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คํานํา 
 
 แผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฉบับนี้ เปน
แผนยุทธศาสตร ประจําป 2560-2564 (ระยะ 5 ป) โดยแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมาย เพ่ือการพัฒนา 
โดยสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ แผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 และแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําป 2560-2564 นโยบายในการ
พัฒนาของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโดยกําหนด
สภาพการณท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคต อันมาจากสภาพแวดลอมในปจจุบัน และสิ่งท่ีกําลังเผชิญอยูจึงนํามา
กําหนดเปนทิศทางการพัฒนาอันพึงประสงคไดอยางเทาทันการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดการทรัพยากรท่ีมี
อยูอยางจํากัดได อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําป 2560–
2564 (ระยะ 5 ป) ในครั้งนี้กําหนดโดยคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ซ่ึงไดทบทวนแผน
ยุทธศาสตรในรอบ 5 ปท่ีผานมา และกําหนดยุทธศาสตรใหมในวันท่ี 20-21 พฤศจิกายน 2558 และพิจารณา
กลั่นกรองขอมูลจากคณะกรรมการดําเนินงานดานนโยบาย แผนกลยุทธ และบริหารความเสี่ยง คณะ
วิศวกรรมศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2559 เพ่ือนําเสนอแกประชาคมชาว
วิศวกรรมศาสตร ในวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2559 เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของประชาคมทุกกลุม อันจะ
นําไปสูการพัฒนา เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการ สามารถนําไปสูการแกไขปญหาและตอบสนองความ
ตองการของการขยายโอกาสทางการศึกษาตามแนวทางของยุทธศาสตรชาติไดอยางแทจริง 

 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดกําหนดแผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนา 
ประจําป 2560-2564 (ระยะ 5 ป)  และเปนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปใหกับหนวยงานภายใน
ของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการจัดทําแผน
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 กับเม่ือวิทยาลัย

อุบลราชธานี ถูกยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2533  โครงสรางในปจจุบัน ประกอบดวย 1 สํานักงาน

เลขานุการ และ 5 ภาควิชา คือ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมีสํานักงานเลขานุการ 

ตั้งอยูในอาคาร EN6 (รูปท่ี 1) และมีหลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมด 16 หลักสูตร ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

รูปท่ี 1  อาคารปฏิบัติการรวมและสํานักงานเลขานุการคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร  

ตารางท่ี 1  รายละเอียดหลักสูตรท่ีเปดการเรียนการสอนและอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ   

อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจาย) 
 ภาคปกติ = 15,000.-บ./ภาคการศึกษา 
 โครงการพิเศษ = 30,000.-บ./ภาคการศึกษา 

33,000.- บ./ภาคการศึกษา 35,000.-บ./ภาคการศึกษา 

หมายเหตุ : ระดับปริญญาตรี เริม่ใชในปการศึกษา 2558 (สิงหาคม 2558) และระดับปรญิญาโทและปริญญาเอก เริม่ใชในป
การศึกษา 2559 (สิงหาคม 2559) 
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สถานท่ีติดตอ 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
เลขท่ี 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 “สรางสติและปญญาแกสังคมบนพ้ืนฐานความพอเพียง” โดยมีนิยามศัพทดังนี้ 
 

ความพอเพียง ประกอบดวย 

 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียน
ตนเองและผูอ่ืน  
 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยางมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากปจจัยท่ีเก่ียวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการกระทํานั้นๆ อยาง
รอบคอบ 
 การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดาน
ตางๆ ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกลและไกล 
 
 

ปณิธาน 

 จะเปนสติปญญาของสังคม ท่ีเอ้ืออํานวยใหสังคมแกปญหาและพัฒนาไปอยางสมดุลและยั่งยืน 
โดยการพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการเพ่ือการบริหารจัดการเทคโนโลยี ทรัพยากร ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม อยางมีประสิทธิภาพและประหยัด  
 สติปญญาของสังคม หมายถึง ความสามารถในการดึงจริยธรรมของตัวเอง มาใชการควบคุม
ตนเอง สรางความมีระเบียบวินัย สรางความรับผิดชอบตอตนเองและการอยูรวมกันกับคนอ่ืนในสังคม มีความ
ซ่ือสัตย มีความรูผิดรูถูก มีความออนนอมถอมตน และมีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ 
 ความเปนเลิศทางวิชาการ หมายถึง ความรอบรูเก่ียวกับเนื้อหาสาระทางวิชาการดานวิศวกรรม  
 บริหารจัดการ หมายถึง การนําทรัพยากรขององคกรท่ีมีอยูมาใชดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคขององคกร ประกอบไปดวย คน (Man) เงิน (Money) วัตถุดิบ (Material) เครื่องจักร (Machine) 
วิธีการ (Method) และการบริหาร (Management)  
 ประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไว เปนไปตามข้ันตอนและกระบวนการ มี
ปญหาและอุปสรรคอยางไรในขณะดําเนินการก็สามารถปรับปรุงแกไขได มีประสิทธิภาพเนนไปท่ีกระบวนการ 
(Process) การใชกลยุทธและเทคนิควิธีตาง ๆ ท่ีทําใหบรรลุวัตถุประสงคมากท่ีสุด 
 ประหยัด หมายถึง การรูจักใชอยางเหมาะสม  ไมฟุมเฟอย  จะคํานึงถึงประโยชนท่ีไดเปนอันดับ
แรก 
 

