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แผนยุทธศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับปรับปรุง ธ.ค.2562)
ยุทธศาสตร์
ย.1 การผลิตบัณฑิต

กลยุทธ์
ก.1 เพิ่มคุณภาพการผลิตบัณฑิต

เป้าประสงค์
ป.1 บัณฑิตเป็นผู้รู้เหตุผลในหลัก
ทฤษฎีของแต่ละวิชา

มาตรการ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ เป้าหมายปี 62
ผู้รับผิดชอบ
5
1.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ม.1 สนับสนุนให้มีกิจกรรมเสริมทักษะการแข่งขัน 1.จํานวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติ รางวัล
2.รองคณบดีฝ่ายกิจการ
ทางวิชาการ วิชาชีพ หรืองานทางวิศวกรรมต่าง ๆ หรือผลงานระดับนานาชาติ
นักศึกษา
ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติมากขึ้น

ย.1 การผลิตบัณฑิต

ก.1 เพิ่มคุณภาพการผลิตบัณฑิต

ป.1 บัณฑิตเป็นผู้รู้เหตุผลในหลัก
ทฤษฎีของแต่ละวิชา

ม.2 ส่งเสริมการจัดโครงการพัฒนาทักษะด้าน
ต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา เช่น ทักษะในการสื่อสาร
การรายงาน และการนําเสนอผลงานโดยใช้
ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)

2. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษา

ร้อยละ

80

1.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
2.รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ย.1 การผลิตบัณฑิต

ก.1 เพิ่มคุณภาพการผลิตบัณฑิต

ป.2 บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ (สํานึกดี
ต่อสังคม)

ม.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ศิลปะ วัฒนธรรม

1.ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษา (ด้านคุณธรรมจริยธรรม และการเป็นที่พึ่ง
ของสังคม)

ร้อยละ

85

1.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
2.รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ย.1 การผลิตบัณฑิต

ก.1 เพิ่มคุณภาพการผลิตบัณฑิต

ป.2 บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ (สํานึกดี
ต่อสังคม)

ม.2 จัดกิจกรรม ให้มีจิตสํานึก ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม

2. จํานวนนักศึกษาหรือบัณฑิตที่ได้รับยกย่องชมเชย
ด้านคุณธรรมจริยธรรมจากสังคม

คน

1

1.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
2.รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ย.1 การผลิตบัณฑิต

ก.1 เพิ่มคุณภาพการผลิตบัณฑิต

ป.2 บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ (สํานึกดี
ต่อสังคม)

ม.2 จัดกิจกรรม ให้มีจิตสํานึก ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม

3. จํานวนบัณฑิตที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม
ร้อยละ
หมายเหตุ : บัณฑิต หมายถึง ผู้สําเร็จการศึกษาไปแล้ว
เป็นระยะเวลาไม่เกิน1 ปี

50

1.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
2.รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ย.1 การผลิตบัณฑิต

ก.1 เพิ่มคุณภาพการผลิตบัณฑิต

ป.3 ลดจํานวนนักศึกษาตกออก

ม.1 มีการสอนเสริม / จัดติว สําหรับนักศึกษาแรก 1.อัตราการตกออก ของนักศึกษา
เข้า และนักศึกษาที่มีพื้นฐานไม่ค่อยดี

ร้อยละ

10

1.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
2.รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ย.1 การผลิตบัณฑิต

ก.1 เพิ่มคุณภาพการผลิตบัณฑิต

ป.4 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความพอใจ ม.1 อบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (เช่น MS 1.ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษา
ในหลักสูตร และเพิ่มภาวะการณ์ได้ Excel, MS Powerpoint ) ให้แก่นักศึกษา
งานทําของนักศึกษา

ร้อยละ

80

1.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
2.รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ย.1 การผลิตบัณฑิต

