
1

1.จํานวนกิจกรรมนักศึกษาที่คลองกับ 21st Century Skills / 

Digital Skills 

กิจกรรม/

โครงการ

10

2.จํานวนรางวลักิจกรรมนักศึกษาดาน21st Century Skills / 

Digital Skills

รางวัล 5

1. รอยละของจํานวนนักศึกษาที่ผานการพัฒนาศักยภาพดาน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

รอยละ 80

2. รอยละของนักศึกษาที่ผานการทดสอบมาตรฐานตางๆที่

มหาวิทยาลัย/คณะรับรอง

รอยละ 70

3. ทุกหลักสูตรจัดใหมีการฝกอบรม/ฝกปฏิบัติ ใหนักศึกษา

สามารถใช เครื่องมือ Digital/Software ที่เก่ียวของกับงาน

วชิาชีพ

หลักสูตร 16

1. รอยละของนักศึกษาที่มีทักษะในการใชเทคโนโลยีในการ

สื่อสาร/ประชุม/การเรียนออนไลน 

รอยละ 80

2. รอยละของจํานวนรายวิชาที่ใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียน

การสอน

รอยละ 50

1. รอยละของจํานวนรายวิชาที่เปดสอนโดยใชเอกสารการสอน

เปนภาษาอังกฤษ

รอยละ 70

2. รอยละของจํานวนรายวิชาที่มีการสอนเปนภาษาอังกฤษ  

และ/หรือใหนักศึกษานําเสนองาน/สื่อสาร เปนภาษาอังกฤษ 

(สัดสวนการสอนภาษาอังกฤษ/ไทย มากกวา 0.5)

รอยละ 20

แผนยุทธศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําป 2564
ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ หนวยนับ คาเปาหมาย แนวคิด/โครงการ/แผนปฏบิติัการ ผูรับผดิชอบ

1.1 ผลิตวิศวกรท่ีมี

ทักษะดานดิจิทัล

1.1.1 สงเสรมิการจัดกิจกรรม

นักศึกษาให สอดคลองกับ 21st 

Century Skills / Digital Skills

ระยะสั้น
1. จัดกลุมใหนักศึกษาที่สนใจเขาแขงขัน Microsoft 
World Championship 
https://www.moschampionship.com/ โดยมีการจัด
แขงขัน เชน จัดในงาน entech Day 
ระยะยาว
1. วางแผนการจัดกิจกรรมอยางตํ่าเนื่อง เพ่ือเฟนหา
ตัวแทนไปแขงระดับโลก

1. รองคณบดี

ฝายวชิาการ

2. ผช.คณบดี

ฝายวชิาการ

3. ผช.คณบดี

ฝายพัฒนา น.ศ.

1.1.2 พัฒนาบัณฑิตใหมีศักยภาพใน

การใชเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล

ระยะสั้น

1. สนับสนุนระบบการทําชุมนุม ใหนักศึกษาทุกคน

สังกัดชุมนุม

2. อบรมทักษะใหนักศึกษา สามารถนําทักษะไปใชใน

การบริการวิชาการ

3. กิจกรรมสงเสริมทักษะตามหลักสูตร

ระยะยาว

1. กําหนดใหหลักสูตรใหมีการจัดกิจกรรม/ฝกทักษะ

การปฏิบัติใหกับนักศึกษา

1.1.3 สงเสรมิใหหลักสูตรจัดการ

เรียนการสอนโดยนําเทคโนโลยมีาใช

เปนเครื่องมือสนับสนุนในการจัดการ

เรียนการสอน

ระยะสั้น

1. รายวชิาที่มีการนําเสนอ และสงงานออนไลน

ระยะยาว

1. มีเครื่องมือและอุปกรณสําหรับสนับสนุนการเรยีน

การสอนครบทุกวิชา

1.2 ผลิตวิศวกรท่ีมี

ทักษะดานภาษาอังกฤษ

1.2.1 สนับสนุนใหมีการจัดการเรยีน

การสอนดวยภาษาอังกฤษ

ระยะสั้น
1. จัดหาอาจารยฝรั่งสอนเปนภาษาอังกฤษ 

2. ปรับเปลี่ยนปายเปนภาษาอังกฤษ

3. แตงหองเรียนใหเปนภาพ ภาษาอังกฤษ ติดคําศัพทชางเปน

ภาษาอังกฤษตามทางเดินตามอาคารเรียน เพื่อสรางบรรยากาศ

การเรียนการสอน

4. จัดประกวดทักษะดานภาษาอังกฤษ

ย.1 ผลิต

วศิวกรที่มี

ทักษะใน

ศตวรรษที่ 21

D:\^งานแผน^\~งานแผน~\แผนยทุธศาสตร_คณะวิศวะ\ยทุธศาสตร_2564\แผนยทุธศาสตร 2564\แผนยทุธศาสตร 64



