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1) บทสรุปผูบ้ริหารและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา (Executive Summary) 

 
Process strength 

1) คณะดําเนินการเพ่ือพัฒนาและนําองค์กรตามขั้นตอน ซ่ึงประกอบด้วยการกําหนดเป้าหมาย การ
รวบรวมข้อมูล การวางแนวทางการพัฒนาโดยใช้เคร่ืองมือ การทําให้เกิดผลการปฏิบัติโดยการ
ออกแบบระบบงานและกระบวนการ  

2) คณะได้จัดทําโครงการพัฒนางานเพ่ือให้บุคลากรได้ปรับปรุงงานตามกลุ่มบุคลากร ประกอบด้วย
โครงการพัฒนางาน และโครงการนวัตกรรม 
 

Process OFI 
1) คณะไม่ได้แสดงความเป็นระบบในหลายองค์ประกอบที่มีความสําคัญต่อการบรรลุเป้าหมายของ

องค์กร เช่น ระบบการนําองค์กร ระบบการทําแผนกลยุทธ์ ระบบการรับฟังเสียงลูกค้า ระบบการ
วัดวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน  

2) คณะไม่ได้ดําเนินการเพ่ือให้ม่ันใจว่าได้เสริมสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้า เช่น การกํากับติดตาม
กระบวนการให้เกิดผลดีต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน การใช้สมรรถนะหลักเพ่ือส่งเสริมให้เป็น 
วิศกรนักคิด นักปฏิบัติที่มีจริยธรรม โครงการพัฒนางานที่มุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่าต่อลูกค้าที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรที่ส่งเสริมการให้ความสําคัญกับลูกค้า
และสมรรถนะหลัก 

3) คณะมีกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ แต่ไม่พบว่าคณะได้ทบทวนประสิทธิผลของการดําเนินการ
เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เช่น ประสิทธิผลของการส่ือสารในองคก์ร ประสิทธิผลของการ
จัดการความรู้ ผลการปรับปรงุพัฒนาตามโครงการ หรือตัววัดต่าง ๆ ท่ีมี รวมทั้งการพัฒนาตัววัด
เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ ทราบ Gap ของการพัฒนา 

4) คณะไม่ได้แสดงการพัฒนาองค์กรด้านนวัตกรรมและด้านการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉม เพ่ือให้
คณะสามารถสร้างตลาดใหม่ เพ่ิมเครือข่าย และเพ่ิมรายได้ให้คณะมีความสําเร็จในระยะยาว  
เช่น การกําหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพ่ือค้นหาโอกาสการเข้าสู่ตลาดใหม่ด้านวิชาการ ด้าน
การวิจัย และการใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมท้ังข้อมูลผลการ
ดําเนินงานเพ่ือให้สามารถคาดการณ์และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ 

 
 Result Strength 

         - 
Result OFI 

 

1) คณะไม่ได้แสดงผลลัพธ์ท่ีสําคัญในหลายเรื่อง เช่น ผลลัพธ์การดําเนินการท่ีมุ่งความสําเร็จของ
วิสัยทัศน์ผลลัพธ์การมุ่งเน้นลูกค้าที่มีผลต่อการบรรลุความสําเร็จของพันธกิจผลลัพธ์การ
ดําเนินการด้านบุคลากรเพ่ือเป็นข้อมูลปรับปรุงด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล เช่น ผลการ
ดําเนินการตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ด้านบุคลากร ผลลัพธ์การใช้ประโยชน์จาก
สมรรถนะหลักขององค์กร และความผูกพันของบุคลากร รวมถึงผลลัพธ์ด้านการนําองค์กรและ
การกํากับดูแลองค์กร 

2) คณะไม่ได้แสดงตัววัดท่ีสะท้อนประสิทธิผล โดยเฉพาะตัววัดที่ใช้เทียบเคียง  เช่น จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
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2) รายนามคณะกรรมการตรวจประเมิน 
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สงวนสิน รัตนเลิศ ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผจญ  คงเมือง  กรรมการ 
4. นางสาวเจนวดี  หิรัญรัตน์    เลขานุการ 
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3) รายละเอียดผลการตรวจประเมินแยกรายหมวดและหัวข้อ 

หมวดท่ี 1 การนําองค์กร 
1.1 การนําองค์กรโดยผู้นําระดับสูง     
Strength 

- 
OFI 

1) ไม่พบว่าคณะได้ทบทวนประสิทธิผลของการกําหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กรอย่างเป็น
ระบบอย่างไร เพ่ือขับเคลื่อนคณะให้บรรลุวิสัยทัศน์ เช่น วิธีการกําหนดค่านิยมสู่การนําของทีมนํา
ระดับสูง ประสิทธิผลของการใช้ข้อมูลการจัดทํา SWOT เป็นต้น 

2) คณบดีเป็นตัวอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ แต่ไม่พบประสิทธิผลของ
การดําเนินการดังกล่าว เพ่ือให้ม่ันใจว่าพฤติกรรมท่ีถูกกฎหมายหรือมีจริยธรรมได้รับการปฏิบัติ 
เช่น ประสิทธิผลของการปฏิบัติตนของผู้นําการทบทวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายและ
จริยธรรม เป็นต้น 

3) ไม่พบว่าคณะดําเนินการอย่างเป็นระบบอย่างไรเพ่ือให้คณะประสบความสําเร็จในอนาคต เช่น 
การให้แต่ละทีมบริหารสามารถกําหนดวิสัยทัศน์ ตามแนวทางของตนเองอย่างคล่องตัว (1.1ก(1)) 
สอดคล้องกับการมีทิศทางองค์กรที่ชัดเจนตามปัจจัยความย่ังยืน การส่งเสริมความผูกพันของ
ลูกค้า การเรียนรู้ในระดับองค์กร การวางแผนสืบทอดตําแหน่งผู้นํา เป็นต้น 

4) ไม่พบว่าคณะดําเนินการสื่อสารอย่างเป็นระบบอย่างไร เพ่ือเสริมสร้างการมีผลการดําเนินการท่ีดี 
และให้ความสําคัญกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน เช่น การสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอ่ืน การกํากับติดตามให้มีผลการดําเนินการที่มุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน การปรับปรุง
การส่ือสารให้มีประสิทธิผลมากข้ึน เป็นต้น 

