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คำนำ 

รายงานการประเม ินตนเอง (Self-Assessments Report : SAR) คณะว ิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2563 เปนการรายงานผลการดำเนินงานตาม
พันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และไดนำเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื ่อการ
ดำเนินการที่เปนเลิศ (Education for Performance Excellence : EdPEx) มาใชเปนเครื่องมือในการประเมิน
ตนเอง อยางไรก็ตาม เมื่อนำเกณฑ EdPEx มาใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ คณะฯ ไดเรียนรูวาการจะได
ประโยชนจากเกณฑนี้นั้น องคกรจะตองทำความเขาใจเกณฑ ปรับทัศนคติของคนในองคกรใหยอมรับที่จะนำไปใช
และการจัดการเพื ่อใหไดมาซึ ่งขอมูลที ่สะทอนผลลัพธของการดำเนินการ รายงานการประเมินตนเองนี้ 
ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่ 1 โครงรางองคกร และสวนที่ 2 รายงานผลการดำเนินการของคณะ  

ทั้งนี้ ขอขอบคุณ คณะผูบริหาร คณาจารย หัวหนางาน และบุคลากรทุกทานที่ไดใหความรวมมือเปน
อยางดีในการดำเนินงานดานประกันคุณภาพตลอดมา และหวังเปนอยางยิ ่งวา คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จะเปนองคกรที่มีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง ยั่งยืน และ     
ยังประโยชนใหกับสังคม ประเทศชาติตอไป 

 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี  ลีจีรจำเนียร 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
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คำนิยาม 

ก.บ.ม. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร   
กปค. คณะกรรมการประจำคณะ   

ประกอบดวย คณบดี ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย รองคณบดี/ผูชวยคณบดี              
ที่คณบดีมอบหมาย หัวหนาภาควิชา เลขานุการคณะ ผูแทนคณาจารยประจำ และ  
ผูแทนบุคลากรสายสนับสนุน มีรอบเวลาการประชุมทุกเดือน 

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะทำงานบริหาร คณะทำงานบริหารคณะ   

ประกอบดวย  คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาภาควิชา และเลขานุการคณะ             
มีรอบเวลาการประชุมทุกเดือน 

งานแผน งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
เจาหนาที่  บุคลากรสายสนับสนุน ประกอบไปดวย กลุมหัวหนางาน กลุมปฏิบัติการ และกลุม

ปฏิบัติงาน 
ทีมบริหาร  คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบด ี
ผูนำระดับสูง  คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบด ีหัวหนาภาค และเลขานุการคณะ 
ผูนำสูงสุด คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศูนยความเปนเลิศ (ECI) ศูนยความเปนเลิศและนวัตกรรมทางดานวิศวกรรมและเทคโนโลย ี

(Excellence and Innovation Center on Engineer and Technology) 
อาจารย  บุคลากรสายวิชาการ ที่เปนผูดำรงตำแหนงทางวิชาการซึ่งทำหนาที่สอนและวิจัย และ

ใหหมายความรวมถึงบุคลากรที่ทำหนาที่สอน  
อาจารย Young Blood อาจารยในคณะรุนใหมที่มีความมุงมั่นตั้งใจในการพัฒนาคณะและมีศักยภาพที่จะเปน

ผูนำของคณะในอนาคตตอไป 
อว. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
Monday Morning Meeting กิจกรรมผูนำระดับสูงพบเจาหนาที่ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมในทุกวันจันทร เดือนละ            

2 ครั้ง 
Townhall Meeting กิจกรรมผูนำระดับสูงพบบุคลากร 
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สวนที่ 1 โครงรางองคกร 
P.1 ลักษณะองคกร (Organizational Description): คุณลักษณะสำคัญขององคกรคืออะไร 
ก. สภาพแวดลอมขององคกร (Organizational Environment) 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2534 ตั้งอยู 
ณ พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม มีภารกิจหลักดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ 
เปดรับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2535 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนองนโยบายของรัฐในการที่จะผลิตบุคลากรดาน
เทคโนโลยีที่คำนึงถึงความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน โดยสอดคลองกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ภูมิภาคตะวันตก 

(1) หลักสูตรและบริการทางการศึกษาอื่น ๆ ที่สำคัญตามพันธกิจ  
คณะมีหลักสูตรและบริการทางการศึกษา ดังภาพที่ P.1-1 

หลักสูตร
และบริการ 

ลูกคา ความสำคัญตอสถาบัน กลไกการสงมอบ/ 
การจัดการเรียนร ู

การผลิต
บัณฑิต 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

ออกแบบหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตดาน
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีที่สามารถทำงานในอุตสาหกรรม มีทกัษะ
ที่สอดคลองตอความตองการของผูใชบณัฑิต และเปนแหลงเงินรายไดที่
สำคัญของคณะในปจจุบัน  

บรรยาย ปฏิบัตกิาร Active Learning 
Project Based  Problem-based 
ฝกงาน สหกจิศึกษา 

นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ออกแบบหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิตดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีที่สามารถทำงานวจิัย
รวมกับภาคอุตสหกรรม และผลิตผลงานวิจัยที่เปนทีย่อมรับ     

บรรยาย Problem-based Learning 
Project Based  การวจิัย     

การวิจยั ผูใหทุน ผลิตผลงานวิจัยโดยการบูรณาการองคความรูดานวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีเพื่อการทำงานวิจยัรวมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อใหเกิด
นวัตกรรม การนำไปตอยอดเชิงพาณิชย หรือการเผยแพรในวงวิชาการ
เปนทีย่อมรับ     

รายงานการวิจยั ผลงานวจิัยตีพิมพ
เผยแพร ผลงานวิจยัที่ถกูนำไปใช
ประโยชน 

การบริการ
วิชาการ 

ผูใหทุนและ
ผูรับบริการ 

นำองคความรูทางดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีไปใชสราง
ประโยชนที่ตอบสนองความตองการของอุตสาหกรรมและชุมชน และการ
ใหคำปรึกษาดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีแกอุตสาหกรรมและ
ชุมชน และเปนแหลงสรางรายไดใหกับคณะในอนาคต 

อบรม สัมมนา โครงการบริการวิชาการ  

ภาพที ่P.1-1 หลักสูตรและบริการที่สำคัญ 

(2) พันธกิจ วิสัยทัศน คานิยม และวัฒนธรรม (MISSION, VISION, VALUES, and Culture)       

วิสัยทัศน :
  

พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรูและความคิดสรางสรรคทางดานวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรม (CREATIVE ENGINEERING) 

พันธกิจ :
  

1) ผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความคิดสรางสรรค ทักษะภาษาอังกฤษ และทัศนคติที่เปดกวาง 
(Global Mindset) เพื่อใหสามารถทำงานในภาคอุตสาหกรรม 

2) บูรณาการความรูทางดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรคในการ
สรางงานวิจัยรวมกับอุตสาหกรรม 

3) บริการวิชาการทางดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีที่ตอบโจทยอุตสาหกรรมและ
ชุมชน  

คานิยม: Collaborations       ทำงานเปนทีมและมีทิศทางเดียวกัน  
Responsiveness       ตอบสนองอยางรวดเร็วและทันตอการเปลี่ยนแปลง 
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Excellence Driven       พัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อความเปนเลิศ  
Agility         ดำเนินงานกระชับฉับไว  
Tech-Transformation   ใชเทคโนโลยีขับเคลื่อนการทำงาน 
Integrity    ยึดหลักธรรมาภิบาล 
Value delivery       สงมอบคุณคา 
Empowerment       ใหความสำคัญกับบุคลากร 

สมรรถนะหลัก: การบูรณาการดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาและมีความสรางสรรค และสรางงานวิจัยและบริการวิชาการที่ตอบสนองตอความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรม 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (Workforce Profile)  
คณะมีบุคลากรทั้งหมด 189 คน แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมอาจารย 111 คน ทำหนาที่จัดการเรียนการ

สอน วิจัย และบริการวิชาการ (ภาพที่ P.1-2) และกลุมเจาหนาที่ 78 คน ทำหนาที่สนับสนุนงานตามพันธกิจและ
วิส ัยทัศน (ภาพที ่ P.1-3) โดยมีประเภทการจางหลักประกอบดวย ขาราชการ พนักงานมหาว ิทยาลัย               
(เงินงบประมาณแผนดิน) พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได) และลูกจางชั่วคราว บุคลากรของคณะไดรับสวัสดิการ                  
ดานสุขภาพและความปลอดภัย นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกำหนดให ดังภาพที่ P.1-4 ปจจัยที่มีผลตอความ
ผูกพันของบุคลากรในกลุมสายวิชาการ ไดแก 1) หนาที่ความรับผิดชอบ 2) เงินเดือน และ 3) ความสำเร็จในงาน               
ที่ทำ สำหรับบุคลากรในกลุมสายสนับสนุน ไดแก 1) เงินเดือน 2) ภูมิใจในความเปนศิลปากร และ 3) หนาที่ความ
รับผิดชอบ  

กลุมอาจารย วุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ อาย ุ รวม 
(รอยละ) ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รศ. ผศ. อ. <35 36-40 41-50 51-60 >61 

ขาราชการ - 2 15 4 11 2 - - 5 11 1 17 (15.32) 
พนักงานมหาวิทยาลัย  
(เงินงบประมาณ) 

- 20 66 13 49 24 5 15 55 10 1 86 (77.48) 

พนักงานมหาวิทยาลัย  
(เงินรายได) 

- 1 5 - 3 3 2 1 2 1 - 6 (5.40) 

ผูเชี่ยวชาญ - - 2 - 1 1 - - - - 2 2 (1.80) 
รวม - 23 88 17 64 30 7 16 62 22 4 111 

รอยละ - 20.72 79.28 15.31 57.66 27.03 6.31 14.41 55.86 19.82 3.60 100 
ภาพที่ P.1-2 จำนวนบุคลากรสายวิชาการ (ปการศึกษา 2563) 

กลุมเจาหนาที ่ วุฒิการศึกษา อาย ุ รวม 
(รอยละ) <ป.ตร ี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก <35 36-40 41-50 51-60 >61 

ขาราชการ - 1 2 - - - - 3 - 3 (3.85) 
พนักงานมหาวิทยาลัย  
(เงินงบประมาณ) 

- 6 3 - 1 - 3 5 - 9 (11.54) 

พนักงานมหาวิทยาลัย  
(เงินรายได) 

- 39 7 - 13 16 15 2 - 46 (58.97) 

ลูกจางชั่วคราว 9 10 1 - 10 3 4 2 1 20 (25.64) 
รวม 9 56 13 - 24 19 22 12 1 78 

รอยละ 11.54 71.79 16.67 - 30.77 24.36 28.21 15.38 1.28 100 
ภาพที ่P.1-3 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน (ปการศึกษา 2563) 
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สวัสดิการ/สิทธิประโยชน ขอกำหนดดานสุขภาพและความปลอดภัย 
1. คาตอบแทนอื่น ๆ อาทิ เงินประจำตำแหนง คาทำการลวงเวลา 

คาตอบแทนการสอนที่เกิน 150 หนวยชั่วโมงตอภาคการศึกษา 
2. เงินสวัสดิการประเภทตาง ๆ ไดแก คาเลาเรียนบุตร คารักษา 

พยาบาล ประกันอุบัติเหตุสำหรับผูเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขต
กรุงเทพฯ และตางประเทศ ประกัน COVID-19 

1. ระบบรักษาความปลอดภัยในดานตาง ๆ เชน ระบบปองกันอัคคีภัย 
ความปลอดภยัในหองปฏิบัติการ มี รปภ. ประจำ การตรวจสภาพลิฟท 

2. ระบบการคัดกรอง COVID-19 
3. ติดตั้งกลองวงจรปดทุกอาคารและมุมอบั 
4. ระบบความปลอดภัยดานขอมูลและระบบเครือขาย 

ภาพที่ P.1-4 สวัสดิการ/สิทธิประโยชน และขอกำหนดดานสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร 

(4) สินทรัพย (Assets)  
คณะมสีินทรัพยที่สำคัญดังภาพที ่P.1-5 

อาคารสถานที ่ เทคโนโลยี/ครุภัณฑ 
คณะมีพื้นที่รวม 40,112 ตร.ม.  
1. อาคารคณะ (อาคารเรียน อาคารบรหิารและวิจยั) 35,347 ตร.ม. 
2. อาคารปฏิบัติงานดานกระบวนการวิศวกรรม (Work Shop) 

960 ตร.ม. 
3. อาคารเก็บสารเคมีอันตราย 200 ตร.ม. 
4. อาคารปฏิบัตกิารวิศวกรรมสำหรับงานหลอโลหะ 240 ตร.ม. 
5. อาคารปฏิบัตกิารกระบวนการวิศวกรรม 2,640 ตร.ม. 
6. อาคารหอประชุม 725 ตร.ม. 

- Software ที่จำเปนตอการเรียนการสอนและการทำงานวิจยั ที่ใชงานได
อยางถูกตองตามกฎหมาย ลิขสิทธิ ์

- เครื่องมือวิทยาศาสตร 
- ระบบอินเตอรเน็ต ไดแก ระบบ LAN และระบบ Wireless 
- อุปกรณเครื่องเสียงและอุปกรณ IT ประจำหองเรียน หองประชุม 
- ครุภัณฑหองปฏิบัติการ เชน เคร่ือง Continuous Distillation  เครื่อง Gas 

Chromatography with Mass Spectrometry (GCMS) เครื่อง Vacuum 
Dryer และเครื่อง Polymerase Chain Reaction 

- ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ภาพที ่P.1-5 สินทรัพยที่สำคัญของคณะ 

(5) สภาวะแวดลอมดานกฎระเบียบขอบังคับ (Regulatory Environment)  
คณะดำเนินงานภายใตกฎระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ดังภาพที่ P.1-6 

พันธกิจ กฎหมาย/ระเบยีบ/ขอบังคับ 
การผลิตบัณฑิต  - ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
- เกณฑคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ AUN-QA (Version 3) ฉบับป 2557/เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา 
- ขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคมุ  

การวิจยั - ขอบังคับมหาวิทยาลยัศิลปากร วาดวยกองทุนสนับสนุนวิจยั นวัตกรรมและการสรางสรรค พ.ศ. 2561  
- ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เร่ือง หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และวิธกีารเบิกจายเงินกองทุน

สนับสนุนวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค  
- มาตรฐานการวจิัยทีส่ำคัญ ไดแก มาตรฐานการวิจยัในคน มาตรฐานการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรหรือการทดลอง 

มาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการ มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ มาตรฐานจริยธรรมสำหรับนกัวจิัย 
- ระเบียบการเงินจากกรมบัญชกีลาง กระทรวงการคลัง 

การบริการ
วิชาการ 

- ขอบังคับมหาวิทยาลยัศิลปากร วาดวยการใหบริการวิชาการแกสังคม พ.ศ. 2560 
- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวปฏิบัติเกีย่วกับการดำเนินโครงการบรกิารวิชาการแกสังคม 
- ระเบียบการเงินจากกรมบัญชกีลาง กระทรวงการคลัง 

การบริหารจัดการ - ระเบียบเงินรายไดของมหาวิทยาลยั ภาระงานขั้นต่ำของมหาวิทยาลัย 
ภาพที่ P.1-6 กฎระเบียบขอบังคับที่สำคัญ 
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ข. ความสัมพันธระดับองคกร (Organizational Relationships) 
(1) โครงสรางองคกร (Organizational Structure)  

คณะอยูภายใตการกำกับดูเลโดยมหาวิทยาลัยศิลปากรและแบงหนวยงานภายในคณะออกเปน                       
9 หนวยงาน ประกอบไปดวย 7 ภาควิชา สำนักงานคณบดี และศูนยความเปนเลิศ (ECI) ดังรูปที่ P.1-7 คณะมีการ
บริหารจัดการโดยมีคณบดีเปนผูนำสูงสุด ผูนำสูงสุดเปนผูรับนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยและอธิการบด ีและรับ
การกำกับและประเมินโดยสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี  ผูนำสูงสุดทำหนาที่บริหาร กำกับ และติดตามการ
ดำเนินการตาง ๆ ของคณะผานรองคณบดี 6 คน ผูชวยคณบดี 2 คน หัวหนาภาควิชา 7 คน ผูจัดการศูนยความ
เปนเลิศ (ECI) และเลขานุการคณะ รองคณบดีและผูชวยคณดีทำหนาที่บริหาร กำกับ และติดตามการดำเนินการ
ตาง ๆ ของคณะตามทีผู่นำสูงสุดมอบหมาย หัวหนาภาควิชามาจากการสรรหาและเสนอชื่อจากอาจารยในภาควิชา
นั ้น ๆ และทำหนาที ่บริหาร กำกับ และติดตามการดำเนินการตาง ๆ ของภาควิชา โดยภาควิชามีหนาที่ใน
กระบวนการผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการวิชาการเปนหลัก ผูจัดการศูนยความเปนเลิศ (ECI) บริหาร กำกับ และ
ติดตามการดำเนินการตาง ๆ ของศูนยความเปนเลิศ (ECI) โดยศูนยความเปนเลิศ (ECI) ทำหนาที่ในการใหบริการ
วิชาการ สรางความเปนเลิศดานวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของคณะ เพื ่อใหอาจารยไดนำความรู
ความสามารถไปใชกอใหเกิดประโยชนในชุมชนที่สำคัญของคณะ เลขานุการคณะทำหนาที่บริหาร กำกับ และ
ติดตามการดำเนินการตาง ๆ ของสำนักงานคณบดีที่ทำหนาที่ที่เกี่ยวของกับกระบวนการบริหารจัดการเปนหลัก 
เชน งบประมาณ ประกันคุณภาพการศึกษา และดูแลงานธุรการตาง ๆ ในระดับคณะ ผูนำสูงสุดมีการบริหาร
องคกรโดยใชหลักกระจายอำนาจและความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล ถายทอดทิศทางและนโยบายของคณะไป
ยังทุกหนวยงานในคณะผานหัวหนาภาควิชา 7 คน ผูจัดการศูนยความเปนเลิศ (ECI) และเลขานุการคณะ ผูนำ
สูงสุด ม ีกปค. กำกับดูแลการบริหารงานเพื่อใหเกิดความ โปรงใส เปนธรรม และเปนไปในทิศทางที่คณะกำหนดไว 
ดังรูปที ่P.1-8 

 

ภาพที ่P.1-7 โครงสรางคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
 
 

 
 
 

 

ภาควิชาวิทยาการและ
วิศวกรรมวัสดุ 

ภาควิชาเทคโนโลยี 
อาหาร 

ภาควิชาเทคโนโลย ี
ชีวภาพ 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสา         
หการและการจัดการ 

ภาควิชาวิศวกรรม 
เคร่ืองกล 

ภาควิชาวิศวกรรม 
เคมี 

ภาควิชาวิศวกรรม 
ไฟฟา 

สํานักงานคณบดี ศูนยความเปนเลิศและ
นวัตกรรมทางดานวิศวกรรม

และเทคโนโลยี 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

งานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานคลังและพัสด ุ งานแผนและประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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ภาพที ่P.1-8 โครงสรางการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(2) ผูเรียน ลูกคากลุมอื่น และผูมีสวนไดสวนเสีย (Students Other Customers and Stakeholders)  
คณะจำแนกกลุมผูรับบริการสำคัญ สวนตลาดที่สำคัญ และผูมีสวนไดสวนเสียตามพันธกิจมีชองทางการ

สื่อสารหลากหลายชองทาง ทั้งแบบสองทางและทางเดียว เชน การประชุม เว็บไซต และ Social Network เชน 
Facebook และ Line (ภาพที่ P.1-9) 

พันธกิจ ลูกคา/ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการและความคาดหวังหลัก (Key Requirements) 
ลูกคา 
หลักสูตร นักศึกษาระดับปริญญาตร ี - ไดรับการพัฒนาทักษะที่สามารถนำไปใชในการทำงานได 

- มีอุปกรณการเรียนการสอนที่สมัยและมีความพอเพียง 
- การไดงานทำหลังสำเร็จการศึกษา โดยงานที่ไดรับสอดคลองกับสาขาวิชาที่เรียน และเปน

งานที่ทำในอุตสาหกรรม มีเงินเดือนที่อยูในระดับที่เหมาะสม 
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา - มีทุนการศึกษาในระหวางที่กำลังศึกษาอยูในคณะ 

- มีอุปกรณ เครื่องมือ และหองปฏิบัติการที่สมัยและสามารถเขาใชงานไดงายและมีความ
พอเพียง 

- ฐานขอมูลในการสืบคนงานวิจัยที่สามารถเขาสืบคนไดครอบคลุม 
- ไดงานทำทั้งในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม และตรงกับสาขาวิชาที่เรียน 

วิจัย ผใูหทุน - ดำเนินการตามขอกำหนดในสัญญาทุนวิจัย  
- แหลงทุนวิจัยไดรับผลงานวิจัยตรงตามเวลาและขอกำหนดในสัญญา 

บริการ
วิชาการ 

ผูใหทุน/งบประมาณ - ดำเนินการตามขอกำหนดในสัญญางานบริการวิชาการ 
- ผูรับบริการวิชาการไดรับผลงานหรือผลประโยชนตามที่ตองการตามที่ตองการ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
หลักสูตร ผูปกครองนักศึกษาระดับปริญญาตรี - งานทำหลังสำเร็จการศึกษา โดยงานที่ไดรับสอดคลองกับสาขาวิชาที่เรียน และเปนงานที่ทำ

ในอุตสาหกรรม มีเงินเดือนที่อยูในระดับที่เหมาะสม 
 ผูใชบัณฑิต/ผูจางงาน - ไดมีทักษะในดานการหาปญหา วิเคราะหสาเหตุของปญหา และเลือกเครื่องมือในการแกไข

ปญหาไดอยางเหมาะสม มีทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถ เขียนรายงานและนำเสนองาน
อยางเปนทางการได  มีทักษะในการทำงานรวมกับผูอื่น 

วิจัย ผูใชประโยชนจากงานวจิัย - ไดความรูที่ใหมและเปนประโยชนทั้งในดานวิชาการและการนำไปประยุกตใช 
- มีความนาเชื่อถือ ใชขอมูลที่ถูกตอง และไมละเมิดจรรยาบรรณวิจัย 

บริการ
วิชาการ 

อุตสาหกรรมหรือชุมชนที่เกีย่วของ   
ผูรับบริการ 

- ไดรับผลประโยชนตามที่หนวยงานผูใหการสนับสนุนงบประมาณกำหนด  
- ไดรับความรูตามที่ไดคาดหวัง และสามารถนำความรูไปประยุกตใชประโยชนไดจริง  

ภาพที ่P.1-9 กลุมของลูกคา/กลุมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

เลขานุการคณะ

ระดบัคณะ

หน.ภาควิชา
วิทยาการฯ

หน.ภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ

หน.ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล

รองคณบดีฝาย
บริหาร

รองคณบดีฝาย
วิชาการ

รองคณบดีฝาย
วิจัยและบริการฯ

รองคณบดีฝาย
พัฒนาองคกร

รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษาฯ

รองคณบดีฝาย
วิเทศสัมพันธ

ผูจัดการศูนยความเปนเลิศและนวัตกรรม
ทางดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี

คณบดี

คณะกรรมการประจําคณะ

หน.ภาควิชา
เทคโนโลยีอาหาร

หน.ภาควิชา
วิศวกรรม

อุตสาหการฯ

ศนูยความเปนเลิศฯสํานักงานคณบดี

ผูชวยคณบดีฝาย
บริหาร

ผูชวยคณบดีฝาย
วิชาการ

หน.ภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

หน.งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษาหน.งานบริการการศึกษา หน.งานคลังและพัสดุ

หน.ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟา

ระดบัภาควิชา

หน.งานบริหารและธุรการ
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(3) ผูสงมอบ คูความรวมมือที่เปนทางการและไมเปนทางการ (Suppliers Partners and Collaborators)  
ผูสงมอบและคูความรวมมือมีบทบาทสำคัญในการผลิตบัณฑิต วิจัย และการบริการวิชาการของคณะ               

คณะสื่อสารไปยังผูสงมอบและคูความรวมมือดวยวิธีการสื่อสารทั้งแบบสองทางและทางเดียว เชน การประชุม 
อีเมล และบันทึกขอความ (ภาพที่ P.1-10) 

คูความรวมมือ บทบาทในระบบงาน ขอกำหนดในการปฏิบัติงาน เสริมการแขงขัน/นวัตกรรม ชองทางการสื่อสาร 
คณะวิทยาศาสตร  
คณะอักษรศาสตร  
ม.ศิลปากร 

สอนวิชาพื้นฐานใหกับนกัศึกษา
ระดับปริญญาตรี ใหมีทักษะ
ตามผลการเรียนรูของของ
หลักสูตร 

- คำอธิบายรายวิชาของ
หลักสูตร 

- ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ของหลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอนให
สอดคลองกับผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 

บันทึกขอความ  
การประชุมระหวางคณะ
ในเร่ืองการจัดการเรียน
การสอน 

สถานประกอบการ
ฝกงานและปฏบิัติ
สหกิจศึกษา 

ฝกทักษะนกัศึกษาผานการ
ปฏิบัติงานจริง ทำใหนกัศึกษา
สามารถมีประสบการณการใช
เครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัย  

- การปฏิบัติตามระเบียบ
ฝกงานและสหกจิศึกษา 

 

การปรับปรุงหลักสูตรและการ
ฝกทักษะนกัศึกษาสอดคลอง
กับความตองการของ
อุตสาหกรรมอยางทันสมัย 
ออกแบบการเรียนการสอน
แบบใหม 

การพูดคุย/สัมภาษณผาน
อาจารยนิเทศและ
ภาควิชา แบบสอบถาม 
อีเมล 
 

ภาพที ่P.1-10 ผูสงมอบและคูความรวมมือ 

P.2 สถานการณของสถาบัน (Organizational Situation): สถานการณเชิงกลยุทธของสถาบันคืออะไร 
ก. สภาพแวดลอมดานการแขงขัน (Competitive Environment) 
(1) ลำดับในการแขงขัน (Competitive Position)  
 จาก The Times Higher Education World University Rankings 2021 คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร (General Engineering) ดานการเรียนการสอนอยูในลำดับที่ 14             
ดานงานวิจัยอยูในลำดับที่ 14 ดานรายไดจากภาคอุตสาหกรรมอยูในลำดับที่ 11 และเมื่อพิจารณาจากคะแนน             
ทุกดานเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในประเทศที่มีคณะวิศวกรรมศาสตรในประเทศไทย คณะอยูในลำดับที่ 13  

(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness Changes)  
 การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่สงผลกระทบกับคณะ ไดแก จำนวนประชากรที่ลดลงสงผลตอจำนวนผู เขา             
ศึกษาตอ รูปแบบการเรียนรูที่เปลี่ยนไปของผูเรียน การเปดสาขาวิชาที่ใกลเคียงกัน การปรับเปนมหาวิทยาลัย                
ในกำกับของรัฐทำใหตองหารายไดเพิ่มขึ้น การปรับเปลี่ยนนโยบายดานการวิจัยของกระทรวง อว. นอกจากนี้ ยังมี
การเปลี่ยนแปลงการจัดเรียนการสอนเปนแบบออนไลนทั้งหมด เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 

(3) แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data)  
 ฐานขอมูล Scopus จำนวนการอางอิงของผลงานตีพิมพ จากฐานขอมูล Scopus และ  World University 
Rankings ของ Time Higher Education (อางอิง ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564  
จาก https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/world-
ranking#!/page/0/length/25/locations/TH/subjects/3066/sort_by/scores_overall/sort_order/asc/cols/scores 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ (Strategic Context) 

ความทาทายเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 
SC1: จำนวนนกัศึกษามแีนวโนมลดลงอยางตอเนื่องเพราะอัตราการเกิดที่
ลดลง 
SC2: การรับนักศึกษาเขามกีารแขงขันสงู เนื่องจากปจจบุันมีสถาบันที่เปด
สอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรถึง 74 แหง 

SA1: บุคลากรสายวิชาการมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ทั้งทางดาน
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรมสามารถบูรณาการเพื่อ
ตอบสนองความตองการของอุตสาหกรรมไดหลายดาน 
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ความทาทายเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 
SC3: สถาบันการศึกษาตางชาติเปดหลกัสูตรออนไลน ทำใหมีคูแขงเพิ่มขึ้น 
SC4: มีการจัดระเบียบหนวยงานใหทุนวจิัยของรัฐ สงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงวิธกีารขอทุนวิจยั 
SC5: มหาวิทยาลยัหลายแหงมีการใหบริการวิชาการอยางจริงจังและเขามา
ใหบริการถึงในพื้นที่จังหวัดนครปฐม 
SC6: อุตสาหกรรมเกิดการชะลอตัวเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 
ทำใหโอกาสไดงานของบัณฑิตลดลง 

SA2: บุคลากรสายวิชาการจบการศึกษาจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งใน
และตางประเทศ ทำใหมีเครือขายความรวมมือ 
SA3: บุคลากรสายวิชาการรอยละ 79 จบการศึกษาระดับปริญญาเอก  
มีประสบการณทำงานวิจัย สามารถขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกได 
SA4: คณะไดรับจัดสรรเงินรายไดรอยละ 80 ของคาลงทะเบียนจาก
มหาวิทยาลัย ทำใหสามารถบริหารจัดการงบประมาณเองได 
 

ภาพที่ P.2-1 พันธกิจ ความทาทายเชิงกลยุทธ และความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ (Performance Improvement System) 
 คณะใชเกณฑคุณภาพการศึกษาที่เปนเลิศ (EdPEx) เปนแนวทางในการปรับปรุงการระบบบริหารจัดการของ
คณะ โดยมีการใชกรอบความคิด PDCA ในการวางแผน ดำเนินการ ควบคุมและติดตาม และประเมินผลและทบทวนการ
ดำเนินงานทั้งกระบวนหลักและกระบวนการสนับสนุน เพื่อการดำเนินงานตาง ๆ  ของคณะมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และไดผลลัพธตามที่ไดตั้งเปาหมายไว ในสวนของการปรับปรุงผลการดำเนินงานดานหลักสูตร คณะใชเกณฑ AUN-QA 
ในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการผลิตบัณฑิต ใหมีการพัฒนาใหไดมาตรฐานตามเกณฑ AUN-QA มีคุณภาพในการ
ผลิตบัณฑิตเปนไปตาม OBE (Outcome Based Education) และยึดตามมาตรฐานสากล และใชหลัก PDCA มาใชในการ
ปรับปรุงวิธีการ 
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สวนที่ 2 
รายงานผลการดำเนินงาน 
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หมวด 1 การนำองคกร  
1.1 การนำองคกรโดยผูนำระดับสูง  
ก. วิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ 
 (1) กำหนดวิสัยทัศนและคานิยม   

ผูนำระดับสูงไดกำหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะตามภาพท่ี 1.1-1 โดยเริ่มจากขั้นตอนที่ 1 รวบรวม
แนวโนวที่สำคัญที่จะมีผลตอคณะ ประกอบดวย การมองหาโอกาส การดำเนินงานที่ผานมาของคณะ และคูแขง 
การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอม และโอกาสในการสรางคุณคาใหกับลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญ เชน 
ผูเรียน ตลาดแรงงาน ภาคอุตสาหกรรม โดยงานแผน ขั้นตอนที่ 2 ทบทวนวิสัยทัศนและพันธกิจ โดยการนำ
แนวโนมที่สำคัญในขั้นตอนที่ 1 มาพิจารณาความสอดคลองและความเปนไปไดในทิศทางการขับเคลื่อนของคณะ 
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห Gap Analysis เพื่อหาโอกาสในการสงมอบคุณคาใหกับผูเรียนและลูกคาที่แตกตางจาก
คูแขง ขั้นตอนที่ 4 กำหนดเปนวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะ โดยใชขอมูลที่พิจารณาจากขั้นตอนที่ 1 และการ
วิเคราะหในขั้นตอนที่ 2-3  ในขั้นตอนนี้ผูนำระดับสูงมีสวนรวมในการกำหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะ 
ขั้นตอนที่ 5 คณบดีสื ่อสารวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะไปยังบุคลากรในคณะใหเห็นภาพและทิศทางการ
ขับเคลื่อนของคณะ และเปดรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากรในคณะ ขั้นตอนที่ 6 ผูนำระดับสูงนำขอเสนอแนะที่
สำคัญจากบุคลากรมาทบทวนวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะ และอาจจะมีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนและพันธกิจ
ของคณะ ใหสอดคลองกับเสียงสวนมากของบุคลากรในคณะ หลังจากที่มีการทบทวนและปรับเปลี่ยน (ในกรณีที่
บุคลากรในคณะสวนมากเห็นพองตองกันใหมีการปรับเปลี่ยน) คณบดีนำวิสัยทัศนและพันธกิจเขาไปพิจารณาใน
การประชุม กปค. เพื่อขอขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ และขอความเห็นชอบในการนำวิสัยทัศนมาประกาศใช 

ในป 2563 คณะไดจัด Townhall Meeting เพื่อชี้แจงและทบทวนวิสัยทัศนและคานิยม พันธกิจ และ
เปาหมายของคณะ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 และได Feed Back จากประชาคม ทำใหบุคลากรสามารถเห็น
ทิศทาง มองเห็นภาพทิศทางการขับเคลื่อนของคณะไปในทิศทางเดียวกัน หลังจากที่ได Feed Back จากอาจารย
และเจาหนาที่ ผูนำระดับสูงไดทบทวนและนำเสนอตอ กปค. และประกาศใชวิสัยทัศนและคานิยม พันธกิจ ตอไป 

  

 
ภาพที่ 1.1-1 กระบวนการกำหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ 

 การกำหนดคานิยมของคณะ ผูนำระดับสูงไดกำหนดคานิยมของคณะเพื่อปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมของ
องคกรในคณะ ใหสามารถขับเคลื่อนไปสู “CREATIVE ENGINEERING” ได โดยผูนำระดับสูงไดกำหนดพฤติกรรม
ที่พึงประสงคของคานิยมของคณะ ดังภาพที่ 1.1-2   
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 คานิยม  พฤติกรรมที่พึงประสงค Desired Behavior 
Collaboration 
(ทำงานเปนทีมและมีทิศทางเดียวกัน) 

ทำงานอยางสอดประสานและมีความไววางใจซึ่งกันและกัน (Trust) และบรรลุเปาหมายของ
คณะ 

Responsiveness 
(ตอบสนองอยางรวดเร็วและทันตอการเปลี่ยนแปลง) 

รับรูการเปลี่ยนแปลงของคณะและผลทีจ่ะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง และปรบัใหเขากับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

Excellence Driven 
(พัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อความเปนเลิศ) 

มีความมุงมั่นและอุตสาหะ (Self-motivate-control) ในการพัฒนาศักยภาพของตนอยาง
สม่ำเสมอ เพื่อมุงสูความเปนเลิศในหนาที่ของตนเอง 

Agility 
(ดำเนินงานกระชับฉับไว) 

สามารถปรับตัวตอบสนองตอการเปลีย่นแปลงในเง่ือนไขตาง ๆ ในการทำงาน เชน วิธกีาร 
แผนงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของคณะ 

Tech-transformation 
(ใชเทคโนโลยีขับเคลื่อนการทำงาน) 

รูจักเทคโนโลยีใหม ๆ และสามารถนำมาใชในงานของตนไดอยางมีประสิทธิผล 

Integrity 
(ยึดหลักธรรมาภิบาล) 

มีความซื่อสัตย ปฏิบัติตามกฎระเบยีบและกฎหมาย และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ยึดถอื
ผลประโยชนของคณะมากกวาของตน และไมมีผลประโยชนทับซอน  

Value Delivery 
(สงมอบคุณคา) 

รูถึงคุณคาของงานที่ทำและสามารถกอใหเกิดประโยชนกับผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียที่
สำคัญ 

Empowerment  
(ใหความสำคัญกับบุคลากร) 

ตระหนักถึงความสำคัญของผลที่เกิดจากการทำงานที่มีตอการบรรลุเปาหมายและความยั่งยืน 

ภาพที่ 1.1-2 คานิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค 

(2) การสงเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอยางมีจริยธรรม 
 ผูนำระดับสูงแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นตอการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอยาง
มีจริยธรรม โดยมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณประจำคณะ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของบุคลากรในคณะ ใหคำแนะนำและเปนที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามจรรยาบรรณของ
คณะ (และเสนอผลการดำเนินงานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตอคณะกรรมการจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย) 
รวมถึงการสื่อสารเพื่อสรางความตระหนักรูเก่ียวกับ ประกาศ กฎ ระเบียบใหม ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ จาก 
ก.บ.ม. และนำมาถายทอด ผาน กปค. แลวหัวหนาภาควิชานำไปถายทอดใหบุคลากรในภาควิชาตอไป มีการ
กำหนดเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรมในการประชุม กปค. 
เปนประจำทุกเดือน เพื่อสรางความเขาใจใหกับบุคลากร ผูนำระดับสูงไดสรางสภาพแวดลอมในองคกร เพื่อสงเสริม
การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอยางมีจริยธรรม โดยจัดใหมีการอบรม ชี ้แจงใน Monday Morning 
Meeting แกเจาหนาที่เพื่อใหรูทันถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย เชน การอบรมจรรยาบรรณ กฏ ระเบียบ 
ขอบังคับ คุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้ ผูนำระดับสูงปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฏหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ตาง ๆ 
อยางเครงครัด เชน ไมรับของกำนัลจากผูที่มีสวนไดสวนเสียจากการประมูลรับงานจากคณะ และการนำเสนอผล
การดำเนินงานดานตาง ๆ ตอที่ประชุม กปค. เพื่อสงเสริมความโปรงใสดานการเงิน โดยใหเสนอแผนงบประมาณ
และแผนรายงานรายรับ/รายจายของเงินทุกประเภท ผานการประชุม กปค. ทุกเดือน และมีการเผยแพรผาน
เว็บไซตของคณะ 

ข. การสื่อสาร 
ผูนำระดับสูงไดสื่อสารไปยังบุคลากรในคณะทั้งอาจารยและเจาหนาที่ ผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสียที่

สำคัญ โดยมีวิธีการสื ่อสาร ความถี ่ในการสื ่อสาร ประเภทของสารที ่ตองการสื ่อถึงผูรับสารในแตละกลุม 
ผูรับผิดชอบในการสื่อสาร และผูที่ทำหนาที่ทบทวนชองทางการสื่อสาร ตามภาพที่ 1.1-3 การสื่อสารของผูนำ
ระดับสูงไดใหความสำคัญในการสื่อสารแบบ Two-way เพื่อใหสามารถถายทอดสารที่ตรงกัน เชน ผูนำสูงสุดพบ
ประชาคมที่จัดข้ึนเพื่อชี้แจงวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมของคณะที่ไดกำหนดขึ้นมาใหม เพื่อใหบุคลากรของคณะ
ทุกคนไดรับทราบและสะทอนความคิดที่มีตอการปรับทิศทางในการขับเคลื่อนคณะในครั้งนี้ และผูนำระดับสูงจะได
นำมาทบทวนและปรับใหสอดคลองกับความตองการของประชาคมในคณะสวนมาก การประชุม Monday 
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Morning Meeting ที่มีเฉพาะเจาหนาที่และทีมบริหารเพื่อถายทอดนโยบาย การรับฟงประเด็นปญหาในการ
ทำงานและชวยกันหาทางแกไขและปรับปรุง เพื่อใหเจาหนาที่ทุกคนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวของ
กับงานของตนเอง  

ชองทาง 
การสือ่สาร 

วิธีการ
สื่อสาร 

ผูเรยีน และผูมสีวนไดสวนเสยีที่สำคัญ 

คว
าม

ถี่ใน
กา

รส
ือ่ส

าร 

ประเภทสารที่ตองการสื่อ ผูรับผิดชอบ ทบทวน 

อา
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รย
 

บุค
ลา
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ุน 
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ศึก

ษา
 

ผูป
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โรง
เรีย
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ัธย
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ึกษ

า 

วิส
ัยท

ัศน
 พ

ันธ
กิจ

 คา
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ัดส
ินใ

จท
ี่สำ

คัญ
/ก

าร
เป

ลี่ย
นแ

ปล
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กา
รม

ุงเน
นผ

ูเรีย
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ละ
ลูก

คา
กล

ุมอ
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กา
รม

ีสว
นร

วม
ขอ

งบ
ุคล
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กา
รให
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ัลแ
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กปค. 2 x x       1  x x x x คณบด ี

ทีม
บริหาร 

 
 
 
 
 
 

 

ที่ประชมุ
กรรมการ 
บริหารภาควิชา/ 
ที่ประชมุภาควิชา 

2 x x       1 x x x x  หน.ภาควิชา 

คณบดีพบ
ประชาคม 

2 x x       1, 4 x   x x คณบด ี

คณบดีพบ
ภาควิชา 

2 x x       1 x   x  คณบด ี

Monday 
Morning 
Meeting 

2 x x       2 x  x x  คณบด ี

การปฐมนเิทศ
นักศกึษาปที่ 1 

2   x      1 x     รองกิจฯ 

คณบดีพบ
ผูปกครอง 

2    x     4 x  x   รองวิเทศฯ 

Roadshow 
โรงเรียนมัธยม 

2        x 4 x  x   รองวิเทศฯ 

Website 1   x x  x  x 5 x     รองวิเทศฯ 
Line@ 1  x x      4 x     ผช.วิชาการ 
Line Group 
อาจารยในคณะ 

2 x        5    x  คณบด ี

Facebook 2   x  x    5   x   รองวิเทศฯ 
หมายเหตุ       วธิีการสื่อสาร 1=One-way Communication      2=Two-way Communication 
                   ความถี่ในการสื่อสาร 1=ทุกเดือน    2=สองคร้ัง/เดือน    3=ปละครั้ง    4=ตามโอกาส (พบโรงเรียน รอบการสมัคร TCAS)    5=ตลอดเวลา 

ภาพที่ 1.1-3 ชองทางการสื่อสารของผูนำระดับสูงไปยังบุคลากร ผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญ 

ผูนำระดับสูงไดชี้แจงทิศทางและการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองไปกับทิศทางการขับเคลื่อนคณะ โดย
ในป 2563 ผูนำระดับสูงไดดำเนินการเตรียมปรับหลักสูตรในระดับปริญญาตรีทั้งหมด 11 หลักสูตร ไดมีนโยบาย
เพื่อถายทอดวิสัยทัศน “CREATIVE ENGINEERING” คานิยม และพันธกิจที่เกี่ยวของ โดยมีการประชุมระหวาง
ผูนำระดับสูงและประธานหลักสูตรรวมกันออกแบบคุณลักษณะของบัณฑิตตามคาดหวังของคณะ การบรรจุ
รายวิชาที่ชวยสรางผูเรียนใหเกิด “CREATIVE ENGINEERING” ในผลการเรียนรูตามคาดหวังของคณะ ไดแก 
รายวิชาความคิดสรางสรรคในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม และแตละหลักสูตรจะตองมีการกำหนดรายวิชา
หรือเนื ้อหารายวิชา และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที ่สงเสริมและพัฒนาผู เร ียนใหเปน “CREATIVE 
ENGINEERING” นอกจากนี้เพื่อรองรับการเรียนการสอนใหเกิดทักษะตามที่ตองการตองมกีารจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบที่หลากหลาย ผูนำระดับสูงไดสนับสนุนการเตรียมความพรอมอาจารยผูสอนใหรองรับจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning ในทุกหลักสูตร เพื่อใหทุกหลักสูตรดำเนินการไปในทางเดียวกัน 
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นอกจากนี้ผูนำระดับสูงไดเห็นความสำคัญของการสรางขวัญและกำลังใจการการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในคณะโดยการจัดโครงการมอบรางวัลภาควิชาและคณาจารยที่มีความโดดเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการ 
ประจำป ปละครั้ง เพื่อมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลใหกับภาควิชาและอาจารยที่มีผลงานวิจัยและการบริการที่
ยอดเยี่ยม การยกยองชมเชยอาจารยและนักศึกษาผาน Facebook ของคณะ และคณบดี และประกาศบนเว็บไซต
ของคณะ รวมถึงการเสนอชื ่อเจาหนาที่เพื ่อรับรางวัลบุคลากรดีเดน ประจำป ในงานวันคลายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย มอบทุนใหนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีในทุกหลักสูตร  

 
ค. พันธกิจและผลการดำเนินการของสถาบัน 
(1) การสรางสภาวะแวดลอมเพื่อความสำเร็จ 

ผูนำระดับสูงกำหนดพันธกิจที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะ ใหบรรลุวิสัยทัศนอันเปนเปาหมายหลัก
ของคณะที่ไดตั้งไว ผูนำระดับสูงจัดทำกลยุทธและถายทอดกลยุทธไปสูแผนปฏิบัติการเพื่อใหการดำเนินงานใน
คณะสามารถผลักดันพันธกิจหลักทั้ง 3 พันธกิจไปสูเปาหมาย ในที่ประชุมคณะทำงานบริหารจะมีการติดตามและ
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของคณะเพื่อพิจารณาใหเกิดผลตามเปาหมายเชิงกลยุทธที่ไดกำหนด 
ผูนำระดับสูงรวมกันเสนอความคิดเห็น แนะนำ และเสนอแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของคณะที่
อาจจะ/ไมสามารถกอใหเกิดผลลัพธตามเปาหมาย นอกจากนี้มีการรายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและ
แนวทางในการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการใหที่ประชุม กปค. ทราบ  

ผูนำระดับสูงสะทอนพฤติกรรมที่พึงประสงคตามคานิยมเพื่อเปนตนแบบใหกับบุคลากรในคณะนำไป
ปฏิบัติใหกลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร รวมถึงสื่อสารถึงความสำคัญของคานิยมองคกรตอการบรรลุ
วิสัยทัศน ในการมุงเนนผูเรียนและลูกคากลุมอื่น ผูนำระดับสูงไดสื่อสารเพื่อสรางความตระหนักถึงความสำคัญใน
การสงมอบคุณคาและประสบการณที่ดีใหกับผูเรียนและลูกคากลุมอื่น ในชวงปกติมีการบริการนักศึกษาแบบ 
One-stop Service และในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผูนำระดับสูงไดใหความสำคัญ
ตอผูเรียนโดยทำความเขาใจกับผูใหบริการกับผูเรียน ทั้งอาจารยและเจาหนาที่ในการใหบริการที่ดีและดูแลกับ
ผูเรียนอยางใกลชิดในดานการจัดการเรียนการสอน การใชชีวิต การเรียนการสอนแบบออนไลน รวมถึงไดจัดหา
อุปกรณและ เครื่องมือ สำหรับการเพ่ิมพูนทักษะ ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน เพื่อใหผูเรียนไดรับการสอน
อยางมีประสิทธิผลที่ใกลเคียงกับการเรียนในชั้นเรียน และมีการใช Line Open Chat เพื่อตอบคำถามในประเด็นที่
เกี่ยวของกับการเรียนการสอน และการใหบริการตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของ  

ในดานบุคลากรไดสรางบรรยากาศใหมีการทำงานรวมกัน (Collaborative Working Environment) 
เพื่อสงเสริมใหเกิดความเชื่อมั่น ไวใจ (Trust) และสรางความผูกพัน ผูนำระดับสูงไดแสดงใหเห็นถึงการทำงาน
รวมกันตาม Collabolation ภายใตสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ตองมีการดำเนินงานดวย
ความรวดเร็วและอาศัยความรวมมือของทุกหนวยงานในคณะ ผูนำสูงสุดไดประชุมทีมบริหารและหัวหนาภาค เพื่อ
รวมกันตัดสินใจ กำหนดแผนการดำเนินงานทำงาน แบงหนาที่รับผิดชอบในการกำกบัดูแลการดำเนินงานในแตละ
หนวยงานเพื่อใหคณะ สามารถดำเนินการไดอยางตอเนื่องและสงผลกระทบตอผูเรียนและลูกคากลุมอื่นนอยที่สุด 
การใช Tech-transform โดยการพัฒนาโปรแกรมวิศวะชนะ ในการแกปญหาการคัดกรองและการกำหนดจำนวน
คนเขาคณะและมีการรายงานขอมูลไดอยางทันทวงที และเปนการปองกันการแพรระบาดของเชื ้อไวรัส             
โควิด-19 ของผูเรียนในคณะ  

ผูนำระดับสูงติดตามการเปลี ่ยนแปลงและพิจารณาปจจัยภายนอกตาง ๆ เชน ความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ คูแขง ที่มกีารเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เพื่อมองหาโอกาส
ที่คณะจะสามารถสรางความเปนเลิศและการสรางนวัตกรรมทั้งในดานหลักสูตรและบริการอื่น ๆ รวมไปถึง
นวัตกรรมที่ทำใหการดำเนินการในระบบงานของคณะมีการดำเนินการที่ดีขึ้นกวาเดิม เชน การเปดหลักสูตร
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วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) รวมกับมหาวิทยาลัยเฉิงตู ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเปนการรับนักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมาเรียนที่ประเทศไทยเพื่อ
ทดแทนนักศึกษาในระบบที่กำลังจะลดลง และแลกเปลี่ยนองคความรูทางดานวิศวกรรมการผลิตดวยระบบ
อัตโนมัติที่เปนความถนัดของทางมหาวิทยาลัยเฉิงตู และเปนการเสริมสรางสมรรถนะใหกับคณะในดานการผลิต
บัณฑิตและดานการวิจัย   

ผูนำระดับสูงไดเปดโอกาสใหอาจารย Young Blood ไดมีสวนรวมในการบริหาร ตั้งแตการเขามามี              
สวนรวมในการกำหนดกลยุทธ และออกแบบแผนปฏิบัติการของคณะ การคัดเลือกอาจารยที่มีศักยภาพในดาน            
งานบริหารมาทำงานในตำแหนงบริหารของทั้งระดับคณะและภาควิชา เพื่อใหเรียนรูงานบริหารดานตาง ๆ 
เพื่อที่จะไดเขามาสืบทอดตำแหนงในการเปนผูนำระดับสูงตอไป นอกจากนี้ ผูนำระดับสูงไดสงเสริมและสนับสนุน
ใหอาจารย Young Blood เขารวมอบรมและพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพรอมในการเปนผูนำในอนาคต เชน 
การออกแบบกลยุทธ และ EdPEx เปนตน   

 
(2) การทำใหเกิดการปฏิบัติการอยางจริงจัง 
 ผูนำระดับสูงวางแผนกลยุทธของคณะทั้งระยะสั้นและระยะยาว และการถายทอดแผนกลยุทธไปสูการ
ปฏิบัติโดยการกำหนดแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับแผนกลยุทธที่กำหนด ผูนำ
ระดับสูงถายทอดตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการไปยังผูที่เกี่ยวของ และกำหนดผูที่รับผิดชอบในแตละแผนปฏิบัติการ 
ซึ่งในแผนปฏิบัติการของคณะ มีผูนำระดับสูงเปนผูรับผิดชอบดวยเชนกัน เพื่อใหเห็นถึงความมุงมั่นและเกิดการ
ปฏิบัติอยางจริงจังในการรับผิดชอบการดำเนินงานของคณะใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการและบรรลุเปาหมายของ
คณะ ผูนำระดับสูงติดตามตัวชี้วัดและเทียบกับคาเปาหมาย และหาแนวทางในการปรับปรุงตัวชี้วัดที่มีผลการ
ดำเนินงานต่ำกวาคาเปาหมายผานที ่ประชุมคณะทำงานบริหาร ผูนำระดับสูงกำหนดคาคาดการณของการ
ดำเนินการตามพันธกิจ กลยุทธ และแผนปฏิบัติการ ใหผูที่รับผิดชอบนำไปปฏิบัติ และมีการประเมินความสำคัญ
ของแผนปฏิบัติการเพื่อสรางสมดุลคุณคาที่สงมอบใหแกลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย ผูนำระดับสูงนำเรื่องของการ
ควบคุมงบประมาณรายรับจริงและการใชจาย ผลของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธและการบรรลุวิสัยทัศนของ
คณะมาเปนสวนหนึ่งของการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน    

 
1.2 การกำกับดูแลและการสรางประโยชนใหสังคม 
ก. การกำกับดูแลองคกร 
(1) ระบบการกำกับดูแลองคกร 
 คณะดำเนินการทบทวนระบบการกำกับดูแลและทำใหประสบความสำเร ็จในดานตาง ๆ ดังนี้                  
1) ดานความรับผิดชอบในการกระทำของผูนำสูงสุด มีการประเมินผูนำสูงสุดตาม KPIs ที่อธิการบดีมอบหมาย  
โดยผลการดำเนินการมีผลตอการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของผูนำสูงสุด 2) ดานความรับผิดชอบตอกลยุทธ              
มีการประเมินความกาวหนาของการดำเนินการตามแผนกลยุทธที่ถายทอดไปตามลำดับชั้นผูบริหาร เพื่อนำผลการ
ประเมินไปใชในการประเมินประสิทธิผลการทำงานของผูนำแตละคน ซึ่งมีผลตอการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน      
3) ดานความโปรงใสในการดำเนินการ คณะนำแผนและผลการใชจายเงินรายไดขึ้นเว็บไซตของคณะ เปนราย             
ไตรมาส นอกจากนี้ ยังนำผลการประเมิน ITA ในสวนของคณะ ที่มหาวิทยาลัยดำเนินการประเมิน มารายงานใน             
ที่ประชุม กปค. ดวย 4) การคัดเลือกคณะกรรมการกำกับดูแลองคกร และนโยบายในเรื่องการเปดเผยขอมูล
ขาวสารของคณะกรรมการกำกับดูแลองคกร ซึ ่ง คณะกรรมการกำกับดูแลองคกรก็คือ กปค. ประกอบดวย                            
ก. ผูนำระดับสูง (คณบดี รองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย และหัวหนาภาควิชา โดยตำแหนง) ข. ผูแทนคณาจารย
ประจำจากภาควิชา (ไดมาจากการเลือกตั้ง) ค. ผูแทนสายสนับสนุน (ไดมาจากการเลือกตั้ง) และ ง. ผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก (ไดมาจากการสรรหา) โดย กปค. แจงขอมูลขาวสาร อันไดแก เรื่องแจงเพื่อทราบจะเปดเผยทั้งหมด               
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แตเรื่องเพื่อพิจารณาจะแจงเปนรายกรณี ไปยังภาควิชาเพื่อใหบุคลากรทุกคนทราบ 5) ดานความเปนอิสระและ               
มีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในและภายนอก มี Internal Audit (สำนักงานตรวจสอบภายใน ของ มศก.) 
และ External Audit (สตง.) 6) การปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย กปค. มีตัวแทนจากบุคลากร               
ทุกฝาย ปกปองผลประโยชนใหกับบุคลากรทุกกลุมได และมีการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อรับฟงผูมีสวนไดสวนเสียที่
สำคัญ และ 7) การวางแผนสืบทอดตำแหนงสำหรับผูนำระดับสูง คณะมีการพัฒนาบุคลากรรุนใหม (Young 
Blood) ใหมีทักษะในการบริหาร เพื่อรองรับการสืบทอดตำแหนงผูนำระดับสูงในอนาคต 

(2) การประเมินผลการดำเนินการ 
 ผ ู นำระดับส ูง และ กปค. ได ร ับการประเม ินด ังต อไปนี้  1) ผู นำสูงส ุด ได ร ับการประเม ินจาก                           
สภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตาม KPIs และรับฟงขอมูล 2 สวน ไดแก                       
1.ผลการประเมินการดำเนินการของคณะ (ประเมินโดย ภาควิชา และ กปค.) 2.การสนทนากลุม (ผูใหขอมูล 
ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิใน กปค. เลขานุการคณะ ผูแทนคณาจารยภาควิชาละ 1 คน ผูแทนสายสนับสนุน 3 คน 
ผูแทน คกก.นักศึกษา 2 คน ผูแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั ้นปละ 1 คน และ ผูแทนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 4 คน) ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัย/อธิการบดีพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนคณบดีจากผลการประเมิน    
แจงผลการประเมินใหคณบดีทราบ เพื่อนำขอเสนอแนะ/ขอรองเรียนไปใชปรับปรุงการผลดำเนินการในรอบตอไป 
2) รองคณบดี ผูชวยคณบดี และหัวหนาภาควิชา ไดรับการประเมินจากคณบดี โดยพิจารณาจากผลการ
ดำเนินการตาม KPIs ที่ไดรับมอบหมาย ทักษะในการบริหารจัดการ และรับฟงความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชา              
ที่เกี่ยวของกับสวนงานนั้น ซึ่งคณบดีจะพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนรองคณบดีและผูชวยคณบดี รวมถึงหัวหนา
ภาควิชา จากผลการประเมิน โดยแจงผลการประเมินรวมถึงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาใหแตละคนทราบ 
เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินการใหเปนไปตาม KPIs หากดานไหนไมสำเร็จตามแผน พิจารณาปรับแผนและ
งบประมาณรวมกัน และหากพบ Competency Gap ใหเสนอแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล 3) กปค. ประเมิน
ตนเอง และ Peer Review ตามที่ระบุใน พรบ.มศก. เพื่อนำผลการประเมินและนำขอเสนอแนะไปปรับปรุงการ
ดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