ก.1 เพิ่มคุณภาพการผลิตบัณฑิต

ป.4 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความพอใจ ม.2 จัดอบรม และทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 2. ร้อยละความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการดํารงชีวิต ร้อยละ
ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หรือบัณฑิต
ในหลักสูตร และเพิ่มภาวะการณ์ได้ (เช่นการจัดสอบ TOEIC)
งานทําของนักศึกษา

80

1.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
2.รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
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ยุทธศาสตร์
ย.1 การผลิตบัณฑิต

กลยุทธ์
ก.1 เพิ่มคุณภาพการผลิตบัณฑิต

ย.1 การผลิตบัณฑิต

ก.1 เพิ่มคุณภาพการผลิตบัณฑิต

ย.1 การผลิตบัณฑิต

ก.1 เพิ่มคุณภาพการผลิตบัณฑิต

ย.1 การผลิตบัณฑิต

ก.2 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนให้ทันสมัย และตรงตามความ
ต้องการของตลาดงาน

ย.1 การผลิตบัณฑิต

ก.2 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนให้ทันสมัย และตรงตามความ
ต้องการของตลาดงาน
ก.2 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนให้ทันสมัย และตรงตามความ
ต้องการของตลาดงาน

ย.1 การผลิตบัณฑิต

เป้าประสงค์
ป.4 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความพอใจ
ในหลักสูตร และเพิ่มภาวะการณ์ได้
งานทําของนักศึกษา
ป.5 นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ เข้าถึงและมีประสบการณ์
ในการเรียนการสอนที่ทันสมัย ทัน
ต่อโลกยุคดิจิตอล

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ เป้าหมายปี 62
ผู้รับผิดชอบ
3. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ ร้อยละ
85
1.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.รองคณบดีฝา่ ยกิจการ
นักศึกษา
ร้อยละ
70
1.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ม.1 เข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะนําร่อง การเรียนการ 1. ระดับความพึงพอใจของผู้สอนและผู้เรียนที่นํา
2.รองคณบดีฝ่ายกิจการ
ระบบสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน (ห้อง
สอนในศตวรรษที่ 21 (Smart Classroom) /
นักศึกษา
smart class room ฯลฯ)
active learning และ การเรียนผ่าน internet

ป.5 นักศึกษาสามารถเรียนรู้ดว้ ย
ตนเองได้ เข้าถึงและมีประสบการณ์
ในการเรียนการสอนที่ทันสมัย ทัน
ต่อโลกยุคดิจิตอล
ป.1 นักศึกษามีทักษะพร้อมในการ
ออกไปประกอบวิชาชีพ

ม.2 จัดให้มี facility ด้าน internet และ digital
technology ที่ดี

2. ระดับความสําเร็จในการนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้สนับสนุนการเรียนการสอน

ร้อยละวิชา
ที่ใช้ ICT

5

1.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
2.รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ม.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้มีระบบสหกิจศึกษา /
หรือหลักสูตรความร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ /
สอดคล้องความต้องการของท้องถิ่น

1.ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษา

ร้อยละ

80

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ป.1 นักศึกษามีทักษะพร้อมในการ
ออกไปประกอบวิชาชีพ

ม.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้มีระบบสหกิจศึกษา /
หรือหลักสูตรความร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ /
สอดคล้องความต้องการของท้องถิ่น
ม.2 ศึกษา ทิศทาง แนวโน้ม ของตลาดงานและ
เทคโนโลยี แห่งอนาคต

1. หลักสูตรที่ทันสมัย

จํานวน
(หลักสูตร)

1

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

85

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ป.1 นักศึกษามีทักษะพร้อมในการ
ออกไปประกอบวิชาชีพ

มาตรการ
ม.3 จัดอบรมเทคนิคในการสมัครงาน แนะนํา
แหล่งงาน ให้กับนักศึกษา

2. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ ร้อยะ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ย.1 การผลิตบัณฑิต