2

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ หนวยนับ คาเปาหมาย แนวคิด/โครงการ/แผนปฏบิติัการ ผูรับผดิชอบ
1. รอยละของนักศึกษาระดับ ป.ตร ีที่สอบวดัความรู

ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR (หรือเทียบเทา) ไดระดับ B2 

ข้ึนไป

รอยละ 30

2. รอยละของนักศึกษาระดับ ป.ตร ีที่สามารถสื่อสาร

ภาษาอังกฤษได

รอยละ 50

1.2.3 สงเสรมิดานการรับนักศึกษา

ตางชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน

1. รอยละของนักศึกษาตางชาต/ินักศึกษาแลกเปลี่ยน ที่

เพ่ิมข้ึน/ป

รอยละ 20

1. รอยละของบัณฑิตที่สามารถทํางานในองคกรตางชาติภายใน 

3 ป 

รอยละ 25

2. รอยละของจํานวนนักศึกษาที่ผานการฝกปฏิบัติงานดาน

วชิาชีพในสถานประกอบการที่เปนองคกรตางชาติ

รอยละ 25

3. รอยละของจํานวนหัวขอการอบรมโดยศิษยเกาที่ทํางานใน

องคกรตางชาติมาใหความรูแกนักศึกษาดานวิชาชีพ/การทํางาน 

ในบรษิัทตางชาติ

รอยละ 50

1. นักศึกษารอยละ 80 ผานการฝกปฏิบัต/ิฝกอบรมดานวชิาชีพ

จากภาคอุตสาหกรรมหรือองคกรวิชาชีพ

รอยละ 80

2. จํานวนกิจกรรมที่เสริมสรางทักษะในการปฏิบัติทางวิชาชีพ เร่ือง/กิจกรรม 6

1. มีฐานขอมูลดานการฝกงานและสหกิจศึกษา ฐาน 1

2. รอยละจํานวนความรวมมือดานการฝกงานและสหกิจศึกษา

กับสถานประกอบการ

รอยละ 10

2.1.1 ชุดโครงการวิจัยบูรณาการ

เพ่ือตอบสนองยทุธศาสตรองคกร

และนโยบายของประเทศ 

1. งบประมาณรวมจากชุดโครงการบูรณาการที่ตอบโจทย

ยุทธศาสตรองคกร

ลานบาท 5

1.3 ผลิตวิศวกรท่ีมี

ทักษะดานการทํางาน

รวมกับหนวยงาน

ตางชาติ

1.3.1 การสรางความรวมมือกับ

ภาคเอกชน/องคกรตางชาติ ดาน

การฝกงาน สหกิจศึกษา และ การ

เปน partnership ดานการเรยีนการ

สอนของหลักสูตร

ระยะสั้น

1. นําศิษยเกาที่อยูในบริษัทตางชาติเปนพี่เลี้ยง ชวย

สงเสรมิและสรางความรวมมือกับภาคเอกชน

ระยะยาว

1. สรางความรวมมือ MOU กับภาคเอกชน/องคกร

ตางชาติ

ระยะยาว

1. จัดกิจกรรมเสริมความรูภาษาอังกฤษ ทักษะดาน

การสื่อสารตามมาตรฐาน

2. เพิ่มจํานวนนักศึกษาตางชาติ โดยจัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนหรือ MOU ระหวางสถาบัน