http://www.eng.ubu.ac.th/


3 
 

วิสัยทัศนคณะวิศวกรรมศาสตร 
 เปนองคกรชั้นนําท่ีเปนเลิศดานวิศวกรรมศาสตร เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ สรางองคความรู
และนวัตกรรม ท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคมภูมิภาคลุมน้ําโขงและประชาคมโลกอยางยั่งยืน 
 เปนเลิศดานวิศวกรรม หมายถึง การเปนผูนําทางวิชาการดานวิศวกรรม โดยนําทฤษฎี ความรู 
ความสามารถท่ีมีมาใชเพ่ือการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกชุมชน และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 องคความรู (Body of knowledge) หมายถึง ความคิดรวบยอด หลักการ วิธีการ ท่ีอยูในตํารา 
อยูในหองสมุด ซ่ึงอยูภายนอกตัวบุคคล ท่ีสั่งสมกันมาเพ่ือใหคนรุนหลังไดเรียนรู 
 นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การนําสิ่งใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด หรือ สิ่งประดิษฐใหม 
ๆ ท่ียังไมเคยมีใชมากอน หรือเปนการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมท่ีมีอยูแลวใหทันสมัย และไดผลดีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิม ท้ังยังชวยประหยัดเวลาและแรงงานไดดวย 
 

อัตลักษณ (Student Identity) 

สรางสรรค สามัคคี สํานึกดี ตอสังคม 

 สรางสรรค (Creativity)  หมายถึง เปนผูใฝรู มีความขวนขวายแสวงหาความรู มีความสามารถ
ในการสรางมูลคาและคุณคาจากความรู มีการสรางนวัตกรรม โดยมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 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 โดยมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดังนี้ 
 1.  มีทักษะการทํางานเปนทีม (Teamwork skills) 

1. มีทัศนคติเชิงบวกและพรอมรับฟงความเห็นของผูอ่ืน (Positive Thinking Skills and 
Hearing) 

2. มีมนุษยสัมพันธ และรูจักบทบาทหนาท่ีของตน (Interpersonal Relations and Role 
Recognize)  
 

 สํานึกดีตอสังคม : Integrity หมายถึง มีจิตใจท่ีดีงาม มีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม มี
จริยธรรม โดยมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดังนี้ 

1. มีความรับผิดชอบตอสังคมและเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน (Social 
Responsibility  and Generously Benefit) 

2. มีจิตสํานึกรักทองถ่ิน (Local Awareness) 
3. มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย (Discipline and Respect for Law) 
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คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 5 ดาน (Ideal Graduates) ประกอบดวย
คุณลักษณะดังนี้ 
 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม : Ethics and Moral มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดังนี้ 
1.1 มีความรับผิดชอบ (Responsibility) 
1.2 มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย (Discipline and Respect for Law) 
1.3 รูจักกาลเทศะ (Tactful) 

2. ดานความรู : Knowledge มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดังนี้ 
2.1 เรียนรูท้ังดานวิชาการและวิชาชีพและพัฒนาตนเองและตอเนื่อง (Learning and Develop 

Academic and Professional Continuously) 
 

3. ดานทักษะทางปญญา : Cognitive Skills มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 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 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดังนี้ 
4.1 มีทักษะการทํางานเปนทีม และรูจักบทบาทหนาท่ีของตน (Teamwork skills and Role 

Recognize) 
4.2 มีทัศนคติเชิงบวกและพรอมรับฟงความเห็นของผูอ่ืน (Positive Thinking and Hearing) 
4.3 มีจิตสํานึกรักทองถ่ินและสังคม (Local and Social Awareness) 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ : Numerical 
Analysis, Communication and Information Technology Skills) มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
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 