ก.3 สนับสนุนอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ และ ป.1 คณาจารย์ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
ม.1 เชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์มาสอน และให้ 1. คะแนนความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อผู้สอนและ
ประสบการณ์ในวิชาชีพ และพัฒนาตนเอง ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ อาจารย์ร่วมทํางาน
การเรียนการสอน
เทคโนโลยีกับภาคเอกชน
ภาคอุตสาหกรรม

ร้อยละ

85

1.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
2.รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ย.2 งานวิจัยและงาน
นวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ 2-1
1. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจํานวนผลงานวิจัย (ร้อยละ ร้อยละ
มาตรการที่ 1-1
เป้าประสงค์ที่ 2-1
เพิ่มแรงจูงใจในการทําวิจัยและนวัตกรรม ปรับปรุงระบบและหลักเกณฑ์จัดสรร เพือ่ สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรวิจัยผลิตผลง การเพิ่มขึ้นของจํานวนผลงานวิจัย ต่อ อาจารย์ที่
ปฏิบัติงานจริง)
เงินรางวัลสําหรับงานวิจัยและ
งานวิจัยและนวัตกรรมให้มากขึ้น
นวัตกรรม ให้สามารถเพิ่มจํานวน
ผลงานวิจัยและยกระดับคณภาพ

5

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ
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ยุทธศาสตร์
ย.2 งานวิจัยและงาน
นวัตกรรม

ย.2 งานวิจัยและงาน
นวัตกรรม

ย.2 งานวิจัยและงาน
นวัตกรรม

กลยุทธ์

เป้าประสงค์
มาตรการที่ 2-1
กลยุทธ์ที่ 2-2
ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีด
คณะกําหนดนโยบายด้านงานวิจัย
ความสามารถในการทําวิจัยและนวัตกรรม อย่างชัดเจนและสนับสนุนงานวิจัยที่
ดําเนินการเป็นกลุ่ม มีระบบพี่เลี้ยง
จัดตั้งกลุ่มหรือทีมวิจัย ร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก/ภาคเอกชน
มาตรการที่ 2-2
จัดให้มี Workshop พิเศษ
สําหรับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
มาตรการที่ 2-3
จัดงานวันนักวิจัย เพื่อให้ข้อมูล
กลยุทธ์ที่ 2-2
แบ่งปันความรู้ ในการทําวิจัย
ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีด
มาตรการที่ 2-4
ความสามารถในการทําวิจัยและนวัตกรรม
ยกระดับมาตรฐานวารสารวิชาการ
ของคณะให้เข้าสู่กลุ่ม 1 ในฐาน TCI
มาตรการที่ 2-5
ส่งเสริมการนําผลการวิจัยไปสู่การ
จดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร
มาตรการที่ 2-6
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
ค้นคว้างานวิจัย สิ่งประดิษฐืและ
นวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 2-2
ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีด
ความสามารถในการทําวิจัยและนวัตกรรม

ย.2 งานวิจัยและงาน
นวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ 2-2
ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีด
ความสามารถในการทําวิจัยและนวัตกรรม

ย.2 งานวิจัยและงาน
นวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ 3
บูรณาการปัญหาจริงมาเป็นหัวข้อวิจัย
เชื่อมโยงกับการเรียนการสอน และงาน
บัณฑิตศึกษา

มาตรการที่ 2-3
แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรที่มี
ภารกิจสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา ใน
การผลิตบัณฑิตและการทําวิจัย
มาตรการที่ 2-3

มาตรการ

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ เป้าหมายปี 62
ผู้รับผิดชอบ
ร้อยละ
30
รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ
เป้าประสงค์ที่ 2-1
1. จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อบุคลากรที่
มีงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล ISI/SCOPUS,PubMed และ TCI (ร้อยละ
เป้าประสงค์ที่ 2-2
งานวิจัยและนวัตกรรมมีความสอดคล้องกับความ ของผลงานวิจัย ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับ
ต้องการของสังคมภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและประชาคม นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI/SCOPUS, SJR
และ TCI ต่อ อาจารย์ประจํา)
โลก
เป้าประสงค์ที่ 2-3
งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ที่ 2-1
มีงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่
เป้าประสงค์ที่ 2-2
งานวิจัยและนวัตกรรมมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและประชาคม
โลก
เป้าประสงค์ที่ 2-3
งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

