
1

2564 2565 2566 2567

1.จํานวนกิจกรรมนักศึกษาที่คลองกับ 21st Century Skills / 

Digital Skills 

กิจกรรม/

โครงการ

10 10 10 10

2.จํานวนรางวัลกิจกรรมนักศึกษาดาน21st Century Skills / 

Digital Skills

รางวัล 5 5 5 5

1. รอยละของจํานวนนักศึกษาที่ผานการพัฒนาศักยภาพดาน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

รอยละ 80 80 80 80

2. รอยละของนักศึกษาที่ผานการทดสอบมาตรฐานตางๆที่

มหาวิทยาลัย/คณะรับรอง

รอยละ 70 70 70 70

3. ทุกหลักสูตรจัดใหมีการฝกอบรม/ฝกปฏิบัติ ใหนักศึกษา

สามารถใช เครื่องมือ Digital/Software ที่เก่ียวของกับงาน

วิชาชีพ

หลักสูตร 16 16 16 16

1. รอยละของนักศึกษาที่มีทักษะในการใชเทคโนโลยีในการ

ส่ือสาร/ประชุม/การเรียนออนไลน 

รอยละ 80 80 80 80

2. รอยละของจํานวนรายวิชาที่ใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียน

การสอน

รอยละ 50 50 50 50

1. รอยละของจํานวนรายวิชาที่เปดสอนโดยใชเอกสารการสอน

เปนภาษาอังกฤษ

รอยละ 70 70 70 70

2. รอยละของจํานวนรายวิชาที่มีการสอนเปนภาษาอังกฤษ  

และ/หรือใหนักศึกษานําเสนองาน/ส่ือสาร เปนภาษาอังกฤษ 

(สัดสวนการสอนภาษาอังกฤษ/ไทย มากกวา 0.5)

รอยละ 20 20 20 20

1. รอยละของนักศึกษาระดับ ป.ตรี ท่ีสอบวัดความรู

ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR (หรือเทียบเทา) ไดระดับ B2 

ข้ึนไป

รอยละ 30 30 30 30

2. รอยละของนักศึกษาระดับ ป.ตรี ท่ีสามารถส่ือสาร

ภาษาอังกฤษได

รอยละ 50 50 50 50

แผนยุทธศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําป 2564-2567 (ฉบับทบทวน ก.ย.2563)

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ หนวยนับ คาเปาหมาย แนวคิด/โครงการ/แผนปฏิบัตกิาร ผูรับผิดชอบ

ย.1 ผลิต

วิศวกรท่ีมี

ทักษะใน

ศตวรรษที่ 21

1.1 ผลิตวิศวกรที่มี

ทักษะดานดิจิทัล

1.1.1 สงเสริมการจัดกิจกรรม

นักศึกษาให สอดคลองกับ 21st 

Century Skills / Digital Skills

ระยะสั้น

1. จัดกลุมใหนักศึกษาท่ีสนใจเขาแขงขัน Microsoft World

 Championship 

https://www.moschampionship.com/ โดยมีการจัด

แขงขัน เชน จัดในงาน entech Day 

ระยะยาว

1. วางแผนการจัดกิจกรรมอยางต่ําเน่ือง เพื่อเฟนหาตัวแทน

ไปแขงระดับโลก

1. รองคณบดี

ฝายวิชาการ

2. ผช.คณบดี

ฝายวิชาการ

3. ผช.คณบดี

ฝายพัฒนา น.ศ.