1.2.2 สงเสรมิการจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษา

1.4 ผลิตวิศวกรท่ีมี

ทักษะการปฏิบัติทาง

วชิาชีพ

1.4.1 สรางความรวมมือกับ

ภาคอุตสาหกรรมหรือองคกรวชิาชีพ

ในการรวมจัดการฝกอบรม/การ

เรียนการสอน

ระยะสั้น

1. วางแผนการจัดกิจกรรมเสริมทักษะนศ.ระดับหลักสูตรและ

ระดับคณะใหสอดรบักัน

2. สงเสริมใหนักศึกษาจัดบริการวชิาการรวมกับอาจารย เพื่อใช

องคความรูทางวิศวกรรมในการบริการวิชาการแกชุมชน

ระยะยาว

1.มีฐานขอมูลดานสหกิจศึกษา และเพิ่มจํานวนคูความรวมมือ

ดานสหกิจศึกษา

1.4.2 ดําเนินการเชิงรุกในการหา

สถานที่ฝกงานและสหกิจศึกษาที่

เหมาะกับการฝกปฏิบัติดานวิชาชีพ

ย.2 วิจัยและสราง

นวัตกรรม เพื่อ

นําไปใชประโยชน

2.1 ผลงานวจิัยและ

นวัตกรรมที่มีการบูรณาการ

กับการเรียนการสอนหรือ

สามารถนําไปใชประโยชนได

ระยะสั้น

1. โครงการสงเสริมการ สรางนวัตกรรมตาม ยุทธโครงการ

พัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย และนวัตกรรมศาสตรคณะ (ทุน)

 (2.1.2) 

2.โครงการสงเสริมการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบสนอง

รองคณบดีฝาย

วจิัยฯ

D:\^งานแผน^\~งานแผน~\แผนยทุธศาสตร_คณะวิศวะ\ยทุธศาสตร_2564\แผนยทุธศาสตร 2564\แผนยทุธศาสตร 64



3

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ หนวยนับ คาเปาหมาย แนวคิด/โครงการ/แผนปฏบิติัการ ผูรับผดิชอบ
2.1.2 สนับสนุนการสรางนวตักรรม

ที่บูรณาการกับการเรยีนการสอน 

หรือ แกปญหา หรือ ตอบสนอง

ความตองการของพื้นที่

2.1.3 สนับสนุนการนํานวตักรรมไป

ใชประโยชนเชิงพาณิชย

2.1-4 ความรวมมือการวิจัยและการ

เรียนการสอนกับภาคเอกชนและ

อุตสาหกรรม

1. จํานวนโครงการวิจัยหรือโครงงานรวมกับภาคเอกชน จํานวนเรื่อง/ป 10

2.2.1 สงเสรมิการตีพิมพบทความใน

ระดับสากล  

2.2.2 สนับสนุนการทําวิจัยรวม

สถาบันวจิัยตางประเทศ

3.1.1 ชุดโครงการบริการวิชาการที่

ตอบสนองยุทธศาสตรองคกรท่ีสราง

ผลกระทบตอพื้นที่กลุมจังหวัดอีสาน

ใต 2 

1. รอยละรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่เพ่ิมข้ึนของผูเขารวมโครงการ รอยละ 5

3.1.2 สงเสรมิโครงการบริการ

วชิาการที่ใหนักศึกษานําทักษะดาน

ปฏิบัติการวิชาชีพมาใชใหเกิด

ประโยชน สงเสริมบุคลากรและ

นักศึกษาเพื่อนําความรูทักษะเชิง

ปฎิบัติการดานวิชาชีพสรางบริการ

วชิาการในชุดโครงการ

1. จํานวนโครงการบริการวิชาการที่มีนักศึกษาเขารวม จํานวนเรื่อง/ป 10

3.2.1 บูรณาการดานศาสตร

วศิวกรรมกับศาสตรที่เกี่ยวของเพ่ือ

การอนุรักษณ สืบสานภูมิปญญา 

ศิลป วัฒนาธรรมของพื้นท่ี 

1. จํานวนโครงการท่ีบูรณาการศาสตรดานวศิวกรรมกับศาสตรที่

เก่ียวของเพ่ือการอนุรกัษ สืบสานภูมิปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม

ของพื้นที่

ศูนย 1

2.โครงการสงเสริมการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบสนอง

ความตองการของชุมชน (ทุน) (2.1.2) 

3. โครงการสงเสริมการทําโครงงานระดับปริญญาตรตีาม

ยุทธศาสตรคณะ (ทุน) (2.1.2) 

4. โครงการสงเสริมความสัมพันธกับหนวยงานภายนอก (2.1.4) 

5. โครงการพัฒนาพื้นที่ทําวิจัยรวมกันและสรางบรรยากาศการ

วิจัยรวมกัน (Research Share ) (2.1.1) 

6.โครงการสงเสริมและ พัฒนาทักษะการวจิัย เชิงบูรณาการ

รวมกับหนวยงานภายนอก (2.1.3) 

