2013-2014)       60 
 

ค ณะ ว ิศ วก รรมศ าส ตร์ มหาว ิทย าลัยขอน แก่น ประ จ  าปีก ารศ ึก ษ าค ณะ ว ิศ วก รรมศ าส ตร์ มหาว ิทย าลัยขอน แก่น ประ จ  าปีก ารศ ึก ษ า   22555566   

““5500   ปีท่ีภูมิใจ  ก ้ าว ต่อไปรับ ใช ้ส ังคปีท่ีภูมิใจ  ก ้ าว ต่อไปรับ ใช ้ส ังค มม ””  

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลกูค้ากลุ่มอื่น 
(1) ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 

 
ตัวชี้วัดที่ EdPEx 16 ผลประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยนักศึกษา 

16(a) นักศึกษาระดับปรญิญาตร ี

 
 

16(b) นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 
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ตัวชี้วัดที่ EdPEx 17 ความพึงพอใจของนักศึกษาใหม่ระดับปรญิญาตรีต่อการด าเนินการโดยรวมของคณะ 

 
 

ตัวชี้วัดที่ EdPEx 18 ความพึงพอใจของบัณฑิตระดับปรญิญาตรตี่อการด าเนินการโดยรวมของคณะ 
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““5500   ปีท่ีภูมิใจ  ก ้ าว ต่อไปรับ ใช ้ส ังคปีท่ีภูมิใจ  ก ้ าว ต่อไปรับ ใช ้ส ังค มม ””  

ตัวชี้วัดที่ EdPEx 19 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการด าเนินการโดยรวมของคณะ 

 
 

(2) ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
 

ตัวชี้วัดที่ EdPEx 20 ความสนใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภูมภิาคต่อการเข้าศึกษาในคณะ 
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7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
ก. ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 
(1),(4) ผลลัพธ์ด้านอัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากร และ ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 

ตัวชี้วัดที่ EdPEx 21 อาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 

 
 

ตัวชี้วัดที่ EdPEx 22 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
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(2),(3) ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการท างาน และ ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของบุคลากร 
 

ตัวชี้วัดที่ EdPEx 23 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการด าเนินการโดยรวมของคณะ 
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7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและธรรมาภิบาล 
ก. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม 
(1),(2) ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร และผลลัพธ์ด้านธรรมาภิบาล 

 
ตัวชี้วัดที ่EdPEx 24 ความพึงพอใจในบทบาทของคณะกรรมการประจ าคณะ 

 
ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัต ิ

 

ตัวชี้วัดที ่EdPEx 25 ร้อยละของแผนกลยุทธ์ที่สมัฤทธ์ิผลตามเป้าหมาย 
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7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
(1) ผลลัพธ์ด้านงบประมาณและการเงิน 

 

ตัวชี้วัดที่ EdPEx 26 สัดส่วนของงบประมาณแผ่นดินต่อเงินรายได้ 
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ตัวชี้วัดที่ EdPEx 27 ร้อยละของรายจ่ายต่องบประมาณทีไ่ด้รบั 

 
 

ตัวชี้วัดที่ EdPEx 28 เงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
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(2) ผลลัพธ์ด้านการตลาด 
 

ตัวชี้วัดที่ EdPEx 29 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับทุนท าวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ทั้งหมด 

 
 

ตัวชี้วัดที่ EdPEx 30 ทุนการศึกษา 

 



                                                                           

  รายง านก ารประ เ มินตน เองต า มเก ณฑ ์ค ุณภาพการศ ึก ษ าเพ่ื อการด  าเนินง านที่ เป็น เลิศ  (EdPEx 2013-2014)       69 
 

ค ณะ ว ิศ วก รรมศ าส ตร์ มหาว ิทย าลัยขอน แก่น ประ จ  าปีก ารศ ึก ษ าค ณะ ว ิศ วก รรมศ าส ตร์ มหาว ิทย าลัยขอน แก่น ประ จ  าปีก ารศ ึก ษ า   22555566   

““5500   ปีท่ีภูมิใจ  ก ้ าว ต่อไปรับ ใช ้ส ังคปีท่ีภูมิใจ  ก ้ าว ต่อไปรับ ใช ้ส ังค มม ””  

ตัวชี้วัดที่ EdPEx 31 เงินบริจาคจากศิษย์เก่า 
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ส่วนที ่3 

ผลการประเมินตนเอง 
 

หมวด ร้อยละ คะแนน 
1. การน าองค์กร  (120 คะแนน) - 30 
   1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดบัสูง (70 คะแนน) 25 17.5 
   1.2 ธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบต่อสังคม (50 คะแนน) 25 12.5 
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ ์(85 คะแนน) - 12.75 
   2.1 การจัดท ากลยุทธ์ (45 คะแนน) 15 6.75 
   2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏบิัติ (40 คะแนน) 15 6 
3. การมุ่งเน้นลูกค้า (85 คะแนน) - 20.75 
   3.1 เสียงของลูกค้า (40 คะแนน) 35 14 
   3.2 ความผูกพันของลูกค้า (45 คะแนน) 15 6.75 
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (90 คะแนน) - 27.5 
   4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร (45 คะแนน) 30 13.5 
   4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศ (45 คะแนน) 35 14 
5. การมุ่งเน้นบุคลากร (85 คะแนน) - 16.5 
   5.1 สภาพแวดล้อมในการท างาน (40 คะแนน) 30 12 
   5.2 ความผูกพันของบุคลากร (45 คะแนน) 15 4.5 
6. การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ (85 คะแนน) - 19.75 
   6.1 กระบวนการท างาน (45 คะแนน) 35 15.75 
   6.2 ประสิทธิผลการปฏิบตัิการ (40 คะแนน) 10 4 

รวมคะแนน หมวด 1 – หมวด 6 (550 คะแนน) 127.25 
7. ผลลัพธ์ (450 คะแนน) - 106.25 
   7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรยีน และด้านกระบวนการ (120 คะแนน) 30 36 
   7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกคา้ (85 คะแนน) 15 12.75 
   7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (85 คะแนน) 30 25.5 
   7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและธรรมาภิบาล (80 คะแนน) 10 8 
   7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด (80 คะแนน) 30 24 

รวมคะแนน หมวด 7 (450 คะแนน) 106.25 
รวมคะแนน หมวด 1 – หมวด 7 (1,000 คะแนน) 233.5 
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