1.1.2 พัฒนาบัณฑิตใหมีศักยภาพใน

การใชเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล

ระยะสั้น

1. สนับสนุนระบบการทําชุมนุม ใหนักศึกษาทุกคน

สังกัดชุมนุม

2. อบรมทักษะใหนักศกึษา สามารถนําทักษะไปใชใน

การบริการวิชาการ

3. กิจกรรมสงเสริมทักษะตามหลักสูตร

ระยะยาว

1. กําหนดใหหลักสูตรใหมีการจัดกิจกรรม/ฝกทักษะ

การปฏิบัติใหกับนักศึกษา

1.1.3 สงเสริมใหหลักสูตรจัดการ

เรียนการสอนโดยนําเทคโนโลยีมาใช

เปนเครื่องมือสนับสนุนในการจัดการ

เรียนการสอน

1.2 ผลิตวิศวกรที่มี

ทักษะดานภาษาอังกฤษ

1.2.1 สนับสนุนใหมีการจัดการเรียน

การสอนดวยภาษาอังกฤษ

1.2.2 สงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษ

ของนักศกึษา

ระยะสั้น

1. รายวิชาที่มีการนําเสนอ และสงงานออนไลน

ระยะยาว

1. มีเครื่องมือและอุปกรณสําหรับสนับสนุนการเรียน

การสอนครบทุกวิชา

ระยะสั้น

1. จัดหาอาจารยฝรั่งสอนเปนภาษาอังกฤษ 

2. ปรับเปลี่ยนปายเปนภาษาอังกฤษ

3. แตงหองเรียนใหเปนภาพ ภาษาอังกฤษ ติดคําศพัท

ชางเปนภาษาอังกฤษตามทางเดินตามอาคารเรียน เพื่อ

สรางบรรยากาศการเรียนการสอน

4. จัดประกวดทักษะดานภาษาอังกฤษ

ระยะยาว

1. จัดกิจกรรมเสริมความรูภาษาอังกฤษ ทักษะดานการ

ส่ือสารตามมาตรฐาน
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ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ หนวยนับ คาเปาหมาย แนวคิด/โครงการ/แผนปฏิบัตกิาร ผูรับผิดชอบ