7.โครงการพัฒนากลุม วิจัยตามยุทธศาสตร คณะ (เกษตร

สมัยใหม เครื่องมือแพทย Big Data) (2.1.1) 

ระยะยาว

1. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย และนวตักรรม 

(2.1.1) 

2. โครงการปรับปรุง ระบบและกลไกเพื่อสงเสริมและสนับสนุน

การวิจัย (2.1.3)
2.2 สงเสรมิศักยภาพ

ของนักวิจัยใหผลิต

ผลงานวิจัยในระดับ

สากลได

1. จํานวนนวตักรรม ที่นําไปใชในเรียนการสอนหรือตอบสนอง

ความตองการของพื้นที่ หรือนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย

จํานวนเรื่อง/ป 10

1. จํานวนผลงานบทความวิชาการในฐานนานาชาติ (Scopus 

Q1-Q2 หรือ ISI หรือ ตามมาตรฐานที่ ก.พ.อ. ยอมรับ )

บทความ/ป 8 ระยะสั้น

1. โครงการคาตอบแทนตีพิมพในวารสารระดับ

นานาชาติ 

2. โครงการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวจิัยระดับ

นานาชาติ

ย.3 บริการ

วชิาการเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของ

ประชาชนและ

ยกระดับ

เศรษฐกิจของ

อีสานใต

3.1 นําองคความรูทาง

วชิาการเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชน

ระยะสั้น

1. จัดใหมีเวลา ทํางานบริการวิชาการมากขึ้น  

2. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี 

ระยะยาว

1. กําหนดคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับเจาหนาที่และ

วทิยากร เชน สัดสวนการใหบริการ 30%

3.2 เพ่ือนําความรูทาง

วิชาการในการสรางมูลคา

และยกระดับเศรษฐกิจจาก

ภูมิปญญาและวัฒนธรรม

ทองถ่ิน

ระยะสั้น

1. จัดตั้งศูนยการเรียนรูดานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิ

ปญญาทองถ่ิน

ระยะยาว

รองคณบดีฝาย

วจิัยฯ
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ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ หนวยนับ คาเปาหมาย แนวคิด/โครงการ/แผนปฏบิติัการ ผูรับผดิชอบ
3.2-2 สงเสริม สืบสานภูมิปญญา

ทองถ่ินและวฒันธรรมใหมีมูลคาเพิ่ม

ดวยการประยุกตองคความรูเชิง

วศิวกรรม

1. รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาทางเศรษฐกิจจากภูมิปญาและ