ข. พฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย และมีจริยธรรม 
(1) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และการรับรองคุณภาพ 

มีการแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมระดับคณะ เพื่อพิจารณาปจจัยที่เกี ่ยวของกับหลักสูตรและการ
ปฏิบัติการ เพื่อใหสอดคลองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่มีอยูในปจจุบันตามที่ระบุในโครงรางองคกร 
และคณะกรรมการจริยธรรมระดับคณะกำหนดใหหัวหนางานติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎ ระเบียบ    
ที่เก่ียวของเปนประจำทุกป และรายงานตอ กปค. นำไปสูการเกิดมาตรการตามภาพที ่1.2-1 

หัวขอ ความกังวลและการจดัการความกงัวล เปาประสงค/ตัวชี้วัด 
กรณีที่หลักสูตร บริการ และการ
ปฏิบัติการมีผลกระทบเชิงลบตอ
สังคม 

ความกังวล : การทีผ่เูรียนจำนวนมากเขามาเรียน
ที่คณะ อาจเพิ่มความเสี่ยงในการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 
การจัดการความกังวล : การจัดการเรียนการสอน
ตามมาตรการควบคุมปองกันการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 ผูเรยีนสามารถเลือกเรยีนแบบ 
Online หรือ On Site ก็ได เพื่อลดความแออัด
และโอกาสแพรระบาด ใชวิศวะชนะในการ
ติดตามและควบคุมจำนวนคนในพืน้ที่คณะ ให
เปนไปตาม Social Distancing  

เปาประสงค : บุคลากรและผเูรียน         
ทุกคน ปลอดภัยจากการแพรระบาด
ของเช้ือไวรัสโควิด-19 และไมเปน                
ผูแพรเชื้อใหกับชุมชนโดยรอบ 
ตัวชี้วัด : จำนวนผูติดเช้ือในบุคลากร
และผเูรียน 
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หัวขอ ความกังวลและการจดัการความกงัวล เปาประสงค/ตัวชี้วัด 
คาดการณลวงหนาถึงความกังวล
ของสาธารณะ ท่ีมีตอหลักสูตร 
บริการ และการปฏิบัติการใน
อนาคต 

ความกังวล : หลักสูตรไมทันสมัย บัณฑิตทำงาน
ไมไดจริง  
การจัดการความกังวล : ปรบัหลักสูตรแบบล้ำสมัย 
โดยนำสารสนเทศที่เกี่ยวของกับทักษะเฉพาะของ
แตละสาขาวิชาและทักษะของบุคลากรที่
อุตสาหกรรมตองการในอีก 10 ปขางหนา         
มาใชในการออกแบบหลักสตูรและจัดกิจกรรม 
นอกหลักสูตร 

เปาประสงค : หลักสูตรตองล้ำสมยั 
เพื่อใหบัณฑิตมีองคความรูและทักษะที่
ใชการใชจริงเมื่อสำเร็จการศึกษา 
ตัวชี้วัด : ภาวะการไดงานทำ ความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต  

ภาพที่ 1.2-1 การดำเนินการดานความกังวลของชุมชน ที่มีตอหลักสูตร บริการ และการปฏิบัติการ 

 (2) การประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม 
ในสวนของบุคลากร คณะกรรมการจริยธรรมระดับคณะจัดทำคูมือจริยธรรม ซึ่งมีการทบทวนคูมือรายป 

และสื่อสารคูมือจริยธรรมใหบุคลากรทุกคนผานการจัดอบรมจริยธรรมในงานสัมมนาประจำป และกำหนด
ชวงเวลาใหบุคลากรเขาไปศึกษาคูมือจริยธรรมฉบับปจจุบันและทุกคนตองทำแบบทดสอบใหผานเกณฑรอยละ 
100 รวมถึงติดตามพฤติกรรมการละเมิดจริยธรรมของบุคลากร หากพบการละเมิดคณะกรรมการจริยธรรม
พิจารณาตักเตือนหรือลงโทษตามสมควร และคณะยังสื่อสารคูมือจริยธรรมกับพันธมิตรและผูสงมอบ ในสวนที่
เกี่ยวของ เชน ไมรับของกำนัล หากพบกรณีรับของกำนัล ที่ผิดจริยธรรม สามารถรายงานมาที่คณะกรรมการ
จริยธรรมระดับคณะ ในสวนของนักศึกษา คณะกำหนดใหหลักสูตรสอดแทรกการสอนเรื ่องจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชาบังคับ ดานการวิจัยของบุคลากรและนักศึกษา กำหนดใหเปนไปตามจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย จริยธรรมการวิจัยในสัตวทดลอง และจรรยาบรรณในการเผยแพรผลงานวิจัย นอกจากนี้ คณะ            
(โดยรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและอาคารสถานที่) ควบคุมดูแลการจัดซื้อจัดจาง การจัดประมูล ใหเปนไปตาม 
พรบ./ระเบียบ/ขอกำหนดการพัสดุที่เกี่ยวของ และสามารถชี้แจงความโปรงใสไดหากมีการรองเรียน 

ค. การสรางประโยชนใหสังคม 
(1) ความผาสุกของสังคม 

คณะคำนึงถ ึงความผาส ุกของส ังคมโดยไดกำหนด Integrity ใน Core Value ใหบุคลากรทุกคน                       
ยึดผลประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน ไมละเมิดกฎหมาย ไมทำลายสิ่งแวดลอม อีกทั้งยังไดคำนึงถึง
การสรางความสมดุลของสิ่งแวดลอมโดยนำหลักการ BCG มาใชกำหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (SO2) 

คณะไดนำเรื ่องผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และผลกระทบตอสังคมไปใชพิจารณาเปนขอกำหนดของ
กระบวนการทำงานที่สำคัญของแตละระบบงาน เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติการประจำวันจะสรางความสมบูรณแก
ระบบสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ  

 (2) การสนับสนุนชุมชน 
คณะกำหนดชุมชนที่สำคัญโดยพิจารณาจากที่ตั้งของมหาวิทยาลัย สมรรถนะหลักและพันธกิจของคณะ 

แบงเปน ชุมชนตามพื้นที่ ชุมชนตามวิชาชีพ และชุมชนตามอุตสาหกรรม โดยมีขั ้นตอนการดำเนินการดังนี้              
1) ทีมบริหารประชุมรวมกับชุมชนที่สำคัญ เชน วิสาหกิจชุมชน สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร สมาคมวิชาชีพตาง ๆ เชน สมาคมนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหารแหงประเทศไทย 
(FoSTAT) สมาคมวิศวกรรมเครื่องกลไทย ที่ประชุมหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หารือเพ่ือกำหนดเรื่องที่
คณะจะสนับสนุนในแตละปงบประมาณ 2) ทีมบริหารนำเรื่องที่คณะตองการสนับสนุนชุมชนเขาหารือกับภาควิชา/
Research Cluster เพื่อกำหนดผูรับผิดชอบโครงการตาง ๆ ตามความถนัดของบุคลากร 3) ผูรับผิดชอบโครงการ
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เสนอแผนและงบประมาณ ผูนำระดับสูงพิจารณาจัดสรรงบประมาณและติดตามผลการดำเนินโครงการให                
แลวเสร็จ จึงรายงานผลตอผูมีสวนเกี่ยวของ (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร สมาคม
วิชาชีพตาง ๆ เชน สมาคมนักว ิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหารแหงประเทศไทย (FoSTAT) สมาคม
วิศวกรรมเครื่องกลไทย ที่ประชุมหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) เพื่อประเมินผลการดำเนินการและ
พิจารณาแนวทางความรวมมือตอไปในอนาคต 
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หมวด 2 กลยุทธ 
2.1 การจัดทำกลยุทธ 
ก. กระบวนการจัดทำกลยุทธ  
(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ 

กระบวนการวางกลยุทธของคณะ มีขั้นตอนการดำเนินงานตามภาพที่ 2.1-1 เริ่มขั้นตอนที่ 1 รวบรวม
ขอมูลนำเขาที่สำคัญ เชน ผลการดำเนินงานที่สำคัญของคณะ Mega Trend ปจจัยแวดลอมภายนอก (PESTEL 
Analysis) โดยมอบหมายใหรองคณบดีและผูชวยคณบดีติดตามการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่เกี่ยวของ ขั้นตอนที่ 2 
ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกดวยวิธีการวิเคราะห 
SWOT โดยพิจารณา จุดแข็ง (S) และจุดออน (W) จากปจจัยดังตอไปนี้ Man, Money, Materials, Machine, 
Management, Method, Marketing, และ Supply Network และพิจารณา โอกาส (O) และอุปสรรค (T)   
คณะวิเคราะห Industry Analysis โดยใช Porter’s Five Forces Model เพื่อดูแนวโนมหรือสถานการณของ
คณะวิศวกรรมศาสตรและคณะท่ีใกลเคียงที่เปดสอนในประเทศไทย นำขอมูลนำเขาและผลการวิเคราะห Industry 
Analysis มาพิจารณารวมกับวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมของคณะ นอกจากนี้คณะยังไดกำหนดสมรรถนะหลัก
โดยใช  VRIO (Value, Rareness, Imitability, Organization) เพื ่อว ิเคราะหสิ ่งที ่ความเปนตัวตนของคณะ     
ขั้นตอนที่ 4 กำหนดกลยุทธโดยใชประโยชนจากความทาทายเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบเทียบเชิงกลยุทธและ
โอกาสเชิงกลยุทธ และกำหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ทำใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะ ในขั้นตอนที่            
3-4 คณะใชวิธีการระดมสมองผูนำระดับสูง อาจารย Young Blood และหัวหนางาน ขั้นตอนที่ 5 จัดทำแผน
ประจำปงบประมาณที่นำกลยุทธมากำหนดสูการปฏิบัติ โดยแผนที่สำคัญของคณะประกอบดวยแผนงบประมาณ
และแผนปฏิบัติการประจำป ขั้นตอนที่ 6 ถายทอดแผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติดวยการกำหนด Leading และ 
Lagging Indicators ที ่ใช ในการติดตามการดำเนินการของแตละแผนปฏิบัติการ ขั ้นตอนที ่ 7 ติดตามการ
ดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน คือในชวงเดือนธันวาคม มีนาคม มิถุนายน และกันยายน 
และนำผลของตัวชี ้ว ัดที ่ต ิดตามมาเปรียบเทียบกับคาคาดการณ หรือเปรียบเทียบกับคูแขงเพื ่อพิจารณา
ความสามารถในการแขงขันของคณะ ขั ้นตอนที่ 8 ทบทวนแผนกลยุทธของคณะทุกป ทำใหคณะสามารถ
ปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธใหทันตอการเปลี่ยนแปลงภายนอก และสามารถบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจไดในระยะเวลา
ที่กำหนด ทบทวนกลยุทธ เปาประสงคเชิงกลยุทธ ทุกปโดยคณะทำงานบริหาร 

คณะกำหนดกรอบเวลาของการวางแผนกลยุทธแบงออกเปน แผนระยะสั้น และแผนระยะยาว แผนระยะ
สั้นมีกรอบระยะเวลา 1 ป ตามรอบการจัดทำงบประมาณจัดทำงบประมาณ สวนระยะยาวมีระยะเวลา 4 ป              
ตามวาระการดำรงตำแหนงของคณบดี และคณะกำหนดใหมีการพิจารณาทบทวนแผนกลยุทธของคณะทุกป 
เพื ่อใหสามารถปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธในกรณีที่ผลการดำเนินงานของคณะไมเปนไปตามที่คาดหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอกตาง ๆ เชน วิธีการรับนักศึกษา การเปลี่ยนแปลงความตองการจากภาคอุตสาหกรรม  
  คณะมีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจโดยการกำหนด
ตัวชี้วัด (Leading Indicators และ Lagging Indicators) ที่สำคัญของแผนปฏิบัติการ ดังภาพที่ 2.1-1 คณะนำผล
การดำเนินงานของคณะที่ไมเปนไปตามแผนหรือเปาหมาย หรือการคนพบโอกาสในการแขงขันมาพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงแบบผลิกโฉม (Transformation Change) เพื่อใหมีผลการดำเนินงานที่เปนไปตามเปาหมายและเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขัน  
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ภาพที่ 2.1-1 กระบวนการจัดทำกลยุทธ EN-TECH 

 
(2) นวัตกรรม 

คณะใหความสำคัญและพยายามกระตุนใหเกิดนวัตกรรมและกำหนดโอกาสเชิงกลยุทธในระหวาง
กระบวนการจัดทำกลยุทธ โดยกำหนดใหพิจารณาการนำนวัตกรรมเขามาใชในการดำเนินงานของคณะในขั้นตอน
ที่ 1 จากการพิจารณาผลการดำเนินการที่ผานมาที่ไมเปนไปตามเปาหมายอยางตอเนื่อง ในขั้นตอนที่ 3 จากการ
วิเคราะหปจจัยภายนอกตาง ๆ และเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใชในการปรับปรุงผลการดำเนินการของคณะใหดีขึ้น 
และในขั้นตอนที่ 4 จากการกำหนดกลยุทธโดยใช TOWS Matrix เพื่อคนหาโอกาสในการสรางนวัตกรรม ในรอบ
การดำเนินงานของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะไดพิจารณาถึงจำนวนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ลด
จำนวนลงและการแขงขันของคณะวิศวกรรมศาสตรที่มีจำนวนกวา 70 แหงในประเทศไทย นักเรียนที่มีผลการ
เรียนดีถึงดีมากไปสมัครในคณะวิศวกรรมศาสตรของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง สงผลใหจำนวนนักศึกษาที่เขามา
อาจจะไดตามแผนที่ตองการ แตคณะไมสามารถคัดเลือกนักเรียนที่สนใจเขามาศึกษาตอใหมีคุณภาพคอนขางดีได 
ผูนำระดับสูงจึงไดเสนอแนวทางในการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เขาศึกษาตอในคณะโดยใหเพิ่มชอง
ทางการรับผานโรงเรียนที่มีความรวมมือทางวิชาการ  คณะคัดเลือกโรงเรียนที่เขารวมจะตองมุงเนนทางดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร และใหโรงเรียนคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีคุณสมบัติตามที่คณะ
กำหนดสามารถสมัครเขาศึกษาตอในคณะไดโดยไมตองผานการสอบคัดเลือก  

คณะระดมสมองในขั้นตอนการจัดทำกลยุทธโดยใชโอกาส (O) ที่จะสามารถแขงขันไดรวมกับสมรรถนะ
หลักของคณะเพื่อกำหนดโอกาสเชิงกลยุทธ การดำเนินเนินงานที่ยังไมสามารถสนับสนุนโอกาสในการแขงขัน  
คณะหาวิธีการดำเนินการหรือนวัตกรรมมาชวยสงเสริมใหคณะสามารถแขงขันและบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจได   
โอกาสเชิงกลยุทธที่สำคัญ ประกอบไปดวย  

1) การนำความสามารถของอาจารยในคณะมาใชประโยชนในการสรางรายไดแหลงใหมใหกับคณะ  
2) ปญหาจากภาคอุตสาหกรรมที่ตองการความรูจากหลายสาขาวิชามาบูรณาการ  
3) การเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมที่ใหแรงงานเกิดการ Upskill/Reskill 
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4) ความตองการจากภาคอุตสาหกรรมที ่ตองการบัณฑิตที่สามารถทำงานไดจริงและมีทักษะในการ
แกปญหาไดอยางสรางสรรค 

คณะตัดสินใจวาจะเลือกโอกาสเชิงกลยุทธในเรื ่องใดมาเปน Intelligent Risk โดยการประเมินจาก             
1) การเสริมสรางสมรรถนะหลักของคณะในปจจุบัน และสรางเสริมสมรรถนะหลักของคณะในอนาคต                  
2) การประเม ินความเป นไปได และผลตอบแทนที ่ค ุ มค าต อการลงท ุน (Feasibility Study) 3) การเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะไดจัดสรรงบประมาณ 1,000,000 บาทในการจัดตั้ง
ศูนยความเปนเลิศและนวัตกรรมดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสรางเสริมสมรรถนะหลักของคณะในอนาคตใน
ดานการบูรณาการ องคความรูเพื่อตอบโจทยในภาคอุตสาหกรรม มีโอกาสทำใหไดผลตอบแทนที่คุมคาจาก
โครงการวิจัยและบริการวิชาการที่เพิ่มขึ้น และสามารถตอยอดไปสูนวัตกรรม เพิ่มความสามารถในการแขงขันจาก
ผลงานวิจัยที่สรางชื่อเสียงและการรับรูในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น    

(3) การพิจารณากลยุทธ 
คณะรวบรวมและวิเคราะหขอมูลดังแสดงในขั ้นตอนที่ 1 ภาพที่ 2.1-1 กระบวนการจัดทำกลยุทธ               

โดยเจาหนาที่รับผิดชอบในแตละงานที่รับผิดชอบเสนอรองคณบดีและผูชวยคณบดีที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาขอมูล       
สงขอมูลที่ไดรับการพิจารณาจากรองคณบดีและผูชวยคณบดีใหกับงานแผน เพื่อวิเคราะหและจัดทำสารสนเทศ              
ที่สำคัญใหกับคณะทำงานบริหารเพื่อนำไปใชในกระบวนการวางแผนกลยุทธ  

คณะไดนำสารสนเทศที่ไดจัดทำมาเพื่อพิจารณาความเสี่ยงในดานที่สำคัญที่จะสงผลกระทบตอการ
ดำเนินงานและความสำเร็จของคณะ ดังนี้ คณะไดคำนึงถึงความทาทายเชิงกลยุทธและความไดเปรียบเทียบเชิง           
กลยุทธของคณะโดยการนำสารสนเทศมาวิเคราะห SWOT  นอกจากนี้ คณะนำสารสนเทศมาวิเคราะหปจจัย
แวดลอมภายนอก (PESTEL Analysis) เพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงดานระเบียบ ขอบังคับ 
และปจจัยภายนอกที่อาจจะสงผลกระทบตอคณะ คณะพิจารณาโอกาสและความเสี่ยงของคณะที่จะนำกลยุทธไป
ปฏิบัติโดยการจัดลำดับความสำคัญของกลยุทธ การจัดลำดับความสำคัญของกลยุทธจะพิจารณาจากผลกระทบ
ดานงบประมาณรายรับของคณะ และระยะเวลาที่จะสามารถดำเนินการบรรลุตามกลยุทธได 

(4) ระบบงานและสมรรถนะหลักขององคกร 
คณะพิจารณากระบวนการทำงานที่ตองดำเนินการโดยบุคลากรของคณะ หรือดำเนินการโดยผูสงมอบ 

พันธมิตร และคูความรวมมือ โดยวิเคราะหจากปจจัยที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
1)  ผลกระทบที่มีตอความตองการและความคาดหวังของผูเรียนโดยตรง  
2) การไดใชประโยชนจากสมรรถนะหลักของคณะในปจจุบัน และสามารถที่จะสรางเสริมสมรรถนะหลัก

ของคณะในอนาคตได  
3) การเพ่ิมประสิทธิภาพของการทำงานและลดตนทุนของการดำเนินการ  
หากกระบวนการมีผลกระทบตอปจจัยดังกลาวนอย คณะเลือกใหดำเนินการโดยผูสงมอบ หากมี

ผลกระทบปานกลางคณะเลือกใหดำเนินการโดยคูความรวมมือ และหากมีผลกระทบในระดับสูง คณะเลือก
ดำเนินการเองหรือดำเนินการรวมกับพันธมิตร เชน การสอนที่เกี่ยวของกับรายวิชาเฉพาะในสาขาวิชาของคณะ  
ซึ่งเปนสมรรถนะหลักของคณะ คณะจะใชอาจารยภายในของคณะเปนผูสอนเทานั้น ในกรณีการวิเคราะหผลของ
ชิ้นงานที่ทำการทดลอง คณะสนับสนุนใหอาจารยและนักวิจัยไปใชบริการสถาบันอื่นแทนการลงทุนซื้อเครื่องมือ
วิเคราะห เพราะถาคณะตองมีเครื่องมือวิเคราะหที่ครบทุกดาน คณะจะตองจางผูควบคุมดูแลเครื่องวิเคราะหและ
จายคาบำรุงรักษาเครื่องวิเคราะหที่มีคาใชจายสูงเมื่อเทียบกับประโยชนหรือจำนวนการใชงาน 
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ข. วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
(1) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สำคัญ 
 คณะไดกำหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic Objectives) ระยะเวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงคเชิง         
กลยุทธ เปาประสงค (Strategic Goals) ที่สำคัญของคณะ และแผนปฏิบัติการที่ถายทอดแผนกลยุทธไปสูการ
ปฏิบัติแสดงในภาพท่ี 2.1-2  

(2) การพิจารณาวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
คณะกำหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธโดยการใช TOWS Matrix โดยใชขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหปจจัย

ภายในและปจจัยภายนอก (SWOT Analysis) มากำหนดเปนความทาทายเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 
และโอกาสเชิงกลยุทธ หลังจากนั้นจับคูระหวางความทาทายเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ และโอกาส             
เชิงกลยุทธ และทำการคัดเลือกกลยุทธที่เปนไปไดโดยการพิจารณาจากสมรรถนะหลักขององคกร และนำกลยุทธ
มากำหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สามารถนำคณะไปสูวิสัยทัศนที่ไดตั้งเอาไว คณะกำหนดกรอบระยะเวลาในการ
บรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธภายในระยะเวลา 4 ป ตามวาระของการดำรงตำแหนงของคณบดี และในการสราง
สมดุลระหวางความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย คณะพิจารณาการสงมอบคุณคาใหกับผูเรียนและลูกคาที่สำคัญ
ในการกำหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

Strategic 
Objectives Strategies Strategic 

Goals SC/SA Action Plan ระยะเวลา 
(S/L) 

Leading 
Indicators 

Lagging 
Indicators Responsibility 

SO1: พัฒนา
ศูนยบรกิาร
แบบครบวงจร
ที่ตอบสนอง
ตรงตามความ
ตองการของ
ภาค 
อุตสาหกรรม
เพื่อใหเกิด
ความเชือ่ถอื
และไววางใจ 

You have 
problems. We 
have 
solutions. 
 
 

เพิ่มรายไดจาก
การวจิัยและ
บริการวิชาการ
ตออาจารย 
600,000 
บาทตอ
อาจารย  

SC1, 
SC2, 
SA1, 
SA3 

- Explore 
internal and 
external 
(partner) 
competencies  

S % จำนวนอาจารย
ที่อยูในฐาน 

ฐานขอมูล 1 ฐาน รองฯ บริหาร 
รองฯ วิจยั 
 

 Explore 
industrial 
needs and 
funders  

S % จำนวน
อุตสาหกรรมและ 
ผูใหทุน 

ฐานขอมูล 1 ฐาน 

- Matching 
industries and 
funders  

S จำนวนโครงการ 5 ลานบาท 
โครงการ 
innovation  
1 โครงการ 

SO2: สงเสรมิ
ประสบการณ
การเรยีนรูที่
สรางสรรคดวย
การใช
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  
ที่ทนัสมยั 
ประกอบกับ
การเรยีนการ
สอนที่บูรณา
การกับวิชาชีพ 
โดยคำนึงถึง
ความสมดุล 
ของสิ่งแวดลอม 
ทั้งนีเ้พื่อสราง
ทักษะเฉพาะที่
ตางกับสถาบัน
อื่น 

Creative and 
Innovative 
learning 
experience    

อัตราการได
งานทำของ
บัณฑิตในภาค 
อุตสาหกรรม
รอยละ 80 

SC2, 
SC6, 
SA2, 
SA4 

- ถายทอด 
Creative and 
Innovative ลง
ไปในหลักสูตร   

L 80% ของนักศกึษา
มีทกัษะการคิดเชงิ
นวัตกรรมและ
สรางสรรคในระดับ
ที่กำหนดตามชัน้ป 

80% ของบัณฑิตมี
ทักษะการคดิเชิง
นวัตกรรมและ
สรางสรรคในระดับ
ที่คณะกำหนด   

รองฯ วิชาการ 
ประธาน
หลักสูตร 

- ถายทอด Up-
to-date 
Industrial 
Technology ลง
ไปในหลักสูตร  

L 
 

80% ของนักศกึษา
มีทกัษะการคิดเชงิ
นวัตกรรมและ
สรางสรรคในระดับ
ที่กำหนดตามชัน้ป 

80% ของบัณฑิต
มีทกัษะ Up-to-
date Industrial 
Technology    
ที่สามารถนำไปใช
ในอุตสาหกรรมได  

รองฯ วิชาการ 
ประธาน
หลักสูตร 

Develop 
surplus skills  
  

อัตราการได
งานทำของ
บัณฑิตในภาค 
อุตสาหกรรม
รอยละ 80 

SC2, 
SC6, 
SA2 
SA4 

Surplus skills 
for ALLs 

S 
 

% ของนกัศึกษาที่
ได certificates/ 
portfolio 

รอยละการไดงาน
ทำของบัณฑิตใน
ระยะเวลา 1 ป  

รองฯ กิจการ 
ประธาน
หลักสูตร 

Surplus skills 
of each 
program 

S 
 

% ของนกัศึกษาที่
ได Certificates/ 
Portfolio 

รอยละการไดงาน
ทำของบัณฑิตใน
ระยะเวลา 1 ป 
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Strategic 
Objectives Strategies Strategic 

Goals SC/SA Action Plan ระยะเวลา 
(S/L) 

Leading 
Indicators 

Lagging 
Indicators Responsibility 

 

Nature-
balancing 
environment 
  

อัตราการได
งานทำของ
บัณฑิตในภาค 
อุตสาหกรรม
รอยละ 80 

SC2, 
SC6, 
SA2 
SA4 

ถายทอด 
Environment 
issues and 
concerns ลง
ไปในหลักสูตร   

L 
 

80% ของนักศกึษา
มีความรดูาน 
Environmental 
issues and 
concerns  

80% ของ
นักศกึษานำ
ความรูดาน 
Environmental 
issues and 
concerns ไปใช
ในการทำงาน  

รองฯ วิชาการ 
ประธาน
หลักสูตร 

SO3: 
สรางสรรค
หลักสูตรระยะ
สั้นที่มีความ
หลากหลาย
สอดคลองตาม
ความตองการ
ของผูเรียนกลุม
ใหม เพื่อเปน
การเพิ่มพูน
รายไดของคณะ

Develop 
module-based 
short course 
(upskill/reskill) 
program for 
industries  

รายไดสทุธิ
จากหลกัสูตร
ระยะสั้น
เพิ่มขึน้ปละ 
500,000 บาท 

SC1, 
SC3, 
SA1, 
SA2 

สำหรับ 
Upskill/Reskill 

S 
 

จำนวนผู
ลงทะเบยีนเรยีน 

รายไดจากการเปด
สอน Short 
Course เพิ่มขึ้น 
500,000 บาทตอป 

รองฯ บริหาร 
 

สำหรับนักเรยีน
ชั้นมัธยมศกึษา
ตอนปลาย 

S จำนวนผู
ลงทะเบยีนเรยีน 

จำนวนนกัเรียนที่
เขามาเรยีนใน
คณะ 

รองฯ วิเทศ 

SO4: สราง
เครือขายความ
รวมมอืที่ยัง
ประโยชน
รวมกันอยาง
ยั่งยนื เพือ่ให
เครือขาย 
ความรวมมอื
เกิดความ
ประทับใจ 
(top of  
mind) 
 