5) ไม่ชัดเจนว่าคณะดําเนินการอย่างเป็นระบบอย่างไรเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติย่างจริงจัง เพ่ือให้บรรลุ
พันธกิจขององค์กร เช่น การต้ังความคาดหวังต่อผลการดําเนินการท่ีสมดุลต่อคุณค่าของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย การปรับปรุงผลการดําเนินงาน และการสร้างนวัตกรรม เป็นต้น 

1.2 การกํากับดูแลและความรับผิดชอบตอ่สังคม    
Strength 

คณะคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสังคมท่ีมีต่อหลักสูตรและบริการ และจัดแนวทางป้องกันลด
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นตามตารางท่ี 1.6 

  

OFI 
1) ไม่พบว่าระบบการกํากับดูแลของคณะส่งผลให้คณะประสบความสําเร็จในเรื่องท่ีสําคัญอย่างไร 

เช่น การวางแผนสืบทอดตําแหน่งของผู้นําระดับสูง ประสิทธิผลของการตรวจสอบ การกํากับดูแล
ท่ีส่งเสริมการบรรลุความสําเร็จในแผนกลยุทธ์ เป็นต้น 

2) ไม่พบว่าคณะประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้นําระดับสูงอย่างเป็นระบบอย่างไร เพ่ือให้สามารถ
ทําเป็นข้อมูลสู่การปรับปรุงการนําองค์กรให้มีประสิทธิผลมากข้ึน เช่น การประเมินผลงานของ
คณบดี นอกเหนือจากแบบสอบถามความพึงพอใจ วิธีการประเมินการนําของทีมบริหาร แนว
ทางการปรับปรุงจาก Gap ของการประเมิน เป็นต้น 

3) แม้ทีมบริหารคณะจะให้ความสําคัญกับการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมของบุคลากร แต่ไม่ได้
แสดงให้ม่ันใจว่าปฏิสัมพันธ์ทุกด้านของสถาบันเป็นไปอย่างมีจริยธรรม เช่น วิธีการติดตาม
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ประเมินผลอย่างมีจริยธรรม แนวทางการสร้างวิศวกรท่ีมีจริยธรรมตามพันธกิจ แนวทางการ
ส่งเสริมจริยธรรมในองค์กร เป็นต้น 

4) คณะไม่ได้แสดงผลการดําเนินการด้านความผาสุกของสังคมเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์เพ่ือให้การ
ดําเนินการด้านน้ีอย่างมีทิศทาง เช่น การนําความต้องการของชุมชนสู่การจัดทํากลยุทธ์ (ตาราง 
2.2 มีข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและอ่ืน ๆ) และใช้กําหนดการออกแบบกระบวนการ 

5) คณะสนับสนุนชุมชนตามตาราง 1.7 แต่ไม่ชัดเจนว่าได้สื่อสารถ่ายทอดให้เกิดการปฏิบัติตาม
แนวทางท่ีกําหนดอย่างไร เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เช่น โครงสร้างการดําเนินงานท่ี
สร้างความร่วมมือทางการเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ บทบาทของศูนย์ประสานงาน
ของสภาวิศวกร การจัดลําดับความสําคัญของความต้องการของสังคมที่คณะจะให้การสนับสนุน 
และเพ่ือจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

หมวดท่ี 2 กลยุทธ ์
2.1 การจัดทํากลยุทธ์    
Strength 

คณะวางแผนกลยุทธ์ตาม 11 ขั้นตอนในตาราง 2.1 ติดตามผลทุก 6 และ 12 เดือน โดยกลุ่มงาน
แผนงานและพัฒนาคุณภาพเป็นผู้ประสานงานและสรุปเป็นรายงานประจําปีต่อคณะกรรมการประจํา
คณะ ตามกรอบการทบทวนแผนระยะสั้นทุก 1 ปี โดยการทบทวนแผนระยะยาวจะปรับทุก 5 ปี เป็น 
4 ปี ตามวาระของทีมบริหาร 

OFI 
1) ไม่พบว่าคณะกระตุ้นการสร้างนวัตกรรมจากกระบวนการจัดทํากลยุทธ์เพ่ือส่งเสริมค่านิยมของ

องค์กร เช่น การกําหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์เพ่ือหาโอกาสสร้างนวัตกรรม การกําหนดความคาดหวัง
ของการสร้างนวัตกรรมในตาราง 2.4 เป็นต้น 

2) คณะมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรวบรวมเอกสารตามตาราง 2.2 แต่ไม่พบวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลและนําเข้ากระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (ตาราง 2.1) ทั้งยังไม่สามารถระบุความเสี่ยงและ
จุดบอดของการวางแผนกลยุทธ์ท่ีอาจส่งผลต่อการสําเร็จขององค์กร 

3) แม้คณะจัดแบ่งระบบงานตามภารกิจหลักของคณะ 3 ด้าน แต่ไม่พบการจัดการอย่างเป็นระบบ
เพ่ือส่งเสริมการใช้สมรรถนะหลักขององค์กรให้สามารถจัดกลไกการส่งมอบที่ชัดเจน โดยเฉพาะ
กรณีต้องทํางานเชิงบูรณาการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามตาราง POS 

4) คณะกําหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท้ังหมด 11 ข้อ (ตาราง 2.4) แต่ไม่พบว่าคณะได้กําหนด
กรอบเวลาของการบรรลุวัตถุประสงค์ เพ่ือให้สามารถจัดทําแผนระยะสั้น ระยะยาว และจัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

5) คณะจัดทําวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามตาราง 2.3 แต่ไม่พบการดําเนินการเพื่อใช้ประโยชน์จาก
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ซ่ึงอาจส่งผลต่อความสําเร็จขององค์กร เช่น ไม่พบการใช้ประโยชน์
จากความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในด้านงบประมาณ การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน 
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2.2 การนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัต ิ 
Strength 

