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คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรเห็นชอบ
ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559

คํานํา
แผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฉบับนี้ เปน
แผนยุทธศาสตร ประจําป 2560-2564 (ระยะ 5 ป) โดยแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมาย เพื่อการพัฒนา
โดยสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ แผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําป 2560-2564 นโยบายในการ
พัฒนาของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโดยกําหนด
สภาพการณที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต อันมาจากสภาพแวดลอมในปจจุบัน และสิ่งที่กําลังเผชิญอยูจึงนํามา
กําหนดเปนทิศทางการพัฒนาอันพึงประสงคไดอยางเทาทันการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดการทรัพยากรที่มี
อยูอยางจํากัดได อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําป 2560–
2564 (ระยะ 5 ป ) ในครั้ ง นี้ กํ า หนดโดยคณะกรรมการประจํ า คณะวิ ศ วกรรมศาสตร ซึ่ ง ได ท บทวนแผน
ยุทธศาสตรในรอบ 5 ปที่ผานมา และกําหนดยุทธศาสตรใหมในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2558 และพิจารณา
กลั่ น กรองข อ มู ล จากคณะกรรมการดํ า เนิ น งานด า นนโยบาย แผนกลยุ ท ธ และบริ ห ารความเสี่ ย ง คณะ
วิศวกรรมศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2559 เพื่อนําเสนอแกประชาคมชาว
วิศวกรรมศาสตร ในวันที่ 29 กุมภาพันธ 2559 เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของประชาคมทุกกลุม อันจะ
นําไปสูการพัฒนา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ สามารถนําไปสูการแกไขปญหาและตอบสนองความ
ตองการของการขยายโอกาสทางการศึกษาตามแนวทางของยุทธศาสตรชาติไดอยางแทจริง
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบ ลราชธานี ไดกําหนดแผนยุทธศาสตร เพื่อการพัฒ นา
ประจําป 2560-2564 (ระยะ 5 ป) และเปนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปใหกับหนวยงานภายใน
ของคณะวิ ศวกรรมศาสตร มหาวิ ทยาลัย อุบ ลราชธานี เพื่ อใหบ รรลุตามวั ตถุ ป ระสงค ของการจัด ทํา แผน
ยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในครั้งนี้

งานนโยบายและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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บทนํา
1. ขอมูลทั่วไปของคณะวิศวกรรมศาสตร
ประวัติและความเปนมา
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปดรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2531 ใน
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตอมาในป พ.ศ.2533 ถูกยกฐานะเปนคณะวิศวกรรมศาสตร พรอม ๆ กับเมื่อวิทยาลัย
อุบลราชธานี ถูกยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 โครงสรางในปจจุบัน ประกอบดวย 1 สํานักงาน
เลขานุการ และ 5 ภาควิชา คือ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมีสํานักงานเลขานุการ
ตั้งอยูในอาคาร EN6 (รูปที่ 1) และมีหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 16 หลักสูตร ดังแสดงในตารางที่ 1

รูปที่ 1 อาคารปฏิบัติการรวมและสํานักงานเลขานุการคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร
ตารางที่ 1 รายละเอียดหลักสูตรที่เปดการเรียนการสอนและอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ

ระดับปริญญาโท
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

ระดับปริญญาเอก
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจาย)
33,000.- บ./ภาคการศึกษา
35,000.-บ./ภาคการศึกษา
 ภาคปกติ = 15,000.-บ./ภาคการศึกษา
 โครงการพิเศษ = 30,000.-บ./ภาคการศึกษา
หมายเหตุ : ระดับปริญญาตรี เริม่ ใชในปการศึกษา 2558 (สิงหาคม 2558) และระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เริม่ ใชในป
การศึกษา 2559 (สิงหาคม 2559)
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สถานที่ติดตอ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เลขที่ 85 ถ.สถลมารค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท 0 4535 3300 โทรสาร 0 4535 3333
Website : http://www.eng.ubu.ac.th

2. ปรัชญาการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีปรัชญาการศึกษาเชนเดียวกับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี หมายถึง “สรางสติและปญญาแกสังคมบนพื้นฐานความพอเพียง” โดยมีนิยามศัพทดังนี้
ความพอเพียง ประกอบดวย
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียน
ตนเองและผูอื่น
ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยางมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ อยาง
รอบคอบ
การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดาน
ตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล

ปณิธาน
จะเปนสติปญญาของสังคม ที่เอื้ออํานวยใหสังคมแกปญหาและพัฒนาไปอยางสมดุลและยั่งยืน
โดยการพั ฒ นาความเป น เลิ ศทางวิ ช าการเพื่อการบริห ารจัดการเทคโนโลยี ทรัพยากร ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม อยางมีประสิทธิภาพและประหยัด
สติปญญาของสังคม หมายถึง ความสามารถในการดึงจริยธรรมของตัวเอง มาใชการควบคุม
ตนเอง สรางความมีระเบียบวินัย สรางความรับผิดชอบตอตนเองและการอยูรวมกันกับคนอื่นในสังคม มีความ
ซื่อสัตย มีความรูผิดรูถูก มีความออนนอมถอมตน และมีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ
ความเปนเลิศทางวิชาการ หมายถึง ความรอบรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระทางวิชาการดานวิศวกรรม
บริหารจัดการ หมายถึง การนําทรัพยากรขององคกรที่มีอยูมาใชดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคขององคกร ประกอบไปดวย คน (Man) เงิน (Money) วัตถุดิบ (Material) เครื่องจักร (Machine)
วิธีการ (Method) และการบริหาร (Management)
ประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว เปนไปตามขั้นตอนและกระบวนการ มี
ปญหาและอุปสรรคอยางไรในขณะดําเนินการก็สามารถปรับปรุงแกไขได มีประสิทธิภาพเนนไปที่กระบวนการ
(Process) การใชกลยุทธและเทคนิควิธีตาง ๆ ที่ทําใหบรรลุวัตถุประสงคมากที่สุด
ประหยัด หมายถึง การรูจักใชอยางเหมาะสม ไมฟุมเฟอย จะคํานึงถึงประโยชนที่ไดเปนอันดับ
แรก
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วิสัยทัศนคณะวิศวกรรมศาสตร

เปนองคกรชั้นนําที่เปนเลิศดานวิศวกรรมศาสตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สรางองคความรู
และนวัตกรรม ที่สอดคลองกับความตองการของสังคมภูมิภาคลุมน้ําโขงและประชาคมโลกอยางยั่งยืน
เปนเลิศดานวิศวกรรม หมายถึง การเปนผูนําทางวิชาการดานวิศวกรรม โดยนําทฤษฎี ความรู
ความสามารถที่มีมาใชเพื่อการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกชุมชน และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
องคความรู (Body of knowledge) หมายถึง ความคิดรวบยอด หลักการ วิธีการ ที่อยูในตํารา
อยูในหองสมุด ซึ่งอยูภายนอกตัวบุคคล ที่สั่งสมกันมาเพื่อใหคนรุนหลังไดเรียนรู
นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การนําสิ่งใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด หรือ สิ่งประดิษฐใหม
ๆ ที่ ยั ง ไม เ คยมี ใ ช ม าก อ น หรื อ เป น การพั ฒ นาดั ด แปลงจากของเดิ ม ที่ มี อ ยู แ ล ว ให ทั น สมั ย และได ผ ลดี มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิม ทั้งยังชวยประหยัดเวลาและแรงงานไดดวย