2. จํานวนการอ้างอิงผลงานวิจัยต่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ร้อยละ
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ (citation/paper)
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล SCOPUS/ISI ในรอบ 5 ปี
(ร้อยละจํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน
วารสารนานาชาติ ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา)

2

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

เป้าประสงค์ที่ 2-1
มีงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่
เป้าประสงค์ที่ 2-2
งานวิจัยและนวัตกรรมมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมภมิภาคล่มน้ําโขงและประชาคม
เป้าประสงค์ที่ 2-1
มีงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่
เป้าประสงค์ที่ 2-2
งานวิจัยและนวัตกรรมมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและประชาคม
1 .มีการบูรณาการงานวิจัยกับเนื้อหาวิชาที่สอน
2 .มีการบูรณาการงานวิจัยกับวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา

3. จํานวนรางวัลของคณาจารย์ และบุคลากร ที่ได้รับ เรื่อง/ผลงาน
ในด้านวิจัยและนวัตกรรม

5

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

4. จํานวนลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร ที่ยื่นขอ เรื่อง
จด เป็นผลงานจากงานวิจัยและนวัตกรรม

5

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

1) จํานวนงานวิจัยที่เชื่อมโยงเข้ากับการเรียนการสอน เรื่อง
หรือวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

7

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ
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ยุทธศาสตร์
ย.2 งานวิจัยและงาน
นวัตกรรม

ย.2 งานวิจัยและงาน
นวัตกรรม

ย.2 งานวิจัยและงาน
นวัตกรรม

ย.3
การบริการวิชาการ

ย.3
การบริการวิชาการ

กลยุทธ์

เป้าประสงค์
มาตรการ
กลยุทธ์ที่ 3
สนับสนุนการจัดการเรียนสหกิจศึกษา
บูรณาการปัญหาจริงมาเป็นหัวข้อวิจัย มาตรการที่ 2-3
เชื่อมโยงกับการเรียนการสอน และงาน โครงการ วิจัยร่วมกับหน่วยงาน
บัณฑิตศึกษา
ภายนอก
มาตรการที่ 2-3
ให้นักศึกษามีโอกาสนําเสนอ
ปริญญานิพนธ์ต่อบุคคลภาย นอก
ึ้ ่
กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนให้มีกลไกการ
เป้าประสงค์ที่
มาตรการที
บริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ให้มี
การจัดโครงการ KM ให้ความรู้ด้าน กลไกการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ให้มี
ประสิทธิภาพและความคล่องตัว
การบริหารงานวิจัย ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและความคล่องตัวความคล่องตัว
อย่างสม่ําเสมอ
มาตรการที่
ปรับปรุงระบบริหารงานวิจัยผ่าน
ระบบสารสนเทศ ให้สามารถอํานวย
ความสะดวก และจัดเก็บข้อมูล
กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนให้มีกลไกการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
บริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ให้มี
มาตรการที่
ประสิทธิภาพและความคล่องตัว
เร่งรัดการเคลียร์โครงการวิจัยที่ค้าง
เพื่อให้นักวิจัยกลับเข้ามาในระบบ

กลยุทธ์ที่ 1
มาตรการที่
สร้างโครงการบริการวิชาการที่ตรงความ จัดโครงการบริการวิชาการถ่ายทอด
ต้องการของชุมชน
องค์ความรู้ เรียนรูภ้ ูมิปัญญาท้องถิ่น
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้กับ
ท้องถิ่น ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย โดย
เป็นโครงการที่สํารวจแล้วว่าเป็นที่
ต้องการของสังคม หรือตามคําร้องขอ

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ เป้าหมายปี 62
ผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
3
รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ
2) งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมหรือ
สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์
(เดิมเป็นตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่วัดเป็น
คะแนน และเป็นเกณฑ์ประกันคุณภาพ สกอ. 4.4.2
และ สมศ.ที่ 6)