- 
OFI 

1) แผนปฏิบัติของคณะจัดทําในขั้นตอนท่ี 7 ตามตาราง 2.1 โดยแสดงตามปฏิบัติการในตารางที่ 2.4 
แต่ไม่พบว่าคณะทบทวนประสิทธิผลของการจัดทําแผนปฏิบัติการอย่างไร เพ่ือให้ม่ันใจว่า
แผนปฏิบัติส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เช่น ประสิทธิผลของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือสร้างแผนปฏิบัติการ การสนับสนุนการใช้ข้อสอบจากสภาวิศวกรประกอบการเรียนการสอน 
ส่งผลให้เพ่ิมการสอบผ่านอย่างไร ประสิทธิผลของ TOEIC การประชาสัมพันธ์การให้บริการ
วิชาการ เป็นต้น 

2) คณะทําแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติในแบบ Top-down แต่ไม่ได้แสดงให้ม่ันใจว่าได้ถ่ายทอดไป
ยังผู้ส่งมอบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิผล เช่น ช่องทางการถ่ายทอดนอกจากท่ีแสดง
ในตาราง 1.3 การบูรณาการของแผนปฏิบัติการกับระบบงาน เป็นต้น 

3) ไม่พบว่าคณะจัดสรรทรัพยากรอย่างไรเพ่ือสนับสนุนแผนปฏิบัติการ รวมทั้งสนับสนุนแผนปฏิบัติ
การเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ม่ันใจว่ามีทรัพยากรเพียงพอต่อการบรรลุแผนท้ังระยะสั้น 
ระยะยาว 

4) ไม่พบว่าคณะมีวิธีการอย่างเป็นระบบอย่างไร เพ่ือให้การวัดผลของแผนปฏิบัติการมีความ
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เช่น การจัดทําตัวช้ีวัดท่ีสอดคล้องระหว่างแผนระยะส้ัน ระยะ
ยาว เป็นต้น 

5) ไม่พบว่าคณะคาดการณ์ผลการดําเนินการอย่างไรเพ่ือให้สามารถปรับปรุงและปฏิบัติตามแผน 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะ เช่น วิธีการคาดการณ์ การใช้ข้อมูลคู่เทียบ เป็นต้น  

6) คณะไม่ได้แสดงวิธีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติกรณีสถานการณ์บังคับ รวมท้ังการนําแผนใหม่สู่การ
ปฏิบัติอย่างรวดเร็ว เช่น การปรับรูปแบบการสอบของปี 2557 เป็นต้น 

หมวดท่ี 3 ลูกค้า 
3.1เสียงของลูกค้า  

Strength 
คณะรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 5 ขั้นตอนตามรูป 3.1 และมีช่องทางรับฟังท่ีแตกต่างกันตามกลุ่ม
ลูกค้า ครอบคลุมผู้เรียนปัจจุบัน และศิษย์เก่า ตามตาราง 3.1 กําหนดผู้รับผิดชอบและการนําข้อมูล
ไปใช้ 

OFI 
1) ไม่ชัดเจนว่าคณะมีวิธีการอย่างไรในการรับฟังลูกค้าท่ีพึงมีด้านวิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือให้

สามารถรับฟังและตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
2) ไม่พบว่าคณะทบทวนวิธีการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพันอย่างไร 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิผล เช่น การประเมินอย่างไรให้สามารถดําเนินการท่ีทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของลูกค้าทุกกลุ่ม 

 

 



7 
 
3.2 ความผูกพันของลูกค้า  
Strength 

คณะนําความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์และจัดสิ่งสนับสนุนดังตาราง 3.2 
และแตกต่างกันตามกลุ่มดังตาราง 3.3 

OFI 
1) ไม่พบว่าคณะกําหนดหลักสูตรและบริการเป็นระบบอย่างไร เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าท่ีมีประสิทธิผล เช่น การกําหนดหลักสูตรเพ่ือสร้างวิศวกรนักคิด นักปฏิบัติท่ีมีจริยธรรม 
โดยกลไกการส่งมอบและขั้นตอนการเรียนรู้อย่างไรในหมวด 6 สอดคล้องกับสภาวิศวกรอย่างไร 

2) คณะไม่ได้ดําเนินการอย่างเป็นระบบที่มีประสิทธิผลเพ่ือจําแนกผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน เช่น การ
ใช้ข้อมูลสารสนเทศจากลูกค้าและส่วนตลาด การนําลูกค้าท่ีพึงมีในอนาคตมาประกอบการ
พิจารณา เป็นต้น การจําแนกลูกค้าท่ีมีประสิทธิผลอาจทําให้คณะสามารถกําหนดว่าลูกค้ากลุ่มใด 
ตลาดส่วนใดที่คณะพึงให้ความสําคัญ ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

3) คณะไม่ได้แสดงวิธีการทบทวนวิธีการสร้างและการจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่ม
อ่ืน เพ่ือปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิผลและสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน เช่น กิจกรรม
สําหรับนักศึกษาเหมือนกันทุกกลุ่มมีประสิทธิผลอย่างไร กจิกรรม Road show ได้ผลเป็นอย่างไร 
เป็นต้น 

4) คณะจัดการข้อร้องเรียนตามตาราง 3.5 แต่ไม่พบว่าวิธีการดังกล่าวเสริมสร้างความเช่ือม่ันและ
ความผูกพันกับลูกค้าอย่างไร เช่น วิธีการประเมินผลการแก้ไขจากผู้ร้องเรียน การพัฒนาผู้รับเรื่อง
ร้องเรียน เป็นต้น 

หมวดท่ี 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 
4.1 การวัด วิเคราะห์และปรับปรุงการดําเนินการขององค์กร  
Strength 

คณะคาดการณ์ผลการดําเนินการจากผลงานในอดีตและแนวโน้มของข้อมูลรวมทั้งการเทียบกับ 
คู่เทียบ ข้อมูลการคาดการณ์จะทบทวนทุกปี 

OFI 
1) แม้คณะกําหนดตัวช้ีวัดท่ีต้องรวบรวมเป็น 3 ประเภท แสดงในตาราง 4.1 แต่ไม่พบประสิทธิผล

ของการวัดผลโดยรวมและติดตามงานประจําวัน เช่น ความสอดคล้องของตัววัดในตาราง 2.4 กับ
ตาราง 4.1 แนวทางการติดตามรวบรวมตัววัดในตาราง 4.2 เป็นต้น 