1.2.3 สงเสริมดานการรับนักศึกษา

ตางชาต/ินักศึกษาแลกเปลี่ยน

1. รอยละของนักศึกษาตางชาต/ินักศึกษาแลกเปลี่ยน ที่เพิ่มข้ึน/ป รอยละ 20 20 20 20

1. รอยละของบัณฑิตที่สามารถทํางานในองคกรตางชาติภายใน 

3 ป 

รอยละ 25 25 25 25

2. รอยละของจํานวนนักศึกษาที่ผานการฝกปฏิบัติงานดาน

วิชาชีพในสถานประกอบการท่ีเปนองคกรตางชาติ

รอยละ 25 25 25 25

3. รอยละของจํานวนหัวขอการอบรมโดยศิษยเกาที่ทํางานใน

องคกรตางชาติมาใหความรูแกนักศึกษาดานวิชาชีพ/การทํางาน 

ในบริษัทตางชาติ

รอยละ 50 50 50 50

1. นักศึกษารอยละ 80 ผานการฝกปฏิบัต/ิฝกอบรมดานวิชาชีพ

จากภาคอุตสาหกรรมหรือองคกรวิชาชีพ

รอยละ 80 80 80 80

2. จํานวนกิจกรรมท่ีเสริมสรางทักษะในการปฏิบัติทางวิชาชีพ เรื่อง/

กิจกรรม

6 6 6 6

1. มีฐานขอมูลดานการฝกงานและสหกิจศึกษา ฐาน 1 1 1 1

2. รอยละจํานวนความรวมมือดานการฝกงานและสหกิจศึกษา

กับสถานประกอบการ

รอยละ 10 20 30 40

2.1.1 ชุดโครงการวิจัยบูรณาการเพ่ือ

ตอบสนองยุทธศาสตรองคกรและ

นโยบายของประเทศ 

1. งบประมาณรวมจากชุดโครงการบูรณาการท่ีตอบโจทย

ยุทธศาสตรองคกร

ลานบาท 5 5 5 5

2.1.2 สนับสนุนการสรางนวัตกรรม

ท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน 

หรือ แกปญหา หรือ ตอบสนอง

ความตองการของพื้นท่ี

2.1.3 สนับสนุนการนํานวัตกรรมไป

ใชประโยชนเชิงพาณิชย

2.1-4 ความรวมมือการวิจัยและการ

เรียนการสอนกับภาคเอกชนและ

อุตสาหกรรม

1. จํานวนโครงการวิจัยหรือโครงงานรวมกับภาคเอกชน จํานวน

เรื่อง/ป

10 10 10 10

1.3 ผลิตวิศวกรที่มี

ทักษะดานการทํางาน

รวมกับหนวยงาน

ตางชาติ

1.3.1 การสรางความรวมมือกับ

ภาคเอกชน/องคกรตางชาติ ดานการ

ฝกงาน สหกิจศกึษา และ การเปน 

partnership ดานการเรียนการสอน

ของหลักสูตร

ระยะสั้น

1. นําศษิยเกาท่ีอยูในบริษัทตางชาติเปนพี่เล้ียง ชวย

สงเสริมและสรางความรวมมือกับภาคเอกชน

ระยะยาว

1. สรางความรวมมือ MOU กับภาคเอกชน/องคกร

ตางชาติ

1.4 ผลิตวิศวกรที่มี

ทักษะการปฏิบัติทาง

วิชาชีพ

1.4.1 สรางความรวมมือกับ

ภาคอุตสาหกรรมหรือองคกรวิชาชีพ

ในการรวมจัดการฝกอบรม/การ

เรียนการสอน

1.4.2 ดําเนินการเชิงรุกในการหา

สถานท่ีฝกงานและสหกิจศึกษาท่ี

เหมาะกับการฝกปฏิบัติดานวิชาชีพ

10 12 14 16จํานวน

เรื่อง/ป

ย.2 วิจัยและ

สรางนวัตกรรม 

เพื่อนําไปใช

ประโยชน

2.1 ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมท่ีมีการบูรณา

การกับการเรียนการ

สอนหรือสามารถ

นําไปใชประโยชนได

ระยะสั้น

1. โครงการสงเสริมการ สรางนวัตกรรมตาม ยุทธโครงการ

พัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย และนวัตกรรมศาสตรคณะ (ทุน)

 (2.1.2) 

2.โครงการสงเสริมการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือตอบสนอง

ความตองการของชุมชน (ทุน) (2.1.2) 

3. โครงการสงเสริมการทําโครงงานระดับปริญญาตรีตาม

ยุทธศาสตรคณะ (ทุน) (2.1.2) 

4. โครงการสงเสริมความสัมพันธกับหนวยงานภายนอก (2.1.4) 

5. โครงการพัฒนาพื้นที่ทําวิจัยรวมกันและสรางบรรยากาศการ

วิจัยรวมกัน (Research Share ) (2.1.1) 

6.โครงการสงเสริมและ พัฒนาทักษะการวจัิย เชิงบูรณาการ

รวมกับหนวยงานภายนอก (2.1.3) 

7.โครงการพัฒนากลุม วิจัยตามยุทธศาสตร คณะ (เกษตร

สมัยใหม เคร่ืองมือแพทย Big Data) (2.1.1) 

ระยะยาว

1. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย และนวัตกรรม 

(2.1.1) 

2. โครงการปรับปรุง ระบบและกลไกเพ่ือสงเสริมและสนับสนุน

การวจิัย (2.1.3)

รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ

1. จํานวนนวัตกรรม ที่นําไปใชในเรียนการสอนหรือตอบสนอง

ความตองการของพื้นท่ี หรือนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย

2. เพิ่มจํานวนนักศึกษาตางชาติ โดยจัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนหรือ MOU ระหวางสถาบัน

ระยะสั้น

1. วางแผนการจัดกิจกรรมเสริมทักษะนศ.ระดับหลักสูตรและ

ระดับคณะใหสอดรับกัน

2. สงเสริมใหนักศึกษาจัดบรกิารวชิาการรวมกับอาจารย เพื่อใช

องคความรูทางวิศวกรรมในการบริการวชิาการแกชุมชน

ระยะยาว

1.มีฐานขอมูลดานสหกิจศึกษา และเพ่ิมจํานวนคูความรวมมือ

ดานสหกิจศึกษา
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2.2.1 สงเสริมการตีพิมพบทความใน

ระดับสากล  

2.2.2 สนับสนุนการทําวิจัยรวม

สถาบันวิจัยตางประเทศ

3.1.1 ชุดโครงการบริการวิชาการท่ี

ตอบสนองยุทธศาสตรองคกรท่ีสราง

ผลกระทบตอพื้นที่กลุมจังหวัดอีสาน

ใต 2 

1. รอยละรายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีเพิ่มขึ้นของผูเขารวมโครงการ รอยละ 5 5 5 5

3.1.2 สงเสริมโครงการบริการ

วิชาการท่ีใหนักศึกษานําทักษะดาน

ปฏิบัติการวิชาชีพมาใชใหเกิด

ประโยชน สงเสริมบุคลากรและ

นักศึกษาเพื่อนําความรูทักษะเชิง

ปฎิบัติการดานวิชาชีพสรางบริการ

วิชาการในชุดโครงการ

1. จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีมีนักศึกษาเขารวม จํานวน

เรื่อง/ป

10 10 10 10

3.2.1 บูรณาการดานศาสตร

วิศวกรรมกับศาสตรท่ีเก่ียวของเพื่อ

การอนุรักษณ สืบสานภูมิปญญา 

ศลิป วัฒนาธรรมของพื้นท่ี 

1. จํานวนโครงการท่ีบูรณาการศาสตรดานวิศวกรรมกับศาสตรท่ี

เก่ียวของเพื่อการอนุรักษ สืบสานภูมิปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม

ของพื้นที่

ศนูย 1 1 1 1

3.2-2 สงเสริม สืบสานภูมิปญญา

ทองถิ่นและวัฒนธรรมใหมีมูลคาเพิ่ม

ดวยการประยุกตองคความรูเชิง

วิศวกรรม

1. รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาทางเศรษฐกิจจากภูมิปญาและ

วัฒนธรรมทองถ่ิน

รอยละ 5 5 5 5

3.3.1 บริหารจัดการศูณยทดสอบที่มี

อยูเดิมใหมีมาตรฐานเพื่อพัฒนาให

เปนสูการบริการแบบ One Stop 

Servic

1. จํานวนเงินรายไดจากบริการวิชาการ บาท/ป  300,000  300,000  300,000  300,000

3.3.2 พัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการ

เพื่อหารายได

1. จํานวนหนวยบริการวิชาการแบบ One Stop Service หนวยบริการวิชาการ1 1 1 1

3.3.3 ประชาสัมพันธบริการวิชาการ

เชิงรุกหลากหลายชองทางผานสื่อ

สังคมออนไลน

1. จํานวนเงินรายไดจากบริการวิชาการ บาท/ป  300,000  300,000  300,000  300,000

4.1.1 ลดข้ันตอนในกระบวนงานท่ี

สําคัญ

1. รอยละของกระบวนงานสําคัญที่มีข้ันตอนลดลง รอยละ 20 30 40 50

ย.3 บริการ

วิชาการเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของ

ประชาชนและ

ยกระดับ

เศรษฐกิจของ

อีสานใต

3.1 นําองคความรูทาง

วิชาการเพ่ือพัฒนา

คณุภาพชีวิตของ

ประชาชน

ระยะสั้น

1. จัดใหมีเวลา ทํางานบริการวิชาการมากข้ึน  

2. มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี 

ระยะยาว

1. กําหนดคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับเจาหนาท่ีและ

วิทยากร เชน สัดสวนการใหบริการ 30%

รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ

2.2 สงเสริมศักยภาพ

ของนักวิจัยใหผลิต

ผลงานวิจัยในระดับ

สากลได

1. จํานวนผลงานบทความวิชาการในฐานนานาชาติ (Scopus 

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

บทความ/ป 8 8 8

3.2 เพื่อนําความรูทาง

วิชาการในการสราง

มูลคาและยกระดับ

เศรษฐกิจจากภูมิ

ปญญาและวัฒนธรรม

ทองถิ่น

ย.4 พัฒนา

องคกรให

ทันสมัยดวย

4.1 มีโครงสรางองคกร

และระบบบริหารงานท่ีมี

 ประสิทธิภาพ ยืดหยุน 

คลองตัว และนํา

ระยะสั้น

1. การถายทอด EdPEx หมวด 6

2. การจัดประชุมผานระบบออนไลน

1. รองคณบดี

ฝายบริหาร

2. หัวหนา

3.3 มีหนวยบริการ

วิชาการท่ีเขมแข็ง ตอบ

โจทยความตองการและ

สรางรายได

ระยะสั้น

1. พัฒนาศูนยทดสอบของคณะใหไดมาตรฐาน 

และมีระบบการบริการแบบ one stop service

2. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ และเพิ่มชอง

ทางผานสื่อสังคมออนไลน

ระยะยาว

1. จัดอบรมหลักสูตรบริการวิชาการเพ่ือหา

รายไดนอกงบประมาณ

8 ระยะสั้น

1. โครงการคาตอบแทนตีพิมพในวารสารระดับ

นานาชาติ 

2. โครงการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยระดับ

นานาชาติ

ระยะสั้น

1. จัดตั้งศูนยการเรียนรูดานศลิปะ วัฒนธรรม ภูมิ

ปญญาทองถิ่น

ระยะยาว

1. จัดหาทุนสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมสืบสานภูมิ

ปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมใหมีมูลคาเพิ่มดวยการ

ประยุกตองคความรูเชิงวิศวกรรม

D:\^งานแผน^\~งานแผน~\แผนยุทธศาสตร_คณะวิศวะ\ยุทธศาสตร_2564-2567\ปรับปรุง ก.ย.63\แผนยุทธศาสตร คณะวศิวกรรมศาสตร 2564-2567(เสนอ กก.คณะ 29 ก.ย.63)--OK\เสนอ กก.คณะ 29 ก.ย.63
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ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ หนวยนับ คาเปาหมาย แนวคิด/โครงการ/แผนปฏิบัตกิาร ผูรับผิดชอบ

4.1.2 พัฒนาการบริหารงานผาน

ระบบเทคโนโลยี ดิจิทัล

1. รอยละของกระบวนงานท่ีนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช รอยละ 20 30 40 50