อัตลักษณ (Student Identity)
สรางสรรค สามัคคี สํานึกดี ตอสังคม
สรางสรรค (Creativity) หมายถึง เปนผูใฝรู มีความขวนขวายแสวงหาความรู มีความสามารถ
ในการสรางมูลคาและคุณคาจากความรู มีการสรางนวัตกรรม โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังนี้
1. เรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (Learn and Develop Continuously)
2. มีทักษะในการคิด วิเคราะห และแกปญหาในทางบวกอยางมีหลักการและเหตุผล (Thinking
Skills Critically and Positive Solve problems)
3. สรางสรรคผลงานหรือนวัตกรรมได (Creativity or Innovation)
4. รูเทาทันและประยุกตใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตและสังคมการเปลี่ยนแปลงในโลก
ปจจุบัน (Knowing and Applying Technology to Lifestyle and Society)
สามัคคี : Harmonious หมายถึง มีความรวมมือรวมใจ รูจักประนีประนอม สามารถทํางานเปน
ทีม และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงในดานตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังนี้
1. มีทักษะการทํางานเปนทีม (Teamwork skills)
1. มีทัศนคติเชิงบวกและพรอมรับฟงความเห็นของผูอื่น (Positive Thinking Skills and
Hearing)
2. มีมนุษยสัมพันธ และรูจักบทบาทหนาที่ของตน (Interpersonal Relations and Role
Recognize)
สํ า นึ ก ดี ต อสั งคม : Integrity หมายถึง มี จิตใจที่ดีงาม มีค วามซื่อสัต ย สุจ ริต มี คุณธรรม มี
จริยธรรม โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังนี้
1. มีความรับผิดชอบตอสังคมและเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน (Social
Responsibility and Generously Benefit)
2. มีจิตสํานึกรักทองถิ่น (Local Awareness)
3. มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย (Discipline and Respect for Law)
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 5 ดาน (Ideal Graduates) ประกอบดวย
คุณลักษณะดังนี้
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม : Ethics and Moral มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังนี้
1.1 มีความรับผิดชอบ (Responsibility)
1.2 มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย (Discipline and Respect for Law)
1.3 รูจักกาลเทศะ (Tactful)
2. ดานความรู : Knowledge มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังนี้
2.1 เรียนรูทั้งดานวิชาการและวิชาชีพและพัฒนาตนเองและตอเนื่อง (Learning and Develop
Academic and Professional Continuously)
3. ดานทักษะทางปญญา : Cognitive Skills มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังนี้
3.1 มีทักษะการคิด วิเคราะหและสังเคราะหเชิงเหตุผล (Thinking Skills Logical Analysis and
Synthesis)
3.2 ประยุกตใชความรูในการแกไขได (Apply Knowledge to Solve problems)
3.3 สรางสรรคผลงานหรือนวัตกรรมได (Creativity or Innovation)
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ : Interpersonal Skills and
Responsibility มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังนี้
4.1 มีทักษะการทํางานเปนทีม และรูจักบทบาทหนาที่ของตน (Teamwork skills and Role
Recognize)
4.2 มีทัศนคติเชิงบวกและพรอมรับฟงความเห็นของผูอื่น (Positive Thinking and Hearing)
4.3 มีจิตสํานึกรักทองถิ่นและสังคม (Local and Social Awareness)
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ : Numerical
Analysis, Communication and Information Technology Skills) มีคุณลักษณะที่พึงประสงค
ดังนี้
5.1 รูเทาทันและประยุกตใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตและสังคมการเปลี่ยนแปล ในโลก
ปจจุบัน (Knowing and Applying Technology to Lifestyle and Society)
5.2 มีมนุษยสัมพันธ และมีทักษะการสื่อสารดี (Interpersonal Relations and Communication
Skill)
5.3 ใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดดี (Use Thailand language and Foreign language
well)
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เอกลักษณ
ภูมิปญญาแหงภูมิภาคลุมน้ําโขง
มนุษย
(ยูนนาน)

ภูมิปญญา หมายถึง ความรู ความสามารถ ความเชื่อ ที่นํามาไปสูการปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาของ
ประเทศในภูมิภาคลุมน้ําโขง หมายถึง ไทย กัมพูชา พมา สปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต

พันธกิจ
1. ผลิต บัณฑิต : ผลิต บัณฑิต ที่มีคุณภาพ สามารถนําความรูและทักษะดานวิศวกรรมไปประยุกตใชและ
สรางสรรคนวัตกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. การวิจัย : วิจัยเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรม ที่สอดคลองกับความตองการของสังคมภูมิภาคลุมน้ําโขง
และประชาคมโลกอยางยั่งยืน
3. บริการวิชาการ : ใหบริการวิชาการในการแกปญหาทางวิศวกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : ใชทักษะและความรูดานวิศวกรรมไปบูรณาการ เพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญาของทองถิ่นและประเทศชาติ
5. การบริหารจัดการ : มีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
จุดแข็ง (Strengths : S)
1. ได้เปรียบเชิงพื้นที่ เป็นจุดศูนย์กลางของอีสานตอนล่างและกลุ่มประเทศ CLMV (Cambodia Laos
Vietnam)
2. บัณฑิตมีคุณลักษณะที่สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้ดี จุดเด่น คือ มีความ
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รักองค์กร (ไม่เปลี่ยนงานบ่อยๆ)
3. บัณฑิตในสาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์เป็นที่ต้องการของตลาดงาน และ มีผู้สนใจเข้าเรียน อย่างต่อเนื่อง
4. คณาจารย์ส่วนใหญ่มีคุณวุฒิสูง และมีจิตสํานึกดีในการพัฒนาองค์กรมีความสามารถในการให้บริการ
วิชาการแก่อุตสาหกรรมและชุมชน
5. บุคลากรในคณะ (องค์กร) มีจิตสํานึกที่ดี มีความรักองค์กร ทุ่มเทในการทํางาน
จุดอ่อน (Weakness: W)
1. นักศึกษาแรกเข้ามีความพร้อมในการเรียนมหาวิทยาลัยน้อย (ความรู้พื้นฐานน้อย)
2. การเชื่อมต่อ (Connection) กับภาคอุตสาหกรรมยังมีน้อย (เนื่องจากระยะทางที่ห่างไกล)
3. บัณฑิตยังมีจุดอ่อนด้านภาษาต่างประเทศ เนื่องจากความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามี
น้อย และด้อยกว่านักศึกษาแถบส่วนกลาง
4. ขาดการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ขาดการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน, ขาด
ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ขาด Blue print สําหรับ ASEAN Economic
Community-AEC)
5. ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ และจํานวนผลงานที่จดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรมีจํานวนน้อย งาน
บริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนมีปริมาณน้อยและไม่ต่อเนื่อง
6. การบูรณาการบริการวิชาการ และงานวิจัย ยังมีจํานวนน้อย
7. บุคลากรบางหน่วยงานมีน้อย เมื่อเทียบกับปริมาณงาน
8. บุคลากรสายสนับสนุนขาดความเชี่ยวชาญเชิงลึกในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และใช้ IT ในการทํางาน
9. ขาดระบบสารสนเทศทีท่ ันสมัยในการรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน และสาย
วิชาการ
10. นักศึกษาไม่สําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์
11. ขาดทิศทางที่ชัดเจนของการบริการวิชาการและการวิจัย
12. ขาดการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของคณะ ต่อสังคมและชุมชน
13. โครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สิ่งอํานวยความสะดวก
โอกาส
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(Opportunities: O)
เครือข่ายของบัณฑิตในภาคอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็ง มากขึ้นเรื่อยๆ
มีสมาคมศิษย์เก่าที่เริ่มเข็มแข็ง มากขึ้น
มีพื้นที่ว่างเชิงยุทธศาสตร์สําหรับการพัฒนาอีกมาก
มีนโยบาย ASEAN Economic Community-AEC เป็นตัวกระตุ้นในการพัฒนาคณะ
คณะผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ และแนวคิดเชิงรุก ในการพัฒนาองค์กร
สนับสนุน เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพให้เต็มที่ เช่น งานวิจัย บริการวิชาการ ต่างๆ
มีคณาจารย์รุ่นใหม่ๆ ทีม่ ีศักยภาพ ทั้งด้านคุณวุฒิ ด้านการวิจัย และ ทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน
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อุปสรรค (Threat: T)
1. การแขงขันระหวางสถาบันการศึกษาทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และสายวิชาชีพมีสูง
2. จํานวนเงินงบประมาณ งบสนับสนุนและครุภัณฑ ที่ลดลง เนื่องจากไมไดอยูในมหาลัยกลุมใหมแลว
3. คานิยมของสังคมในการเขาเรียนในสถาบันเกาแก และมหาวิทยาลัยในสวนกลาง
4. การบริหารในระบบราชการ การยึดติดในระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยไมเอื้อตอการวิจัย การ
ใหบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงฯ อยางคลองตัว
5. นักศึกษาสวนใหญมีฐานะยากจน ทําใหสงผลกระทบตอการเรียน หรือ โอกาสในการพัฒนาตนเองนอย
6. จํานวนประชากรในวัยเรียนลดลง ในขณะที่จํานวนมหาวิทยาลัยคูแขงมีมากขึ้น
7. ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยมีความยุงยาก ทําใหเสียเวลาในการทํางานและใชทรัพยากรบุคคล
สายสนับสนุนเพิ่มขึ้น
8. มีตนทุนพลังงานสูงขึ้น รวมทั้งตนทุนในการดําเนินงานที่สูงกวาคูแขง (ระยะทางที่ไกลกวา)
9. มีความเปนอิสระทางวิชาการ หรือ โอกาสในการ คิดทําสิ่งใหมๆไดนอย เนื่องจาก กรอบมาตรฐาน
การศึกษา ตางๆ เชน สกอ สภาวิศวกร
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ยุทธศาสตรชาติ