2) ไม่พบว่าคณะได้กําหนดแนวทางการเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบอย่างไร เพ่ือค้นหา 
Gap และสนับสนุนการตัดสินใจ เช่น การกําหนดคู่เทียบของตัววัดในตาราง 4.2 

3) คณะนําข้อมูลสารสนเทศของลูกค้ามาใช้ประโยชน์ตามตาราง 3.1 แต่ไม่ชัดเจนว่ามีแนวทางการ
ปฏิบัติอย่างเป็นระบบที่มีประสิทธิผลอย่างไร เพ่ือสร้างนวัตกรรมที่มุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่ม
อ่ืน เช่น การใช้สารสนเทศจากข้อมูลลูกค้าวิจัย การวัดลําดับความสําคัญของเรื่องที่จะทํา เป็นต้น 

4) ไม่ชัดเจนว่าการวัดผลตามตัวช้ีวัดในตาราง 4.1, 4.2 จัดการอย่างเป็นระบบอย่างไรเพ่ือให้คณะ
สารมารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว เช่น ข้อมูลการจัดอันดับของแหล่งข้อมูลวิจัย
กับวิชาการเพ่ือตอบสนองการจัดรอบเวลาของการวัดในตาราง 4.1, 4.2 เป็นต้น 

5) คณะไม่ได้แสดงวิธีการอย่างเป็นระบบที่จะทบทวนวิเคราะห์ผลการดําเนินการให้ม่ันใจว่าผลการ
วิเคราะห์นั้นสามารถนําไปประเมินผลความสําเร็จขององค์กรในเชิงแข่งขันและความก้าวหน้าของ
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แผนปฏิบัติการ เช่น วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การนําเสนอข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ความก้าวหน้าของ
การบรรลุแผน เป็นต้น 

6) คณะไม่ได้แสดงวิธีการอย่างเป็นระบบที่จะค้นหาวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และนําไปต่อยอดการปฏิบัติในส่วนอ่ืน ๆ ของคณะ เช่น ตัวชี้วัดหรือวิธีปฏิบัติอะไรบ้างท่ีใช้เป็น
แนวทางการค้นหา Best practice เป็นต้น 

7) แม้คณะทบทวนผลการดําเนินการทุกสิ้นปีงบประมาณแต่ไม่พบว่าคณะดําเนินการอย่างเป็นระบบ
เพ่ือจัดลําดับความสําคัญเรื่องที่จะปรับปรุงและค้นหาโอกาสสร้างนวัตกรรม เช่น วิธีการจัดลําดับ
ความสําคัญ การถ่ายทอดแผนที่ปรับปรุงไปสู่หน่วยงานและผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ เป็นต้น 

4.2 การจัดการความรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
Strength 

1) คณะจัดการความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ความม่ันคงทาง
กายภาพและความม่ันคงของข้อมูล กําหนดผู้รับผิดชอบและปรับปรุงสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูลอยู่
เสมอ 

2) คณะจัดการให้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เช่ือถือได้ โดยกําหนดผู้ดูแลการ Update software 
3) คณะจัดการให้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์พร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน ปลอดภัย โดยจัดระบบสํารองไฟ 

ระบบสํารองข้อมูล เป็นต้น 
OFI 

1) ไม่พบว่าคณะจัดการสินทรัพย์ทางความรู้ขององค์กรเพ่ือรวบรวม ถ่ายทอดความรู้กับผู้เรียน 
ลูกค้ากลุ่มอ่ืน คู่ความร่วมมือ และใช้ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ เช่น องค์ความรู้ที่ใช้วางแผน 
กลยุทธ์ การสร้างนวัตกรรม เป็นต้น 

2) แม้คณะมีกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ แสดงในตาราง 4.3 แต่ไม่พบวิธีการอย่างเป็นระบบเพ่ือให้
ม่ันใจว่ามีการเรียนรู้ท่ีฝังลึกลงในการปฏิบัติงานประจําวัน 

3) แม้คณะมีการทวนสอบข้อมูลและสารสนเทศ แต่ไม่พบว่าคณะมีการจัดการคุณภาพข้อมูลและ
สารสนเทศอย่างเป็นระบบเพ่ือให้เช่ือถือได้ เป็นปัจจุบัน แม่นยําและถูกต้อง 

4) คณะไม่ได้แสดงความพร้อมใช้งานข้อมูลและสารสนเทศต่อบุคลากร คู่ความร่วมมือ เช่น การใช้
งานง่าย ข้อมูลท่ีทันกาลต่อความร่วมมือ เป็นต้น 

 

หมวดท่ี 5 บุคลากร 
5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร    
Strength 

- 
OFI 

1) ไม่พบว่าคณะมีการประเมินความต้องการด้านอัตรากําลังและขีดความสามารถของบุคลากร
อย่างไร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เช่น ขีดความสามารถที่สร้างความเช่ือม่ันจาก
ผู้รับบริการวิชาการและการสอบท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้ การตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเน่ือง เป็นต้น 

2) คณะมีวิธีการสรรหาและรักษาบุคลากรใหม่ตามตาราง 5.2 และ 5.3 แต่ไม่พบการทบทวน
ประสิทธิผลของวิธีการดังกล่าวเพ่ือให้งานบรรลุความสําเร็จ เช่น ประสิทธิผลของระบบพ่ีเลี้ยง
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สอนงาน การพัฒนาบุคลากรใหม่ตามแผนพัฒนาบุคลากร และการใช้ประโยชน์จากค่านิยม 
FIRST เป็นต้น 

3) คณะแสดงการบริหารบุคลากรเพ่ือการดําเนินการในทิศทางเดียวกับตาราง 5.4 แต่ไม่พบว่าคณะ
ดําเนินการอย่างเป็นระบบอย่างไรเพ่ือให้งานสําเร็จ เช่น การใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลัก การ
จัดการด้านบริหารวิชาการ และงานวิจัยที่เน้นความท้าทายเชิงกลยุทธ์ของคณะ เป็นต้น 

4) ไม่พบว่าคณะจัดการด้านบุคลากรอย่างเป็นระบบอย่างไร เพ่ือให้พร้อมต้องการเปลี่ยนแปลงด้าน
ขีดความสามารถและอัตรากําลัง เช่น การเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการทํางาน การมุ่งสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับศิษย์เก่า จํานวนผู้เรียนท่ีลดลง เป็นต้น 