เรื่อง
1. จํานวนงานวิจัยและจํานวน สิทธิบัตร และอนุ
สิทธิบัตร ที่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา (อนุสิทธิบัตร
2 ปี, สิทธิบัตร 5 ปี, งานวิจัยภายใน 1 ปีงบประมาณ
หลังจาก ส่งเล่มรายงาน)

3

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของหน่วย
สนับสนุนงานวิจัยและบริการ

85

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

ม.1 จัดโครงการบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ 1. จํานวนโครงการบริการวิชาการ ที่ให้บริการแก่ชุมชน โครงการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม ให้กับท้องถิ่น ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
โดยเป็นโครงการที่สํารวจแล้วว่าเป็นที่ต้องการของ
สังคม หรือตามคําร้องขอ

3

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

ม.1 จัดตั้งและให้การสนับสนุนการดําเนินการศูนย์ 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและการถ่ายทอดเทคโนโลยี (จากโครงการบริการวิชาการ)
และองค์ความรู้ทางวิศวกรรม (ปัจจุบันมี ศูนย์วิจัย
และบริการด้านพลังงาน-ME/ศูนย์ทดสอบน้ําCHE/ศูนย์ทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง-EE/
ศูนย์ทดสอบวัสดุ-CE)

80

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

ร้อยละ

ร้อยละ
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ยุทธศาสตร์
ย.3
การบริการวิชาการ

ย.3
การบริการวิชาการ
ย.3
การบริการวิชาการ

ย.3
การบริการวิชาการ

กลยุทธ์

มาตรการ
กลยุทธ์ที่ 2
มาตรการที่
ม.2 จัดทําโครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรม
เพิ่มการสนับสนุนการบริการวิชาการ
เพื่อให้บริการปรึกษาด้านวิศวกรรม ที่มีการคิด
จัดตั้งและให้การสนับสนุนการ
จากแหล่งทุนภายนอก
ดําเนินการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อัตราค่าบริการอย่างเหมาะสม
และการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์
ความรู้ทางวิศวกรรม (ปัจจุบันมี
ศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงานม.1 แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรที่มีภารกิจ
ME/ศูนย์ทดสอบน้ํา-CHE/ศูนย์
สอดคล้
องกับเนื้อหาวิชา ในการผลิตบัณฑิต การ
ทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงทํ
า
วิ
จ
ย
ั
และบริการวิชาการ
EE/ศูนย์ทดสอบวัสดุ-CE)
มาตรการที่ 1
ม.1 จัดโครงการวิจัยสัญจร หรือ เข้าเยี่ยมชม
กลยุทธ์ที่ 3
บูรณาการ การเรียนการสอนกับการ
แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรที่มี พบปะกลุ่มอุตสาหกรรม หรือองค์กรชุมชน สํารวจ
บริการวิชาการ
ภารกิจสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา ใน ความต้องการด้านงานวิจัยและบริการวิชาการที่
เกี่ยวข้อง
การผลิตบัณฑิต การทําวิจัย และ
บริการวิชาการ
มาตรการที่่ 1
ม.1 สนับสนุนให้มีการจัดทําโครงการทํานุบํารุง
กลยุทธ์ที่ 4
ศิลปะ วัฒนธรรม ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในคณะ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ จัดโครงการสัญจร พบปะกลุ่ม
และเอกชน หรือองค์กรชุมชนตลอดจน อุตสาหกรรม หรือองค์กรชุมชน
ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม เพื่อเรียนรู้และ สํารวจความต้องการด้านงานวิจัย
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม และบริการวิชาการที่เกี่ยวข้อง
มาตรการที่ 2
จัดให้มี MOU กับ
ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงาน
ภาครัฐอื่นในการดําเนินงานด้าน
บริการวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1
ย.4
การทํานุบํารุงศิลปะและ ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรม ร่วมในการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับคณะและ
วัฒนธรรม
หน่วยงานอื่น ๆ