Build up 
sustainable 
network with 
high schools  

จำนวนนกัเรียน
จากโรงเรียนใน
เครือขายเขามา
เรียนในคณะ         
ปละ 200 คน 

SC1, 
SC2, 
SA4 

การใหบรกิาร  
และสราง
ความสัมพนัธกับ
โรงเรียน
มัธยมศึกษา 

S จำนวนโรงเรยีนที่
คณะทำกิจกรรม
รวมดวย 

จำนวนนกัเรียนที่
รับเขาที่มาจาก
โรงเรียนที่ไป
ใหบริการวชิาการ 

รองฯ วิเทศ 

การ
ประชาสัมพนัธ
และเขาถึง
นักเรยีน เชน 
Road Show, 
แนะนำหลักสตูร  

S จำนวนโรงเรยีนที่
ไดไป
ประชาสัมพนัธ, 
จำนวนการเขาถึง 

จำนวนนกัเรียนที่
รับเขาโดยรับรู
ขาวสารจากการ
ประชาสัมพนัธ 

รองฯ วิเทศ 

PR/Branding   
  

จำนวน
อุตสาหกรรม
ที่มาเปน 
Partner กับ 
Collaborator 

SC5, 
SA2, 
SA4 

การ
ประชาสัมพนัธ
และเขาถึง
อุตสาหกรรม  
 

S จำนวนยอดววิ/ไลค,  
จำนวนอุตสาหกรรม
ที่เขาไป
ประชาสัมสมัพันธ 

จำนวน
อุตสาหกรรมที่มา
เปน Partner กับ 
Collaborator 

รองฯ วิเทศ 

หมายเหต ุ       S = แผนระยะสั้น (1 ป) L = แผนระยะยาว (4 ป) 
ภาพที่ 2.1-2 แผนกลยุทธคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 

2.2 การนำกลยุทธไปสูการปฏิบัต ิ
ก. การจัดทำแผนปฏิบัติการและการถายทอดสูการปฏิบัติ (Action Plan Development and 

Deployment) 
(1) แผนปฏิบัติการ (Action Plans)   

คณะออกแบบแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาวที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธแตละดาน            
(ทั้ง 4 ดาน) โดยใช Action Plan Template ตามภาพที่ 2.1-2  

 (2) การนำแผนปฏิบัติการไปใช (Action Plan Implementation) 
คณะมีวิธีการถายทอดแผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติดวย Action Plan Template โดย 1) กำหนด

ผูรับผิดชอบในแตละแผนปฏิบัติการ 2) กำหนดเปาหมาย (Desired Outcomes) ของแตละแผนปฏิบัติการที่ 
สอดคลองกับเปาประสงคของวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สำคัญ 3) ออกแบบกิจกรรมที่ตองดำเนินการในแตละ
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แผนปฏิบัติการ 4) กำหนดกรอบเวลาแลวเสร็จของแตละกิจกรรมเพื่อใชในการติดตามความกาวหนาของการ
ดำเนินการ 5) กำหนดตัวชี้วัด Leading and Lagging Indicators ของแตละกิจกรรม 6) ถายทอดตัวชี้วัดใหกับ
บุคลากรที่เก่ียวของ หากการดำเนินการตามแผนเกี่ยวของกับ ผูสงมอบ พันธมิตร และคูความรวมมือ ผูรับผิดชอบ
แผนจะจัดประชุมกับผูที่เกี่ยวของเพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินการตามแผนและกำหนดตัวชี้วัดใหกับผูสงมอบ 
พันธมิตร และคูความรวมมือ ที่เก่ียวของ 

คณะมีการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุก 1 เดือน ผานที่ประชุมคณะทำงานบริหาร เพื่อ
ติดตามความกาวหนาและผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการไมสามารถดำเนินการไดตามแผนที่
กำหนดไว มีการทบทวนและปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนงบประมาณใหสอดคลองกับการ
ปรับแผนการปฏิบัติการ  
 
(3) การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) 

คณะจัดสรรทรัพยากรดานการเงิน ดานเทคโนโลยี ดานอาคารสถานที่ เพื่อใชในการสนับสนุนแผนปฏบิตัิ
การโดยใหผูรับผิดชอบแผนปฏิบัติการประเมินทรัพยากรที่ตองใชตามแตละกิจกรรม ที่ออกแบบไวใน Action Plan 
Template โดยผานที่ประชุมคณะทำงานบริหารเพื ่อพิจารณาอนุมัติทรัพยากรและการดำเนินการ คณะนำ
แผนปฏิบัติการที่ไดรับการอนุมัติไปจัดทำเปนแผนปฏิบัติการงบประมาณประจำปเพื่อขอพิจารณาอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัยตอไป 

 
(4) แผนดานบุคลากร (Workforce Plans) 

คณะวางแผนดานบุคลากรเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยใช Action Plan 
Template ในการพิจารณากิจกรรมที่ตองดำเนินการตามแผนปฏิบัติการวาสามารถดำเนินการโดยบุคลากรที่มีอยู
ไดหรือไม หรือจำเปนตองพัฒนาทักษะของบุคลากรที่มีอยู หากไมสามารถดำเนินการเองไดจำเปนตองสรรหา
วาจางบุคลากรจากภายนอกหรือจางผูสงมอบ คูความรวมมือ หรือพันธมิตร เพื่อใหสามารถดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการได รายละเอียดตามภาพที่ 2.1-1 หากแผนดานบุคลากรมีผลกระทบตอบุคลากรที่มีอยู คณะจะนำ
ประเด็นดังกลาวไปพิจารณาในกระบวนการการจัดการการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากรตาม 5.1ก(3) 

(5) ตัววัดผลการดำเนินการ (Performance Measures) 
คณะมีการกำหนดตัวชี้ว ัดที่สะทอนความกาวหนาของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ (Leading 

Indicators) และตัวชี้วัดที่สะทอนความสำเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ (Lagging Indicators) ตาม
รายละเอียดในภาพที่ 2.1-2 และนำตัวชี้วัดดังกลาวไปกำหนดเปนสวนหนึ่งของตัวชี้วัดของการดำเนินการที่สำคัญ 
ที่มีการกำหนดวิธีการรวบรวม ความถี่ ผูรับผิดชอบ ตามภาพที่ 4.1-3 เพื่อใหมั่นใจวาระบบการวัดผลโดยรวมของ
แผนปฏิบัติการสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
 
(6) การคาดการณผลการดำเนินการ (Performance Projections) 

คณะกำหนดการคาดการณผลการดำเนินการของตัววัดที่สำคัญของแตละแผนปฏิบัติการระยะสั้นและ
ระยะยาวโดยพิจารณาจากแนวโนมของผลการดำเนินการที่ผานมาเปรียบเทียบกับคูเทียบและคูแขง (ตามภาพที่ 
2.1-2) เมื่อมีการทบทวนความกาวหนาตามแผนการปฏิบัติการ หากพบวาผลการดำเนินการที่คาดการณไวไม
เปนไปตามเปาหมายหรือต่ำกวาคู เทียบหรือคูแขง ผูรับผิดชอบแผนปฏิบัติการจะนำเสนอการปรับเปลี่ยน
แผนปฏิบัติการ เพื่ออนุมัติปรับเปลี่ยนแผนหรือจัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติมตามความจำเปน   
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ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ (Action Plan Modification)  
เพื่อใหสามารถปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและนำแผนใหมไปปฏิบัติอยางรวดเร็วในกรณีที่สถานการณ

บังคับ คณะมีการติดตามผลการดำเนินการตามรอบเวลาของแตละแผนปฏิบัติการโดย แผนปฏิบัติการระยะสั้น
ติดตามทุก 1 เดือน และแผนปฏิบัติการระยะยาวติดตามทุก 3 เดือน ผานการประชุมคณะทำงานบริหาร หาก
พบวาผลการดำเนินการไมเปนไปตามแผนหรือต่ำกวาคูเทียบหรือคูแขง ใหผูรับผิดชอบแผนปฏิบัติการนำเสนอการ
ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ เพื่ออนุมัติปรับเปลี่ยนแผนหรือจัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติมตามความจำเปน  ตามข้ันตอน 
SPP ภาพที่ 2.1-1 
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หมวด 3 ลูกคา 
3.1 ความคาดหวังของลูกคา 
ก. การรับฟงผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 
(1) ผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืนที่มีอยูในปจจุบัน 

คณะรับฟง มีปฏิสัมพันธ และสังเกตผูเรียนและลูกคากลุมอื่น เพื่อใหไดมาซึ่งสารสนเทศที่นำไปใชได โดย
ดำเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้ 1) จำแนกกลุมผูเรียนและลูกคากลุมอื่น ผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญ ตามพันธกิจ
และวงจรชีวิตของผูเรียน (ภาพที่ 3.2-1) 2) กำหนดขอมูลที่คาดหวังที่จะไดรับจากผูเรียน ลูกคากลุมอื่น และ               
ผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญ เพื่อใชในการปรับปรุงการสงมอบคุณคาโดยเนนการแกปญหาและ Pain 3) กำหนด
ผูรับผิดชอบในการเก็บขอมูล วิเคราะห และจัดทำสารสนเทศ 4) เลือกวิธีการเก็บขอมูลและตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับ
ขอมูลที่ตองการและกลุมผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 5) กำหนดความถี่ในการเก็บขอมูลตามประเภทของขอมูล 
เพื่อใหไดสารสนเทศที่สามารถนำไปใชในการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร บริการและกระบวนการทำงานที่
สำคัญตามรอบของการทบทวน เพื่อใหเกิดการปรับปรุงอยางทันทวงที และเพ่ิมความพึงพอใจของผูเรียนและลูกคา
กลุมอื่น 6) วิเคราะหขอมูลและจัดทำสารสนเทศ 7) นำสารสนเทศที่ไดจากการรับฟงผูเรียน ลูกคากลุมอื่น และ           
ผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญ สงใหผูรับผิดชอบเพื่อนำไปปรับปรุงหลักสูตร บริการและกระบวนการทำงานที่สำคัญ 
และ 8) ทบทวนประสิทธิผลของวิธีการรับฟง ชองทาง เครื่องมือ ความถี่ วิธีการวิเคราะหและจัดทำสารสนเทศ              
ปละ 1 ครั้ง 

 (2) ผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืนที่พึงมี 
คณะรับฟงผูเรียนและลูกคากลุมอื่นที่พึงมีเพื่อใหไดสารสนเทศที่นำไปใชได โดยดำเนินการตามขั้นตอน

ตอไปนี้ 1) กำหนดกลุมลูกคาในอดีต ลูกคาของคูแขง และลูกคาในอนาคตตามพันธกิจ 2) กำหนดขอมูลที่คาดหวัง
ที่จะไดรับจากลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญ 3) กำหนดผูรับผิดชอบในการเก็บขอมูล วิเคราะห และจัดทำ
สารสนเทศ 4) เลือกวิธีการเก็บขอมูล/การวัดที่เหมาะสมกับขอมูลที่ตองการและกลุมลูกคา 5) กำหนดรอบ
ระยะเวลาในการเก็บขอมูลเพื่อใหไดสารสนเทศที่สามารถนำมาใชปรับปรุงผลิตภัณฑและกระบวนการหลัก               
6) วิเคราะหขอมูลและจัดทำสารสนเทศ 7) นำสารสนเทศที่ไดจากการรับฟงลูกคาในอดีต ลูกคาของคูแขง และ
ลูกคาในอนาคตตามพันธกิจ สงใหผูรับผิดชอบ เพื ่อพิจารณาหาโอกาสในการพัฒนาหลักสูตร บริการ และ
กระบวนการทำงานที่สำคัญ ใหสามารถเขาถึงกลุมลูกคา/ตลาดในอนาคต รวมถึงปรับปรุงคุณคาที่สงมอบให
เหนือกวาคูแขง และ 8) ทบทวนประสิทธิผลของวิธีการรับฟง ชองทาง เครื่องมือ ความถี่ วิธีการวิเคราะหและ
จัดทำสารสนเทศ ปละ 1 ครั้ง 

ข. การจำแนกกลุมผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน และการกำหนดหลักสูตรและบริการ 
(1) การจำแนกกลุมผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 

คณะจำแนกกลุมผู เรียนและลูกคา ตามเกณฑตอไปนี ้ 1) พันธกิจ 2) ประเภทหลักสูตรและบริการ                       
3) ความตองการและความคาดหวัง 4) วงจรชีวิตของผูเรียนและลูกคากลุมอื่น ตามภาพที่ 3.2-1 ทั้งนี้ ไดกำหนด
กลุมผู เร ียน ลูกคากลุมอื ่น และสวนตลาดที ่จะใหความสำคัญและเชิญชวนใหมาใชบริการที ่คณะมากขึ้น                   
โดยพิจารณาจากรายไดที่ไดรับจากผูเรียน ลูกคา อีกทั้งยังคำนึงถึงแนวโนมและการแขงขันทางธุรกิจในสวนตลาด
แตละสวน เพื่อนำไปใชการจัดทำกลยุทธทางการตลาด 
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(2) การจัดการศึกษาและบริการ 
คณะจัดการศึกษาและบริการโดย 1) นำสารสนเทศที่ไดจากการรับฟงผูเรียนและลูกคากลุมอื่น รวมถึงผูมี

สวนไดสวนเสียที่สำคัญ ที่ไดจาก 3.1 ก ไปใชในการจัดทำขอกำหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการทำงาน
ที่สำคัญ (ภาพที่ 6.1-1) 2) นำสารสนเทศที่ไดจากการรับฟง Pain Points ของผูเรียนและลูกคากลุมอื่นในปจจบุัน 
รวมถึงการรับฟงลูกคาของคูแขงในเรื่องจุดเดนที่แตกตางจากหลักสูตรและบริการของคณะ และ Pain Points ไป
ใชในการจัดทำขอกำหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการทำงานที่สำคัญ เพื่อสงมอบคุณคาที่เหนือกวา
ความคาดหวัง และ 3) นำสารสนเทศเรื่องความจำเปนและความตองการของลูกคาที่ไดจากการรับฟงไปใชคนหา
ความตองการที ่ยังไมไดรับการตอบสนอง (Unmet Needs) และชองวางโอกาสทางการตลาด (Market Gap 
Analysis) เพื่อพัฒนาหลักสูตรและบริการที่ตอบสนองกลุมลูกคาใหมและตลาดใหม เชน การปรับ Module ใน
การเรียนการสอนแบบรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝกอบรม เพื่อตอบสนองกลุมลูกคา Reskill, 
Upskill 

3.2 ความผูกพันของลูกคา 
ก. ความสัมพันธและการสนับสนุนผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืนๆ 

คณะสรางและจัดการความสัมพันธกับผูเรียนและลูกคากลุมอื่น โดยออกแบบวิธีการสรางความสัมพันธ
ตามวงจรชีวิตของลูกคา สำหรับกลุมลูกคาในอนาคตใชวิธีการในเชิงรุก ไดแก จัด Road Show พานักศึกษา
ปจจุบันไปทำกิจกรรมตามโรงเรียนตาง ๆ ที่เปนเปาหมายในพื้นที่เขตการศึกษา สราง Word of Mouth จาก
ผูเรียนไปยังลูกคาในอนาคต และจัดทำขอตกลงความรวมมือกับโรงเรียนเปาหมายและใหสิทธิประโยชนเพื่อใหเกิด
การเกื้อกูลกันและไดความสัมพันธที่ยั่งยืน สำหรับกลุมผูเรียนและลูกคาปจจุบัน คณะมุงเนนการสรางเครือขาย
นักศึกษา โดยเริ่มจากนักศึกษาชั้นปที่ 1 สรางประสบการณที่ดีของการเปนนักศึกษาในคณะผานระบบการดูแล
ของอาจารยที่ปรึกษา พี่รหัส พี่เทค พี่ภาค รวมถึงกิจกรรมนอกหลักสูตรที่จัดโดยคณะรวมกับสโมสรนักศึกษา 
กิจกรรมชมรมและชุมชุมตาง ๆ สำหรับลูกคาในอดีตที่สำคัญ ไดแก บัณฑิต/ศิษยเกา คณะมีเปาหมายในการสราง
ความภูมิใจใหผูเรียนในการที่ไดเรียนที่คณะ โดยมีศิษยเกาที่ประสบความสำเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางแรง
บันดาลใจ เปน Role Model เปดโอกาสให ร ุ นนองได เข าถึงโอกาสในการสร างธ ุรก ิจใหม  (Start Up, 
Entrepreneur) และอยูในระหวางดำเนินการผลักดันใหมีการจัดตั้งสมาคมศิษยเกาในรูปแบบมูลนิธิ เพื่อความ
คลองตัวในการสรางความรวมมือและใหความชวยเหลือศิษยเกาดวยกันและนักศึกษาปจจุบันที ่ไดรับความ
เดือดรอน ซึ่งจะนำไปสูภาพลักษณที่ดีของคณะ ประกอบกับจัดทำคลิปประชาสัมพันธที่สงเสริมคานิยมของคณะ 
(CREATIVE) คนหาคูความรวมมือใหม (เชน ศิษยเกาที่เปนผูประกอบการในพื้นที่รอบรั้วมหาวิทยาลัย) เพื่อทำ    
Co-branding ปรับกลยุทธทางการตลาดโดยเพิ่มสิทธิพิเศษใหลูกคาเกาและลูกคาปจจุบัน เชน สวนลดในการลง
เรียน Short Course นอกจากนี้ ยังนำสารสนเทศที่ไดจากการรับฟงลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญ มาปรับ
การใหบริการเพื่อใหรักษาความสัมพันธและสรางประสบการณที่ดี (Creative Student Learning Experience) 
และสงเสริมใหบอกตอถึงประสบการณผาน Social Media  

(2) การเขาถึงและการสนับสนุนผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 
คณะชวยใหผูเรียนและลูกคากลุมอื่นเขามาใชบริการสืบคนสารสนเทศ โดยการสำรวจความตองการ

สารสนเทศและการสนับสนุนของผูเรียนและลูกคาแตละกลุม โดยวิธีการรับฟงผานชองทางที่หลากหลาย ภาพที่ 
3.2-1 จากนั้นจึงจัดเตรียมสารสนเทศที่สำคัญสำหรับลูกคาและจัดทำสื่อที่หลากหลายเพื่อใหลูกคาสามารถสืบคน
สารสนเทศที่เกี่ยวของกับการรับบริการดานหลักสูตร วิจัยและบริการวิชาการได อีกทั้งยังตั้งจุดบริการครบวงจร 
สำหรับนักศึกษา และมีศูนยประสานงานเพื่อตอบสนองลูกคาดานการวิจัยและบริการวิชาการ สื่อสารผานเว็บไซต 
Facebook Line ซึ ่งว ิธ ีการสื ่อสารแตกตางกันตาม Life Style ของลูกคาแตละกลุม สำหรับนักศึกษาเนน                  
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ชองทางผาน Social Media ไดแก Facebook Line ลูกคากลุมวิจัยและบริการวิชาการเนนการสื่อสาร Face-to-
face คณะระบุขอกำหนดที่สำคัญในการสนับสนุนลูกคาโดยพิจารณาความตองการและความคาดหวังของลูกคา           
ที่ไดจาก 3.1ก กำหนดตัวชี้วัดจากขอกำหนดที่สำคัญที่ไดจากความตองการและความคาดหวังของลูกคาเพื่อ
ถายทอดและสื่อสารตัวชี้วัดดังกลาวไปถึงผูใหบริการ เพื่อใหสามารถสงมอบบริการตามความคาดหวัง และมีการ
ประเมินความพึงพอใจของผูเรียนและลูกคาในการรับบริการตาง ๆ เพื่อนำไปปรับปรุงการใหบริการในรอบตอไป 

พันธกจิ กลุมลกูคา ระบบ 
REG 

เว็บไซต 
Admission 

SU 
เว็บไซต

ของ
คณะฯ/
ภาควิชา 

FB Page 
Entech 

Silpakorn/
ภาควิชา 

One-stop 
Service 

งานบริการ
การศกึษา 

Line 
Group 

งานบริการ
การศกึษา 

Line@ 
EnTech-

SU 
One-stop 
Service 

(ศูนย ECI) 
โทรศัพท 

ผลิตบัณฑิต ลูกคาในอดีต          
 บัณฑิต/ศิษยเกา I/S - I I/S - - - - I/S 
 ลูกคาปจจุบัน          
 บัณฑิตศึกษา I/S - I I/S I/S I/S - - I/S 
 ปริญญาบัณฑิต I/S - I I/S I/S I/S - - I/S 
 ลูกคาในอนาคต          
 นักเรยีนมธัยม I I I I/S I/S - I/S - I/S 
 นักศกึษาทีก่ำลังจะ

สำเร็จปริญญาตร ี
I - I I/S I/S - - - I/S 

 ผูมีสวนไดสวนเสยีที่สำคัญ         
 ผูอำนวยการ/

อาจารยแนะแนว
ตามโรงเรยีน 

I I I - - - I/S - I/S 

 ผูใชบัณฑิต/ 
สถานฝกงาน /
สถานประกอบการ
สหกิจศึกษา 

I - I - - - - - I/S 

 ผูปกครอง  
(ของนกัเรยีน) 

I I I I/S I/S - - - I/S 

วิจัย ลูกคา          
 ผูใหทุน  

(ภาครัฐ, สถาบนั
ในตางประเทศ, 
ภาคเอกชน 
ภาคอุตสาหกรรม) 

- - I - - - - I/S I/S 

 ผูมีสวนไดสวนเสยีที่สำคัญ         
 ผูใชประโยชนจาก

งานวิจยั 
- - I - - - - I/S I/S 

บริการ ลูกคา          
วิชาการ ผูรับบริการ

วิชาการ 
- - I - - - - I/S I/S 

 ผูมีสวนไดสวนเสยีที่สำคัญ 
 หนวยงานที่ใหทุน

สำหรับงานบรกิาร
วิชาการ 

- - I - - - - I/S I/S 

หมายเหต ุ  I = ชองทางการสืบคนสารสนเทศ  S = ชองทางการรับการสนับสนนุ 

ภาพที่ 3.2-1 การสื่อสารและสนับสนุนผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 
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(3) การจัดการกับขอรองเรียน 
คณะจัดการกับขอรองเรียนจากผูเรียนและลูกคากลุมอื ่น โดย 1) กำหนดผูรับผิดชอบในการรับฟง                  

ขอรองเรียนจากลูกคากลุมตาง ๆ เพื่อแจงขอมูลขอรองเรียนแกคณะกรรมการจัดการขอรองเรียนของลูกคาทันที          
ที่ไดรับขอรองเรียน 2) คณะกรรมการดังกลาวพิจารณาแนวทางจัดการขอรองเรียนโดยลำดับความสำคัญและ
กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแกไขขอรองเรียน 3) คณะกรรมการติดตามผลการจัดการขอรองเรียนจน           
แลวเสร็จ ทั้งนี้คณะกรรมการสั่งการใหผูรับผิดชอบแจงผลการดำเนินการใหแกผูรองเรียนทราบทุกขั้นตอน              
4) ใหผูรองเรียนประเมินความพึงพอใจตอการจัดการขอรองเรียนผาน QR Code โดยตรงถึงคณะกรรมการ หาก              
ผูรองเรียนยังไมพอใจตอการแกไขขอรองเรียน ยังสามารถอุทธรณเรื่องรองเรียนกลับมายังคณะกรรมการ เพื่อ
พิจารณาวิธีการดำเนินการใหมอีกครั้ง เพื่อใหผูรองเรียนเกิดความพึงพอใจและความเชื่อมั่นวาคณะใหความสำคัญ
กับผูเรียนและผูรับบริการ และเพื่อใหขอรองเรียนไดรับการแกไขอยางทันทวงทีและมีประสิทธิผล ทั้งนี้ เมื่อมี               
ขอรองเรียนเกิดขึ้น คณะกรรมการมีหนาที่วิเคราะหสาเหตุของขอรองเรียนนั้น และแจงชี้แจงที่ประชุม กปค. เพื่อ
นำไปปรับปรุงแกไขกระบวนการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งจะชวยปองกันไมใหเกิดขอรองเรียนซ้ำในลักษณะเดียวกัน
อีก มีการประเมินการเกิดขอรองเรียนวามีการเกิดซ้ำหรือไม ผูถูกรองเรียนเปนคนเดิมหรือไม นำขอรองเรียนมา
เปนกรณีศึกษา สื่อสารไปยังบุคลากรที่เก่ียวของ เพื่อสรางความตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขอรองเรียนซ้ำ 

ข. การคนหาความพึงพอใจและความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 
(1) ความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และความผูกพัน 

คณะประเมินความพึงพอใจโดยใชแบบสอบถามที่แบงเปนการใหบริการแตละดาน ความพึงพอใจใน
สารสนเทศและสิ่งสนับสนุน ความพึงพอใจในภาพรวม ประเมินความไมพึงพอใจโดยสัมภาษณ Focus Group 
Interview ของตัวแทนนักศึกษาในแตละชั้นป แตละหลักสูตร ตัวแทนกลุมผูรับบริการวิจัยและบริการวิชาการ 
และประเมินความผูกพันโดยใชแบบสอบถาม การแนะนำ บอกตอ (Net Promoter Score, NPS) 

(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับองคกรอื่น 
คณะมีวิธีการในการเสาะหาสารสนเทศดานความพึงพอใจของลูกคา โดยสอบถามความพึงพอใจของ

ตัวแทนผูเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตรของสถาบันคูแขงที่มีจำนวนผูเรียนและอัตราการไดงานทำใกลเคียงกัน และ
ใชคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของผูเรียนใน มศก. เปนคาเปรียบเทียบ 

ค. การใชขอมูลเสียงของลูกคาและตลาด 
คณะนำขอมูลสารสนเทศที่ไดจากการรับฟงผูเรียน ลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญ ใชเปนขอมูล

นำเขาในการปรับปรุงหลักสูตร บริการ และกระบวนการที่สำคัญ เพื่อนำไปสูกระบวนการออกแบบและปรับปรุง
หลักสูตร บริการและกระบวนการที่สำคัญ (ภาพที่ 6.1-1) นอกจากนี้ ยังนำขอมูลสารสนเทศที่ไดจากการรับฟง
ผูเรียน ลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญ ไปใชจัดทำขอกำหนดที่สำคัญและตัวชี้วัดในการใหบริการและ
สนับสนุนผูเรียนและลูกคา เพื่อสรางวัฒนธรรมที่มุงเนนผูเรียนและลูกคามากยิ่งขึ้น สอดคลองกับคานิยมในการ             
สงมอบคุณคา (Value Delivery) 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 
4.1 การวัด การวิเคราะห และปรับปรุงผลการดําเนินการขององคกร 
ก. การวัดผลการดําเนินการ (Performance Measures) 
(1) ตัววัดผลการดําเนินการ  

คณะมีวิธีการติดตามขอมูลและสารสนเทศของการปฏิบัติงานประจำวันและการดำเนินการโดยรวมของ
คณะ โดย 1) เลือกตัววัดที ่สำคัญโดยใช Decision Tree (ภาพที่ 4.1-1) ที ่ครอบคลุมตัววัดที ่สะทอนผลการ
ดำเนินการดานการเงินและตลาด ตัววัดที่สะทอนเปาหมายตามพันธกิจ เปาประสงคของวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่
สำคัญ ต ัวว ัด (Leading and Lagging Indicators) ของแผนปฏิบัต ิการที ่สำค ัญ ต ัวว ัดประส ิทธ ิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการทำงานและกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ ตัววัดที่สะทอนความตองการและความ
คาดหวังของผูเรียน ลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญ 2) กำหนดผูรับผิดชอบในการติดตามและรวบรวมตัววัด
ตามรอบเวลาที่กำหนดเพื่อสงใหงานแผน 3) งานแผนนำขอมูลมาวิเคราะหและจัดทำสารสนเทศ เพื่อนำเสนอตอ
ทีมบริหาร (รองคณบด/ีผูชวยคณบดีท่ีเกี่ยวของ) งานแผนรายงานสารสนเทศที่ผานการตรวจสอบแลว ตอท่ีประชุม
ในแตละระดับ โดยภาพที่ 4.1-2 แสดงถึงตัววัดผลการดำเนินการที่สำคัญของคณะ 

 
ภาพที่ 4.1-1 การเลือกตัววัดที่สำคัญโดยใช Decision Tree 

 
ตัววัด ตัวชี้วัด แผนระยะ

สั้น/ยาว ความถี ่ ผูรับผิดชอบ 

การดำเนินการประจำวัน 
ความเปน CREATIVE ENGINEER ของบัณฑิต  ยาว (4 ป) ปละ 1 ครั้ง 

(ตามปการศึกษา) 
รองคณบดฝีายวิชาการ 

จำนวนรับนักศึกษา  สั้น ตามรอบ TCAS ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 
จำนวนโครงการบริการวิชาการที่สงมอบตาม
สัญญา 