5) ไม่พบว่าคณะทบทวนประสิทธิผลของการดําเนินการเพ่ือให้ม่ันใจด้านสวัสดิภาพ สุขภาพ และ
การทํางานของบุคลากร เช่น ตัววัดการดําเนินการด้านความปลอดภัย 5ส ระบบป้องกันอัคคีภัย 
เป็นต้น 

6) ไม่พบว่าคณะดําเนินการด้านนโยบายและสิทธิประโยชน์อย่างไร เพ่ือสนับสนุนการทํางานของ
บุคลากร เช่น การดําเนินการตอบสนองความต้องการของบุคลากรแต่ละกลุ่ม เป็นต้น 

5.2 ความผูกพันของบุคลากร   
Strength 

- 
OFI 

1) ไม่พบว่าคณะได้เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นระบบอย่างไรเพ่ือให้เกิดผลการทํางานท่ีดี เช่น 
การบรรลุความสําเร็จของแผนปฏิบัติการ การส่งเสริมค่านิยมสู่การปฏิบัติงาน เป็นต้น 

2) ไม่พบว่าคณะทบทวนประสิทธิผลของการขับเคลื่อนความผูกพันของบุคลากรอย่างไร ที่ส่งผลต่อ
ความมุ่งม่ันของบุคลากรต่อความสําเร็จตามพันธกิจ เช่น การดําเนินการของโครงการสร้างสุข
องค์กรที่สอดคล้องกับความผูกพันของบุคลากร วิธีการกําหนดปัจจัยความผูกพัน เป็นต้น 

3) คณะประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตาม TOR ปีละ 2 ครั้ง แต่ไม่พบว่าคณะจัดการผล
การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบที่มีประสิทธิผลอย่างไร เพ่ือให้เกิดผลการดําเนินการท่ีดี เช่น การ
สร้างนวัตกรรมที่มุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ประสิทธิผลของการกระตุ้นการสร้างนวัตกรรม 
เป็นต้น 

4) คณะมีแนวทางการดําเนินการตามตาราง 5.7 แต่ไม่พบว่าคณะดําเนินการอย่างเป็นระบบอย่างไร 
เพ่ือให้การเรียนรู้และการพัฒนา สนับสนุนความต้องการของคณะ บุคลากร เช่น กิจกรรม  
K-procedure กับประสิทธิภาพของกระบวนการ การนําความรู้ใหม่ลงสู่การปฏิบัติงาน เป็นต้น 

5) คณะไม่มีการจัดการด้านการประเมินประสิทธิผลการเรียนรู้และพัฒนา และการจัดทําแผน
ความก้าวหน้าในการทํางานอย่างเป็นระบบ 

หมวดท่ี 6 ระบบปฎิบัติการ 
6.1 กระบวนการทํางาน   
Strength 

- 
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OFI 

1) คณะแสดงข้อกําหนดของกระบวนการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการและกระบวนการ
สนับสนุน ตามตาราง 6.1 แต่ไม่พบว่าคณะมีวิธีการอย่างเป็นระบบอย่างไรในการจัดทํา
ข้อกําหนดที่สร้างคุณค่าแก่ลูกค้า และตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ เช่น บริการวิชาการให้
เกิดการเช่ือม่ันของผู้รับบริการในระดับท่ีสงู การสร้างวิศวกรนักคิดนักปฏิบัติท่ีมีจริยธรรม เป็นต้น 

2) คณะกําหนดให้คณะกรรมการที่รับผิดชอบร่วมกับภาควิชาและหน่วยงานเพ่ือออกแบบ
กระบวนการ แต่ไม่พบว่ากระบวนการดังกล่าวสามารถสร้างวิศวกรนักคิดนักปฏิบัติที่มีจริยธรรม 
รวมท้ังงานวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือประโยชน์แก่สังคมอาเซียนอย่างไร เช่น กระบวนการเรียน
การสอนด้านจริยธรรม กระบวนการท่ีเอาชนะความท้าทายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (ตาราง 
P08) เป็นต้น 

3) คณะใช้กฎระเบียบและแผนปฏิบัติการ ควบคุมการปฏิบัติงานตามตาราง 6.1 แต่ไม่พบว่าวิธีการ
ดังกล่าว สามารถทําให้เกิดการปฏิบัติตามข้อกําหนดสําคัญในการปฏิบัติงานประจําวัน เช่น ความ
สอดคล้องของระเบียบปฏิบัติกบัการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ตัววัดที่เช่ือมโยงกับการสร้าง
ประโยชน์แก่สังคมอาเซียน เป็นต้น 

4) นอกจากข้อกําหนดความมีประสิทธิภาพของงานในกระบวนการสนับสนุน คณะไม่ได้แสดงการ
ดําเนินงานด้านประสิทธิผลของกระบวนการ (ตาราง 2.3) และการใช้ LEAN (ตาราง 2.4) เป็นต้น 

5) ไม่พบว่าคณะปรับปรุงหลักสูตร การบริการและกระบวนการ เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ
สมรรถนะหลักขององค์กร 

6) คณะจัดการด้านนวัตกรรมและมีผลแสดงในตาราง 6.2 แต่ไม่พบว่ามีการจัดการอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือให้คณะสามารถจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมได้อย่างย่ังยืน 

 

6.2 ประสิทธผิลการปฏิบัตงิาน 
Strength 

คณะเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินตามตาราง 6.4, 5.1ข(1) 
OFI 

1) ไม่พบว่าคณะควบคุมต้นทุนของระบบปฏิบัติการด้วยวิธีการอย่างไร เพ่ือให้กระบวนการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2) คณะจัดการห่วงโซ่อุปทานตามตาราง 6/3 แต่ไม่พบความเป็นระบบของการจัดการดังกล่าว 
เพ่ือให้การดําเนินการเหนือหรือดีกว่าระเบียบข้อกําหนด เช่น การวัดผลการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
คุณภาพของนักศึกษาแรกเข้า ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการดําเนินการ (6.1ก(1)) เป็นต้น 