บทที่ 2
การเชื่อมโยงยุทธศาสตร

เพื่อบรรลุวิสัยทัศน “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่ตองการใหประเทศมีขีดความสามารถ ในการ
แขงขัน คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม จึงกําหนดยุทธศาสตร ไว 5
ดาน ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 4
ยุทธศาสตรที่ 5

ดานความมั่นคง
ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ดานการสรางความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
ดานการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ดานการปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

รูปที่ 2 แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
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ที่มา :, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

รูปที่ 3 Roadmap(2015) ชาติ

ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป 2559
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ขาราชการ ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหไดมาตรฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสงเสริมใหนําไปใชในการบริหาร
การบริการ และการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
(ราง) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป 2560
ยุทธศาสตรที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการและรองรับการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 2 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ 3 ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 5 ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระบบการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรที่ 7 สรางโอกาสทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 8 พัฒนาการศึกษาจังหวัดภาคใต
ยุทธศาสตรที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ http://www.moe.go.th
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(ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
กรอบวิสัยทัศนและเปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
1. กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการ
กําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของ
การพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทย จากประเทศที่มี
รายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนาไปสู
การบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
2. การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning)
เปนการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช) หรือ“สภาพัฒน” ไดจัดทําขึ้น ประเทศไทยเปน
ประเทศรายไดสูงที่มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสงและ โลจิสติกสของภูมิภาค
สูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและ
เกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
3. เปาหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
1. การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง
2. การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสราง
3. การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
4. การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5. การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ.2560-2564)
ยุทธศาสตรที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับ ทั้งในประเทศ และภูมิภาคลุมน้ําโขง รูจักดํารงชีพใน
ศตวรรษที่ 21 อยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปนที่พึ่งของสังคม
ได
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมความสามารถดานการวิจัยเพื่อยกระดับสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงภูมิภาค
ลุมน้ําโขง โดยการสรางองคความรูและนวัตกรรม
ยุทธศาสตรที่ 3 บริการวิชาการอยางมีสวนรวมเพื่อสรางสังคมที่ยั่งยืนในภูมิภาคลุมน้ําโขง
ยุทธศาสตรที่ 4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปญญาทองถิ่นของไทยและภูมิภาคลุมน้ําโขง
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใชขอมูลเปนฐานในการตัดสินใจ โดยพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบบริหารการเงิน ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอม
และระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหบุคลากรมี
สมรรถนะ ปฏิบัติงานอยางมีความสุข และมีความผูกพันกับองคกร
ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยตลอดจนการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการดําเนินงานตาม พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและสอดคลอลงกับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร (พ.ศ.2560-2564)
ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิต
สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะการเรียนรูในสาขาวิศวกรรมศาสตร มีหลักสูตรที่สอดคลองกับความ
ตองการของตลาดงาน
ยุทธศาสตรที่ 2 งานวิจัยและงานนวัตกรรม
พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัยและนวัตกรรมของอาจารยโดยเชื่อมโยงการเรียนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษา และบูรณาการปญหาจริงมาเปนหัวขอวิจัย
ยุทธศาสตรที่ 3 การบริการวิชาการ
บริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีที่ตรงกับความตองการของชุมชน บูรณาการการเรียนการสอนกับ
การบริการวิชาการ และสรางเครือขายความรวมมือกับภาครัฐและเอกชน หรือองคกรชุมชน ตลอดจนภาค
ธุรกิจ อุตสาหกรรม เพื่อเรียนรูและสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตรที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ถายทอดความรูดานวิศวกรรมรวมในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับคณะและหนวยงานอื่น
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ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาองคกร และบุคลากร
พั ฒ นาระบบบริ ห ารทรั พยากรบุคคลที่มุ งเนน ผลสัมฤทธิ์ ส งเสริ มและสนั บ สนุ น ความกาวหนาให
บุคลากรมีคุณวุฒิ มีประสบการณในวิชาชีพ และพัฒนาตนเอง สรางวัฒนธรรมองคกร อยางมีภราดรภาพ เพื่อ
การมีสวนรวม และเกิดความสามัคคี
ยุทธศาสตรที่ 6 การประกันคุณภาพ
วางระบบและติ ด ตามการประกั น คุ ณ ภาพทางการศึ ก ษา ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และส ง เสริ ม
กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพไปสูระดับสากล เชน TABEE
หมายเหตุ : กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร 5 ป (พ.ศ.2560-2564) มี
รายละเอียดตามภาคผนวกที่ 3 กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร 5 ป (พ.ศ.25602564

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ – ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ – ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี – ยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร

รูปที่ 4 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร

บทที่ 3

ยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร (พ.ศ.2560-2564)
ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิต
สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะการเรียนรูในสาขาวิศวกรรมศาสตร มีหลักสูตรที่สอดคลองกับความ
ตองการของตลาดงาน
กลยุทธที่ 1 เพิ่มคุณภาพการผลิตบัณฑิต
เปาประสงคที่ 1 บัณฑิตเปนผูรูเหตุผลในหลักทฤษฎีของแตละวิชา
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
หนวย ผล
คาเปาหมาย
นับ 2559 2560 2561 2562 2563 2564
1.จํานวนนักศึกษาที่ไดรับ
รางวัลทั้งในระดับชาติ หรือ
ผลงานระดับนานาชาติ

รางวัล

-

5

5

5

6

6

2. รอยละความพึงพอใจของ
นายจางที่มีตอผูส ําเร็จ
การศึกษา

รอยละ

76

80

80

80

85

85

ผูรับผิดชอบ
1. รองคณบดีฝา ย
วิชาการ
2. รองกิจการ
นักศึกษา
1. รองคณบดีฝา ย
วิชาการ
2. รองกิจการ
นักศึกษา

มาตรการ
1. สนับสนุนใหมีกิจกรรมเสริมทักษะการแขงขันทางวิชาการ วิชาชีพ หรืองานทางวิศวกรรมตาง ๆ ทั้งใน
ระดับชาติ และนานาชาติมากขึ้น
2. สงเสริมการจัดโครงการพัฒนาทักษะดานตาง ๆ ใหกับนักศึกษา เชน ทักษะในการสื่อสาร การรายงาน
และการนําเสนอผลงานโดยใชภาษาตางประเทศ (อังกฤษ)
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม
1. การเขารวมการแขงขันทักษะทางวิศวกรรม ดานตาง ๆ เชน
1.1 การเขารวมแขงขันหุนยนต (ควายตู, UBU Robocon)
1.2 การเขารวมแขงขันคอนกรีตพลังชาง
1.3 การเขารวมแขงขันคอนกรีตมวลเบา
1.4 การเขารวมแขงขันสะพานไมไอศกรีม
1.5 การเขารวมแขงขันรถยนตฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิง
1.6 การเขารวมแขงขันโครงงานดานปฐพีศาสตร ดานวิศวกรรมเคมี
1.7 การเขารวมประกวดผลงานของนักศึกษา
1.8 การแขงขันทักษะดานวิศวกรรม
1.9 การแขงขันทักษะดานวิศวกรรม นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
1.10 การทดสอบความรูดานภาษาอังกฤษ และ การเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เตรียมความพรอมกอน
ออกไปทํางาน
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1.11 โครงการ English day or English time (เชน พูดภาษาอังกฤษทั้งวันในวันพุธ หรือ ชวงเวลา
เชน 10.00-14.00 น
1.12 การเตรียมตัวเขาสูตลาดงานในระดับนานาชาติ เชน Resume / Interview เปน English
1.13 การเรียน การสอน เปนภาษาอังกฤษ รวมทั้งรับนักศึกษาตางชาติ นักเรียนแลกเปลี่ยน สราง
บรรยากาศ การใชภาษาอังกฤษ
2. โครงการอบรม ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ รวมไปถึงเทคนิคในการสัมภาษณงาน และสมัครงาน
ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 4 เชน
2.1 โครงการจัดอบรมและทดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน (TOEIC)
2.2 โครงการอบรมทักษะการบริหารและแนะแนวการทํางานโดยรุนพี่ที่ประสบความสําเร็จ
2.3 โครงการครอบครัวโยธา
2.4 โครงการดูงาน การฝกงานภาคฤดูรอน และการฝกงาน สหกิจศึกษา ที่ชวยใหนักศึกษาไดสัมผัส
ประสบการณในสถานประกอบการ หรือสถานที่ทํางานจริง เพื่อความเขาใจในบทบาทหนาที่ของ
วิศวกรในการทํางานจริงไดดียิ่งขึ้น
2.5 การทําแบบสํารวจ และการเชิญตัวแทนผูใชบัณฑิต เขารวมในการวิพากษการปรับปรุงทุก
หลักสูตร เพื่อการออกแบบหลักสูตรใหตรงตามความตองการของตลาดแรงงานใหมากที่สุด