 สั้น เดือนละ 1 ครั้ง 
 

รองคณบดฝีายวิจัยและ 
บริการวิชาการ 
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ตัววัด ตัวชี้วัด แผนระยะ
สั้น/ยาว ความถี ่ ผูรับผิดชอบ 

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรยีน
การสอน 

 สั้น ทุกภาคการศึกษา หลักสตูร 

แผนปฏิบัติการ 
จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมาใชบริการซ้ำ
ของศูนย ECI 

 สั้น ทุก 3 เดือน ผูจัดการศูนย ECI 

ภาพที่ 4.1-2 ตัววัดผลการดำเนินการที่สำคัญของคณะ 

(2) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 
คณะใชเกณฑพิจารณาตัววัดผลที่มีผลกระทบตออันดับการแขงขันของคณะ ซึ่งแบงออกเปน 3 ดาน ตาม

พันธกิจของคณะ ไดแก 1) การผลิตบัณฑิต เลือกคูเทียบเปนคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เนื่องจากเนื่องจากการสัมภาษณผูเรียนพบวา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยูในรายชื่อ 
ที่ใชในการตัดสินใจเขาเรียนตอในระดับอุดมศึกษาโดยติดตามตัววัดที่สำคัญ เชน อัตราการไดงานทำ ความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต 2) การวจิัย เลือกคูเทียบโดยพิจารณาจากคณะวิศวกรรมศาสตรของมหาวิทยาลัยที่มีจำนวน
อาจารยใกลเคียงกับคณะและอยูในการจัดอันดับ Top 13 ของ Times Higher Education โดยเลือกคูเทียบเปน
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ติดตามตัววัดที่สำคัญ เชน จำนวนผลงานตีพิมพตออาจารย จำนวนการ
อางอิงตออาจารย คุณภาพ (Quartile) ของผลงานตีพิมพ H-index ของอาจารย 3) การบริการวิชาการ เลือก              
คูเทียบโดยพิจารณาจากคณะวิศวกรรมศาสตรของมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนอาจารยใกลเคียงกับคณะ โดยเลือก             
คูเทียบเปนคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ติดตามตัววัดที่สำคัญ เชน จำนวนเงินบริการวิชาการตอ
อาจารย 

(3) ความคลองตัวของการวัดผล 
คณะมีวิธีการในการทบทวนและปรับเปลี่ยนตัววัดตามรอบเวลาที่กำหนด เพื่อใหมั่นใจวาระบบการวัดผล

การดำเนินการสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วหรือไมได
คาดคิด โดยพิจารณาจาก 1) ตัววัดที่ไมสะทอนผลการดำเนินการ 2) ตัววัดที่ตองมีการปรับเปลี่ยนตามแผน   
ปฏิบัติการที่เปลี่ยนแปลงไป 3) ตัววัดที่ไมสะทอนความสามารถในการแขงขัน เมื่อเทียบกับคูเทียบคูแขง 4) ตัววัด
ที่บรรลุตามเปาหมายกอนรอบระยะเวลาที่กำหนด 
 
ข. การวิเคราะหและทบทวนผลการดําเนินการ 

คณะมีวิธีการในการทบทวนผลการดำเนินการและขีดความสามารถของคณะ โดยกำหนดประเภทของ           
ตัววัดผลการดำเนินการที่สำคัญ วิธีการวิเคราะห ความถี่และวิธีการในการทบทวนผลการดำเนินการ ตามภาพที่ 
4.1-3 เพื่อประเมินความสำเร็จของคณะ ผลการดำเนินการเชิงแขงขัน ความมั่นคงทางการเงิน ความกาวหนาของ
การบรรลุผลตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการ เพื่อใหมีการตอบสนองอยางรวดเร็วตอความ
เปลี่ยนแปลงในดานความตองการของคณะ และความทาทายในสภาพแวดลอมที่ดำเนินงานอยู คณะไดกำหนด
แนวทางในการทบทวนผลการดำเนินการใน 4 รูปแบบ ไดแก 1) แนวโนมผลการดำเนินการยอนหลังอยางนอย              
3 ป  เชน การวิเคราะหรายไดของคณะ ใช  Trend Analysis ในการคาดการณแนวโนมรายไดของคณะ                           
2) เปรียบเทียบผลการดำเนินการกับคูเทียบ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับคูเทียบปตอปและเปรียบเทียบ
แนวโนม (อัตราการไดงานทำของบัณฑิต จำนวนผลงานตีพิมพตออาจารย รายไดจากการบริการวิชาการตอ
อาจารย) 3) ความสัมพันธระหวางผลการดำเนินการกับปจจัยที่มีผลกระทบ และ 4) วิเคราะหสาเหตุและแนวทาง
ในการแกไขปญหาที่ทำใหผลการดำเนินการไมเปนไปตามคาคาดการณ 
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ประเภทตัววัด 
ผลการดำเนินการที่สำคัญ 

ตัวอยางตัววัด 
ผลการดำเนินการที่สำคัญ 

วธิีการวิเคราะห ความถี่ในการทบทวน/ 
ผูทบทวน/วิธีการทบทวน 

ผลสำเร็จขององคกร  ผลลัพธทางดานการเงินการ ตลาด Trend Analysis Annually 
ทีมบริหาร 
ทบทวนโดยเทียบกับ 
คาเปาหมาย/คาคาดการณ 

ผลการดำเนินการในเชิง 
แขงขัน 

ตัววัดเชิงเปรียบเทียบกับคูเทียบ 
และคูแขงตามแตละพันธกิจ 

Comparison 
Analysis 

 

ความมั่นคงทางดาน 
การเงิน  

เงินรายไดสะสม Trend Analysis  

ความกาวหนาในการ 
บรรลุวตัถุประสงคเชิง 
กลยุทธและแผนปฏบิัติการ 

ตัววัด leading และ lagging 
indicator ของแผนปฏิบตัิการ 

Correlation Analysis 
หรือ Regression 
Analysis 

 

ภาพที่ 4.1-3 ตัวอยางวิธีการวิเคราะหและทบทวนผลการดำเนินการ 

ค. การปรับปรุงผลการดําเนินการ 
(1) ผลการดำเนินการในอนาคต 

คณะคาดการณผลการดำเนินการในอนาคตโดยใชแนวโนมที่ไดจากการวิเคราะหผลการทบทวนผลการ
ดำเนินการที่ผานมา นำมากำหนดเปนอัตราการเติบโตของผลการดำเนินการแตละดาน รวมถึงไดนำผลการ
ดำเนินการเชิงเปรียบเทียบที่สำคัญของคูเทียบและคูแขงมาใชประกอบในการกำหนดคาคาดการณของตัววัดเชิง
เปรียบเทียบของแตละพันธกิจทั้ง 3 ดาน 
 
(2) การปรับปรุงอยางตอเนื่องและนวัตกรรม 

คณะใชผลการทบทวนผลการดำเนินการเพื่อนำไปจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่ตองปรับปรุงอยาง
ตอเนื่องและโอกาสในการสรางนวัตกรรม โดยแบงเปน 3 กรณี คือ 1) หากพบวาผลการดำเนินการที่สำคัญต่ำกวา
คาคาดการณหรือคูเทียบอยางตอเนื่อง คณะจำเปนตองเปลี่ยนวิธีการดำเนินการโดยคนหาโอกาสในการสราง
นวัตกรรม เพื ่อใหสามารถปรับปรุงผลการดำเนินการใหดีขึ ้นอยางกาวกระโดด (รายละเอียดเพิ ่มเติมจาก
กระบวนการจัดการนวัตกรรม ภาพที่ 6.1-4) 2) หากพบวาผลการดำเนินการที่สำคัญเปนไปตามคาคาดการณ ให
นำไปสูกระบวนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง (ภาพที่ 6.1-1) 3) หากผลการดำเนินการที่สำคัญดีกวาคาคาดการณ
หรือคูเทียบอยางตอเนื่อง ใหวิเคราะหหา Best Practice ของกระบวนการ เพื่อนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรูและนำไปสู
กระบวนการจัดการความรู (KM) หลังจากที่ไดจัดลำดับความสำคัญแลว คณะไดมอบหมายการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่องและการสรางนวัตกรรมใหกับคณะกรรมการจัดการความรูและนวัตกรรม (KM) 

4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู 
ก. ขอมูล และสารสนเทศ 
(1) คุณภาพ  

คณะไดมีการจัดการขอมูลเพื่อใหมีความถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของขอมูลที่จะถูกนำไปใช 
ตามภาพที่ 4.2-1 โดยมีการอบรมและทบทวนถึงวิธีการเก็บขอมูลเปนประจำภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง จัดทำขอมูล
ใหอยูในมาตรฐานเดียวกัน (ขอมูลนำเขาสามารถนำไปใชเปรียบเทียบกับขอมูลของคูเทียบได) การบันทึกดิจิทัล
ไฟลเปนรูปแบบเดียวกันเพื่อใหสามารถ Track ขอมูลยอนกลับได มีการ Cross Check ขอมูลและมีการตรวจสอบ
โดยผูรับผิดชอบกระบวนการกอนที่จะสงขอมูลใหงานแผน จากนั้นจึงรายงานขอมูลเหลานี้ในที่ประชุมคณะทำงาน
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บริหาร เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง กอนที่งานแผนจะรวบรวมไวเปนดิจิทัลไฟลเดียว แลวนำไปจัดทำเปนสารสนเทศ 
เพื่อรายงานแกที่ประชุม กปค. รับรอง ขอมูลและสารสนเทศท่ีไดรับการรับรองแลวจะถูกเผยแพรไปยังผูที่เกี่ยวของ
ภายใน 1 สัปดาหหลังจากไดรับการรับรอง ผูที่จะเขาถึงดิจิทัลไฟลรวมขอมูลนี้ไดมีเพียงผูนำระดับสูงที่รับผิดชอบ
กระบวนการทำงานที่เก่ียวของ เพื่อใหขอมูลมีความคงสภาพ และเชื่อถือได   

ปจจัยดานคณุภาพของขอมูล วิธีการทวนสอบและทำใหมั่นใจในคุณภาพของขอมูลและสารสนเทศองคกร 
ความถูกตอง (Accuracy) กำหนดรูปแบบการบันทึกขอมูลใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ระบุชื่อผบูันทึกขอมูลและ

เจาของขอมูล ตรวจสอบตั้งแตการบันทึก ไปจนถึงการนำขอมลูไปใช 
เปนไปตามวัตถุประสงค (Validity)  ตรวจสอบเขตขอมลู (Field) และตรรกะ (Logic) ประเมินความถี่ในการนำขอมูลไปใช

และประโยชนท่ีไดรับตรงตามวัตถปุระสงคหรือไม 
ความคงสภาพ (Integrity)  กำหนดชั้นความลับและสิทธิ์การเขาถึงขอมูล ใชระบบยืนยันตัวบุคคล (Authentication 

System) กอนแกไข/ใชงานระบบฐานขอมูลตาง ๆ วางระบบปองกันการแกไขขอมลู 
โดย  ผูที่ไมเกี่ยวของ/ผูที่ไมไดรับอนุญาต/บุคคลภายนอก ตดิตั้ง Anti-virus Software 
Back Up ขอมูล วางแผนติดตั้งโปรแกรม Integrity Checker 

ความเชื่อถือได (Reliability)  วิเคราะหความสอดคลองกันของผลลัพธหลายแหลง หรือจากการเกบ็ซ้ำหลายรอบ 
ความเปนปจจุบัน (Currency) กำหนด Flow การสงขอมลูเมื่อมกีารอัพเดท ไปยังผูบันทึกและเผยแพรขอมูลในชองทาง

ตาง ๆ ระบุวันท่ีอัพเดท กำหนดรอบการตรวจสอบกอนถึงเวลานำไปใชงาน 
ภาพที่ 4.2-1 วิธีการทวนสอบและทำใหมั่นใจในคุณภาพของขอมูลและสารสนเทศองคกร 

(2) ความพรอมใช (Availability)  
คณะมีวิธีการที่ทำใหมั่นใจวาขอมูลและสารสนเทศของคณะมีความพรอมใชงาน โดย 1) สำรวจความ

ตองการใชขอมูลและสารสนเทศของบุคลากร ผูเรียน ลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญ 2) จัดประเภทของ
ขอมูลและระดับการเขาถึงขอมูลและสารสนเทศตามความจำเปนในการใชงาน 3) ออกแบบวิธีการแสดงผลขอมูล
โดยใชหลักการ User-friendly Interface เพื่อใหแสดงผลในรูปแบบที่ใชงานงาย 4) จัดทำการประเมินความพึง
พอใจดานความพรอมใชงาน ความเชื่อถือไดและความงายในการใชงานทุกป เพื่อนำผลการประเมินไปใชในการ
ปรับปรุงการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะโดยรองคณบดีฝายพัฒนาองคกร 
 
ข. ความรูองคกร 

คณะนำผลการวิเคราะหและทบทวนผลการดำเนินการในขอ 4.1 มาพิจารณาเลือกกระบวนการทำงานที่มี
ความสำคัญตอการบรรลุพันธกิจหลักของคณะและมีแนวโนมผลการดำเนินการบรรลุหรือสูงกวาคาเปาหมายที่
กำหนดอยางตอเนื่อง 
(1) การจัดการความรู 

คณะมีวิธีการในการสรางและจัดการความรูของคณะ ผานกระบวนการจัดการความรู โดยคณะกรรมการ 
KM เริ่มจาก 1) กำหนดประเภทขององคความรูโดยพิจารณาจาก a) องคความรูที่เกี่ยวของกับสมรรถนะหลักใน
ปจจุบันและอนาคต b) องคความรูที่ใชในการสงมอบคุณคาที่แตกตางใหกับผูเรียนและลูกคากลุมอื่นที่สำคัญ             
c) องคความรูที่เปนพื้นฐานของการสรางนวัตกรรม d) องคความรูที่ไดจาก Best Practice ที่สงผลใหมีผลการ
ดำเนินการของคณะที่ดี e) องคความรูที่เปน Best Practice จากภายนอก 2) จัดเก็บและรวบรวมองคความรูตาม
ประเภทโดยใชระบบ ณntranet (KM Portal) 3) สื่อสารประชาสัมพันธใหบุคลากรที่เกี่ยวของนำองคความรูที่
จัดเก็บไปประยุกตใช 4) สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรูผานกิจกรรม KM Day ทุกภาคการศึกษา                
5) สงเสริมการใชประโยชนจากองคความรูเพื่อสรางนวัตกรรมผาน Innovation Project Proposal 
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(2) วิธีปฎิบัติที่เปนเลิศ 
คณะมีวิธีการใชการแลกเปลี ่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติที ่เปนเลิศโดยพิจารณาจากผลการทบทวนผลการ

ดำเนินการที่ดีอยางตอเนื่องเพื่อวิเคราะหหาแนวปฏิบัติที่ทำใหไดผลลัพธดังกลาว และนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรูใน 
KM Day ที่จัดเปนประจำทุกภาคการศึกษา เพื่อใหเกิดการประยุกตใชวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศกับหนวยงานอื่นที่มี
กระบวนการหรือลักษณะการทำงานที่คลายคลึงกัน นอกจากนั้น KM ไดทำหนาที่คนหาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศจาก
ภายนอกโดยพิจารณาจาก a) กระบวนการที่ทำใหผลลัพธไมไดตามคาคาดการณหรือต่ำกวาคูเทียบ b) องคกรที่
ไดรับรางวัลหรือมีผลการดำเนินการที่ดี เชน TQA หรือ TQC Winners c) องคกรที่มีการประยุกตใชเกณฑ EdPEx 
ที่มีระดับพัฒนาการที่สูง ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการพัฒนากระบวนการในคณะฯ อยางกาวกระโดด 

(3) การเรียนรูระดับองคกร 
คณะมีวิธีการในการใชองคความรูและทรัพยากรตาง ๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูฝกลึกลงไปในวิธ ีการ

ปฏิบัติงาน โดย 1) กำหนดคานิยม Excellence Driven และ Value Delivery เพื่อสรางความตระหนักถึงการ
พัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง 2) จัดอบรมใหความรูแกบุคลากรทุกระดับในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงาน 3) สงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการปฏิบัติที่           
เปนเลิศทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อใหบุคลากรพัฒนาการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบใหดีขึ้น 4) เพิ่มแรงจูงใจ               
ในการปรับปรุงผลการดำเนินงานผานการประกวดการนำเสนอ Innovation Project Proposal เพื่อใหเกิดการคิด
นอกกรอบที่ตอยอดจากองคความรูและทำใหเกิดนวัตกรรมในการทำงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 EdPEx-SAR2563- Faculty of Engineering and Industrial Technology Silpakorn University 
34 

หมวด 5 บุคลากร 
5.1 สภาพแวดลอมของบุคลากร (Workforce Environment) 
ก. ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร (Workforce Capability and Capacity) 
 คณะพิจารณาความตองการดานขีดความสามารถและอัตรากำลังโดยจำแนกบุคลากรออกเปน 2 กลุม 
ไดแก อาจารย และเจาหนาที่ 
(1) ความจำเปนดานขีดความสามารถและอัตรากำลัง (Capability and Capacity Needs) 

(1.1) อาจารย 
 ขีดความสามารถ 
 สำหรับการประเมินความตองการดานขีดความสามารถของอาจารย คณะเริ่มจากการกำหนดกระบวนการ
หลัก (Key Work Process) และกระบวนการสนับสนุน (Key Support Process) ทั้งหมดของคณะขึ้นมากอน 
จากนั ้นนำมาจำแนกออกเปนหนาที ่งาน (Job Description) ที ่ตองการของอาจารยในแตละกระบวนการ                    
ในขณะเดียวกัน หลักสูตรก็จะตองประชุมเพื่อกำหนดหนาที่งานและทักษะความสามารถของอาจารยที่ตองการที่
สอดคลองกับเปาหมาย (วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม) ทั้งของหลักสูตรและของคณะ เชน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ในสาขาที่กำหนด มีประสบการณงานวิจัยหรือกำหนดจำนวนผลงานตีพิมพในระดับนานาชาติ มีการกำหนด
ระยะเวลา/ประสบการณการทำงานจริง สามารถสอนเปนภาษาอังกฤษได มีทักษะการสอนแบบ Active Learning 
มีความคิดสรางสรรค (Creativity) มีทักษะดานดิจิทัล (Digital Skill) ทัศนคติในการทำงาน ฯลฯ  
 จากนั้น หลักสูตรทำรายการ (Checklist) สำรวจทักษะความสามารถของอาจารยในปจจุบัน และสรุปเปน
ทักษะความสามารถที่จะตองพัฒนาเพิ่มเติม (Upskill/Reskill) สำหรับอาจารยแตละคน ทักษะความสามารถ
บางสวนอาจเสริมไดดวยการจางอาจารยพิเศษหรือวิทยากรภายนอก แตทักษะที่สำคัญตอการสงมอบคุณคาใหแก
ผูเรียนและทักษะอื่นที่เหลือ หลักสูตรและคณะจะจัดทำแผนฝกอบรมของอาจารยแตละคน และกำหนดเปน
ตัวชี้วัดในการประเมินผลงาน (KPIs) 

หลักสูตรและคณะกำหนดใหติดตามผลจากการฝกอบรมพัฒนาทักษะของอาจารยแตละคน 2 ครั้งตอป 
ในเดือนมนีาคม และ สิงหาคม และสรุปผลในเดือนสิงหาคม กอนสิ้นปงบประมาณ 
 อัตรากำลัง 
 คณะกำหนดจำนวนอาจารยสูงสุดสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไมเกิน 5 คน/หลักสูตร และไมเกิน             
3 คน/หลักสูตร สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามที่ อว. กำหนด รวมทั้งจำนวนอาจารยตอจำนวนนักศึกษา
เทียบเทา (FTES) ตองไมเกิน 1:20 ตามที่ อว. และสภาวิชาชีพกำหนด 

(1.2) เจาหนาที่ 
 ขีดความสามารถ 
 สำหรับการประเมินความตองการดานขีดความสามารถของเจาหนาที่ คณะดำเนินการในทำนองเดียวกับ
อาจารย โดยเริ่มจากการกำหนดกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนทั้งหมดของคณะขึ้นมากอน จากนั้น
นำมาจำแนกออกเปนหนาที่งานของเจาหนาที่ในแตละกระบวนการ ในขณะเดียวกัน หลักสูตร ภาควิชา หรือคณะ 
ก็จะตองประชุมเพื่อกำหนดหนาที ่งานและทักษะความสามารถของเจาหนาที ่ที ่สอดคลองกับเปาหมายของ
หนวยงาน เชน คุณวุฒิ สาขาที่จบการศึกษา ประสบการณ ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ทัศนคติในการ
ใหบริการ ฯลฯ  
 จากนั้น หลักสูตร ภาควิชา หรือคณะ จะทำรายการ (Checklist) สำรวจทักษะความสามารถของเจาหนาที่
ในปจจุบัน และสรุปเปนทักษะความสามารถที่จะตองพัฒนาเพิ่มเติม (Upskill/Reskill) สำหรับเจาหนาที่แตละคน 
ทักษะความสามารถบางสวนอาจเสริมไดดวยการจางบุคลากรจากภายนอก แตทักษะที่สำคัญตอการสงมอบคุณคา
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ใหแกผูเรียนและทักษะอื่นท่ีเหลือ หลักสูตร ภาควิชา และคณะ จะจัดทำแผนฝกอบรมของเจาหนาทีแ่ตละคน และ
กำหนดเปนตัวชี้วัดในการประเมินผลงาน (KPIs) 

หลักสูตร ภาควิชา และคณะกำหนดใหติดตามผลจากการฝกอบรมพัฒนาทักษะของเจาหนาที่แตละคน             
2 ครั้งตอป ในเดือนมนีาคม และ สิงหาคม และสรุปผลในเดือนสิงหาคม กอนสิ้นปงบประมาณ 
 อัตรากำลัง 
 คณะกำหนดจำนวนเจาหนาที่ตออาจารยไวตองไมเกินอัตรา 0.7:1 ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยจะมี
การประเมินคางานหรือภาระงานทุกป ถาภาระงานเกินจำนวนคน จะตองรับเพิ ่มหรือจางคนเสริมชั่วคราว                  
ถาภาระงานนอยกวาจำนวนคน จะตองลดจำนวนลงหรือเกษียณแลวไมรับคนเขามาแทน 
 
(2) บุคลากรใหม (New Workforce Members) 
 หลักสูตร ภาควิชา หรือคณะ ประชุมเพื่อกำหนดคุณสมบัติที ่ตองการของบุคลากรที่จะรับสมัครใหม                
ทั้งอาจารยและเจาหนาที่ การคัดเลือกบุคลากรใหมจะคำนึงถึงความหลากหลายของสถาบันที่สำเร็จการศึกษามา 
เพื่อใหเกิดความหลากหลายของวัฒนธรรม มุมมอง และวิธีคิด การคัดเลือกบุคลากรใหมจะพยายามพิจารณาถึง
ความเกี่ยวของกับกลุมลูกคา ตลาด หรือชุมชนเปาหมายดวย เพื่อใหเขาใจกลุมเปาหมาย และสามารถทำงานกับ
กลุมเปาหมายไดดี เชน ถากลุมลูกคาเปนผูเรียนจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อาจพิจารณาจางเจาหนาที่
ชาวจีนหรือคนไทยที่สามารถพูดภาษาจีนได พิจารณารับอาจารยหรือเจาหนาที่ที่อยูในชวงอายุ (Generation) 
ใกลเคียงกับกลุมลูกคา 

การดำเนินการรับสมัครเปนไปตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย เริ่มจากการประกาศรับสมัคร สอบขอเขียน 
สอบสัมภาษณ จนถึงการทำสัญญาจาง โดยคณะจะใหผูสมัครทำแบบทดสอบทัศนคติ (Attitude test) ในชวงการ
สอบขอเขียนดวย โดยคำถามบางสวนจะเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม เพื่อใหมั่นใจวาบุคลากรใหมจะ
เขากับวัฒนธรรมองคกรของคณะได 
 เมื่อรับบุคลากรใหมเขามาแลว คณะจะดูแลดวยระบบ “พี่เลี้ยง” เพื่อถายทอดทั้งรายละเอียดงานและ
วัฒนธรรมองคกรในชวงทดลองงาน 120 วัน และใหมีการรายงานผลการทำงาน ทั้งจากพี่เลี้ยงและบุคลากรใหม 
ใหแกหัวหนางานทุกเดือน การประเมินผลการทำงานในชวงทดลองงานประเมินจากประสิทธิผลของงานรอยละ 70 
และทัศนคติและความเขากับวัฒนธรรมองคกรของคณะรอยละ 30 ผูประเมินผลการทดลองงาน ประกอบดวย 
หัวหนางาน และพ่ีเลี้ยง โดยจัดใหมีรางวัลหรือสิ่งตอบแทน (Reward หรือ Incentive) แกพ่ีเลี้ยงดวย 
 
(3) การจัดการการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร (Workforce Change Management) 
 คณะเตรียมบุคลากรใหพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงความตองการดานขีดความสามารถและอัตรากำลัง
ดังตอไปนี ้(ภาพที่ 5.1-1) 

ขอกำหนด EdPEx สิ่งที่คณะปฏิบัต ิ
1. บริหารบุคลากร บรหิารความตองการของ
บุคลากรและขององคกร เพื่อใหมัน่ใจวา
สามารถดำเนินการไดอยางตอเนื่อง ปองกัน
การลดจำนวนของบุคลากร และลดผลกระทบ 
หากเกิดกรณีดังกลาว 

- ทำการหมุนเวียนหนาที่งาน (Job Rotation) ในหนวยงานยอย หรือสอน
งานกันในหนวยงานยอยให 1 หนาที่งานสามารถทำแทนกันไดตั้งแต 2 คน            
ขึ้นไป 
- มีการ Upskill/Reskill บุคลากร เพื่อตอบโจทยหนาท่ีงานใหม ๆ เชน Tech 
transformation 

2. เตรียมการและบริหารในชวงที่มีการเพิ่ม
จำนวนของบุคลากร 

- จัดทำฐานขอมูลอาจารยพิเศษหรือวิทยากรภายนอก เพื่อนำเขาเสริมกรณี
ตองการเรงดวน 



 EdPEx-SAR2563- Faculty of Engineering and Industrial Technology Silpakorn University 
36 

ขอกำหนด EdPEx สิ่งที่คณะปฏิบัต ิ
- ทำฐานขอมูลบุคลากรหรือบริษัทภายนอก ใหสามารถ Outsource ไดทนัที
ถาจำเปน  

3. เตรียมบคุลากรสำหรับการเปลีย่นแปลงใน
โครงสรางองคกรและระบบงาน เมื่อจำเปน 

- ดำเนินการเชนเดียวกับขอแรก 
- สำรวจทักษะความสามารถท่ีจะตองพัฒนาเพิ่มเติม (Gap) เปนประจำทุกป 
- Upskill/Reskill บุคลากรอยางสม่ำเสมอตามผลทีไ่ดจากการสำรวจ Gap 

ภาพที่ 5.1-1 การเตรียมความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง 
 
(4) การทำงานใหบรรลุผล (Work Accomplishment) 

คณะมีวิธีการจัดรูปแบบการทำงานและบริหารบุคลากรเพื่อใหบรรลุความสำเร็จในงานในประเด็นตาง ๆ 
ดังนี้ (ภาพที่ 5.1-2) 

ขอกำหนด EdPEx สิ่งที่คณะปฏิบัต ิ
งานขององคกรบรรลุผลสำเรจ็ - นำเปาหมาย (วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม) ของคณะมาจำแนกเปน KPIs สำหรับอาจารย 

และเจาหนาที่แตละตำแหนง โดยจะตองสอดคลองกับหมวด 4 เรื่องการถายทอดงาน 
(Cascade) ลงมาตามลำดบัช้ัน และมีการตดิตามผลวาไดตามคาคาดการณหรือไม  
- กำหนดหนาที่งานของบุคลากรทกุคนใหชัดเจน  
- กำหนดผลงานที่ตองการของบุคลากรแตละคนเปน KPIs ใหชัดเจน โดยระบุผลงานขั้นต่ำ 
(คะแนน = 1 จาก 5) ผลงานที่คาดหวังหรือคาคาดการณ (คะแนน = 3 จาก 5) และผลงานที่
เกินความคาดหวัง (คะแนน = 5 จาก 5)  
- สอบถามเครื่องมือ อุปกรณ และทรัพยากรที่ตองการในข้ันตอนอธิบายหนาที่งานชวงตนรอบ
การประเมิน KPIs และจัดหาใหตามความเหมาะสม 
- ดำเนินการตามนี้ทุกรอบการประเมิน KPIs (ทุก 6 เดือน) 