หมวดท่ี 7 ผลลัพธ ์
7.1 ผลลัพธ์ดา้นการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนกร 
Strength 

คณะมีผลการดําเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมาย ได้แก่ ร้อยละของนักศึกษารับดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนกับประเทศในกลุ่มอาเซียน, จํานวนผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการพัฒนา
ต่อยอดจากผลงานเดิมไปสู่ผลิตภัณฑ์ เชิงพาณิชย์หรือใช้ประโยชน์ได้(นับใหม่) และร้อยละงานวิจัยท่ี
นําไปใช้ประโยชน์ต่อจํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจําทั้งหมด (นับจํานวนช้ินงานไม่นับซํ้า) รวมถึง 
คณะมีตัวช้ีวัดท่ีดีกว่าคู่เทียบ ได้แก่ ร้อยละผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ
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ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ และร้อยละผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

OFI 
1) คณะไม่ได้แสดงผลลัพธ์การดําเนินการที่มุ่งความสําเร็จของวิสัยทัศน์ การสร้างวิศวกรนักคิด นัก

ปฏิบัติที่มีจริยธรรม การเผยแพร่ความรู้ทางวิศวกรรมสู่สังคม รวมทั้งตัววัดในกระบวนการตาม
ตาราง 6.1, 6.3 

2) คณะมีตัวช้ีวัดท่ีด้อยกว่าคู่เทียบ ได้แก่ ร้อยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนด, บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี, จํานวน
ผลงานทางวิชาการที่พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และจํานวนผลงานทางวิชาการท่ีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

7.2 ผลลัพธ์ดา้นการมุ่งเน้นลูกค้าOverall  
Strength 

คณะมีแนวโน้มท่ีดีของผลการดําเนินการท่ีมุ่งเน้นลูกค้า ได้แก่ ตัวช้ีวัดท่ี ผลประเมินการสอนของ
อาจารย์โดยนักศึกษา (ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และภาควิชาเหมืองแร่และวัสดุ) และความพึง
พอใจของผู้ปกครองต่อการดําเนินการโดยรวมของคณะฯ 

OFI 
คณะไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าท่ีมีผลต่อการบรรลุความสําเร็จของพันธกิจ เช่น ความ
ผูกพันและความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

7.3 ผลลัพธ์ดา้นการมุ่งเน้นบุคลากร    
Strength 

- 
OFI 

คณะไม่ได้แสดงผลลัพธ์การดําเนินการด้านบุคลากร เพ่ือเป็นข้อมูลปรับปรุงด้านการจัดการทรัพยากร
บุคคลที่สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จด้านวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เช่น ผลการดําเนินการตอบสนอง
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ด้านบุคลากร (ตาราง P08) ผลของการใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของ
องค์กร ความผูกพันของบุคลากร เป็นต้น 

7.4 ผลลัพธ์ดา้นการนําองค์กรและการกํากับดูแล      
Strength 

- 
OFI 

คณะไม่ได้แสดงผลลัพธ์การดําเนินการด้านการนําองค์กรและการกํากับดูแลองค์กรเพื่อเป็นข้อมูลใช้
พัฒนาคณะในทิศทางท่ีต้องการ เช่น ผลการสื่อสารการนําองค์กร การปฏิบัติตามกฎหมายและ
จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น 

7.5 ผลลัพธ์ดา้นงบประมาณและการตลาด  
Strength 

- 
 



12 
 
OFI 

1) คณะมีระดับและแนวโน้มการดําเนินการท่ีไม่ดี ได้แก่ สัดส่วนของเงินวิจัยภายนอกจากการวิจัยท้ังหมด
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา, เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก, เงินโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการตามปีงบประมาณ (เฉพาะที่เริ่มโครงการและกิจกรรม) และรายรับจากการ
ให้บริการวิชาการ รายรับนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา มูลค่าครุภัณฑ์ที่ได้จากความร่วมมือ
กับหน่วยภายนอก (ตาราง 7.1) 

2) คณะไม่ได้แยกผลการดําเนินการตามกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน เช่น ผลด้านการเงินตามกลุ่ม
ผู้เรียน การดําเนินการเข้าสู่สังคมอาเซียน  

 
4. ตารางสรุปผลการประเมิน  

จากการพิจารณารายงานการประเมินตนเองและการตรวจเย่ียมคณะวิศวกรรมศาสตร์ พบว่า 
 

เกณฑ์การประเมิน ค่าน้ําหนัก Overall score 
(%) 

หมวดท่ี 1 การนําองค์กร 120 35 
1.1 การนําองค์กรโดยผู้นําระดับสูง     70 20 
1.2 การกํากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม    50 15 

หมวดท่ี 2 กลยุทธ์ 85 35 
2.1 การจัดทํากลยุทธ์ 45 20 
2.2 การนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 40 15 

หมวดท่ี 3 ลูกค้า 85 30 
3.1 เสียงของลูกค้า 40 15 
3.2 ความผูกพันของลูกค้า 45 15 

หมวดท่ี 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 90 25 
4.1 การวัด วิเคราะห์และปรับปรุงการดําเนินการขององค์กร 45 15 
4.2 การจัดการความรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 45 10 

หมวดท่ี 5 บุคลากร 85 30 
5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร  40 15 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร 45 15 

หมวดท่ี 6 ระบบปฎิบัติการ 85 20 
6.1 กระบวนการทํางาน  45 10 
6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 40 10 

หมวดท่ี 7 ผลลัพธ์ 450 30 
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนกร 120 10 
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 80 5 
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  80 5 
7.4 ผลลัพธ์ด้านการนําองค์กรและการกํากับดูแล      80 5 
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณและการตลาด 90 5 
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5. ปัจจัยท่ีมีความสําคัญ (Key Factors) 

1. ลักษณะองค์กร 
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 

ผลิตภัณฑ์: ก) หลักสูตร ป.ตรี 12 หลักสูตร, ป.โท 13 หลักสูตร, ป.เอก 9 หลักสูตร ข) ผลงานวิจัย  
) บริการวิชาการ ความสําคัญต่อความสําเร็จขององค์กรและกลไกการส่งมอบในตาราง P01 