16

เปาประสงคที่ 2 บัณฑิตเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ (สํานึกดีตอสังคม)
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
1.รอยละความพึงพอใจของ
นายจางที่มีตอผูส ําเร็จ
การศึกษา (ดานคุณธรรม
จริยธรรม และการเปนที่พึ่งของ
สังคม)
2. จํานวนนักศึกษาหรือบัณฑิต
ที่ไดรับยกยองชมเชยดาน
คุณธรรมจริยธรรมจากสังคม

หนวย
นับ
รอยละ

คน

3. จํานวนบัณฑิตที่มีสวนรวมใน รอยละ
กิจกรรมเพื่อสังคม

ผล
คาเปาหมาย
2559 2560 2561 2562 2563 2564
84.8
85
85 85 85
85

-

1

1

1

1

1

-

50

60

70

70

80

หมายเหตุ : บัณฑิต หมายถึง ผูสําเร็จ
การศึกษาไปแลวเปนระยะเวลาไมเกิน1
ป

ผูรับผิดชอบ
1. รองคณบดีฝา ย
วิชาการ
2. รองกิจการ
นักศึกษา
1. รองคณบดีฝา ย
วิชาการ
2. รองกิจการ
นักศึกษา
1. รองคณบดีฝา ย
วิชาการ
2. รองกิจการ
นักศึกษา

มาตรการ
1. จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศิลปะ วัฒนธรรม
2. จัดกิจกรรม ใหมีจิตสํานึก ดานความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรมสานสัมพันธพี่นองรองเพลง
2. ตักบาตรรับนองใหม 2559
3. กิจกรรมใจคลองเกียรจิตอาสา เพื่อเก็บคะแนนสะสมโครงการจิตอาสาตาง ๆ เพื่อประกอบการขอทุน
กยศ.
4. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
5. กิจกรรมเชิดชูเกียรติบัณฑิต
6. การไหวครู
7. การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และประเพณี สําหรับนักศึกษา เชน การอนุรักษประเพณีรดน้ําดําหัว
วันสงกรานต, การทําบุญอุทิศสวนกุศลแดคณบดีผูกอตั้ง
8. การจัดใหนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมชุมนุมตาง ๆ เชน การออกคายอาสา พัฒนาชุมชน จัดคาย
อบรมนักเรียนมัธยม การทําบุญตักบาตรในโอกาสตาง ๆ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนอื่น ๆ
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เปาประสงคที่ 3 ลดจํานวนนักศึกษาตกออก
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
หนวย
นับ
1.อัตราการตกออก
รอยละ
ของนักศึกษา

ผล
คาเปาหมาย
2559 2560 2561 2562 2563 2564
10
10
10 10
8
8

มาตรการ
1. มีการสอนเสริม / จัดติว สําหรับนักศึกษาแรกเขา และนักศึกษาที่มีพื้นฐานไมคอยดี
2. เพิ่มบทบาทของอาจารยที่ปรึกษา
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม
1. การสอนเสริมวิชาพื้นฐาน
2. การจัดติวใหแกรุนนอง
3. การเตรียมความพรอมกอนเขาเรียน สําหรับนักศึกษาป 1
4. การเตรียมความพรอมกอนเลือกสาขาวิชา
5. การพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาอังกฤษ
6. การบรรยายพิเศษ
7. การสงเสริมและพัฒนาทักษะใหกับนักศึกษา
8. การอบรมทักษะดานวิศวกรรมเพื่อเตรียมตัวเขาทํางาน
9. การอบรมใหความรูรายวิชาวิศวกรรม

ผูรับผิดชอบ
1. รองคณบดีฝา ย
วิชาการ
2. รองกิจการ
นักศึกษา
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เปาประสงคที่ 4 นักศึกษาชั้นปที่ 4 มีความพอใจในหลักสูตร และเพิ่มภาวะการไดงานทําของนักศึกษา
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
1.รอยละความพึงพอใจ
ของนายจางที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษา

หนวย
นับ
รอยละ

2. รอยละความพึงพอใจ รอยละ
ตอหลักสูตรและการ
ดํารงชีวิตของนักศึกษาชั้น
ปสุดทาย หรือบัณฑิต
3. รอยละของบัณฑิต
รอยละ
ระดับปริญญาตรีที่ไดงาน
ทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป

ผล
คาเปาหมาย
2559 2560 2561 2562 2563 2564
76
80
80 80 85
85

82

80

80

80

85

85

81.90

85

85

85

90

90

ผูรับผิดชอบ
1. รองคณบดีฝา ย
วิชาการ
2. รองกิจการ
นักศึกษา
1. รองคณบดีฝา ย
วิชาการ
2. รองกิจการ
นักศึกษา
1. รองคณบดีฝา ย
วิชาการ
2. รองกิจการ
นักศึกษา

มาตรการ
1. อบรมโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน (เชน MS Excel, MS Powerpoint ) ใหแกนักศึกษา
2. จัดอบรม และทดสอบความรูดานภาษาอังกฤษ (เชนการจัดสอบ TOEIC)
3. จัดอบรมเทคนิคในการสมัครงาน แนะนําแหลงงาน ใหกับนักศึกษา
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม
1. การเขียน Resume และพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสมัครงาน
2. การสงเสริมศักยภาพการทํางานแกศิษยเกา
3. การนิเทศนักศึกษาฝกงาน
4. การติดตามภาวการณไดงานทําของบัณฑิต และความพึงพอใจของนายจาง
5. การอบรมทักษะดานวิศวกรรมและการเตรียมตัวเขาทํางาน
6. การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาภาษาตางประเทศ สําหรับนักศึกษา
7. การสนับสนุนกิจกรรมและประชาสัมพันธการดําเนินงานของสมาคมศิษยเกา คณะวิศวกรรมศาสตร
8. สรางโอกาส และบรรยากาศในการใชภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
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เปาประสงคที่ 5 นักศึกษาสามารถเรียนรูดวยตนเองได เขาถึงและมีประสบการณในการเรียนการสอนที่
ทันสมัย ทันตอโลกยุคดิจิตอล
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
1. ระดับความพึงพอใจของผูสอน
และผูเรียนที่นําระบบสารสนเทศมา
ใชในการเรียนการสอน

หนวย
คาเปาหมาย
นับ 2560 2561 2562 2563 2564
รอยละ 70
75 80 80
80

2. ระดับความสําเร็จในการนําระบบ รอยละ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสนับสนุน วิชาที่
การเรียนการสอน
ใช ICT

5

10

15

20

25

ผูรับผิดชอบ
1. รองคณบดีฝา ย
วิชาการ
2. รองกิจการ
นักศึกษา
1. รองคณบดีฝา ย
วิชาการ
2. รองกิจการ
นักศึกษา

มาตรการ
1. เขารวมเปนหนึ่งในคณะนํารอง การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (Smart Classroom) / active
learning และ การเรียนผาน internet
2. จัดใหมี facility ดาน internet และ digital technology ที่ดี
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม
1. การพัฒนาระบบ Internet และ wi-fi
2. การจัดหา และพัฒนาระบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส
3. การจัดซื้อฐานขอมูลเพื่อการศึกษา และการวิจัย
4. ปรับปรุงหองเรียนใหเปนแบบ Active Learning
5. จัดอบรมความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหกับอาจารยผูสอน เชน CourseVille, Google Classroom
เปนตน
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กลยุทธที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนใหทันสมัย และตรงตามความตองการของตลาดงาน
เปาประสงคที่ 1 นักศึกษามีทักษะพรอมในการออกไปประกอบวิชาชีพ
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
หนวย ผล
คาเปาหมาย
นับ 2559 2560 2561 2562 2563 2564
1.รอยละความพึงพอใจของ รอยละ
76
80
80 80 85
85
นายจางที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษา
2. รอยละของบัณฑิตระดับ รอยละ 81.90 85
85 85 90
90
ปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน
1 ป

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝาย
วิชาการ
รองคณบดีฝาย
วิชาการ