ใชประโยชนอยางเต็มที่จาก
สมรรถนะหลักขององคกร 

- มอบหมายใหบุคลากรในคณะรับผิดชอบกระบวนการทำงานท่ีสำคญัของระบบงานที่ใช
สมรรถนะหลักขององคกร เพื่อสรางคุณคาและรายไดใหแกคณะ เชน มอบหมายใหอาจารยที่
เกงในดานการทำงานรวมกับภาคอุตสาหกรรมไดทำงานบริการวิชาการตามความถนัด โดยให
สอนและผลติผลงาน วิจัยตามภาระงานข้ันต่ำเทานั้น 

สงเสริมสนับสนุนการมุงเนน
ลูกคาและธุรกิจ 

- เนนย้ำเรื่องจิตบริการ และแนวคดิเรื่อง Student First ในทุกการประชุม กปค. และ 
Monday Morning Meeting 
- กำหนดการลดจำนวนเรื่องรองเรยีนและ Complaint จากนักศึกษาและผูปกครองเปน KPIs 
รวมของบุคลากรทั้งคณะ (เชน ลดลงจากปที่แลวรอยละ 10) 
- ใหสวนหนึ่งของการประเมินผลงานของเจาหนาที่ครอบคลุมเรื่องการชวยลดคาใชจายของ
คณะในหนาที่งานของตนเอง ซึ่งถือเปนการชวยลดตนทุนการดำเนินงานของคณะ 

มีผลการดำเนินการที่
เหนือกวาความคาดหมาย 

- มีการใหรางวัลและประกาศเกยีรติคณุบุคลากรที่ขยันหรือมีผลการทำงานสูงกวาผูอื่น เพื่อ          
จูงใจใหอยากทำงานใหดีกวาคาคาดหวังในงานของตนเอง เชน มีการมอบเกียรติบัตรใหแก
อาจารยที่ผลิตผลงานวิจยัเปนจำนวนสูงท่ีสุดในรอบป 

ภาพที่ 5.1-2 การทำงานและบริหารบุคลากร 
 
ข. บรรยากาศการทำงานของบุคลากร (Workforce Climate) 
(1) สภาวะแวดลอมของการทำงาน (Workplace Environment) 
 คณะสรางความมั่นใจวาสถานที่ทำงานมีสุขภาวะ ความมั่นคง และความสะดวกในการทำงานของบุคลากร 
ดวยการดำเนินการดานตาง ๆ ดังนี้   
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(1.1) ดานสุขภาวะ 
ในชวงสถานการณพิเศษอยางชวงที่มีการแพรระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด-19 คณะจัดใหมีระบบ             

คัดกรองบุคคลที่เขาบริเวณคณะ มีการควบคุม/จำกัดจำนวนคนเขาอาคารเพื่อรักษาระยะหาง จัดใหมีเจลหรือ
แอลกอฮอลลางมือวางกระจายอยูทั่วบริเวณคณะ ติดตั้งอางลางมือ 8 จุดรอบบริเวณคณะ เปนตน 

ในชวงสถานการณปกติ คณะไดดูแลดานสุขภาวะใหแกบุคลากรโดยจัดใหมีแมบานดูแลความสะอาดใน
บริเวณคณะ มีการจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงในดานตาง ๆ (เชน อันตรายจากสารเคมี) ฉีดพนยาทำลายลูกน้ำ
ยุงลายบริเวณคณะเปนประจำทุก 3 เดือน และขอใชบริการฉีดพนยาเพิ่มเติมหากพบวามียุงชุกชุมหรือมีผูรองเรียน 
กำจัด นก หนู แมลง เปนประจำทุกเดือน ทำประกันสุขภาพกลุมใหแกบุคลากรทุกคน และทำประกันชีวิตเพิ่มเติม
ใหแกเจาหนาที ่การตรวจสุขภาพประจำปใหแกบุคลากร รวมทั้งมหาวิทยาลัยจัดใหมีหองพยาบาลรองรับบุคลากร
ในวิทยาเขตโดยวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
 

(1.2) ดานความมั่นคงปลอดภัย 
คณะจัดใหมี รปภ. ประจำคณะตลอด 24 ชั่วโมง โดยตระเวนตรวจรอบคณะทุกชั่วโมง ที่จอดรถสำหรับ

บุคลากรมีระบบบัตรอัจฉริยะเขาที่จอดรถสำหรับผูที่เปนบุคลากรคณะเทานั้น บุคคลภายนอกที่เขามาติดตอคณะ
จะตองมีการแจงลวงหนาจากภาควิชากอน และเมื่อจะเขาออกอาคารคณะ จะตองลงชื่อท่ี รปภ. คณะกอนทุกครั้ง 
ติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณรอบคณะ จำนวน 48 จุด และมีการตรวจสภาพเปนประจำทุกเดือน ติดตั้งถังดับเพลิง
ในบริเวณคณะและทุกชั้น จำนวนรวม 20 จุด และมีการตรวจสภาพเปนประจำทุกเดือน รวมทั้ง ทำการตรวจสภา
พลิฟทเปนประจำทุกเดือน และบำรุงรักษาทุกปตามตารางการบำรุงรักษาโดยบริษัทผูจำหนาย  

คณะไดจัดทำแผนรับมือกับโรคระบาด COVID-19 และจะจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในสภาวะวิกฤต
(Continuety Plan) สำหรับ แผนดินไหว น้ำทวม ตอไป ในอนาคตคณะมีแนวคิดที่จะจัดการอบรมและซอมแผน
รับมืออัคคีภัยปละ 1 ครั้ง จัดทำแผนตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของอาคาร และแผนบำรุงรักษาระบบไฟฟา
และเครื่องจักรอุปกรณตาง ๆ 
 

(1.3) ดานความสะดวกในการเขาทำงานของบุคลากร 
 คณะมีถนนเขาสูคณะหลายทาง สามารถเดินทางไดสะดวก ไมเปลี่ยว ไมอันตราย ทางเดินเทาเดินไดรอบ
คณะ โลง ไมรก ไมเปลี่ยว ไมอันตราย มีคนสวนและแมบานดูแลความเรียบรอยทุกวัน ทางเขาออกอาคารคณะมี
หลายทาง เขาออกไดสะดวก ทางเดิน หองน้ำ หองเรียน และลิฟต ในบริเวณคณะเปนแบบอารยสถาปตย 
(Universal Design) สามารถรองรับผูพิการได 

นอกจากนั้น คณะจัดที่จอดรถจักรยานยนตและรถจักรยานสำหรับบุคลากรและนักศึกษาไวรอบบริเวณ
คณะและในคณะเปนจำนวนเพียงพอ รวมทั้ง จัดที่จอดรถยนตสำหรับบุคลากรไวในบริเวณคณะเปนจำนวน
เพียงพอ และมีระบบบัตรอัจฉริยะเขาท่ีจอดรถสำหรับผูที่เปนบุคลากรคณะเทานั้น  

สำหรับชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คณะไดวางระบบใหพรอมตอการปรับ
รูปแบบการทำงานเปนการทำงานจากบาน (Work from Home) และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนได
ตลอดเวลา 

เมื่อดำเนินการดานตาง ๆ ดังกลาวขางตนแลว ในทุกรอบป คณะจะทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็น
และประเมินระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอสภาวะแวดลอมของการทำงาน ทำการเปรียบเทียบกับคูเทียบ
คณะอื่นหรือมหาวิทยาลัยอื่นที่มีจำนวนและลักษณะของบุคลากรใกลเคียงกัน จากนั้น พิจารณาผลการประเมิน 
เสนอแนวทางการปรับปรุง ตั้งเปาหมายใหสอดคลองหรือสูงกวาความตองการของบุคลากร และวางแผนการ
ดำเนินการในที่ประชุมคณะทำงานบริหาร 
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(2) นโยบาย และสิทธิประโยชนสำหรับบุคลากร (Workforce Benefits and Policies) 
 คณะจัดใหมีการบริการ สิทธิประโยชน และนโยบายสำหรับบุคลากร โดยใหทีมบริหารทำหนาที่เปน
เสมือนคณะกรรมการดูแลสวัสดิการบุคลากร โดยจะทำการสำรวจความตองการ สิทธิประโยชน และสวัสดกิารของ
บุคลากรแตละกลุม ซึ่งแบงเปนอาจารยและเจาหนาที่ และจำแนกเปนขาราชการ พนักงานเงินแผนดิน พนักงาน
เงินรายได และลูกจางชั่วคราว เพราะอาจมีความตองการแตกตางกัน เปนประจำทุกป รวมทั้งเปรียบเทียบกับผล
การดำเนินการในปที่ผานมา และเปรียบเทียบกับคูเทียบคณะอื่นหรือมหาวิทยาลัยอื่นที่มีจำนวนและลักษณะของ
บุคลากรใกลเคียงกัน จากนั้น กำหนดเปนนโยบายในการสนับสนุนบุคลากร กำหนดเปาหมายและตัวชี้วัด วางแผน 
ดำเนินการ ติดตามและประเมินผล แลวประชุมเพ่ือหาแนวทางการแกไขปรับปรุง 
 ตัวอยางการดำเนินการที ่คณะ รวมไปถึงสวนกลางของมหาวิทยาลัย ไดดำเนินการใหแกบุคลากร           
ของคณะ ไดแก การจัดสวัสดิการคูปองสำหรับซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่รานคาภายในคณะใหแกเจาหนาที่                
300 บาท/คน/เดือน มีระบบเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลและคาเลาเรียนบุตรใหแกบุคลากรทุกคน จัดทำ
ประกันสุขภาพกลุมใหแกบุคลากรทุกคน และทำประกันชีวิตเพิ่มใหแกเจาหนาที ่

5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement ) 
 คณะมีวิธีการสรางความผูกพันกับบุคลากรเพื ่อใหสามารถทำงานไดอยางเต็มที ่ เต็มประสิทธิภาพ              
มีผลงานที่โดดเดน เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกรดังตอไปนี้ 
ก. การประเมินความผูกพันของบุคลากร (Assessment of Workforce Engagement) 
(1) ปจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน (Drivers of Engagement) 
 คณะกำหนดปจจัยที่สำคัญที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากรดวยการทำแบบสอบถามสำรวจปจจัย              
ที่มีผลตอความผูกพันองคกรของบุคลากรเปนประจำทุกป โดยอางอิงกับแนวทางที่เปนที่ยอมรับ (เชน 17 Key 
Drivers of Aon Hewitt) โดยแยกวิเคราะหตามกลุมยอยของบุคลากร ซึ่งแบงเปนอาจารยและเจาหนาที่ และ
จำแนกเปนขาราชการ พนักงานเงินแผนดิน พนักงานเงินรายได และลูกจางชั่วคราว เพราะปจจัยแตละขออาจมี
น้ำหนักไมเทากันสำหรับบุคลากรแตละกลุมยอย จากนั้น เปรียบเทียบกับคูเทียบคณะอื่นหรือมหาวิทยาลัยอื่นที่มี
จำนวนและลักษณะของบุคลากรใกลเคียงกัน รวมทั้งงานวิจัยดานบุคลากรที่เกี่ยวของ พิจารณาผลการประเมิน 
เสนอแนวทางการปรับปรุง ตั้งเปาหมาย และวางแผนการดำเนินการในที่ประชุมทีมบริหาร 
 
(2) การประเมินความผูกพัน (Assessment of Engagement) 
 คณะทำแบบสอบถามประเมินระดับความผูกพันองคกรของบุคลากรทุกป ทั้งอาจารยและเจาหนาที่ โดย
ใชเครื่องมือท่ีเปนที่ยอมรับ (เชน POS (Perceived Organizational Support), 3S (Say, Stay, Strive)) วิเคราะห
ผลโดยแยกบุคลากรเปนกลุมยอยในลักษณะตาง ๆ ไดแก อาจารยและเจาหนาที่ ขาราชการ พนักงานเงินแผนดิน 
พนักงานเงินรายได และลูกจางชั่วคราว และแยกตามชวงอายุ (เชน 20-30, 30-40, 40-50, และ 50-60 ป) 
จากนั้นพิจารณาผลการประเมิน เสนอแนวทางการปรับปรุง ตั้งเปาหมาย และวางแผนการดำเนินการในที่ประชุม
คณะทำงานบริหาร 
 นอกจากนี้ การประเมินความผูกพันยังทำอยูตลอดเวลาในระหวางการทำงานปกติในแตละวันใน
หลากหลายรูปแบบ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ตัวอยางเชน การสอบถามในระหวางการสัมภาษณชวง
ประเมินผลงานแตละรอบ การพูดคุยในชีวิตประจำวัน การประเมินทางออมจากจำนวนครั้งของการขาด-สาย-ลา 
การหมุนเวียนหนาที่งาน (Job Rotation) เพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความสามารถในหลากหลายหนาที่
และภายใตหัวหนางานหลายคน การประเมินความรูสึกถึงความสำคัญของงาน ฯลฯ แลวนำขอมูลเขาไปหารือในที่
ประชุมคณะทำงานบริหาร 
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ข. วัฒนธรรมองคกร (Organization Culture) 
คณะไดนำเปาหมายขององคกร ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม มาถอดเปนพฤติกรรมหรือ

วัฒนธรรมองคกรที่ควรปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมาย จัดลำดับความสำคัญของวัฒนธรรมองคกรเหลานั ้นวา              
สิ่งใดที่ตองการเนนหรือทำกอน แลวผูนำระดับสูงสื่อสารใหบุคลากรรับรู เขาใจ และทำเปนตัวอยาง  

สำหรับวัฒนธรรมองคกรหรือคานิยมบางอยางที่ตองการเนน เชน จิตบริการ บุคลิกภาพ Student First 
Global Mindset ทักษะภาษาอังกฤษ ฯลฯ คณะจัดเปนงานสัมมนาหรือบรรยายพิเศษ โดยเชิญวิทยากรจาก
ภายนอกเพื่อใหเกิดมุมมองที่หลายหลาย แลวนำวัฒนธรรมองคกรหรือคานิยมเหลานั้นมากำหนดเปน KPIs เชน 
จิตบริการ หรือ Student First วัดจากจำนวนคำรองเรียน หรือ Complaint ทักษะภาษาอังกฤษวัดดวยการสอบ 

คณะใชวิธีการสื่อสารอยางเปดกวาง เพื่อใหบุคลากรรับรูวัฒนธรรมองคกรหรือคานิยมตาง ๆ รวมกัน             
ทำใหบุคลากรรูสึกถึงบทบาทความสำคัญและหนาที่ของตนเองที่มีตอคณะ และทำงานเพื่อใหบรรลุหนาที่ของ
ตนเองอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ บุคลากรสามารถเขาถึงผูบริหารระดับสูงและสื่อสารระหวางกันไดงายและ
หลายชองทาง สามารถปรึกษาพูดคุยอยางเปนกันเองและตรงไปตรงมาได สำหรับบุคลากรทั้งคณะ คณะไดเริ่มจัด 
Townhall Meeting ในป 2563 เปนครั้งแรก เวทีนี้เปนเวทีแถลงเปาหมายขององคกร ทั้งวิสัยทัศน พันธกิจ 
คานิยม นโยบาย และไดเปดโอกาสใหมีการพูดคุยซักถามกันไดอยางเปนกันเอง นอกจากนี้ ยังมีชองทางการสื่อสาร
อื่น ไมวาจะเปนไลนกลุมสำหรับแตละกลุมยอยของบุคลากร เชน กลุมผูบริหารคณะ กลุมหัวหนาภาค กลุมอาจารย 
กลุมเจาหนาที่ ฯลฯ ซึ่งทุกคนสามารถสื่อสารระหวางกันและกัน และสื่อสารตรงถึงคณบดีและผูบริหารระดับสูงได 
การพูดคุยอยางไมเปนทางการเมื่อพบหนากันในระหวางวัน Monday Morning Meeting ระหวางทีมบริหารและ
เจาหนาที่ การพูดคุยหรือเสวนากันระหวางการไปสัมมนานอกสถานที่ หรือแมกระทั่งในการประชุมอยางเปน
ทางการประจำเดือนของคณะหรือการประชุมคณะกรรมการชุดตาง ๆ บุคลากรก็สามารถประชุมกนัในบรรยากาศ
ที่เปนกันเองและพูดคุยกันอยางตรงไปตรงมาได ทำใหเกิดความชัดเจนในการทำงานเพื่อมุงไปสูเปาหมายของ
องคกร 

ในทุกรอบป คณะจะทำการประเมินประสิทธิผลของการสื่อสาร โดยใชการสำรวจดวยแบบสอบถาม 
จากนั้น พิจารณาผลการประเมิน เสนอแนวทางการปรับปรุง และวางแผนการดำเนินการในที่ประชุมคณะทำงาน
บริหาร 
 ในการเสริมสรางกำลังใจในการทำงาน นอกจากการสื่อสารที่เปดกวางและชัดเจนแลว คณะไดใชการ
กำหนด KPIs และเกณฑการวัดผลที่ชัดเจน ผูที่ทำงานไดตามความคาดหวังกไ็ดรับผลตอบแทนที่สมควร ผูที่ทำงาน
ไดเกินความคาดหวังก็ไดรับการยกยองชมเชย ไดรับรางวัล หรือไดรับการประกาศเกียรติคุณ นอกจากนี้ คณะยัง
เปดรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากทุกชองทาง แนวทางการทำงานใหม ๆ ที่นาสนใจก็เปดโอกาสใหได
ทดลองทำ หากไดผลดีก็นำมาปรับปรุงกระบวนการตอไป ซึ่งจะชวยใหบุคลากรกลาที่จะนำเสนอความคิดของ
ตนเอง รูสึกวาเปนที่ยอมรับ และทำงานกับคณะตอไปอยางเต็มประสิทธิภาพ 
 
ค. การจัดการผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา (Performance Management and Development) 
(1) การจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 
 การจัดการผลการปฏิบัติงานของคณะใชระบบตัวชี้วัดหรือ KPIs ที่ถอดมาจากเปาหมายของคณะเพื่อให
การทำงานของบุคลากรบรรลุผลการดำเนินที่ดีได โดยเริ่มจากการนำเปาหมาย (วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม) 
ของคณะมาจำแนกเปน KPIs สำหรับอาจารยและเจาหนาที่แตละตำแหนง โดยจะตองสอดคลองกับหมวด 4 เรื่อง
การถายทอดงาน (Cascade) ลงมาตามลำดับชั้น จากนั้น กำหนดหนาที่งานของบุคลากรแตละคนใหชัดเจน ในแต
ละรอบการประเมิน คณะจะกำหนดผลงานที่ตองการของบุคลากรแตละคนเปน KPIs อยางชัดเจน โดยระบุผลงาน
ขั้นต่ำ (คะแนน = 1 จาก 5) ผลงานที่คาดหวังหรือคาคาดการณ (คะแนน = 3 จาก 5) และผลงานที่เกินความ
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คาดหวัง (คะแนน = 5 จาก 5) รวมทั้ง ใหคาน้ำหนักในการประเมิน KPIs แตละตัวชี้วัดตามน้ำหนักที่มีผลตอ
เปาหมายหลักของคณะ ตัวชี้วัดใดของใครมีผลมากก็ใหคาน้ำหนักมาก ตัวชี้วัดใดของใครมีผลนอยก็ใหคาน้ำหนัก
นอย นอกจากนี้ คณะจะสอบถามเครื่องมือ อุปกรณ และทรัพยากรที่ตองการในขั้นตอนอธิบายหนาที่งานชวงตน
รอบการประเมิน KPIs และจัดหาใหตามความเหมาะสม โดยคณะจะดำเนินการตามนี้ทุกรอบการประเมิน คือ             
ทุก 6 เดือน ผูที่ทำงานไดตามความคาดหวังกไ็ดรับผลตอบแทนที่สมควร ผูที่ทำงานไดเกินความคาดหวังกไ็ดรับการ
ยกยองชมเชย ไดรับรางวัล หรือไดรับการประกาศเกียรติคุณ ตัวอยางเชน การมอบเงินรางวัลและการจัดพิธี
ประกาศเกียรติคุณใหแกอาจารยที่ทำผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการดีเลิศ การดำเนินการในรูปแบบนี้ ทำให
มั่นใจไดวาบุคลากรจะทำงานมุงสูเปาหมายของคณะไดเปนอยางดี  
 ในสถานการณปจจุบัน คณะมองวาการเพิ่มชองทางการหารายไดนอกเหนือจากคาหนวยกิตของผูเรียนที่
เปนเกือบทั้งหมดของรายไดหลักเปนความเสี่ยงที่ตองไดรับการจัดการอยางเรงดวน คาดการณวารายจายที่เพิ่มขึ้น
ทุกปกำลังจะสูงกวารายรับที่คอนขางคงที ่ในป 2564 คณะไดจัดตั้งศูนยความเปนเลิศและนวัตกรรมดานวิศวกรรม
และเทคโนโลยีขึ้นเพื่อทำหนาที่หารายไดจากการใหบริการทางวิชาการ โดยถือวาเปนความกลาที่จะเสี่ยงโดย
ประเมินผลไดผลเสียอยางรอบดาน (Intelligent Risk) เนื่องจากเปนการใหบริการบนพื้นฐานของความเชี่ยวชาญ
ดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีของบุคลากรในคณะ รวมไปถึงเครือขายพันธมิตร ผูใหบริการ และเครือขาย
อุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวของกับสาขาที่เชี่ยวชาญของคณะ โดยแนวทางการจัดการผลการปฏิบัติงานจะเปน
แนวทางเดียวกับคณะ คือ นำเปาหมายของศูนยความเปนเลิศ มาถอดเปน KPIs ของบุคลากรที่เกี่ยวของ และ
ดำเนินการวัดผลในทำนองเดียวกัน 
 
(2) การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (Performance Development)  
 การสงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของคณะเพื่อใหมีผลการปฏิบัติงาน             
ดีขึ้นอยางตอเนื่องนั้น คณะดำเนินการตอเนื่องจากหัวขอที่แลว หลังจากที่ทีมบริหารและหัวหนางานพิจารณาวา
เปาหมายของคณะคืออะไร บุคลากรแตละคนกำหนดหนาที่งานไวอยางไร ตองมีทักษะความสามารถอะไรบาง            
ผลการประเมิน KPIs ที่ผานมาเปนอยางไร คณะก็จะสามารถวิเคราะหไดวาจะตองทำ Reskill/Upskill ในเรื่องใด 
จากนั้น กำหนดแผนฝกอบรมสำหรับบุคลากรแตละคน โดยคนที่มีผลการประเมินต่ำกวาก็ตองไดรับการฝกอบรม
มากกวา ซึ่งในทุกรอบปก็จะมีการประเมินวาการฝกอบรมตาง ๆ นั้นชวยใหผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแตละคน
ดีขึ้นแคไหนอยางไร 
 ในอีกทางหนึ ่ง บุคลากรสามารถเสนอหัวขอการฝกอบรมที ่ตนเองสนใจจะเขารวมมายังคณะได                       
โดยทีมบริหารและหัวหนางานจะเปนผูพิจารณา หากเห็นวาเปนประโยชนตอการพัฒนาขีดความสามารถของ
ตนเอง และชวยใหคณะมุงไปสูเปาหมายขององคกรได คณะก็ยินดีสนับสนุน โดยจะมีการติดตามและประเมิน              
ผลการฝกอบรมวามีสวนชวยพัฒนาใหผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแตละคนดีข้ึนแคไหนอยางไรเชนกัน 

การสงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรที่เกี ่ยวของกับศูนยความเปนเลิศ             
ซึ่งคณะถือวาเปน Intelligent Risk เพื่อหารายไดเพิ่มนั้น คณะไดดำเนินการในแนวทางเดียวกับที่ไดอธิบายไว
ขางตน 

สวนการสงเสริมจริยธรรมในการทำงานใหแกบุคลากรนั้น คณะใชคูมือจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2553 เปนแนวปฏิบัติ และมีการบรรยายทบทวนใหบุคลากรเปนประจำทุกป 
 
(3) ประสิทธิผลของการเรียนรูและการพัฒนา (Learning and Development Effectiveness) 
 คณะประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรูและการพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรดังตอไปนี ้(ภาพที่ 5.2-1) 
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ขอกำหนด EdPEx สิ่งที่คณะปฏิบัต ิ
เชื่อมโยงผลลัพธการเรียนรูและ
พัฒนากับผลการประเมินความ
ผูกพันของบุคลากรและกับ
ผลลัพธท่ีสำคญัของสถาบัน 

การเชื่อมโยงผลลัพธการเรียนรูและพัฒนากับผลการประเมินความผกูพันของบุคลากร 
- จากผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรในหัวขอ 5.2ก.(2) จะทราบวาปจจยัใดที่มีผล 
(เชน บุคลากรอาจรสูึกวาการประเมินผลการปฏิบัติงานไมเปนธรรม คณะไมเปดโอกาสให
บุคลากรไดแสดงความสามารถในการทำงานเทาที่ควร) ทีมบริหารจะพิจารณาวาการปรับปรุง
ปจจัยแตละตัวเกี่ยวของกับใครบาง และกำหนดใหเปนตัวชี้วัด KPIs โดยจะมีการจัดลำดับ
ความสำคญั แลวนำตัวที่สำคญัขึ้นมาทำกอน หากจำเปนตองมีการฝกอบรมหรือ 
Reskill/Upskill ก็ดำเนินการไปตามที่ไดอธิบายไวในหัวขอท่ีแลว 
- ในการประเมินความผูกพันของบุคลากรรอบถัดไป ผลการประเมนิปจจัยขอนั้น ๆ จะตอง          
ดีขึ้น จึงจะถือวามีประสิทธิผล 
- ในการประเมินความผูกพันของบุคลากรรอบถัดไป ผลการประเมนิปจจัยขอนั้น ๆ จะตอง          
ดีขึ้น เมื่อเทียบกับงบประมาณและเวลาที่ใชไปในการไปฝกอบรมหรอื Reskill/Upskill จึงจะ
ถือวามีประสิทธิภาพ 
การเชื่อมโยงผลลัพธการเรียนรูและพัฒนากับเปาหมายของคณะ 
- คณะกำหนดตัวชี้วัด KPIs ของบคุลากรแตละคนโดยถอดมาจากเปาหมายของคณะเพื่อให
บรรลผุลลัพธสำคัญของคณะอยูแลว ดังนั้น หากบุคลากรสามารถทำงานไดบรรลตุาม KPIs 
ของตนเอง ก็หมายความวาคณะสามารถบรรลเุปาหมายของคณะตามไปดวย 
- KPIs ของบุคลากรระบเุปนผลงานขั้นต่ำ (คะแนน = 1 จาก 5) ผลงานที่คาดหวังหรือคา
คาดการณ (คะแนน = 3 จาก 5) และผลงานท่ีเกินความคาดหวัง (คะแนน = 5 จาก 5) 
- ผูที่ได KPIs ในระดับ 1 2 และ 3 ในขอใด จะตองไปรับการฝกอบรมหรือ Reskill/Upskill 
โดยคะแนนประเมิน KPIs ในขอนั้น ๆ ในรอบถัดไปจะตองสูงขึ้น จึงจะถือวามีประสิทธผิล 
เชน เจาหนาที่อบรมเรื่อง Service Mind แลว จำนวนขอรองเรียนตองนอยลง อาจารย
อบรมเรื่อง Active Learning เพือ่สราง Critical Thinking ใหนักศกึษา แลวทำใหทักษะ 
Critical Thinking ของนักศึกษาดีขึ้น 
- ในการประเมิน KPIs รอบถดัไป ผลการประเมิน KPIs ในขอ  นั้น ๆ จะตองสูงขึ้น เมื่อเทยีบ
กับงบประมาณและเวลาที่ใชไปในการไปฝกอบรมหรือ Reskill/Upskill จึงจะถือวามี
ประสิทธิภาพ 

ใชผลความเชื่อมโยงนี้เพื่อระบุ
โอกาสในการปรับปรุงท้ังใน
ความผูกพันของบุคลากรและ
ในการเรียนรูและพัฒนา 