ย.5 การพัฒนาองค์กร
และบุคลากร

ก.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรร
มาภิบาล และพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (รับเข้า-รักษาคนดีสวัสดิการ-เกษียณอายุราชการ)

เป้าประสงค์

มาตรการที่ 1
จัดโครงการสัญจร พบปะกลุ่ม
อุตสาหกรรม หรือองค์กรชุมชน
สํารวจความต้องการด้านงานวิจัย
และบริการวิชาการที่เกี่ยวข้อง
มาตรการที่ 2
จัดให้มี MOU กับ
ป.1 องค์กรมีบุคลากรที่ เก่ง ดี มี
คุณธรรม

ตัวชี้วัด
1. จํานวนศูนย์เชี่ยวชาญต่อจํานวนภาควิชาหรือ
สาขาวิชา

หน่วยนับ เป้าหมายปี 62
ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์
4
รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

2. จํานวนโครงการ/ สัญญารับทุนบริการวิชาการที่
ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก

เรื่อง

10

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

1. จํานวนงานบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับการเรียน
การสอน

เรื่อง

2

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

1. จํานวนโครงการความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน โครงการ
หรือองค์กรชุมชน

3

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

ม.1 สนับสนุนให้มีการจัดทําโครงการทํานุบํารุง
1. จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมที่มีการ โครงการ
ศิลปะ วัฒนธรรม ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในคณะ ทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะ
หรือร่วมกับคณะและหน่วยงานอื่นๆ

3

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

ม.1 จัดทําแผนพัฒนาบุคคลและจัดหาบุคลากรทุก 1. ระดับความสําเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีและมี ระดับ
ธรรมาภิบาล
ฝ่าย (สายวิชาการ/สายสนับสนุน) เตรียมความ
พร้อมจัดหาบุคลากรทดแทน กรณีเกษียณอายุ
ราชการ

5

1.รองคณบดีฝ่ายบริหาร
2.หัวหน้าสํานักงาน
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ยุทธศาสตร์
ย.5 การพัฒนาองค์กร
และบุคลากร

กลยุทธ์
ก.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรร
มาภิบาล และพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (รับเข้า-รักษาคนดีสวัสดิการ-เกษียณอายุราชการ)

เป้าประสงค์
ป.1 องค์กรมีบุคลากรที่ เก่ง ดี มี
คุณธรรม

มาตรการ
ม.2 การสร้างสุของค์กร

ตัวชี้วัด
2. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายใต้ระบบคุณภาพ

หน่วยนับ เป้าหมายปี 62
ผู้รับผิดชอบ
ระดับ
3
1.รองคณบดีฝ่ายบริหาร
2.หัวหน้าสํานักงาน

ย.5 การพัฒนาองค์กร
และบุคลากร

ก.2 สร้างความมั่นคงด้านการเงิน

ป.1 มีรายได้นอกงบประมาณ
เพียงพอสําหรับการบริหารจัดการ

ม.1 จัดหารายได้นอกงบประมาณเพิ่มมากขึ้น

1. สัดส่วนของเงินออมต่อรายได้นอกงบประมาณ
ทั้งหมดต่อปี

ร้อยละ

5

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ย.5 การพัฒนาองค์กร
และบุคลากร

ก.3 สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากร ป.1 อาจารย์และบุคลากรมีคุณวุฒิที่
เหมาะสม มีประสบการณ์และทักษะ
สายสนับสนุนมีคุณวุฒิ และ
ประสบการณ์ในวิชาชีพ และพัฒนาตนเอง ในการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่

ม.1 ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น จัดโครงการ 1. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญา ร้อยละ
เอก
ภาษาอังกฤษเข้มแข็ง เน้นติวอย่างเข้มข้น/
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน/ป้ายบอกทางใน
อาคาร/ถนน/จัดทดสอบภาษาอังกฤษ/จัดทํา
แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ

70

1.รองคณบดีฝ่ายบริหาร
2.หัวหน้าสํานักงาน

ย.5 การพัฒนาองค์กร
และบุคลากร

ก.3 สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากร ป.1 อาจารย์และบุคลากรมีคุณวุฒิที่ ม.2 เชิญวิทยาการที่มีประสบการณ์มาสอน
สายสนับสนุนมีคุณวุฒิ และ
เหมาะสม มีประสบการณ์และทักษะ
ประสบการณ์ในวิชาชีพ และพัฒนาตนเอง ในการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่

2. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ

ร้อยละ

64

1.รองคณบดีฝ่ายบริหาร
2.หัวหน้าสํานักงาน

ย.5 การพัฒนาองค์กร
และบุคลากร

ก.3 สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากร ป.1 อาจารย์และบุคลากรมีคุณวุฒิที่ ม.3 ให้อาจารย์ร่วมทํางาน/สร้างความร่วมมือใน
เหมาะสม มีประสบการณ์และทักษะ ภาคเอกชน ลาไปเพิ่มพูนความรู้
สายสนับสนุนมีคุณวุฒิ และ
ประสบการณ์ในวิชาชีพ และพัฒนาตนเอง ในการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่

3. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีสรรถนะ
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ร้อยละ

80

1.รองคณบดีฝ่ายบริหาร
2.หัวหน้าสํานักงาน

ย.5 การพัฒนาองค์กร
และบุคลากร

ก.4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนา
สถาบัน

3

1.รองคณบดีฝ่ายบริหาร
2.หัวหน้าสํานักงาน

ป.1 มีระบบฐานข้อมูล และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้งานได้
สะดวกและครอบคลุมภารกิจต่างๆ
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ม.1 ส่งเสริมภาพลักษณ์ ชื่อเสียง ประชาสัมพันธ์
คณะในระดับประเทศ/social media

1. ระดับความสําเร็จในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา ระดับ
ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล
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ยุทธศาสตร์
ย.5 การพัฒนาองค์กร
และบุคลากร

กลยุทธ์
ก.4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนา
สถาบัน

เป้าประสงค์
ป.1 มีระบบฐานข้อมูล และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้งานได้
สะดวกและครอบคลุมภารกิจต่างๆ
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

มาตรการ
ม.1 ส่งเสริมภาพลักษณ์ ชื่อเสียง ประชาสัมพันธ์
คณะในระดับประเทศ/social media

ตัวชี้วัด
2. จํานวนระบบสารสนเทศที่นํามาใช้ในการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย

ย.5 การพัฒนาองค์กร
และบุคลากร

ก.5 การปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบ
สาธารณูปโภค

ป.1 มีสภาพแวดล้อมและระบบ
สาธารณูปโภคที่ดีในการเรียนการ
สอนและการปฏิบัติงาน

ม.1 ปรับปรุงสาธารณูปโภคเพื่อสนับสนุนการอ่าน 1. ร้อยละของระบบสาธารณูปโภคที่เป็นไปตาม
หนังสือของ น.ศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่น จัด มาตรฐาน (ระบบสาธารณูปโภค คือ ไฟฟ้า/น้ํา/
สุขาภิบาล)
โต๊ะ/เก้าอี้ บริเวณอ่านหนังสือ/มีร้าน 7-11 ใต้
อาคาร EN6/เพิ่มพื้นที่อ่านหนังสือใต้อาคาร EN6
และ ทุกอาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ย.5 การพัฒนาองค์กร
และบุคลากร

ก.5 การปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบ
สาธารณูปโภค

ป.1 มีสภาพแวดล้อมและระบบ
สาธารณูปโภคที่ดีในการเรียนการ
สอนและการปฏิบัติงาน

ม.2 การปรับปรุงอาคาร และภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่น โครงการเพิ่มพื้นที่สี
เขียวในคณะวิศวกรรมศาสตร์/ปรับปรุงห้องน้ํา/
เครื่องปรับอากาศ