วฒันธรรมทองถ่ิน

รอยละ 5

3.3.1 บริหารจัดการศูณยทดสอบที่

มีอยูเดิมใหมีมาตรฐานเพื่อพัฒนาให

เปนสูการบริการแบบ One Stop 

Servic

1. จํานวนเงินรายไดจากบริการวิชาการ บาท/ป           300,000

3.3.2 พัฒนาหลักสูตรบริการวชิาการ

เพ่ือหารายได

1. จํานวนหนวยบริการวิชาการแบบ One Stop Service หนวยบริการวชิาการ 1

3.3.3 ประชาสัมพันธบริการวชิาการ

เชิงรุกหลากหลายชองทางผานสื่อ

สังคมออนไลน

1. จํานวนเงินรายไดจากบริการวิชาการ บาท/ป           300,000

4.1.1 ลดข้ันตอนในกระบวนงานที่

สําคัญ

1. รอยละของกระบวนงานสําคัญที่มีข้ันตอนลดลง รอยละ 20

4.1.2 พัฒนาการบริหารงานผาน

ระบบเทคโนโลยี ดิจิทัล

1. รอยละของกระบวนงานที่นําเทคโนโลยดีิจิทัลมาใช รอยละ 20

4.1-3  มีการดําเนินงานดาน

สิ่งแวดลอม และการใชพลังงาน

ทดแทน

1. จํานวนโครงการดานการรักษาสิ่งแวดลอมและพลังงาน

ทดแทน

โครงการ 5

1. รอยละของบุคลากรทุกคน มีแผนการพัฒนาตนเองท่ีชัดเจน

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

รอยละ 100

2. รอยละของบุคลากรที่ดําเนินการตามแผนพัฒนาตนเอง รอยละ 80

3. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ผานการฝกอบรมเพื่อเพิ่ม

สมรรถนะและทักษะที่สนับสนุนการทํางานตามยุทธศาสตรของ

คณะ

รอยละ 80

ระยะยาว

1. จัดหาทุนสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมสืบสานภูมิ

ปญญาทองถ่ินและวฒันธรรมใหมีมูลคาเพิ่มดวยการ

ประยุกตองคความรูเชิงวศิวกรรม

3.3 มีหนวยบริการ

วชิาการที่เขมแข็ง ตอบ

โจทยความตองการและ

สรางรายได

ระยะส้ัน

1. พัฒนาศูนยทดสอบของคณะใหไดมาตรฐาน 

และมีระบบการบริการแบบ one stop service

2. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ และเพ่ิมชอง

ทางผานสื่อสังคมออนไลน

ระยะยาว

1. จัดอบรมหลักสูตรบรกิารวิชาการเพ่ือหา

รายไดนอกงบประมาณ

ย.4 พัฒนา

องคกรให

ทันสมัยดวย

เทคโนโลยีและ

เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม

4.1 มีโครงสรางองคกร
และระบบบริหารงานที่มี
 ประสิทธิภาพ ยืดหยุน 
คลองตัว และนํา
เทคโนโลยีมาใชเพ่ือ
ตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลง

ระยะสั้น

1. การถายทอด EdPEx หมวด 6

2. การจัดประชุมผานระบบออนไลน

3. การใชเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการตัดสินใจ

1. รองคณบดี

ฝายบริหาร

2. หัวหนา

สํานักงาน

4.2 มีบุคลากรมี

สมรรถนะสูงและมี

ทักษะและองคความรูท่ี

สงเสรมิความสําเร็จตาม

วสิัยทัศนของคณะและ

มหาวิทยาลัย

4.2.1 กําหนดใหบุคลากรมีแผนการ

พัฒนาตนเองที่ชัดเจน ทั้งระยะสั้น

และระยะยาว ตามยุทธศาสตรของ

คณะ

ระยะสั้น

1. จัดโครงการอบรมทักษะพื้นฐาน

2. จัดโครงการอบรมดานทักษะวิชาชีพ

ระยะยาว

1. คณะฯ วางแผนอัตรากําลังกรณีบุคลากรเกษียณอายุ

ราชการ ลาออก

2. พัฒนาทักษะบุคลากรใหมีทักษะและความพรอม

ปฏิบัติงานในอนาคต

4.2.2 จัดงบประมาณสําหรับการ

ฝกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะและ

ทักษะที่สําคัญ
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4. รอยละของบุคลากรสายวชิาการที่ผานการฝกอบรมเพื่อเพิ่ม

สมรรถนะและทักษะดานการเรยีนการสอน

รอยละ 70

1. รอยละของบุคลากรที่ใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน รอยละ 90

2. จํานวนระบบของหนวยงานที่จัดใหมีระบบรับงานออนไลน 

เชน คํารอง คําสั่ง

จํานวนระบบ/

หนวยงาน
1

4.3.1 สรางบรรยากาศการทํางานที่

มีความสุข 

4.3.2 สรางความรกั ความสามัคคี 

ในการทํางานเพ่ือองคกร

4.3.3 สรางความม่ันคงในการทํางาน

ของบุคลากร

4.3.4 ปรับสภาพแวดลอมของ

องคกรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

2. ระดับความพึงพอใจที่เพ่ิมข้ึนดานสภาพแวดลอมการทํางาน ระดับ 3.5

หมายเหตุ : 1. นําเสนอประชาคมในการสัมมนาผูบริหาร อาจารย และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร ประจําป 2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563

2. ผานที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานนโยบาย กลยุทธ แผนงาน และงบประมาณ คณะวิศวกรรมศาสตร ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 9 กันยายน 2563

3. ผานที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ครั้งที่ 17/2563 ในวันที่ 29 กันยายน 2563

4.2-3 บุคลากรมีการนําเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาใชในการทํางานประจํา

4.3 บุคลากรมีคานิยม 

มีความสุข และมีความ

ผูกพันตอองคกร

ระยะสั้น

1. การจัดสวัสดิการดานสุขภาพ

2. โครงการสัมมนาสรางความสามัคคี

3. โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร

ระยะยาว

1. ทําแผนโครงสรางและอัตรากําลังบุคลากร ระยะยาว

1. ระดับคะแนนความพึงพอใจดานความสุข และความผูกพัน

ตอองคกร เพิ่มข้ึน

ระดับ 3.5
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