- จากความเชื่อมโยงท่ีอธิบายไปขางตน จะเห็นชองวางที่ตองทำการฝกอบรมหรือ 
Reskill/Upskill ใหแกบุคลากร ซึง่สามารถนำไปจัดทำเปนแผนฝกอบรมใหแกบุคลากรแตละ
คนตอไปได  

ภาพที่ 5.2-1 ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรูและการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 
 
(4) ความกาวหนาในอาชีพการงาน (Career Development) 
 คณะมีวิธีการจัดการความกาวหนาในอาชีพการงานของบุคลากรทั้งอาจารยและเจาหนาที่ ตลอดจน       
ผูที่ทำงานในสายงานบริหาร ดังตอไปนี ้

(4.1) อาจารย 
คณะมีเสนทางใหอาจารยเลือกไดวาจะกาวหนาไปในสายงานวิจัย สอน บริการวิชาการ หรือบริหาร           

แตกอนที่จะเลือกสายได จะตองขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการไดเปน ผูชวยศาสตราจารย เสียกอน 
สำหรับอาจารยที่เลือกที่จะกาวหนาในสายงานวิจัย จะมีเสนทางการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ              

(ผศ. รศ. ศ.) ที่ชัดเจนวา ตองไดตำแหนงระดับใด ภายในระยะเวลากี่ป โดยคณะมีมาตรการสนับสนุนใหแก
อาจารย ตัวอยางเชน มีทุนในการตรวจภาษาอังกฤษของบทความได มีระบบพี่เลี้ยงหรือ Mentor ชวยดูแล 
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สำหรับอาจารยที่เลือกสายงานสอน จะมีเสนทางตามระบบที่เรียกวาระบบ SUPSF ซึ่งมหาวิทยาลัยเดิน
ตามระบบ UKPSF (UK Professional Standard Framework) โดยอาจารยสามารถขอเลื่อนระดับความสามารถ
ในการสอนข้ึนไปไดตามเงื่อนไขของระบบ 

สำหรับอาจารยที่เลือกสายงานบริการทางวิชาการ ที่จริงแลวมีเงื่อนไขระบุอยูในการขอกำหนดตำแหนง 
ผศ. รศ. ศ. วาสามารถนำผลงานบริการทางวิชาการมานับเปนผลงานในการขอเลื่อนตำแหนงได แตยังมีปญหาเรื่อง
ความชัดเจนในทางปฏิบัติ จึงยังไมคอยมีกรณีการขอเลื่อนระดับความกาวหนาในเสนทางนี้ ซึ่งคณะจะตองสราง
ระบบสำหรับอาจารยที่จะเลือกกาวหนาในเสนทางนี้ตอไป 
 

(4.2) เจาหนาที่ 
สำหรับเจาหนาที่ มีเสนทางการขอกำหนดตำแหนงเปนระดับเชี่ยวชาญและชำนาญการที ่ชัดเจนวา               

ตองทำงานมาเปนระยะเวลาอยางนอยกี่ป จึงจะมีสิทธิขอตำแหนงในระดับใด โดยคณะมีมาตรการสนับสนุนใหแก
เจาหนาที่ ตัวอยางเชน จัดอบรมวิธีการเขียนคูมือเพ่ือใชขอเลื่อนตำแหนง 

อยางไรก็ตาม สำหรับลูกจางชั่วคราว ขณะนี้ยังคงเปนเสนทางตัน นั่นคือ เมื่อเงินเดือนสูงขึ้นถึงระดับสูงสุด
แลวจะไปตอไมได ตองรอใหมีกรอบพนักงานประจำวางจึงจะปรับเขามาในเสนทางการขอตำแหนงเชี่ยวชาญและ
ชำนาญการได แนวคิดหนึ่งที่คณะกำลังพิจารณาอยู คือ ควรจะมีเงื่อนไขในลักษณะที่วา หากทำงานเปนลูกจาง
ชั่วคราวมาครบกี่ป มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีมากถึงดีเลิศอยางนอยรอยละ 90 จากจำนวนครั้งที่
ประเมินทั้งหมด จะไดสิทธิปรับสถานะเปนพนักงานประจำ ซึ่งคณะจะตองทำงานรวมกับกองทรัพยากรมนุษยของ
มหาวิทยาลัยในเรื่องนี้ตอไป 

(4.3) ผูบริหารคณะ 
 สำหรับผูบริหารระดับคณะและการสืบทอดงานบริหารคณะใหเปนไปอยางตอเนื่องราบรื่น คณะใชการ
พูดคุยปรึกษาหารือกันวา อาจารยหรือผูบริหารระดับภาควิชาทานใดที่มีคุณสมบัติและมีความเต็มใจที่จะเขามา
ทำงานบริหารคณะ ทีมบริหารชุดปจจุบันก็จะไปทาบทามและชวนเขามาทำงานในทีมบริหารดวยกันเพ่ือเรียนรูงาน
และสืบทอดงานบริหารคณะตอไป โดยจะมีการฝกอบรมหรือสงไปอบรมทักษะที่จำเปนในการบริหาร เชน การ
บริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การทำแผนธุรกิจ ฯลฯ 
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หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 
6.1 กระบวนการทำงาน (Work processes) 
ก. การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ (Program, Service and Process Design) 
(1) การจัดทำขอกำหนดของผลิตภัณฑและกระบวนการทำงาน 

คณะจัดทำขอกำหนดที่สำคัญของการใหบริการดานผลิตบัณฑิต วิจัยและบริการวิชาการ และกระบวนการ
ทำงานโดยนึงถึงสารสนเทศที่ไดจากขอมูลนำเขาจากการรับฟงเสียงของผูเรียนและผูรับบริการ รวมถึงผูมีสวนได
สวนเสียที่สำคัญ กฎระเบียบและมาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมไปถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธของคณะ  
ดังแสดงในภาพที่ 6.1-1 

 
ภาพที่ 6.1-1 การออกแบบหลักสูตร วิจัยและบริการวิชาการ และกระบวนการ 

 
(2) กระบวนการทำงานที่สำคัญของคณะ 

คณะมีกระบวนการที่สำคัญแบงออกเปน 4 ดาน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนคณะใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจที่กำหนดไว และมีขอกำหนดที่สำคัญของ     
แตละกระบวนการทำงาน แสดงในภาพที่ 6.1-2 
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ระบบงาน กระบวนการ 
การทำงานที่สำคัญ 

ขอกำหนดที่สำคัญ ตัววัดผลการดำเนนิการทีส่ำคัญ การสงมอบคุณคา ผูรับผิดชอบ
ติดตามผลการ

ดำเนนิงาน 
กระบวนการทำงานที่สำคัญ  

กา
รผ

ลิต
บัณ

ฑิต
 

T1: กระบวนการ
ออกแบบและพฒันา
หลักสูตร 

เกณฑมาตรฐานหลกัสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558,  
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
วิศวกร,  
ทักษะที่ตองการของบัณฑิต, 
วิสัยทัศนและพันธกจิ,  
ผลลัพธการเรียนรทูี่คาดหวังตาม
กลยทุธ SO2,  
ลักษณะบัณฑิตที ่พึงประสงคของ
มหาวิทยาลัย 

Lagging Indicator 
หลักสูตรผานสภามหาวิทยาลัยและรับทราบ
โดย สป.อว.,  
หลักสูตรไดรับการรับรองจากสภาวิศวกร (ถามี),  
การประเมนิจากผูใชบัณฑิต/ภาคอุตสาหกรรม,  
ความพึงพอใจของผเูรยีนที่มีตอหลกัสูตร  
Leading Indicator 
หลักสูตรผานเกณฑการกำกับดแูล 
(องคประกอบที่ 1 ตามเกณฑ สป.อว.)   
ผลการเรยีนรูตามที่กำหนด (รายวิชา/ชั้นป) 

ผูเรยีน/บัณฑิต 
ผูใชบัณฑิต/
อุตสาหกรรม 

ประธาน
หลักสูตร 

 

T2: กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

เกณฑมาตรฐานหลกัสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558,  
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
วิศวกร,  
ผลการเรยีนรูที่คาดหวังของแตละ
รายวชิา (CLO),  
วิสัยทัศนและพันธกจิ,  
ผลลัพธการเรียนรูตามที่คาดหวัง
ตามกลยุทธ SO2,  
ลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงคของ
มหาวิทยาลัย 

Lagging Indicator 
ผูเรยีนบรรลุผลการเรยีนรูที่คาดหวังของแตละ
รายวชิา,  
ความพึงพอใจของนักศกึษาในดานจัดการเรยีน
การสอน 
Leading Indicator 
หลักสูตรผานเกณฑการกำกับดแูล 
(องคประกอบที่ 1 ตามเกณฑ สป.อว.) และ
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ  ผลการเรียนรู
ตามทีก่ำหนด (รายวชิา/ชัน้ป) 

ผูเรยีน/บัณฑิต 
ผูใชบัณฑิต/
อุตสาหกรรม 

ประธาน
หลักสูตร 

 

T3: กระบวนการ
วัดและประเมนิผล 

ผลการเรยีนรูที่คาดหวังของแตละ
รายวชิา (CLO),  
ผลลัพธการเรียนรทูี่คาดหวังตาม
กลยทุธ SO2,  
ลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงคของ
มหาวิทยาลัย 

Lagging Indicator 
การทวนสอบการประเมนิผลการเรียนรขูอง
ผูเรยีนในแตละรายวิชา 
Leading Indicator 
เลือกใชเครือ่งมอืประเมนิทีม่ีคุณภาพและ
วิธีการใหเกรดที่สะทอนผลการเรียนรูไดอยาง
เหมาะสม ให feedback นกัศกึษาไดทันทวงท ี

ผูเรยีน/บัณฑิต ประธาน
หลักสูตร 

 

T4: กระบวนการ 
พัฒนาทกัษะของ
นักศกึษาดวย
กิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

ผลการเรยีนรูที่คาดหวังของ
หลักสูตร,  
ผลลัพธการเรียนรทูี่คาดหวังตาม
กลยทุธ SO2 

Lagging Indicator 
ผลลัพธการเรียนรทูี่คาดหวังของชัน้ป/หลักสูตร 
Leading Indicator 
จัดกิจกรรมตามแผนที่วางไวในแตละป
การศกึษา 

ผูเรยีน/บัณฑิต 
ผูใชบัณฑิต/
อุตสาหกรรม 

ประธาน
หลักสูตร 

 

T5: กระบวนการ
คัดเลือกและเตรียม
ความพรอม
นักศกึษา 

ขอกำหนด/คุณสมบัติของผูเขา
ศึกษาตอของแตละหลกัสูตร, 
ขอกำหนดในการรับสมัคร
นักศกึษาใหมตาม ทปอ. และ
มหาวิทยาลัย 

Lagging Indicator 
อัตราการลาออก/พนสภาพของผูเรยีน,  
จำนวนผูเรียนทีร่ับเขาเทยีบกับแผนการรับ 
Leading Indicator 
จำนวนผูเรียนทีร่ับเขาตามรอบการรับสมัคร 

ผูเรยีน  
นักเรยีน (ลกูคาใหม) 
หลักสูตร 

ประธาน
หลักสูตร 

งานบริการ
การศกึษา 

 
 

กา
รว

จิัย
 

R1: กระบวนการ
ทำงานวจิัย 

ความตองการของผูใหทุน,         
ความตองการหรือโจทยวจิัยจาก 
ผูใชประโยชนจากงานวิจยั 
(ภาคอุตสาหกรรม/ชุมชน),  
ระเบยีบงานคลังและพัสดุ, 
มาตรฐานงานวิจยั, จรยิธรรม
งานวิจยัทีเ่กีย่วของ,  
กลยทุธของคณะ SO1 

Lagging Indicator 
รอยละของโครงการที่สงมอบตามสัญญา        
(เนื้องานและระยะเวลา),  
ความพึงพอใจของผใูหทุน 
Leading Indicator 
รอยละของโครงการทีม่ีความกาวหนาตามที่
กำหนด,  
ทุกโครงการผานมาตรฐานงานวิจยัและ
จริยธรรมงานวิจยัทีเ่กีย่วของ 

ผูใหทุน 
ผูใชประโยชนจาก
งานวิจยั 
(ภาคอุตสาหกรรม/
ชุมชน) 

งานแผน 
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ระบบงาน กระบวนการ 
การทำงานที่สำคัญ 

ขอกำหนดที่สำคัญ ตัววัดผลการดำเนนิการทีส่ำคัญ การสงมอบคุณคา ผูรับผิดชอบ
ติดตามผลการ

ดำเนนิงาน 
กา

รว
จิัย

 
R2: กระบวนการ
สรรหาแหลงทุน 
และ Matching  

ความตองการของผูใหทุน, 
สมรรถนะหลกัของคณะ,           
ความเชีย่วชาญของอาจารยใน
คณะและคูความรวมมอื 

Lagging Indicator 
งบประมาณที่ไดรับในการทำวิจยัรวมกับ
ภาคอุตสาหกรรม,  
จำนวนโครงการวิจยัทีท่ำรวมกับ
ภาคอุตสาหกรรม 
Leading Indicator 
จำนวน Proposal ที่เสนอเพื่อขอรับทุน 

ผูใหทุน, ผูใช
ประโยชนจาก
งานวิจยั 

งานแผน 
กา

รบ
รกิ

าร
วิช

าก
าร

 

S1: กระบวนการ
ใหบริการวชิาการ 

ความตองการของผรูับบรกิาร
วิชาการ,  
ขอกำหนดของหนวยงานที่ใหทุน
สำหรับงานบรกิารวชิาการ, 
ระเบยีบงานคลังและพัสดุ,         
กลยทุธของคณะ SO1 
 

Lagging Indicator 
รอยละของโครงการที่สงมอบตามสัญญา     
(เนื้องานและระยะเวลา),  
ความพึงพอใจของผรูับบรกิาร 
Leading Indicator 
รอยละของโครงการทีม่ีความกาวหนาตามที่
กำหนด 

ผรูับบริการ  
(ภาคอุตสาหกรรม/
หนวยงาน/ชมุชน/
บุคคล) 

งานแผน 

S2: กระบวนการ
สรรหาแหลงทุน 
และ Matching 

ความตองการของผูใหทุน, 
สมรรถนะหลกัของคณะ,  
ความเชีย่วชาญของอาจารยใน
คณะและคูความรวมมอื 

Lagging Indicator 
งบประมาณที่ไดรับในการบรกิารวิชาการ
รวมกับภาคอุตสาหกรรม 
Leading Indicator 
จำนวน Proposal ที่เสนอเพื่อขอรับทุน 

ผูรับบริการ 
(ภาคอุตสาหกรรม/
หนวยงาน/ชมุชน/
บุคคล) 

งานแผน 

กา
รบ

ริห
ารจ

ัดก
าร

 

M1: การจดัการขอ
รองเรยีน 

คานิยมของคณะ Value delivery 
(สงมอบคุณคาใหกับผูเรียน และ
ลูกคากลมุอืน่ รวมถึงผูมีสวนได
สวนเสยี) 

Lagging Indicator 
ความพึงพอใจตอการจัดการขอรองเรียนจาก
ผูเรยีน และลกูคากลมุอืน่ ผูมีสวนไดสวนเสยี 
และบุคลากรของคณะ 
Leading Indicator 
จำนวนขอรองเรยีนที่ไดรับการตอบกลับภายใน
ระยะเวลาทีก่ำหนด 

ผูเรยีน, ลกูคา  
กลุมอื่น, ผมูีสวนได
สวนเสยี, บุคลากร
ของคณะ 

งานบริหาร
และธรุการ 

 

กระบวนการสนับสนุน  

กา
รผ

ลิต
บัณ

ฑิต
 

ST1: กระบวนการ
ประชาสัมพนัธ
หลักสูตร 

แนวโนมของการรับสื่อในแตกลุม
ลูกคาเปาหมาย (นกัเรยีนมัธยม/
โรงเรียน/ผูปกครอง),  
วิสัยทัศน พนัธกิจ คานิยม และกล
ยุทธของคณะ 

Lagging Indicator 
จำนวนนกัเรียนทีเ่ขามาสมัคร 
Leading Indicator 
จำนวนโรงเรยีนที่มกีารประชาสมัพันธเชิงรกุ, 
ยอดเขาถึงในชองทางประชาสัมพนัธของคณะ
ตาง ๆ  

หลักสูตร,  
ผูเรยีนในอนาคต 

งานบริการ
การศกึษา 

 

ST2: กระบวนการ
ลงทะเบยีนและ
จัดการตารางเรยีน
ตารางสอบ 

ปฏิทินการศกึษาและกำหนดการ
ตาง ๆ ของมหาวทิยาลัย,  
จำนวนทรัพยากรบุคคลและสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนการเรียนรทูี่
เกีย่วของ 

Lagging Indicator 
ความพึงพอใจของผเูรยีน อาจารย และ
บุคลากรที่เกี่ยวของ 
Leading Indicator 
รอยละของรายวิชาที่มตีารางเรยีนและตาราง
สอบไมทับซอน 
ทุกหลกัสูตรเปดสอนตามแผนที่ไดกำหนดไวใน
แตละภาคการศกึษา 

ผูเรยีน, อาจารย, 
บุคลากรในคณะที่
เกีย่วของ 

งานบริการ
การศกึษา 

 

กา
รว

จิัย
 

SR1: กระบวนการ
บริหาร กำกับ และ
ติดตามงานวิจยั 

ระเบยีบงานคลัง,  
ระเบยีบของมหาวิทยาลยัตาง ๆ ที่
เกีย่วของกับการดำเนนิงานวิจยั 
 

Lagging Indicator 
รอยละของโครงการวิจยัที่สงมอบตามสัญญา 
(เนื้องานและระยะเวลา) 
Leading Indicator 
รอยละของโครงการทีม่ีความกาวหนาตามที่
กำหนด,  
ทุกโครงการวจิัยดำเนนิการตามขั้นตอนและ
ระเบยีบที่เกีย่วของ 

บุคลากรที่ไดรับทนุ
วิจัย, ผูใหทุน,  
ผูใชประโยชนจาก
งานวิจยั 

งานแผน 
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ระบบงาน กระบวนการ 
การทำงานที่สำคัญ 

ขอกำหนดที่สำคัญ ตัววัดผลการดำเนนิการทีส่ำคัญ การสงมอบคุณคา ผูรับผิดชอบ
ติดตามผลการ

ดำเนนิงาน 
กา

รบ
รกิ

าร
วิช

าก
าร

 
SS1: กระบวนการ
บริหาร กำกับ และ
ติดตามงานบริการ
วิชาการ 

ระเบยีบงานคลัง,  
ระเบยีบของมหาวิทยาลยัตาง ๆ ที่
เกีย่วของกับการดำเนนิงานบริการ
วิชาการ 

Lagging Indicator 
รอยละของโครงการบรกิารวชิาการที่สงมอบ
ตามสัญญา (เนือ้งานและระยะเวลา) 
Leading Indicator 
รอยละของโครงการบรกิารวชิาการทีม่ีความ 
กาวหนาตามทีก่ำหนด 
ทุกโครงการบรกิารวิชาการดำเนนิการตาม
ขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวของ 

บุคลากรผูให 
บริการวิชาการ, 
ผูใหทุน, 
ผรูับบริการ
วิชาการ 

งานแผน 
กา

รบ
ริห

ารจ
ัดก

าร
 SM1: กระบวนการ

การบริหาร
งบประมาณ 

กรอบเวลาการจัดทำงบประมาณ
ของมหาวทิยาลัย,  
ระเบยีบที่เกีย่วของกับงบประมาณ
และการเงนิ, กลยุทธของคณะ 
 

Lagging Indicator 
รอยละของงบประมาณที่ใชจายตามแผนของ
ปงบประมาณ  
Leading Indicator 
รอยละของงบประมาณที่ใชจายตามแผนใน        
แตละไตรมาส 

หลักสูตร, ภาควิชา, 
บุคลากรทุกคน, 
ผูเรยีน,  
ลูกคากลมุอืน่, 
มหาวิทยาลัย 

งานแผน 

กา
รบ

ริห
ารจ

ัดก
าร

 

SM2: Facility & 
Infrastructure 
Management 

ความตองการของเครือ่งมอื 
อุปกรณ และเครือ่งจกัร,  
กฎหมายที่เกีย่วของกับมาตรฐาน
ความปลอดภยั 

Lagging Indicator 
ความพึงพอใจของผทูี่ใชเครื่องมือ อุปกรณ 
เครื่องจักร หองเรยีน หองปฏิบัติการ  
Leading Indicator 
รอยละการดำเนนิการตามแผนซือ้ ซอมบำรงุ 
รักษา เครือ่งมือ อุปกรณ เครือ่งจกัร หองเรยีน 
หองปฏิบัติการ 

หลักสูตร, ภาควิชา, 
บุคลากรทุกคน, 
ผูเรยีน,  
ลูกคากลมุอืน่ 

งานบริหาร
และธรุการ 

 

SM3: กระบวนการ
ประกนัคุณภาพ
การศกึษา 

เกณฑมาตรฐานหลกัสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

Lagging Indicator 
หลักสูตรที่ผานองคประกอบที่ 1 ตามเกณฑ 
สป.อว. 
Leading Indicator 
รอยละของอาจารยที่มีจำนวนผลงานทาง
วิชาการตามขอกำหนดของมหาวิทยาลยั, 
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธทกุคนมีคณุสมบตัิ
เปนไปตามทีก่ำหนด   

หลักสูตร, ผูเรียน งานบริการ
การศกึษา 
งานบริหาร
และธรุการ 

 

หมายเหต ุ กระบวนการทำงานที่สำคัญ  T = ผลิตบัณฑิต   R = วจิัย             S = บริการวิชาการ  M = การบริหารจัดการ  
              กระบวนการสนับสนุน   ST = ผลิตบัณฑิต   SR = วิจยั            SS = บริการวิชาการ  SM = การบรหิารจัดการ 

ภาพที่ 6.1-2 ตัวอยางกระบวนการทำงานที่สำคัญและกระบวนการสนับสนุนของคณะ 
 
(3) แนวคิดในการออกแบบ 

คณะออกแบบการใหบริการในดานผลิตบัณฑิต การวิจัยและบริการวิชาการ รวมถึงกระบวนการทำงานที่
สำคัญ โดยพิจารณาจากความตองการของผู เรียนและผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียที ่สำคัญ กฎระเบียบ 
มาตรฐาน และขอกำหนดที ่เกี ่ยวของ รวมถึงการพิจารณาคุณคาที ่ตองการสงมอบจากการใหบริการและ
กระบวนการตาง ๆ ไปยังผูเรียน ลูกคากลุมอื่น และผูมีสวนไดสวนเสีย นอกจากนี้ คณะไดมีการติดตามและ
ทบทวนขอมูลนำเขาจากตองการของผูเรียน ลูกคากลุมอื่น และผูมีสวนไดสวนเสีย วิสัยทัศนและพันธกิจ คนหา
เทคโนโลยี และกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อนำมาใชในการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการทำงานใหมี
ความคลองตัวและมีประสิทธิผลมากข้ึน 
 
ข. การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ (Process Management and Improvement) 
(1) การนำกระบวนการไปสูการปฏิบัติ 

คณะกำหนดตัวชี ้ว ัดของกระบวนการทั ้งตัวชี ้ว ัด Leading Indicators ในขั ้นตอนที่ 4 และ Lagging 
indicators ในขั้นตอนที่ 2 ของ การออกแบบหลักสูตร วิจัยและบริการวิชาการ และกระบวนการทำงาน ตามที่
แสดงในภาพที่ 6.1-1 และแสดงตัวอยางของ Leading Indicators และ Lagging Indicators ของกระบวนการ



 EdPEx-SAR2563- Faculty of Engineering and Industrial Technology Silpakorn University 
47 

ทำงานของคณะตามภาพที่ 6.1-2 คณะไดมีการทบทวนตัวชี้วัดของกระบวนทำงานการตามรอบปงบประมาณโดย
ทีมบริหาร และมอบหมายใหโดยผูรับผิดชอบในการติดตามตัวชี ้ว ัดตามภาพที่ 6.1-2 คณะกำหนดผลการ
ดำเนินการที่สำคัญตามพันธกิจหลักทั้ง 3 ดาน จากนั้นจึงกำหนดตัวชี้วัดระหวางกระบวนการเพื่อใชติดตามการ
บรรลุผลของกระบวนทำงานที่สำคัญ เพื่อใหมั่นใจวาจะสามารถบรรลุเปาหมายตามพันธกิจได 
 
(2) กระบวนการสนับสนุน 

คณะพิจารณากำหนดกระบวนการทำงานที่สำคัญ (Work Processes) และกระบวนการทำงานสนบัสนุน 
(Support Processes) โดยคำนึงถึงการสงมอบคุณคาของกระบวนการทำงานเปนหลัก ถาผูรับมอบคุณคาของ
กระบวนการทำงานเปนลูกคาภายนอกของคณะ เชน ผูเรียน ผูรับบริการวิจัยและบริการวิชาการ หนวยงานที่เปน
ผูใหทุน กระบวนการทำงานนั ้นถูกกำหนดใหเปนกระบวนการทำงานที ่สำคัญ  แตถาผูรับมอบคุณคาของ
กระบวนการทำงานเปนลูกคาภายในของคณะ เชน อาจารย หลักสูตร กระบวนการนั ้นถูกกำหนดใหเปน
กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ กระบวนการสนับสนุนถึงแมจะไมไดสงมอบคุณคาโดยตรงใหผูเรียนและผูรับบริการ
จากคณะ แตเปนกระบวนที่สงผลตอพันธกิจของคณะและมีผลกระทบตอความพึงพอใจของลูกคาภายนอกของ
คณะ คณะกำหนดตัวชี้วัดเพื่อเปนการติดตามการดำเนินงานของกระบวนการสนับสนุนที่จะสามารถนำไปสูการ
บรรลุเปาหมายตามพันธกิจ กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญและตัวชี้วัดกระบวนการสนับสนุนแสดงตามภาพที่  
6.1-2  

  
(3) การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 
 คณะกำหนดตัวชี้วัดเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเทียบกับขอกำหนดของการผลิตบัณฑิต  
วิจัยและบริการวิชาการ และกระบวนการทำงาน  คณะวิเคราะห Gap Analysis เพื่อกำหนดประเด็นในการ
ปรับปรุงหลักสูตรและบริการ และเสริมสรางความแข็งแกรงของสมรรถนะหลักขององคกร หลังจากกำหนดหนด
ประเด็นในการปรับปรุง คณะหาเหตุที่แทจริงและทำการกำหนดวิธีการปรับปรุง (Plan) ดำเนินการปรับปรุงตาม
วิธีการที่กำหนด (Do) ติดตามผลการปรับปรุงและประเมินวิธีการปรับปรุงที่ไดดำเนินการไป (Check/Sudy) และ
ทบทวนผลการปรับปรุง (Act) ถาการผลของการปรับปรุงเปนไปตามที่กำหนด คณะรวบรวมวิธีการเหลานั้นเปน
องคความรูขององคกร ถาผลของการปรับปรุงเปนไมไปตามที่กำหนดตองกลับไปวิเคราะหเพื่อกำหนดประเด็นใน
การปรับปรุงตอไป เชน กระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรไดมีการกำหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังของ
หลักสูตรจากความตองการของผูใชบัณฑิตและภาคอุตสาหกรรมที่มีโอกาสรับบัณฑิตของคณะไปทำงาน หลังจากที่
บัณฑิตไดงานทำคณะติดตามการไดอัตรางานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในดานทักษะและ
ความสามารถของบัณฑิต นำมาทบทวนและวิเคราะหเพื่อหาสิ่งที่ตองดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหตรงความ
ตองการของผู ใชบัณฑิตและภาคอุตสาหกรรม ในกรณีที ่ผลการดำนินงานของคณะเปนไปตามขอกำหนด               
คณะดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินการเหลานั้นใหเปนองคความรูของคณะ และนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อให
เกิดการนำไปปรับปรุงและปฏิบัติในการดำเนินการอื่น ๆ ตอไป 
 