วิสัยทัศน์: เป็นสถาบันวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในด้านการศึกษา วิจัย และการประยุกต์ใช้
ความรู้และเทคโนโลยี เพ่ือเป็นประโยชน์แก่สังคมอาเซียน 

พันธกิจ: 1) สร้างวิศวกรนักคิด นักปฏิบัติท่ีมีจริยธรรม 2) สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สากล 3) 
บูรณาการและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิศวกรรมสู่สังคม 4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ค่านิยม: F I R S T :> F: Focus ทํางานแบบมุ่งเป้า I: Innovation สร้างสรรค์นวัตกรรม R: Ready 
for change พร้อมสําหรับการเปล่ียนแปลง S: Social Responsibility รับผิดชอบต่อสังคม T: Teamwork 
ทํางานเป็นทีม 

สมรรถนะหลัก: สร้างวิศวกรและองค์ความรู้ที่มีความหลากหลายสาขา (ไม่ได้ระบุความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจ) 

บุคลากร 345 คน (ชาย 209 คน หญิง 136 คน) สายวิชาการ 166 คน สายสนับสนุน 179 คน (สาย
สนับสนุนปฏิบัติการและสายสนับสนุนบริหาร) สายวิชาการกําหนดวุฒิการศึกษาที่ปริญญาเอก  

ปัจจัยหลักท่ีจูงใจให้ปฏิบัติงานมุ่งมั่นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจคือ ระบบและสวัสดิการท่ี
สําคัญให้แก่บุคลากร ได้แก่ การสร้างความม่ันคงและความก้าวหน้าในสายอาชีพ การยกย่องเชิดชู ชมเชย เงิน
สมนาคุณสาขาขาดแคลน (สายวิชาการ) การตรวจสุขภาพประจําปี การประกันอุบัติเหตุ สวัสดิการเงินกู้
ฉุกเฉิน เป็นต้น (ไม่มีกลุ่มต่อรองกับคณะ) 

สินทรัพย์ อาคาร 8 หลัง ระบบเครือข่ายไร้สาย IT 60 ระบบ 
กฎระเบียบข้อบังคับ ด้านการเรียนการสอนและอ่ืน ๆ ในตาราง P03 

ข.ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
คณะอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีคณะกรรมการประจําคณะ เป็น

คณะกรรมการธรรมาภิบาล 
ลูกค้า : มีความต้องการ/ความคาดหวัง คือ 

• นักศึกษาปริญญาตรี: มีหลักสูตรท่ีได้มาตรฐาน มีสิ่งอํานวยความสะดวกในช่วงท่ีกําลังศึกษา สําเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร และมีงานทํา 

• นักศึกษาปริญญาโท/เอก: มีหลักสูตรท่ีได้มาตรฐาน มีสิ่งอํานวยความสะดวกในช่วงท่ีกําลังศึกษา 
สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร และผลงานวิทยานิพนธ์มีคุณภาพ 

• แหล่งทุนวิจัย: ผลงานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์/ ผลงานวิจัยท่ีได้รับการยอมรับและได้รับรางวัล
ระดับชาติและนานาชาติ/ ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่และอ้างอิง/ ผลงานวิจัยท่ีได้รับการจด
ทะเบียนสินทรัพย์ทางปัญญาหรือที่จะเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป 

• ผู้รับบริการวิชาการ: ผลงานวิชาการที่ตอบสนองความต้องการและเป็นประโยชน์/ผลงานที่มีการ
เผยแพร่หรือถ่ายทอดการสื่อสารกับลูกค้าท้ังแบบสองทางและทางเดียว 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : มีความต้องการ/ความคาดหวัง คือ 

• โรงเรียนมัธยมศึกษา: กิจกรรมร่วมกับทางโรงเรียน/ทุนการศึกษาให้กับนักเรียน  

• มหาวิทยาลัย: ผลการดําเนินงานตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และนโยบาย  

• ผู้ใช้บัณฑิต: บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เช่น ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ใบประกอบวิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม  

• สภาวิศวกร: คณะมีหลักสูตรท่ีได้มาตรฐานวิชาชีพ/มีบัณฑิตขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ  

• องค์กรภาครัฐและอกชน: ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย บริการวิชากร  

• ศิษย์เก่า: ทํากิจกรรมร่วมกับคณะ/ให้คณะเป็นท่ียอมรับและมีช่ือเสียง  

• ผู้ปกครอง: มีสิ่งอํานวยความสะดวกให้บุตรหลาน/จบตามเวลาในหลักสูตร/มีงานทํา  

• คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย: ความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน และการประสานงาน 

• มหาวิทยาลัยท้ังในและต่างประเทศ: ความร่วมมือทางวิชากรและวิจัยร่วมกัน  

• หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนงบประมาณบริการวิชาการ: ผลงานบริการวิชาการท่ี
ตอบสนองความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน/ผลงานท่ีมีการเผยแพร่หรือถ่ายทอดสู่ชุมชน  

• บริษัท/ห้างร้านที่ส่งมอบสินค้าหรืออุปกรณ์: ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย 
 
ผู้ส่งมอบ มีบทบาท/แข่งขัน, นวัตกรรม/ข้อกําหนด คือ 

• โรงเรียนมัธยมศึกษา: ส่งมอบผู้เรียนเข้าสู่หลักสูตรต่างๆ/ ช่องทางพิเศษในการคัดเลือก ให้
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนท่ีเรียนดีมีความสามารถ/ นักเรียนท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษา  

• บริษัท/ห้างร้านท่ีส่งมอบสินค้าหรืออุปกรณ์: ส่งมอบสินค้าและอุปกรณ์/ นําเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ี
ทันสมัยมานําเสนอขาย ทดลองใช้/ ส่งมอบสินค้าท่ีมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการ และราคาที่เหมาะสม, 
บริการหลังการขายที่สะดวก รวดเร็ว  

• หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีสนับสนุนงบประมาณบริการวิชาการ: สนับสนุนงบประมาณการ
วิจัยและบริการวิชาการ/ เสริมศักยภาพและคุณภาพของงานวิจัย และงานบริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อสังคม 