มาตรการ
1. ปรับปรุงหลักสูตรใหมีระบบสหกิจศึกษา / หรือหลักสูตรความรวมมือกับประเทศอื่น ๆ / สอดคลอง
ความตองการของทองถิ่น
2. ศึกษา ทิศทาง แนวโนม ของตลาดงานและเทคโนโลยี แหงอนาคต
3. พัฒนา หรือ เปดหลักสูตรใหมที่ทันสมัยและมีความตองการของตลาด
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม
1. การเขียน Resume และพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสมัครงาน
2. การสงเสริมศักยภาพการทํางานแกศิษยเกา
3. การนิเทศนักศึกษาฝกงาน
4. การติดตามภาวการณไดงานทําของบัณฑิต และความพึงพอใจของนายจาง
5. การอบรมทักษะดานวิศวกรรมและการเตรียมตัวเขาทํางาน
6. การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาภาษาตางประเทศ สําหรับนักศึกษา
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กลยุทธที่ 3 สนับสนุนอาจารยใหมีคุณวุฒิ และประสบการณในวิชาชีพ และพัฒนาตนเอง
เปาประสงคที่ 1 คณาจารยไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ผานการแลกเปลี่ยนองคความรูและเทคโนโลยีกับภาคเอกชน
ภาคอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัด
1. คะแนนความพึงพอใจของ
ผูเรียนที่มีตอผูสอนและการ
เรียนการสอน

หนวย ผล
คาเปาหมาย
นับ 2559 2560 2561 2562 2563 2564
รอยละ 84.20 85
85 85 85
85

ผูรับผิดชอบ
1. รองคณบดี
ฝายวิชาการ
2. รองคณบดี
ฝายบริหาร
3. คณบดี

มาตรการ
1. เชิญวิทยากรที่มีประสบการณมาสอน และใหอาจารยรวมทํางาน
2. กระตุนและจัดอบรมอาจารย (ทั้งเกาและใหม) ในเรื่องวิธีการสอน / เทคนิคการสอน / การพัฒนาสื่อ
การสอน
3. สนับสนุนใหอาจารยลาไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ
4. สนับสนุน สงเสริมการวมวิจัย ทั้งหนวยงานรัฐ เอกชน Talent Mibility เพื่อเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณ
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม
1. การอบรมความรูดานตาง ๆ สําหรับผูสอน เชน เทคนิคการวัดและประเมินผล การใชสื่อการสอน
ออนไลน (รวมกับ สํานักพัฒนาหลักสูตรของ ม.ในการจัดหลักสูตรได)
2. จัดกลุม KM ระหวางอาจารย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสัมมนาอาจารยประจําป
3. โครงการดูงานดานการเรียนการสอน ณ สถาบันการศึกษาอื่น ๆ
4. การจัดสรรทุนการศึกษาใหกับอาจารยในคณะไดมีโอกาสศึกษาตอ (กรณีไมสามารถหาทุนภายนอกได)
5. สนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยน หรือลาไปทําวิจัยตางประเทศ
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ยุทธศาสตรที่ 2 งานวิจัยและงานนวัตกรรม
พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัยและนวัตกรรมของอาจารยโดยเชื่อมโยงการเรียนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษา และบูรณาการปญหาจริงมาเปนหัวขอวิจัย
กลยุทธที่ 1 เพิ่มแรงจูงใจในการทํางานวิจัยและนวัตกรรม
เปาประสงคที่ 1 เพื่อสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรวิจัยผลิตผลงงานวิจัยและนวัตกรรมใหมากขึ้น
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
1. รอยละการเพิ่มขึ้นของจํานวน
ผลงานวิจัย (รอยละการเพิ่มขึ้นของ
จํานวนผลงานวิจัย ตอ อาจารยที่
ปฏิบัติงานจริง)

หนวย
คาเปาหมาย
นับ 2560 2561 2562 2563 2564
รอยละ
5
10 10 15
15

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝาย
วิจัยและบริการ

มาตรการ
1. ปรับปรุงระบบและหลักเกณฑจัดสรรเงินรางวัลสําหรับงานวิจัยและนวัตกรรม ใหสามารถเพิ่มจํานวน
ผลงานวิจัยและยกระดับคุณภาพของงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีมาตรฐานมากขึ้น
2. ยกยอง เชิดชูเกียรติ และการประกาศเกียรติคุณผูที่มีผลงานโดดเดนดานวิจัยและนวัตกรรมใหเปนที่
ประจักษทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. จัดระบบการคิดหนวยภาระงานวิจัยและนวัตกรรมใหเหมาะสม กับเกณฑภาระงานขั้นต่ําปจจุบัน
4. จัดสรรงบประมาณ (กรณี) ที่จําเปน ใหอาจารย นักวิจัย ไดมีโอกาสทําวิจัย ใหมากที่สุด และนําเสนอ
ผลงานในตางประเทศ
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม
1. ทุนสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ
2. การจัดทําวารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. กิจกรรมวันนักวิจัย
4. สนับสนุนคาตอบแทนตีพิมพในวารสารวิชาการ
5. ทุนสนับสนุนงานวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองคกรและการเรียนการสอน
6. สนับสนุนสื่อการเรียนรูสาขาวิศวกรรม (ผลิตตํารา)
7. รวมโครงการ Talent Mobility การวิจัยและทํางาน/รวมมือกับภาคเอกชน
8. รวมกิจกรรมตางๆ ที่ใชความรูจากการวิจัยไปสูการใชงานจริง เชน ฝกอบรม ใหความรู บริการวิชาการ
ใหคําปรึกษา รวมทั้งการสราง สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ตางๆ
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กลยุทธที่ 2 ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการทําวิจัยและนวัตกรรม
เปาประสงคที่ 1 มีงานวิจัยเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมใหม
เปาประสงคที่ 2 งานวิจัยและนวัตกรรมมีความสอดคลองกับความตองการของสังคมภูมิภาคลุมน้ําโขงและ
ประชาคมโลก
เปาประสงคที่ 3 งานวิจัยและนวัตกรรมอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

หนวย
คาเปาหมาย
นับ 2560 2561 2562 2563 2564
1. จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรม รอยละ 30
35 35 40
40
ตอบุคลากรที่ตีพิมพเผยแพรใน
วารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล ISI/SCOPUS,PubMed
และ TCI (รอยละของผลงานวิจัย ที่
ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล
ISI/SCOPUS, SJR และ TCI ตอ
อาจารยประจํา)
2. จํานวนการอางอิงผลงานวิจัยตอ รอยละ 20
25 25 30
30
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรใน
วารสารระดับนานาชาติ
(citation/paper) ที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล SCOPUS/ISI ในรอบ 5
ป (รอยละจํานวนบทความวิจัยที่
ไดรับการอางอิงในวารสารนานาชาติ
ตอจํานวนอาจารยประจํา)
3. จํานวนรางวัลของคณาจารย และ เรื่อง/
2
2
3
3
4
บุคลากร ที่ไดรับในดานวิจัยและ
ผลงาน
นวัตกรรม
4. จํานวนลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร และ เรื่อง
5
5
7
7
8
สิทธิบัตร ที่ยื่นขอจด เปนผลงานจาก
งานวิจัยและนวัตกรรม

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝาย
วิจัยและบริการ

รองคณบดีฝาย
วิจัยและบริการ

รองคณบดีฝาย
วิจัยและบริการ
รองคณบดีฝาย
วิจัยและบริการ

มาตรการ
1. คณะกําหนดนโยบายดานงานวิจัยอยางชัดเจนและสนับสนุนงานวิจัยที่ดําเนินการเปนกลุม มีระบบพี่
เลี้ยง จัดตั้งกลุมหรือทีมวิจัย รวมมือกับหนวยงานภายนอก/ภาคเอกชน
2. จัดใหมี Workshop พิเศษ สําหรับสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม
3. จัดงานวันนักวิจัย เพื่อใหขอมูล แบงปนความรู ในการทําวิจัย
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4.
5.
6.
7.