ค. การจัดการเครือขายอุปทาน (Supply-network management) 
 คณะจัดการเครือขายอุปทานโดยแบงออกเปน 3 ประเภท คือ Suppliers, Collaborators และ Partners 
โดยพิจารณาจากกิจกรรมที่ดำเนินการรวมกับคณะ เปาหมาย และความสัมพันธระหวางหนวยงาน ตามภาพที่ 
6.1-3 Suppliers จะมีสวนรวมในกระบวนการจัดซื้อ/จัดจาง โดยมีคุณสมบัติตามที่คณะกำหนด และมีการ
ดำเนินงานรวมกับคณะเปนครั้ง ๆ เทานั้น Collaborators มีเปาหมายหรือกิจกรรมบางอยางรวมกับคณะในระยะ
สั้น ๆ เชน สถานประกอบการสหกิจศึกษา และ Partners มีเปาหมายรวมกับคณะ มีความรวมมือกันอยางเปน
ทางการและมีการทำงานรวมกันมาในระยะเวลาหนึ่ง เชน มหาวิทยาลัย/สถาบันที่มีการดำเนินการทำ MOU 
รวมกันกับคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษาเพื่อใหเกิดงานวิจัยรวมกัน   
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ภาพที่ 6.1-3 การกำหนดเครือขายอุปทานของคณะ 

 
ง. การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) 
 คณะคนหาโอกาสในการสรางนวัตกรรมจากแหลงที่มาทั้ง 3 สวน คือ กระบวนการออกแบบกลยุทธ            
การวิเคราะห Gap Analysis จากผลการดำเนินงาน และเหตุการณที่เหนือการคาดการณ และวิเคราะหกับความ
ตองการของผูเรียนและลูกคากลุมอื่น ผลการดำเนินการที่ผานมา ขอกำหนดและระเบียบ รวมถึงความสามารถ        
ในการแขงขัน เพื่อพิจารณาวาโอกาสใดที่สามารถนำมาพัฒนาเปน Intelligent Risks และสามารถสงมอบคุณคา
ใหกับผูเรียนและลูกคากลุมอื่น  ในกรณีที่โอกาสถูกพิจารณาแลววาไมนาจะนำมาดำเนินการเปน Intelligent 
Risks คณะจะนำโอกาสนั้นไปเปนประเด็นในการปรับปรุงการดำเนินงานตอไป ในกรณีที่สามารถพัฒนาเปน 
Intelligent Risks ได คณะนำโอกาสนั้นมากำหนดขอบเขตและแผน และคัดเลือกเฉพาะ Intelligent Risks ที่มี
ความจำเปน และขออนุมัติดำเนินการตอ กปค. ในกรณีที่ดำเนินการสำเร็จก็จะนำผลไปใชในหนวยงานอื่น ๆ ของ
คณะ แตถาคณะดำเนินการ Intelligent Risks ไมสำเร็จอาจจะตองมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการหรือยุติ
การดำเนินการ ถาพบวามีโอกาสอื ่นที่น าจะมีความสำคัญมากกวา  ในปการศึกษา 2563 คณะรวมกับ
มหาวิทยาลัยเฉิงตูรางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) โดยที่
ร ับเฉพาะนักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเขามาเรียนในคณะ ในปการศึกษา 2564  คณะได
พิจารณาแลววาการเปดหลักสูตรรวมกับมหาวิยาลัยเฉิงตู ซึ่งเปนหลักสูตรรวมกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ
หลักสูตรแรกของคณะ มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในคณะและมหาวิทยาลัยเฉิงตู ทำใหการออกแบบการจัดการ
เรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรืออาจเรียกไดวาเปนนวัตกรรมการจัดทำหลักสูตรของคณะ ทั้งนี้คณะได
พิจารณาอยางรอบคอบแลววาการเปดหลักสูตรรวมกับมหาวิยาลัยเฉิงตูเปนโอกาสที่มีความเสี่ยงแตสามารถเพิ่ม
ชองทางการหารายไดใหคณะเพื่อทดแทนจำนวนผูเรียนในประเทศที่ลดลง     
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ภาพที ่6.1-4 กระบวนการจัดการนวัตกรรม 

 
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ (Operational Effectiveness) 
ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ (Process Efficiency and Effectiveness) 

คณะไดกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญที่สามารถสะทอนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการไวใน 
Lagging Indicators ตามภาพที่ 6.1-2 คณะไดกำหนดรอบเวลาการทำงานของทุกขั้นตอนในแตละกระบวนการ
ทำงาน เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถสงมอบคุณคาใหกับผูเรียน ลูกคากลุมอื่น และผูมีสวนไดสวนเสียตามที่ไดกำหนด
ไว  

คณะกำหนดใหทุกกระบวนการมีการตรวจสอบการทำงานแบบ Self-inspection โดยใหผูรับผิดชอบงาน
ในแตละขั้นตอนของแตละกระบวนการมีการตรวจสอบดวยตนเองกอนที่จะสงงานไปยังขั้นตอนหรือกระบวนการ
ถัดไป กรณีท่ีมีการเกิดขอผิดพลาด ผูรับผิดชอบในขั้นตอนหรือกระบวนการนั้น ๆ จะตองรายงานและหามาตรการ
ปองกันเพื่อไมใหเกิดการผิดพลาดซ้ำในงานนั้น ๆ และใหแจงในที่ประชุม Monday Morning Meeting เพื่อแจง
ใหกับเจาหนาที่คนอื่น ๆ รับทราบและระวังไมใหเกิดขอผิดพลาดนั้น ๆ ในงานตอนเองตอไป คณะพิจารณาถึง
ความคุมคาของการใชทรัพยากรและงบประมาณเพื ่อใหมีตนทุนที่เหมาะสม แตในการลดตนทุนหรือการใช
ทรัพยากรโดยตองไมกระทบตอคุณภาพการเรียนการสอนหรือการพัฒนาทักษะนักศึกษา การทำงานวิจัยและ
บริการวิชาการตองสามารถสงมอบงานตามสัญญาไดครบถวนและตามเวลาที่กำหนด และกระบวนงานทำงานตอง
เปนไปตามระเบียบและขอบังคับ เชน การลดตนทุนดานการใชไฟฟา คณะไดนำหลอด LED มาใชแทนหลอดไฟ
ปกต ิการนำระบบบำรุงรักษาเชิงปองกันมาใชเพื่อลดตนทุนการซอมแซมแบบหยุดการทำงานหรือการเสียหายของ
ลิฟตและเครื่องมือในหองปฏิบัติการที่สำคัญ  
 
ข. ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร (Security and Cybersecurity) 
 คณะกำหนดขอมูลวาขอมูลใดควรเปนขอมูลที่เปนขอมูลออนไหวและตองมีการควบคุม และมีการกำหนด
ขอมูลที่สามารถเขาถึงได ขอมูลออนไหว เชน ผลการศึกษาและขอมูลสวนตัวที่สำคัญของผูเรียนมีการจำกัดการ
เขาถึง การผานระบบ REG อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา นักศึกษา และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จะตองมีการ 
Login ขอมูลดานงบประมาณและการเงิน ใชระบบ ERP ในการควบคุมผูที่เขาถึง การอนุมัติ และการตัดยอดเงิน
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ในระบบ คณะมีการชี้แจงใหบุคลากรใหมทราบและเขาใจถึงบทบาทของบุคลากรในการเขาถึงและนำขอมูลของ
ผู เรียนไปใช วาขอมูลใดเปนสวนขอมูลออนไหวและตองมีการควบคุม เชน เลขบัตรประจำตัวประชาชน               
การประกาศผลการศึกษา 

ค. การเตรียมพรอมดานความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน (Safety and Emergency Preparedness) 
(1) ความปลอดภัย 

คณะคนหาอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงานใกระบวนการตาง ๆ ของคณะ โดยมีขั ้นตอนดังนี้                 
1) นำอันตรายมาทบทวนเพื่อบงชี้ปญหาที่เปนอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงานในคณะ 2) เลือกการทำงาน
ที่มีความอันตรายหรืออาจเกิดอันตรายได 3) วิเคราะหหาสาเหตุของอันตรายนั้น ๆ 4) วิเคราะหผลกระทบของ
อันตรายที่จะเกิดขึ้น 5) พิจารณาระดับความเสี่ยงเพื่อนำไปจัดการความเสี่ยงของอันตราย และ 6) วางแผนและ
เตรียมอุปกรณปองกันอันตราย/ตรวจสอบใหพรอมใชงาน คณะจะดำเนินการคนหาอันตรายที่จะทำมาปรับปรุง
และปองกันเพื่อลดความเสี่ยงของอันตรายทุกป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะไดทบทวนแลวพบวาโอกาสใน
การเกิดไฟฟาลัดวงจรในคณะมีโอกาสเกิดสูง เนื่องจากระบบสายดินของคณะชำรุด จึงไดทำการประเมินคาใชจาย
ที่ใชในการติดตัง้สายดินและนำมาดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
(2) ความตอเนื่องทางธุรกิจ 

คณะไดจัดทำแผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะการณวิกฤติ เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการเมื่อ
เกิดอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ รวมถึงโรคระบาด โดยมีการกำหนดผูรับผิดชอบและแนวทางการปฏิบัติหลังที่มีการเกิด
พิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหคณะสามารถจัดการเรียนการสอน ใหบริการวิจัยและบริการวิชาการตอไปได 
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หมวด 7 ผลลัพธ 
7.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และดานกระบวนการ 
ก. ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียนและดานกระบวนการที่มุงเนนผูเรียน 

ลำดับที่ ตัวชี้วัด หนวยวัด ปการศึกษา/ปพ.ศ. 
2561 2562 2563 

ดานการผลิตบัณฑิต     
1 บัณฑิตในระดับปริญญาตรีที่ไดงานทำ  รอยละ 74.51 78.46 73.43 
 ภายใน 1 ป หลังจากจบการศึกษา   (กศ.2560) (กศ.2561) (กศ.2562) 
2 ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอหลักสูตร คะแนน 80.77 79.08 76.85 
 ในระดับปริญญาตรี  

(บัณฑิต/นักศึกษาในชั้นปสุดทาย) 
  (กศ.2560) (กศ.2561) (กศ.2562) 

3 ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอหลักสูตร คะแนน N/A N/A 78.77 
 ในระดับบัณฑิตศึกษา  

(บัณฑิต/นักศึกษาในชั้นปสุดทาย) 
  (กศ.2560) (กศ.2561) (กศ.2562) 

4 
 

ความพึงพอใจผูใชบัณฑิตในภาคอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาตรี 

คะแนน 4.35 
(กศ.2560) 

4.27 
(กศ.2561) 

4.55 
(กศ.2562) 

5 ความพึงพอใจผูใชบัณฑิตในภาคอุตสาหกรรม คะแนน 4.55 4.43 4.37 
 ระดับบัณฑิตศึกษา    (กศ.2560) (กศ.2561) (กศ.2562) 
6 
 

จำนวนหลักสูตรมีการดำเนินงานใหเปน         
ไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ 
อุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

จำนวน 25 25 25 

7 
 

จำนวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพท่ีผานการ
รับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร 

จำนวน 4 4 4 

8 
 

ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการ
เรียนการเรียนการสอนในระดับ 
ปริญญาตรี 

คะแนน 4.19 4.22 4.19 

9 
 

ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการ
เรียนการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

คะแนน 4.57 4.46 4.47 

10 
 

รอยละของผูเรียนที่บรรลุผลการเรียนรู
ตามที่คาดหวังของหลักสูตร 

รอยละ 81.94 84.90 82.45 

11 
 

รอยละของรายวิชาที่มีการประเมินผลการ
เรียนรูของผูเรียนดวยการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

รอยละ N/A N/A 41.09 

12 ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ รอยละ N/A N/A N/A 
13 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมท่ี

สอดคลองกับ PLO อยางนอย 1 กิจกรรม 
รอยละ N/A N/A N/A 

14 อัตราการลาออกของนักศึกษาชั้นปที่ 1 รอยละ 5.20 2.53 8.22 
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ลำดับที่ ตัวชี้วัด หนวยวัด ปการศึกษา/ปพ.ศ. 
2561 2562 2563 

ดานการวิจัย 
15 โครงการวิจัยที่ดำเนินการแลวเสร็จตามเวลา  รอยละ 15.38 3.57 N/A 
 ที่กำหนด (รวมการขอขยายเวลา)   (งบ2562) (งบ2563) (งบ 2564) 

16 โครงการวิจัยที่ทำรวมกับภาคอุตสาหกรรม 
(ไมนับซ้ำ) 

โครงการ 3 
(งบ2562) 

1 
(งบ2563) 

1 
(งบ 2564) 

17 
 

งบประมาณที่ไดรับในการทำวิจัยรวมกับ
ภาคอุตสาหกรรม 

ลานบาท 2.21 
(งบ2562) 

0.55 
(งบ2563) 

0.50 
(งบ 2564) 

ดานการบริการวิชาการ 
18 
 

ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ คะแนน N/A 
(งบ2562) 

N/A 
(งบ2563) 

N/A 
(งบ 2564) 

19 การสงมอบงานบริการวิชาการตามกำหนด รอยละ 100.00 100.00 100.00 
 ระยะเวลาของโครงการ   (งบ2562) (งบ2563) (งบ 2564) 

20 งบประมาณทั้งหมดที่ไดรับจากการบริการ
วิชาการใหกับภาคอุตสาหกรรม  
(การใหบริการทดสอบฯ และโครงการตาง ๆ) 
(นับรวมโครงการจากสำนักบริการวิชาการ) 

ลานบาท 44.58 
(งบ2562) 

25.46 
(งบ2563) 

5.34 
(งบ 2564) 

21 
 

รายไดจากการเปดสอน Short Course ที่
เพิ่มขึ้น 

บาท N/A 
(งบ2562) 

N/A 
(งบ2563) 

N/A 
(งบ 2564) 

ดานการบริหารจัดการ 
22 การใชจายงบประมาณเงินรายไดเทียบกับ รอยละ 65.46 66.24  N/A 
 แผนงบประมาณที่ตั้งไว   (งบ2562) (งบ2563) (งบ 2564) 

23 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูในระดับปริญญาตรี 

คะแนน 4.07 4.12 3.75 

24 
 

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูในระดับบัณฑิตศึกษา 

คะแนน 4.21 4.31 3.89 

25 
 

หลักสูตรที่ผานองคประกอบที่ 1 ตามเกณฑ
การประเมินของ สป.อว. 

รอยละ 100 
(25/25) 

100 
(25/25) 

100 
(25/25) 

26 จำนวนขอรองเรียนผานชองทางตาง ๆ เรื่อง ไมมี ไมมี ไมมี 

ข. ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการทำงาน 
(1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 

ลำดับที่ ตัวชี้วัด หนวยวัด ปการศึกษา/ปพ.ศ. 
2561 2562 2563 

27 รอยละความสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
หลักสูตร (ภายใน 4 ป) ในระดับปริญญาตรี 

รอยละ 85.46 72.17 19.27 
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ลำดับที่ ตัวชี้วัด หนวยวัด ปการศึกษา/ปพ.ศ. 
2561 2562 2563 

28 รอยละความสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 

รอยละ 14.08 19.79 3.23 

29 จำนวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัลทางดาน
วิชาการหรือวิชาชีพจากการประกวดแขงขัน  

คน 29 17 13 

30 สัดสวนของบัณฑิตตอจำนวนผลงานผูสำเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติใน
ฐานขอมูล Scopus/ISI  
(รวม proceeding หรือบทคัดยอ)  

สัดสวน 1:1.64 1:1.38 1:1.35 

31 โครงการวิจัยที่ไดรับทุนตอโครงการวิจัยที่
จัดสงขอเสนอ 

รอยละ N/A 
(งบ2562) 

N/A 
(งบ2563) 

N/A 
(งบ 2564) 

(2) การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน 

ลำดับที่ ตัวชี้วัด หนวยวัด ปการศึกษา/ปพ.ศ. 
2561 2562 2563 

32 รอยละความพรอมใชจุดติดตั้งอุปกรณ
ปองกันอัคคีภัย 

รอยละ 100 100 100 

33 การเกิดอุบัติเหตุภายในคณะที่เกิดจากการ
ทำงานและการเรียนการสอน 

ครั้ง N/A N/A ไมมี 

ค. ผลลัพธดานการจัดการหวงโซอุปทาน 

ลำดับที่ ตัวชี้วัด หนวยวัด ปการศึกษา/ปพ.ศ. 
2561 2562 2563 

34 จำนวน Active MOU ที่ทำรวมกับโรงเรียน
มัธยม 

แหง 5 - 11 

35 จำนวนสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเขา
ฝกสหกิจศึกษา (นับซ้ำ 2 ป) 

แหง 10 7 7 

36 การสงมอบวัสดุ/ครุภัณฑที่ไมเปนไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

รอยละ N/A 
(งบ2562) 

N/A 
(งบ2563) 

N/A 
(งบ 2564) 
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7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา 
ก. ผลลัพธดานการมุงเนนผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 
(1) ความพึงพอใจของผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 

ลำดับที่ ตัวชี้วัด หนวยวัด ปการศึกษา/ปพ.ศ. 
2561 2562 2563 

37 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการ
ของคณะ 

คะแนน 3.66 3.44 3.48 

38 ความพึงพอใจตอการจัดการขอรองเรียน
ผานชองทางตาง ๆ 

คะแนน N/A N/A ไมม ี
เนื่องจากไมม ี
ขอรองเรียน 

39 ความพึงพอใจของการรับบริการวิชาการ คะแนน N/A N/A N/A 
40 ความพึงพอใจของแหลงทุนวิจัยที่มีตอการ

ดำเนินโครงการวิจัยที่คณะรับผิดชอบ 
คะแนน N/A 

(งบ2562) 
N/A 

(งบ2563) 
N/A 

(งบ2564) 
41 จำนวน Pain Points ของนักศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี 
เรื่อง N/A N/A 72 

42 จำนวน Pain Points ของนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

เรื่อง N/A N/A 14 

(2) ความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 

ลำดับที่ ตัวชี้วัด หนวยวัด ปการศึกษา/ปพ.ศ. 
2561 2562 2563 

43 ศิษยเกาที่เขามาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
ของคณะ 

รอยละ 68.00 72.94 81.36 

44 ศิษยเกาที่เขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ 
ของคณะ 

คน 25 46 19 

45 หนวยงานที่ใหทุนวิจัย/ดำเนินการรวมซ้ำ  
(ภายในระยะเวลา 5 ป) 

หนวยงาน 4 
(งบ2562) 

2 
(งบ2563) 

3 
(งบ2564) 

7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร 
ก. ผลลัพธดานบุคลากร 
(1) อัตรากำลังและขีดความสามารถของบุคลากร 

ลำดับที่ ตัวชี้วัด หนวยวัด ปการศึกษา/ปพ.ศ. 
2561 2562 2563 

46 นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจำนวน
อาจารยประจำ 

FTEs 28.95:1 28.70:1 29.13:1 
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(2) บรรยากาศการทำงาน 

ลำดับที่ ตัวชี้วัด หนวยวัด ปการศึกษา/ปพ.ศ. 
2561 2562 2563 

47 ความพึงพอใจของอาจารยที่มีตอดาน
สภาพแวดลอมในการทำงานและสิ่งอำนวย
ความสะดวก 

คะแนน 3.76 3.77 3.20 

48 ความพึงพอใจของเจาหนาทีท่ี่มีตอดาน
สภาพแวดลอมในการทำงานและสิ่งอำนวย
ความสะดวก 

คะแนน 3.92 3.79 3.86 

(3) ความผูกพันของบุคลากร 

ลำดับที่ ตัวชี้วัด หนวยวัด ปการศึกษา/ปพ.ศ. 
2561 2562 2563 

49 อัตราการลาออกหรือโอนยายของอาจารย รอยละ 1 - 0.90 
50 อัตราการลาออกหรือโอนยายของเจาหนาที่ รอยละ 1 2 1.28 
51 ผลประเมินความผูกพันของอาจารย คะแนน N/A 4.16 3.17 
52 ผลประเมินความผูกพันของเจาหนาที่ คะแนน N/A 4.11 3.45 

 
(4) การพัฒนาบุคลากร 

ลำดับที่ ตัวชี้วัด หนวยวัด ปการศึกษา/ปพ.ศ. 
2561 2562 2563 

53 อาจารยที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ รอยละ N/A 85.71 87.39 
54 เจาหนาทีท่ี่ไดรับการพัฒนาความรูและ

ทักษะ 
รอยละ N/A 98.70 89.74 

55 จำนวนเงินตออาจารยที่ไดรับการพัฒนา บาทตอ
คน 

N/A N/A 7,151.96 

56 จำนวนเงินตอเจาหนาที่ที่ไดรับการพัฒนา บาทตอ
คน 

N/A N/A 142.86 

7.4 ผลลัพธดานการนำองคการและธรรมาภิบาล 
ก. ผลลัพธดานการนำองคการ ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบตอสังคม 
(1) การนำองคกร 

ลำดับที่ ตัวชี้วัด หนวยวัด ปการศึกษา/ปพ.ศ. 
2561 2562 2563 

57 ความพึงพอใจของบุคลากรตอการสื่อสาร
ของผูนำระดับสูง 

คะแนน 4.50 
(งบ2562) 

5.00 
(งบ2563) 

* 
(งบ 2564) 
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ลำดับที่ ตัวชี้วัด หนวยวัด ปการศึกษา/ปพ.ศ. 
2561 2562 2563 

58 ความเขาใจของบุคลากรตอทิศทางการ
ขับเคลื่อนคณะของผูนำระดับสูง 

คะแนน 5.00 
(งบ2562) 

5.00 
(งบ2563) 

* 
(งบ 2564) 

59 ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอผนูำระดับสูง คะแนน 5.00 
(งบ2562) 

5.00 
(งบ2563) 

* 
(งบ 2564) 

หมายเหตุ  *  ยังไมถึงชวงระยะเวลาที่ดำเนินการ 

(2) การกำกับดูแล 

ลำดับที่ ตัวชี้วัด หนวยวัด ปการศึกษา/ปพ.ศ. 
2561 2562 2563 

60 เรื่องท่ีไดรับการทักทวงดานการเงินจาก           
ผูตรวจสอบภายใน 

เรื่อง N/A 
(งบ2562) 

N/A 
(งบ2563) 

N/A 
(งบ2564) 

61 ขอรองเรียนที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน
ของผูนำระดับสูง 

เรื่อง ไมมี 
(งบ2562) 

ไมมี 
(งบ2563) 

ไมมี 
(งบ 2564) 

62 รายงานการดำเนินการที่เปนการทุจริต/        
ไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
หรือคณะที่สงผลตอการดำเนินงานของคณะ 

เรื่อง N/A N/A ไมมี 
(งบ 2564) 

 
(3) กฎหมาย ขอบังคับ และการรับรองมาตรฐาน 

ลำดับที่ ตัวชี้วัด หนวยวัด ปการศึกษา/ปพ.ศ. 
2561 2562 2563 

63 จำนวนหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุงภายใน
รอบระยะเวลาที่กำหนด 

รอยละ 36.00 - 8.00 

64 จำนวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพท่ีผานการ
รับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร 

หลักสูตร 4 4 4 

65 
 

จำนวนรายการที่ไมสามารถเบิกจายไดตาม
ระเบียบ 

รายการ N/A 
(งบ2562) 

N/A 
(งบ2563) 

N/A 
(งบ2564) 

66 จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดจากการไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานในหองปฏิบัติการ 

ครั้ง - - - 

(4) จริยธรรม 

ลำดับที่ ตัวชี้วัด หนวยวัด ปการศึกษา/ปพ.ศ. 
2561 2562 2563 

67 การกระทำผิดจริยธรรม/ระเบียบของ
บุคลากร 

เรื่อง - - - 

 



 EdPEx-SAR2563- Faculty of Engineering and Industrial Technology Silpakorn University 
57 

ลำดับที่ ตัวชี้วัด หนวยวัด ปการศึกษา/ปพ.ศ. 
2561 2562 2563 

68 จำนวนขอรองเรียนการที่ไมไดมีการ
ดำเนินการตามจรรยาบรรณการวิจัยและ
การเผยแพรผลงาน จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษยและสัตวทดลอง  

เรื่อง - - - 

69 ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการ
ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของผนูำ
ระดับสูง 

คะแนน 5.00 
(งบ2562) 

5.00 
(งบ2563) 

N/A 
(งบ 2564) 

(5) สังคม 

ลำดับที่ ตัวชี้วัด หนวยวัด ปการศึกษา/ปพ.ศ. 
2561 2562 2563 

70 จำนวนผลงานวิจัยที่มีการนำไปใชประโยชน โครงการ 3 7 N/A  

7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และตลาด 
ก. ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และตลาด 
(1) ผลการดำเนินการดานงบประมาณและการเงิน 

ลำดับที่ ตัวชี้วัด หนวยวัด ปการศึกษา/ปพ.ศ. 
2561 2562 2563 

71 รายได (รับจริง) ทั้งหมดของคณะ  ลานบาท 202.93 185.85 124.20 
   (ทุกแหลงเงิน)   (งบ2562) (งบ2563) (งบ 2564) 

72 รายไดจากการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญา ลานบาท 125.81 126.68 71.14 
  ตรี    (งบ2562) (งบ2563) (งบ 2564) 

73 รายไดจากการผลิตบัณฑิตในระดับ ลานบาท 5.33 6.82 3.19 
   บัณฑิตศึกษา   (งบ2562) (งบ2563) (งบ 2564) 

74 เงินทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกในแตละ ลานบาท 27.11 26.52 44.35 
  ปงบประมาณ   (งบ2562) (งบ2563) (งบ 2564) 

75 งบประมาณจากการบริการวิชาการ ลานบาท 44.67 25.83 5.52 
      (งบ2562) (งบ2563) (งบ 2564) 

(2) ผลการดำเนินการดานตลาด 

ลำดับที่ ตัวชี้วัด หนวยวัด ปการศึกษา/ปพ.ศ. 
2561 2562 2563 

76 ผูสมัครเขาศึกษาตอจำนวนการประกาศรับ
สมัครในระดับปริญญาตรี 

สัดสวน 2.23:1 1.32:1 N/A  
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ลำดับที่ ตัวชี้วัด หนวยวัด ปการศึกษา/ปพ.ศ. 
2561 2562 2563 

77 นักศึกษาที่มาจากโรงเรียนที่ไมเคยมีมา
เรียนที่คณะ 

รอยละ N/A  N/A  N/A  

78 จำนวนโรงเรียนที่เคยมีนักเรียนมาเขาศึกษา 
(รายเดิม) 

โรงเรียน N/A N/A N/A 

79 โครงการวิจัยจากภายนอกท่ีไดรับในแตละป 
(ไมนับซ้ำ) 

โครงการ 18 
(งบ2562) 

9 
(งบ2563) 

6 
(งบ 2564) 

80 หนวยงานใหมที่ใหทุนวิจัยและมาใชบริการ
วิชาการของคณะ 

หนวยงาน 6 
(งบ2562) 

2 
(งบ2563) 

- 
(งบ 2564) 

ข. ผลลัพธดานการนำกลยุทธไปปฏิบัติ 
(1) ผลการดำเนินการดานงบประมาณและการเงิน 

ลำดับที่ ตัวชี้วัด หนวยวัด ปการศึกษา/ปพ.ศ. 
2561 2562 2563 

81 จำนวนโครงการที่เกิดจากการ Matching 
ของศูนยความเปนเลิศ (ECI) 

โครงการ N/A 
(งบ2562) 

N/A 
(งบ2563) 

N/A 
(งบ 2564) 

82 ผูเรียนมีทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมและ รอยละ N/A N/A N/A 
 สรางสรรคในระดับที่คณะกำหนด  

(ประเมินโดยผูใชบัณฑิต) 
  (กศ.2560) (กศ.2561) (กศ.2562) 

83 บัณฑิตมีทักษะ Up-to-date Industrial  รอยละ N/A N/A N/A 
 Technology ที่สามารถนำไปใชใน

อุตสาหกรรมได 
  (กศ.2560) (กศ.2561) (กศ.2562) 

84 ผูเรียนนำความรูดาน Environmental  รอยละ N/A N/A N/A 
 Issues and Concerns ไปใชในการทำงาน 

(ประเมินโดยผูใชบัณฑิต) 
  (กศ.2560) (กศ.2561) (กศ.2562) 

85 รายไดจากการเปดสอน Short Course ที่
เพิ่มขึ้น 

บาท N/A 
(งบ2562) 

N/A 
(งบ2563) 

N/A 
(งบ 2564) 

86 จำนวนนักเรียนที่รับเขาที่มาจากโรงเรียนที่
ไปทำกิจกรรมดวย  

คน N/A N/A N/A 

87 จำนวนนักเรียนที่รับเขาโดยรับทราบ
ขาวสารจากการประชาสัมพันธ 

คน N/A N/A N/A 

88 จำนวนอุตสาหกรรมที่มาเปน Partner กับ 
Collaborator 

หนวยงาน N/A N/A N/A 
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