 
คู่ความร่วมมือมีบทบาท/แข่งขัน, นวัตกรรม/ข้อกําหนด คือ 

• มหาวิทยาลัย: กํากับดูแลการดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย/ สนับสนุนงบประมาณ และระบบ
การบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ เช่น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย-สถานวิจัย/ ตามข้อกําหนดของประกาศ-
ระเบียบ 

• ผู้ใช้บัณฑิต: รับผู้สําเร็จการศึกษาเข้าทํางาน ให้ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร/ นําความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมาสู่กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การเปิดหลักสูตรร่วมกับหน่วยงาน 

• สภาวิศวกร: กํากับหลักสูตรให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และอํานวยความสะดวกใน
การจัดสอบ-ต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ/ ตามข้อกําหนดของประกาศ-ระเบียบ 

• องค์กรภาครัฐและอกชน: ให้ทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรือครุภัณฑ์การเรียนการสอน/ เพ่ิมจํานวนทุน
สนับสนุนด้านการศึกษาและวิจัย ห้องปฏิบัติการทันสมัย โครงงาน-โครงการวิจัย/ นโยบายที่ชัดเจน และส่ง
มอบงบประมาณทันตามเวลา ข้อกําหนดครุภัณฑ์ท่ีตรงตามข้อกําหนด 
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• ศิษย์เก่า: สนับสนุนการศึกษา และจัดหาครุภัณฑ์/ เพ่ิมศักยภาพให้นักศึกษา/ ตามข้อกําหนด
ทุนการศึกษา  

• ผู้ปกครอง: ส่งมอบและสนับสนุนผู้เรียนเข้าสู่หลักสูตร/ ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือการปรับปรุง 

• คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย: ให้ความรู้พ้ืนฐานตามหลักสูตร/ ความร่วมมือในการปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัย/ ตามคําอธิบายรายวิชาของหลักสูตร 

• มหาวิทยาลัยท้ังในและต่างประเทศ: เป็นผู้บรรยายร่วมในการเรียนการสอนและท่ีปรึกษาร่วมใน
การวิจัย/ วิชาบรรยายร่วม ทํางานวิจัยร่วม โครงการ dual program/ ความร่วมมือในการดูแลนักศึกษาและ
การจัดการเรียนการสอน-การวิจัย 

2. สภาวการณ์ขององค์การ: สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
ก. สภาพการแข่งขัน 

ลําดับการแข่งขัน มี 70 สถาบัน (ไม่ระบุลําดับ, การเติบโต) 
การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ 3 

จังหวัดชายแดนใต้ การเกษียณอายุราชการของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน การเป็นมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ นโยบายการสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาและการวิจัยของรัฐบาล การเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน งานวิจัยท่ีต้องปรับเปลี่ยนให้ทันต่อการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของสังคม จํานวน
ผู้เรียนที่ลดลง การเพ่ิมขึ้นของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และบริษัทเอกชน รูปแบบ
การเรียนรู้ท่ีเปลี่ยนไปของนักศึกษารวมทั้งการเปิดกว้างทางการศึกษา เช่น การเรียนทางไกลของมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศ 

ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ คือ สกว. สกอ. สมศ. สิ่งตีพิมพ์และรายงานต่าง ๆ มีคู่เทียบในประเทศ 3 แห่ง 
(มข. มช. มก.) ต่างประเทศเทียบ Universiti Putra Malaysia 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย  
• ด้านหลักสูตรและบริการ: บัณฑิตได้ใบประกอบวิชาชีพน้อย ความรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา

ตํ่า ผลงานวิจัยนําไปใช้ประโยชน์น้อย ความเช่ือม่ันจากผู้รับบริการวิชาการตํ่า การเรียนการสอนไม่เน้น
กระบวนการเรียนรู้  ผู้เรียนลดลง หลักสูตรสอนท่ีสถาบันอ่ืนมากข้ึน รูปแบบการเรียนรู้เปลี่ยนไป 

• ด้านปฏิบัติการ: ระบบการบริหารภายในบางส่วนไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความคล่องตัว ขาดการ 
บูรณาการร่วมกัน สถานะการเงินยังไม่ม่ันคง  

• ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม: งานวิจัย/บริการวิชาการที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการ
แก้ปัญหาทางสังคม/ชุมชนยังไม่ท่ัวถึง  

• ด้านบุคลากร: บุคลากรสายสนับสนุนขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ บุคลากรมีการทําวิจัยร่วมกับ
องค์กรภายนอกและอุตสาหกรรมน้อย บุคลากรมีความร่วมมือในด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
น้อย มีผู้ได้รับตําแหน่งวิชาการในระดับศาสตราจารย์น้อย การรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับ
องค์กรได้ยาก 
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ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย  
• ด้านหลักสูตรและบริการ: มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ มีช่ือเสียงเป็นอันดับหนึ่ง

ของภาคใต้และมีบางสาขาเป็น 1 ใน 5 ของประเทศ  ท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์  การใกล้ประเทศเพื่อนบ้าน การเปิด
กว้างของโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสอดรับกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดซ่ึงมุ่งเน้นให้สงขลาเป็นเมืองแห่ง
นวัตกรรม การมีอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้เป็นคู่ความร่วมมือในการผลักดันและส่งเสริมงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ 
การมีหลักสูตรทางวิศวกรรมศาสตร์ท่ีหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด  

• ด้านปฏิบัติการ: มีความพร้อมทางด้านคณาจารย์ เครื่องมือ อุปกรณ์ สําหรับการให้บริการรายวิชา
พ้ืนฐาน มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหาร มีระบบพัฒนาคุณภาพท่ีหลากหลาย เช่น 
KM 5ส และบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 

• ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม: การยอมรับและเช่ือม่ันในช่ือเสียงขององค์กร มีหน่วยงานภายนอก
ผู้มีความพร้อมด้านงบประมาณ การทํา CSR และต้องการความร่วมมือจากคณะ 

• ด้านบุคลากร: มีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถสูง และมีคณาจารย์รุ่นใหม่ที่มี
ศักยภาพ ทํางานเป็นทีม สามัคคี ปรับตัวได้ทันสถานการณ์ 

ค.ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 
ระบบการปรับปรุง คือ วางแผนกลยุทธ์และตัวช้ีวัด, EdPEx, PDCA และ LEAN 