ยกระดับมาตรฐานวารสารวิชาการของคณะใหเขาสูกลุม 1 ในฐาน TCI
สงเสริมการนําผลการวิจัยไปสูการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร
พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการคนควางานวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม
การเผยแพรผลงานวิชาการ และ วิจัยรวม กับนานาชาติ

แนวคิดโครงการ/กิจกรรม
1. วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร มอบ.
2. กิจกรรมวันนักวิจัย
3. ทุนสนับสนุนงานวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองคกรและการเรียนการสอน
4. การพัฒนาฐานขอมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร (E-Thesis Database)
5. รางวัล/คาตอบแทน หรือ ทุนสนันสนุนการนําเสนอผลงาน หรือ ตีพิมพในวารสาร
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กลยุทธที่ 3 บูรณาการปญหาจริงมาเปนหัวขอวิจัย เชื่อมโยงกับการเรียนการสอน และงานบัณฑิตศึกษา
เปาประสงคที่ 1 มีการบูรณาการงานวิจัยกับเนื้อหาวิชาที่สอน
เปาประสงคที่ 2 มีการบูรณาการงานวิจัยกับวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
1. จํานวนงานวิจัยที่เชื่อมโยงเขากับ
การเรียนการสอน หรือวิทยานิพนธ
ระดับบัณฑิตศึกษา
2. งานวิจัย/งานสรางสรรค/
นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐที่ไดรับ
การนําไปประยุกตใชประโยชน

หนวย
คาเปาหมาย
นับ 2560 2561 2562 2563 2564
เรื่อง
5
7
7
9
10
เรื่อง

5

7

7

9

10

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝาย
วิจัยและบริการ
รองคณบดีฝาย
วิจัยและบริการ

มาตรการ
1. แสวงหาความรวมมือกับองคกรที่มีภารกิจสอดคลองกับเนื้อหาวิชา ในการผลิตบัณฑิตและการทําวิจัย
2. สนับสนุนการจัดการเรียนสหกิจศึกษา
3. โครงการ วิจัยรวมกับหนวยงานภายนอก
4. ใหนักศึกษามีโอกาสนําเสนอปริญญานิพนธตอบุคคลภาย นอกมากขึ้น
5. สนับสนุนใหมีการวิจัยเพื่อตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม
1. การสนับสนุนงานวิจัยจากแหลงทุนภายนอก (สกว.)
2. การนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
3. การสนับสนุนงบประมาณสมทบการทําวิจัยสําหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
4. การสนับสนุนทุนการศึกษา
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กลยุทธที่ 4 สนับสนุนใหมีกลไกการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ใหมีประสิทธิภาพและความคลองตัว
เปาประสงคที่ 1 มีกลไกการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ใหมีประสิทธิภาพและความคลองตัวความคลองตัว
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
1. จํานวนงานวิจัยและจํานวน
สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร ที่แลว
เสร็จภายในกําหนดเวลา (อนุ
สิทธิบัตร 2 ป, สิทธิบัตร 5 ป,
งานวิจัยภายใน 1 ปงบประมาณ
หลังจาก สงเลมรายงาน)
2. ความพึงพอใจของผูใชบริการ

หนวย
คาเปาหมาย
นับ 2560 2561 2562 2563 2564
เรื่อง
2
3
3
4
5

รอยละ

80

85

85

90

90

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝาย
วิจัยและบริการ

รองคณบดีฝาย
วิจัยและบริการ

มาตรการ
1. การจัดโครงการ KM ใหความรูดานการบริหารงานวิจัย ที่มีประสิทธิภาพ อยางสม่ําเสมอ
2. ปรับปรุงระบบริหารงานวิจัยผานระบบสารสนเทศ ใหสามารถอํานวยความสะดวก และจัดเก็บขอมูล
อยางมีประสิทธิภาพ
3. เรงรัดการเคลียรโครงการวิจัยที่คาง เพื่อใหนักวิจัยกลับเขามาในระบบ
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรมวันนักวิจัย
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ยุทธศาสตรที่ 3 การบริการวิชาการ
บริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีที่ตรงกับความตองการของชุมชน บูรณาการการเรียนการสอนกับ
การบริการวิชาการ และสรางเครือขายความรวมมือกับภาครัฐและเอกชน หรือองคกรชุมชน ตลอดจนภาค
ธุรกิจ อุตสาหกรรม เพื่อเรียนรูและสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม
กลยุทธที่ 1 สรางโครงการบริการวิชาการที่ตรงความตองการของชุมชน
เปาประสงคที่ 1 การบริการวิชาการสนองความตองการของชุมชน
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
1. จํานวนโครงการบริการวิชาการ
ที่ใหบริการแกชุมชน
2. ความพึงพอใจของผูรับบริการ

หนวย
คาเปาหมาย
นับ 2560 2561 2562 2563 2564
โครงการ 10
12 12 15
15
รอยละ

80

85

85

90

90

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝาย
วิจัยและบริการ
รองคณบดีฝาย
วิจัยและบริการ

มาตรการ
1. จัดโครงการบริการวิชาการถายทอดองคความรู เรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ใหกับทองถิ่น ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย โดยเปนโครงการที่สํารวจแลววาเปนที่ตองการของสังคม หรือ
ตามคํารองขอ
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม
1. การบริการวิชาการโดยใชความรูดานวิศวกรรม เชน
1.1 การอบรมการเขียนโปรแกรมMTS ซีเอ็นซีสําหรับงานกัด และงานกลึง
1.2 การออกแบบ ติดตั้ง และประยุกตใชงานระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย
1.3 การถายทอดความรูและเทคโนโลยีเครื่องสีขาวกลองครัวเรือนจากภูมิปญญาทองถิ่น
1.4 วันเทคโนโลยีวิศวกรรม
1.5 การจัดการระบบประปาหมูบาน และการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเบื้องตนเพื่อประกอบการ
ประเมินคุณภาพระบบประปาหมูบาน
1.6 การประยุกตใชเทคโนโลยี GIS สําหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเบื้องตน
1.7 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรม CNC งานกลึง และการใชเครื่องจักร CNC (งาน
กลึง )
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กลยุทธที่ 2 เพิ่มการสนับสนุนการบริการวิชาการจากแหลงทุนภายนอก
เปาประสงคที่ 1 มีแหลงทุนเพียงพอในการดําเนินงานดานบริการวิชาการ
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

หนวย
คาเปาหมาย
นับ 2560 2561 2562 2563 2564
1. จํานวนศูนยเชี่ยวชาญและบริการ ศูนย
5
6
7
8
9
วิชาการในคณะ
2. จํานวนโครงการ/ สัญญารับทุน เรื่อง
4
5
7
9
10
บริการวิชาการที่ไดรับจากแหลงทุน
ภายนอก

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝาย
วิจัยและบริการ
รองคณบดีฝาย
วิจัยและบริการ

มาตรการ
1. จัดตั้งและใหการสนับสนุนการดําเนินการศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะดานและการถายทอดเทคโนโลยีและ
องคความรูทางวิศวกรรม (ปจจุบันมี ศูนยวิจัยและบริการดานพลังงาน-ME/ศูนยทดสอบน้ํา-CHE/ศูนย
ทดสอบเครื่องสงวิทยุกระจายเสียง-EE/ศูนยทดสอบวัสดุ-CE)
2. จัดทําโครงการบริการวิชาการดานวิศวกรรม เพื่อใหบริการปรึกษาดานวิศวกรรม ที่มีการคิดอัตรา
คาบริการอยางเหมาะสม
3. ประชาสัมพันธและใหขอมูล การใหบริการวิชาการ ตามความสามารถของบุคลากร ใหทั่วถึง
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม
1. สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาการแกชุมชน หนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เชน
ศูนยทดสอบวัสดุทางวิศวกรรม, ศูนยวิเคราะหคุณภาพน้ํา, ศูนยทดสอบมาตรฐานเครื่องสง
วิทยุกระจายเสียง, ศูนยอบรมและใหความรูดานพลังงาน เปนตน
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กลยุทธที่ 3 บูรณาการ การเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
เปาประสงคที่ 1 มีการบูรณาการ การเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
1. จํานวนงานบริการวิชาการที่
เชื่อมโยงกับการเรียนการสอน

หนวย
คาเปาหมาย
นับ 2560 2561 2562 2563 2564
เรื่อง
8
10 10 11
12

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝาย
วิจัยและบริการ

มาตรการ
1. แสวงหาความรวมมือกับองคกรที่มีภารกิจสอดคลองกับเนื้อหาวิชา ในการผลิตบัณฑิต การทําวิจัย
และบริการวิชาการ
2. สนับสนุนการจัดการเรียนสหกิจศึกษา การฝกงาน ที่สามารถนําองคความรู หรือปญหาที่พบระหวาง
การฝกงาน มากําหนดเปนหัวขอโครงงาน
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม
1. การบริการวิชาการดานวิศวกรรมในสาขาที่เปดการเรียนการสอน
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กลยุทธที่ 4 สรางเครือขายความรวมมือกับภาครัฐและเอกชน หรือองคกรชุมชนตลอดจนภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม เพื่อเรียนรูและสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม
เปาประสงคที่ 1 มีเครือขายความรวมมือกับภาครัฐและเอกชนที่เขมแข็ง
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

หนวย
คาเปาหมาย
นับ 2560 2561 2562 2563 2564
1. จํานวนโครงการความรวมมือกับ โครงการ 2
2
3
3
4
ภาครัฐและเอกชน หรือองคกร
ชุมชน