ย.5 การพัฒนาองค์กร
และบุคลากร

ก.5 การปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบ
สาธารณูปโภค

ป.1 มีสภาพแวดล้อมและระบบ
สาธารณูปโภคที่ดีในการเรียนการ
สอนและการปฏิบัติงาน

ม.3 เพิ่มจํานวน รปภ.บริเวณคณะ (โดยเฉพาะ
ช่วงเวลากลางคืน)

ย.5 การพัฒนาองค์กร
และบุคลากร

ย.5 การพัฒนาองค์กร
และบุคลากร

หน่วยนับ เป้าหมายปี 62
ผู้รับผิดชอบ
ระบบ
2
1.รองคณบดีฝ่ายบริหาร
2.หัวหน้าสํานักงาน

80

1.รองคณบดีฝ่ายบริหาร
2.หัวหน้าสํานักงาน

2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหาร ระดับ
จัดการระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมใน
มหาวิทยาลัย

3

1.รองคณบดีฝ่ายบริหาร
2.หัวหน้าสํานักงาน

3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหาร ระดับ
จัดการระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมใน
มหาวิทยาลัย

3

1.รองคณบดีฝ่ายบริหาร
2.หัวหน้าสํานักงาน

ก.6 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร อย่างมี ป.1 บุคลากรมีความรัก สามัคคีและ ม.1 สานต่อโครงการหรือนําผลการวิจัยเรื่องที่
ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและภาพรวมของคณะ
ภราดรภาพ (อยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้อง) เพื่อ ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน
การมีส่วนร่วม และเกิดความสามัคคี

1. ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน

ร้อยละ

75

1.รองคณบดีฝ่ายบริหาร
2.หัวหน้าสํานักงาน

ก.6 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร อย่างมี ป.1 บุคลากรมีความรัก สามัคคีและ ม.1 สานต่อโครงการหรือนําผลการวิจัยเรื่องที่
ภราดรภาพ (อยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้อง) เพื่อ ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและภาพรวมของคณะ
การมีส่วนร่วม และเกิดความสามัคคี

2. ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กร

ร้อยละ

60

1.รองคณบดีฝ่ายบริหาร
2.หัวหน้าสํานักงาน

1. ระดับคะแนนการประเมินคุณภาพจาก สกอ.

ระดับ

3.5

2. ระดับคะแนนการประเมินคุณภาพจาก สมศ.

ระดับ

3

รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และประกันคุณภาพ

ย.6 การประกันคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 6-1
วางระบบและติดตามการประกัน
ย.6 การประกันคุณภาพ คุณภาพทางการศึกษา (ระดับประเทศ)
ให้มีประสิทธิภาพ

มาตรการที่ 6-1-1
พัฒนาระบบการรายงานผลการ
ดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ป ิ
ํ ไปใ ้

เป้าประสงค์ที่ 6-1
มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
การประเมินคุณภาพจาก สมศ.ในระดับดีมาก

ร้อยละ
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ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
ย.6 การประกันคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 6-2
ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพไปสู่ระดับสากล เช่น
TABEE

เป้าประสงค์
มาตรการ
มาตรการที่ 6-2-1
มีความพร้อมในการพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่ระบบ
การรับรองคุณภาพในระดับสากล
ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพระดับสากล แก่บุคลากร
ผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพ
มาตรการที่ 6-2-2
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบ
ประกันคุณภาพระดับสากล แก่
บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวชี้วัด
1. มีร่างเกณฑ์ประกันคุณภาพระดับนานาชาติ

หน่วยนับ เป้าหมายปี 62
ผู้รับผิดชอบ
จํานวน
1
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และประกันคุณภาพ

D:\~งานแผน~\แผนยุทธศาสตร์_คณะวิศวะ\ยุทธศาสตร์_2562\ปรับปรุงยุทธศาสตร์ 62.xlsx\ยุทธศาสตร์ปรับปรุง 62 (ปชส.)