4.1-3  มีการดําเนินงานดาน

ส่ิงแวดลอม และการใชพลังงาน

ทดแทน

1. จํานวนโครงการดานการรักษาส่ิงแวดลอมและพลังงานทดแทน โครงการ 5 5 10 10

1. รอยละของบุคลากรทุกคน มีแผนการพัฒนาตนเองที่ชัดเจน

ท้ังระยะสั้นและระยะยาว

รอยละ 100 100 100 100

2. รอยละของบุคลากรท่ีดําเนินการตามแผนพัฒนาตนเอง รอยละ 80 80 80 80

3. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ผานการฝกอบรมเพื่อเพิ่ม

สมรรถนะและทักษะที่สนับสนุนการทํางานตามยุทธศาสตรของ

คณะ

รอยละ 80 80 80 80

4. รอยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีผานการฝกอบรมเพื่อเพิ่ม

สมรรถนะและทักษะดานการเรียนการสอน

รอยละ 70 70 70 70

1. รอยละของบุคลากรท่ีใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน รอยละ 90 90 90 90

2. จํานวนระบบของหนวยงานท่ีจัดใหมีระบบรับงานออนไลน 

เชน คํารอง คําส่ัง

จํานวน

ระบบ/

หนวยงาน

1 1 1 1

4.3.1 สรางบรรยากาศการทํางานท่ีมี

ความสุข 

4.3.2 สรางความรัก ความสามัคค ี

ในการทํางานเพื่อองคกร

4.3.3 สรางความมั่นคงในการทํางาน

ของบุคลากร

4.3.4 ปรับสภาพแวดลอมของ

องคกรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

2. ระดับความพึงพอใจท่ีเพิ่มขึ้นดานสภาพแวดลอมการทํางาน ระดับ 3.5 3.85 4.25 4.65

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

2. ผานที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานนโยบาย กลยุทธ แผนงาน และงบประมาณ คณะวศิวกรรมศาสตร ครั้งที่ 3/2563 ในวนัที่ 9 กันยายน 2563

3. ผานที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ครั้งที่ 17/2563 ในวนัที่ 29 กันยายน 2563

ทันสมัยดวย

เทคโนโลยีและ

เปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม

คลองตัว และนํา

เทคโนโลยีมาใชเพื่อ

ตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลง

2. การจัดประชุมผานระบบออนไลน

3. การใชเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการตัดสนิใจ

2. หัวหนา

สํานักงาน

4.2 มีบุคลากรมี

สมรรถนะสูงและมี

ทักษะและองคความรูท่ี

สงเสริมความสําเร็จตาม

วิสัยทัศนของคณะและ

มหาวิทยาลัย

4.2.1 กําหนดใหบุคลากรมีแผนการ

พัฒนาตนเองท่ีชัดเจน ทั้งระยะสั้น

และระยะยาว ตามยุทธศาสตรของ

คณะ

4.2.2 จัดงบประมาณสําหรับการ

ฝกอบรมเพ่ือเพิ่มสมรรถนะและ

ทักษะท่ีสําคัญ

4.2-3 บุคลากรมีการนําเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาใชในการทํางานประจํา

4.3 บุคลากรมีคานิยม 

มีความสุข และมีความ

ผูกพันตอองคกร

1. ระดับคะแนนความพึงพอใจดานความสุข และความผูกพันตอ

องคกร เพ่ิมขึ้น

ระดับ 3.5 3.85 4.25 4.65 ระยะสั้น

1. การจัดสวัสดิการดานสุขภาพ

2. โครงการสัมมนาสรางความสามัคคี

3. โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร

ระยะยาว

1. ทําแผนโครงสรางและอัตรากําลังบุคลากร ระยะยาว

ระยะสั้น

1. จัดโครงการอบรมทักษะพื้นฐาน

2. จัดโครงการอบรมดานทักษะวิชาชีพ

ระยะยาว

1. คณะฯ วางแผนอัตรากําลังกรณบีุคลากรเกษียณอายุ

ราชการ ลาออก

2. พัฒนาทักษะบุคลากรใหมีทักษะและความพรอม

ปฏิบัติงานในอนาคต

D:\^งานแผน^\~งานแผน~\แผนยุทธศาสตร_คณะวิศวะ\ยุทธศาสตร_2564-2567\ปรับปรุง ก.ย.63\แผนยุทธศาสตร คณะวศิวกรรมศาสตร 2564-2567(เสนอ กก.คณะ 29 ก.ย.63)--OK\เสนอ กก.คณะ 29 ก.ย.63