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝาย
วิจัยและบริการ

มาตรการ
1. จัดโครงการวิจัยสัญจร หรือ เขาเยี่ยมชม พบปะกลุมอุตสาหกรรม หรือองคกรชุมชน สํารวจความ
ตองการดานงานวิจัยและบริการวิชาการที่เกี่ยวของ
2. จัดใหมี MOU กับภาคอุตสาหกรรมและหนวยงานภาครัฐอื่นในการดําเนินงานดานบริการวิชาการ
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม
1. การความรวมมือทางวิชาการ และการจัดทําบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอก เชน
1.1 ความรวมมือกับภาคเอกชน เชน บริษัทสยามคอมเพรสเซอรอุตสาหกรรม บริษัทไบโอแกส
1.2 โครงการความรวมมือหรือการเปนที่ปรึกษาโครงการกับหนวยงานของรัฐเชน กรมชลประทาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน สํานักปลัด กระทรวงพลังงาน การไฟฟาสวน
ภูมิภาค (กฟภ) การไฟฟาฝายผลิต (กฟผ) การไฟฟาฝายผลิต
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ยุทธศาสตรที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ถายทอดความรูดานวิศวกรรมรวมในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับคณะและหนวยงานอื่น
กลยุทธที่ 1 ใชความรูดานวิศวกรรม รวมในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับคณะและหนวยงานอื่น ๆ
เปาประสงคที่ 1 เกิดการเรียนรูและทํางานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางมีสวนรวม
เปาประสงคที่ 2 บูรณาการความรูดานวิศวกรรม รวมสาขาอื่นๆในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

หนวย
คาเปาหมาย
นับ 2560 2561 2562 2563 2564
1. จํ า นวนโครงการทํ า นุ บํ า รุ ง โครงการ 2
3
3
4
5
ศิ ล ปะวั ฒ นธรรมที่ มี ก ารทํ า งาน
ร ว มกั น ระหว า งหน ว ยงานต า งๆ
ภายในคณะ หรือรวมกับคณะและ
หนวยงานอื่นๆ

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝาย
วิจัยและบริการ

มาตรการ
1. สนับสนุนใหมีการจัดทําโครงการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม รวมกันระหวางหนวยงานในคณะ
2. สนับสนุนโครงการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม ที่ใชความรูแบบพหุสาขารวมกับคณะหรือหนวยงานอื่น
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม
1. สืบสานประเพณีตาง ๆ เชน ประเพณีบุญขาวสาก
2. การสํารวจและจัดทําผังการใชพื้นที่เพื่อการทํานุบํารุงชุมชนทองถิ่นและสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม
3. การทํานุบํารุง ซอมแซม โบสถ วัด โบราณสถาน โดยใชความรูทางวิศวกรรมโยธา
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ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาองคกร และบุคลากร
พั ฒ นาระบบบริ ห ารทรั พยากรบุคคลที่มุ งเนน ผลสัมฤทธิ์ ส งเสริ มและสนั บ สนุ น ความกาวหนาให
บุคลากรมีคุณวุฒิ มีประสบการณในวิชาชีพ และพัฒนาตนเอง สรางวัฒนธรรมองคกร อยางมีภราดรภาพ เพื่อ
การมีสวนรวม และเกิดความสามัคคี
กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (รับเขา-รักษาคนดี-สวัสดิการ-เกษียณอายุราชการ)
เปาประสงคที่ 1 องคกรมีบุคลากรที่ เกง ดี มีคุณธรรม
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

หนวย
นับ
1. ระดั บ ความสํา เร็ จของระบบ ระดับ
บริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล
2. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบบริ ห ารจั ด การภายใต ร ะบบ
คุณภาพ

ระดับ

คาเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564
5
5
5
5
5 1. รองคณบดี
ฝายบริหาร
2. หน.สํานักงาน
3
3
3
3
3 1. รองคณบดี
ฝายบริหาร
2. หน.สํานักงาน

มาตรการ
1. จัดทําแผนพัฒนาบุคคลและจัดหาบุคลากรทุกฝาย (สายวิชาการ/สายสนับสนุน) เตรียมความพรอม
จัดหาบุคลากรทดแทน กรณีเกษียณอายุราชการ
2. การสรางสุของคกร
3. จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม
1. การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร
2. การจัดทําแผนอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน
3. กิจ กรรมการจัดการความรู (KM) โดยใหความรูดานการปฏิบัติงาน กิจ กรรมเพื่อพัฒ นาองคกร
(Organization Development-OD) และสรางความเขาใจในแผนการพัฒนาคณะอยางตอเนื่อง
(เปนประจําทุกป)
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กลยุทธที่ 2 สรางความมั่นคงดานการเงิน
เปาประสงคที่ 1 มีรายไดนอกงบประมาณเพียงพอสําหรับการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

หนวย
คาเปาหมาย
นับ 2560 2561 2562 2563 2564
1. สัดสวนของเงินออมตอรายได รอยละ
5
5
10 10
15
นอกงบประมาณทั้งหมดตอป

ผูรับผิดชอบ
1. รองคณบดี
ฝายบริหาร

มาตรการ
1. จัดหารายไดนอกงบประมาณเพิ่มมากขึ้น
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม
1. การทบทวนแผนกลยุทธทางการเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร
2. การจัดตั้งมูลนิธิ คณะวิศวกรรมศาสตร มอบ. (เพื่อหารายไดสรางอาคาร EN7)
3. เปดหลักสูตรใหมเพิ่มเติม
4. การจัดทําของที่ระลึกที่มีโลโกคณะวิศวกรรมศาสตร
5. หารายไดจากการบริการวิชาการโดยใชความรู และความเชี่ยวชาญของบุคลากรในคณะ
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กลยุทธที่ 3 สนับสนุนอาจารยใหมีคุณวุฒิ และประสบการณในวิชาชีพ และพัฒนาตนเอง
เปาประสงคที่ 1 อาจารยและบุคลากรมีคุณวุฒิที่เหมาะสม มีประสบการณและทักษะในการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสมกับภาระหนาที่
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

หนวย
คาเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
นับ 2560 2561 2562 2563 2564
1. รอยละของบุคลากรสายวิชาการ รอยละ
70
70 72 72
74 1. รองคณบดีฝาย
บริหาร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2. รอยละของบุคลากรสายวิชาการ รอยละ
ที่มีตําแหนงทางวิชาการ

64

68

72

75

79

3.
ร อ ยละของบุ ค ลากรสาย รอยละ
สนับสนุนที่มีสรรถนะเปนไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด

80

80

85

85

90

2. หน.สํานักงาน
1. รองคณบดีฝาย
บริหาร
2. หน.สํานักงาน
3. รองคณบดีฝาย
บริหาร
4. หน.สํานักงาน

มาตรการ
1. สงเสริมการใชภาษาอังกฤษ เชน จัดโครงการภาษาอังกฤษเขมแข็ง เนนติวอยางเขมขน/ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสมัครงาน/ปายบอกทางในอาคาร/ถนน/จัดทดสอบภาษาอังกฤษ/จัดทําแบบฝกหัด
ภาษาอังกฤษ
2. เชิญวิทยาการที่มีประสบการณมาสอน
3. ใหอาจารยรวมทํางาน/สรางความรวมมือในภาคเอกชน ลาไปเพิ่มพูนความรู
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม
1. ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก
2. ทุนสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ
3. คาตอบแทนตีพิมพในวารสารวิชาการ
4. ทุนสนับสนุนงานวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองคกรและการเรียนการสอน
5. สนับสนุนสื่อการเรียนรูสาขาวิศวกรรม (ผลิตตํารา)
6. ฝกอบรมพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
7. สนับสนุนการเขารวมประชุมวิชาการในสาขาวิศวกรรม
8. การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูดานบริหารและจัดการ
9. การจัดการความรู
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กลยุทธที่ 4 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาสถาบัน
เปาประสงคที่ 1 มีระบบฐานขอมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชงานไดสะดวกและครอบคลุมภารกิจตางๆ
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จในการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
บริหารจัดการขอมูล

หนวย
คาเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
นับ 2560 2561 2562 2563 2564
ระดับ
3
3
3
3
3 1. รองคณบดีฝาย

2. จํ า นวนระบบสารสนเทศที่ ระบบ
นํ า มาใช ใ นการบริ ห ารงานของ
มหาวิทยาลัย

บริหาร
2. หน.สํานักงาน

2

2

3

3

4

1. รองคณบดีฝาย
บริหาร
2. หน.สํานักงาน

มาตรการ
1. สงเสริมภาพลักษณ ชื่อเสียง ประชาสัมพันธคณะในระดับประเทศ/social media
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศและจัดซื้อครุภัณฑเพื่อการบริหารจัดการ
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพรขอมูลและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
3. การพัฒนาฐานขอมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร (E-Thesis Database)
4. การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสํานักงานและการเรียนการสอน
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กลยุทธที่ 5 การปรับปรุงภูมิทัศน ระบบสาธารณูปโภค
เปาประสงคที่ 1 มีสภาพแวดลอมและระบบสาธารณูปโภคที่ดีในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
1. รอยละของระบบสาธารณูปโภค
ที่เปนไปตามมาตรฐาน

(ระบบสาธารณูปโภค คือ ไฟฟา/น้าํ /สุขาภิบาล)

2. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอการบริหารจัดการ
ระบบสาธารณูปโภค และ
สิ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัย
3. ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีตอการบริหารจัดการ
ระบบสาธารณูปโภค และ
สิ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัย

หนวย
คาเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
นับ 2560 2561 2562 2563 2564
รอยละ 80
80 80 80
80 1. รองคณบดีฝาย
ระดับ

3

3

3

3

3

ระดับ

3

3

3

3

3

บริหาร
2. หน.สํานักงาน
1. รองคณบดีฝาย
บริหาร
2. หน.สํานักงาน
1. รองคณบดีฝาย
บริหาร
2. หน.สํานักงาน

มาตรการ
1. ปรับปรุงสาธารณูปโภคเพื่อสนับสนุนการอานหนังสือของ น.ศ.คณะวิศวกรรมศาสตร เชน จัดโตะ/
เกาอี้ บริเวณอานหนังสือ/มีราน 7-11 ใตอาคาร EN6/เพิ่มพื้นที่อานหนังสือใตอาคาร EN6 และ ทุก
อาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร
2. การปรับปรุงอาคาร และภูมิทัศนในเขตพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร เชน โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
คณะวิศวกรรมศาสตร/ปรับปรุงหองน้ํา/เครื่องปรับอากาศ
3. เพิ่มจํานวน รปภ.บริเวณคณะ (โดยเฉพาะชวงเวลากลางคืน)
4. กําจัดนกพิราบบริเวณโถงหนาลิฟตในแตละชั้น และบริเวณทางลงบันได อาคาร EN6
5. รณรงคการใชบันไดในอาคาร EN6 เพื่อสรางสุขภาพและอนุรักษพลังงาน
6. ปรับปรุงโครงขายถนน-การขนสงในคณะวิศวกรรมศาสตร
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม
1. การซอมแซมครุภัณฑการศึกษา
2. โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่คณะวิศวกรรมศาสตร
3. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการ

37

กลยุทธที่ 6 การสรางวัฒนธรรมองคกร อยางมีภราดรภาพ (อยูรวมกันฉันทพี่นอง) เพื่อการมีสวนรวม
และเกิดความสามัคคี
เปาประสงคที่ 1 บุคลากรมีความรัก สามัคคีและรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

หนวย
คาเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
นับ 2560 2561 2562 2563 2564
1. รอยละของบุคลากรที่มีความสุข รอยละ
75
75 75 80
80 1. รองคณบดีฝาย
บริหาร
ในการปฏิบัติงาน
2. รอยละของบุคลากรที่มีความ รอยละ
ผูกพันตอองคกร

60

60

60

60

60

2. หน.สํานักงาน
1. รองคณบดีฝาย
บริหาร
2. หน.สํานักงาน

มาตรการ
1. สานตอโครงการหรือนําผลการวิจัยเรื่องที่สงเสริมวัฒนธรรมองคกรและภาพรวมของคณะ
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม
1. สงเสริมสุขภาพบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร
2. ผูบริหารพบปะประชาคม
3. จัดซื้อ จัดหาวัสดุ/อุปกรณ/ครุภัณฑ สําหรับการปฏิบัติงาน
4. สงเสริมวิถีการอยูรวมกันในวัฒนธรรม สังคมเพื่อสรางจิตสํานึกและเปนแบบอยางทางวัฒนธรรมดาน
การแตงกายดวยผาไทย
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ยุทธศาสตรที่ 6 การประกันคุณภาพ
วางระบบและติ ด ตามการประกั น คุ ณ ภาพทางการศึ ก ษา ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และส ง เสริ ม
กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพไปสูระดับสากล เชน EdPEX TABEE AUNQA
กลยุทธที่ 1 วางระบบและติดตามการประกันคุณภาพทางการศึกษา (ระดับประเทศ) ใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคที่ 1 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพจาก สมศ.ในระดับดีมาก
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
หนวย
คาเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
นับ 2560 2561 2562 2563 2564
1. ระดับคะแนนการประเมิน
ระดับ 3.5 3.5 4.0 4.5
4.5 รองคณบดีฝาย
วางแผนและ
คุณภาพจาก สกอ.
2. ระดับคะแนนการประเมิน
คุณภาพจาก สมศ.

ระดับ

3.0

3.0

4.0

4.5

4.5

ประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝาย
วางแผนและ
ประกันคุณภาพ

มาตรการ
1. พัฒนาระบบการรายงานผลการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร
ประเมินผล และนําไปใช
2. สงเสริมใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของการทํางานประจําของบุคลากร คณะ
วิศวกรรมศาสตร
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการอบรมใหความรูระบบการรายงานผลการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ คณะ
วิศวกรรมศาสตร
2. โครงการเตรียมความพรอม สําหรับการประกันคุณภาพทางการศึกษา ภายใน ระดับหลักสูตร
3. โครงการเตรียมความพรอม สําหรับการประกันคุณภาพทางการศึกษา ภายในและภายนอก ระดับ
คณะ
4. โครงการซอมตรวจประเมินการประกันคุณภาพทางการศึกษา
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กลยุทธที่ 2 สงเสริมกระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพไปสูระดับสากล เชน EdPEX TABEE AUNQA
เปาประสงคที่ 1 มีความพรอมในการพัฒนาองคกรเพื่อเขาสูระบบการรับรองคุณภาพในระดับสากล
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
มีรางรายงานประเมินตนเองตาม
เกณฑประกันคุณภาพระดับ
นานาชาติ

หนวย
คาเปาหมาย
นับ 2560 2561 2562 2563 2564
จํานวน
1
1
2
2

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝาย
วางแผนและ
ประกันคุณภาพ

มาตรการ
1. ใหความรูเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพระดับสากล แกบุคลากรผูรับผิดชอบดานการประกันคุณภาพ
2. ถายทอดความรูเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพระดับสากล แกบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพระดับสากล แกบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร
2. โครงการอบรมการเขียนรายงานประเมินตนเองระบบประกันคุณภาพระดับสากล แกบุคลากรคณะ
วิศวกรรมศาสตร
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ภาคผนวก
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1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดา นนโยบาย แผนกลยุทธ และบริหารความเสี่ยง คณะ
วิศวกรรมศาสตร
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2. กรอบยุทธศาสตรชาติ

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

3. กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร 5 ป (พ.ศ.2560-2564)

วิเคราะหปจจัยทางยุทธศาสตร

จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค
(SWOT)

กําหนดทิศทางของคณะ

วิสัยทัศน (Vission)
พันธกิจ (Mission)

วิเคราะหประเด็นสําคัญที่ตองการ
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน

ประเด็นยุทธศาสตร
(Strategic Issues)

กําหนดเปาประสงคสําหรับ
แตละประเด็น

เปาประสงค (Goals)

กําหนดตัวชี้วัดและเปาหมาย
ของแตละเปาประสงค

ตัวชี้วดั (Key Performance Indicators)
และเปาหมาย (Targets)

กําหนดกลยุทธหรือสิ่งทีจ่ ะทําให
บรรลุเปาประสงค

กลยุทธ (Strategics)

กําหนดกิจกรรม/โครงการ
ที่จะดําเนินการ

กิจกรรม/โครงการ (Project)

อางอิง : ตามแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รศ.ดร.กุลเชษฐ เพียรทอง
ผศ.ฤกษชัย ศรีวรมาศ
ผศ.ตะวันฉาย โพธิ์หอม
รศ.ดร.ธนรัฐ ศรีวีระกุล
ผศ.ดร.ธารชุดา พันธนิกุล
ผศ.ดร.ฉัตรชัย กันยาวุธ
ดร.ประสิทธิ์ นครราช
นายธีระพงษ วงศบุญ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝายวิจยั และบริการวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
หัวหนาสํานักงานเลขานุการ

วิเคราะห และเรียบเรียง
นางปาริชาติ สุรมาตย

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ที่อยู : คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เลขที่ 85 ถ.สถลมารค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190
http://www.eng.ubu.ac.th