 ภูมิปญญา หมายถึง ความรู ความสามารถ ความเชื่อ ท่ีนํามาไปสูการปฏิบัติเพ่ือแกไขปญหาของ
มนุษย 
 ประเทศในภูมิภาคลุมน้ําโขง หมายถึง ไทย กัมพูชา พมา สปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต 
(ยูนนาน)  

  

พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิต : ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  สามารถนําความรูและทักษะดานวิศวกรรมไปประยุกตใชและ
สรางสรรคนวัตกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. การวิจัย : วิจัยเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรม ท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคมภูมิภาคลุมน้ําโขง
และประชาคมโลกอยางยั่งยืน 

3. บริการวิชาการ : ใหบริการวิชาการในการแกปญหาทางวิศวกรรม เพ่ือพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : ใชทักษะและความรูดานวิศวกรรมไปบูรณาการ  เพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปญญาของทองถ่ินและประเทศชาติ 
5. การบริหารจัดการ : มีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านตา่ง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร ์
 

จุดแข็ง (Strengths : S) 
1. ได้เปรียบเชิงพ้ืนที่ เป็นจุดศูนย์กลางของอีสานตอนล่างและกลุ่มประเทศ CLMV (Cambodia Laos 

Vietnam)  
2. บัณฑิตมีคุณลักษณะที่สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้ดี จุดเด่น คือ  มีความ

ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รักองค์กร (ไม่เปลี่ยนงานบ่อยๆ)  
3. บัณฑิตในสาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์เป็นที่ต้องการของตลาดงาน และ มีผู้สนใจเข้าเรียน อย่างต่อเน่ือง 
4. คณาจารย์ส่วนใหญ่มีคุณวุฒิสูง และมีจิตสํานึกดีในการพัฒนาองค์กรมีความสามารถในการให้บริการ

วิชาการแก่อุตสาหกรรมและชุมชน 
5. บุคลากรในคณะ (องค์กร) มีจิตสํานึกที่ดี มีความรักองค์กร ทุ่มเทในการทํางาน 

 

จุดอ่อน (Weakness: W) 
1. นักศึกษาแรกเข้ามีความพร้อมในการเรียนมหาวิทยาลัยน้อย (ความรู้พ้ืนฐานน้อย) 
2. การเช่ือมต่อ (Connection) กับภาคอุตสาหกรรมยังมีน้อย (เน่ืองจากระยะทางที่ห่างไกล) 
3. บัณฑิตยังมีจุดอ่อนด้านภาษาต่างประเทศ เน่ืองจากความรู้พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามี

น้อย และด้อยกว่านักศึกษาแถบส่วนกลาง 
4. ขาดการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ขาดการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน, ขาด

ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ขาด Blue print สําหรับ ASEAN Economic 
Community-AEC) 

5. ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ และจํานวนผลงานที่จดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรมจีํานวนน้อย งาน
บริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนมีปริมาณน้อยและไมต่่อเน่ือง 

6. การบูรณาการบริการวิชาการ และงานวิจัย ยังมีจํานวนน้อย 
7. บุคลากรบางหน่วยงานมีน้อย เมื่อเทียบกับปริมาณงาน  
8. บุคลากรสายสนับสนุนขาดความเช่ียวชาญเชิงลึกในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และใช้ IT ในการทํางาน 
9. ขาดระบบสารสนเทศทีท่ันสมัยในการรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน และสาย

วิชาการ 
10. นักศึกษาไม่สําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์  
11. ขาดทิศทางที่ชัดเจนของการบริการวิชาการและการวิจัย  
12. ขาดการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของคณะ ต่อสังคมและชุมชน 
13. โครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร สิ่งอํานวยความสะดวก 

 

โอกาส  (Opportunities: O) 
1. เครือข่ายของบัณฑิตในภาคอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็ง มากขึ้นเรื่อยๆ 
2. มีสมาคมศิษย์เก่าที่เริ่มเข็มแข็ง มากขึ้น 
3. มีพ้ืนที่ว่างเชิงยุทธศาสตร์สําหรับการพัฒนาอีกมาก 
4. มีนโยบาย ASEAN Economic Community-AEC เป็นตัวกระตุ้นในการพัฒนาคณะ 
5. คณะผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ และแนวคิดเชิงรุก ในการพัฒนาองค์กร 
6. สนับสนุน เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพให้เต็มที่ เช่น งานวิจัย บริการวิชาการ ต่างๆ  
7. มีคณาจารย์รุ่นใหม่ๆ  ทีม่ีศักยภาพ ทั้งด้านคุณวุฒิ ด้านการวิจัย และ ทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน 
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อุปสรรค  (Threat: T) 
1. การแขงขันระหวางสถาบันการศึกษาท้ังในระดับมหาวิทยาลัย และสายวิชาชีพมีสูง 
2. จํานวนเงินงบประมาณ งบสนับสนุนและครุภัณฑ ท่ีลดลง เนื่องจากไมไดอยูในมหาลัยกลุมใหมแลว 
3. คานิยมของสังคมในการเขาเรียนในสถาบันเกาแก และมหาวิทยาลัยในสวนกลาง 
4. การบริหารในระบบราชการ การยึดติดในระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยไมเอ้ือตอการวิจัย การ

ใหบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงฯ อยางคลองตัว  
5. นักศึกษาสวนใหญมีฐานะยากจน ทําใหสงผลกระทบตอการเรียน หรือ โอกาสในการพัฒนาตนเองนอย 
6. จํานวนประชากรในวัยเรียนลดลง ในขณะท่ีจํานวนมหาวิทยาลัยคูแขงมีมากข้ึน 
7. ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยมีความยุงยาก ทําใหเสียเวลาในการทํางานและใชทรัพยากรบุคคล

สายสนับสนุนเพ่ิมข้ึน 
8. มีตนทุนพลังงานสูงข้ึน รวมท้ังตนทุนในการดําเนินงานท่ีสูงกวาคูแขง (ระยะทางท่ีไกลกวา) 
9. มีความเปนอิสระทางวิชาการ หรือ โอกาสในการ คิดทําสิ่งใหมๆไดนอย เนื่องจาก กรอบมาตรฐาน

การศึกษา ตางๆ เชน สกอ สภาวิศวกร 
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บทท่ี 2 
การเชื่อมโยงยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรชาติ 

 เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” ท่ีตองการใหประเทศมีขีดความสามารถ ในการ
แขงขัน คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเปนธรรม จึงกําหนดยุทธศาสตร ไว 5 
ดาน ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ดานความม่ันคง  

ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรท่ี 3  ดานการสรางความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการเติบโต บนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 5  ดานการปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

 
รูปท่ี 2 แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
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ที่มา :, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 

รูปท่ี 3  Roadmap(2015) ชาติ 
 

ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป 2559 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรท่ี 2  เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ขาราชการ ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 5  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสงเสริมใหนําไปใชในการบริหาร  
     การบริการ และการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 (ราง) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป 2560 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการและรองรับการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 2  หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 
ยุทธศาสตรท่ี 3  ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี 4  ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี 5  ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี 6  พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ระบบการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตรท่ี 7  สรางโอกาสทางการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี 8  พัฒนาการศึกษาจังหวัดภาคใต 
ยุทธศาสตรท่ี 9  การวิจัยเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ท่ีมา : กระทรวงศึกษาธิการ http://www.moe.go.th  

http://www.moe.go.th/
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(ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
 
 

กรอบวิสัยทัศนและเปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

1. กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการ
กําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของ
การพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ท่ี 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทย จากประเทศท่ีมี
รายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนาไปสู
การบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
 
2. การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
 เปนการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช) หรือ“สภาพัฒน” ไดจัดทําข้ึน ประเทศไทยเปน
ประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสงและ โลจิสติกสของภูมิภาค
สูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและ
เกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 
3. เปาหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

1. การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
2. การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสราง 
3. การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
4. การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
5. การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ.2560-2564) 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับ ท้ังในประเทศ และภูมิภาคลุมน้ําโขง รูจักดํารงชีพใน 
  ศตวรรษท่ี 21 อยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปนท่ีพ่ึงของสังคม 
  ได 
ยุทธศาสตรท่ี 2  สงเสริมความสามารถดานการวิจัยเพ่ือยกระดับสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงภูมิภาค 

ลุมน้ําโขง โดยการสรางองคความรูและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 3  บริการวิชาการอยางมีสวนรวมเพ่ือสรางสังคมท่ียั่งยืนในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
ยุทธศาสตรท่ี 4  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ินของไทยและภูมิภาคลุมน้ําโขง 
ยุทธศาสตรท่ี 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาลใชขอมูลเปนฐานในการตัดสินใจ โดยพัฒนา 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ระบบบริหารการเงิน ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอม  
และระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 6  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพ  เพ่ือใหบุคลากรมี 
  สมรรถนะ ปฏิบัติงานอยางมีความสุข และมีความผูกพันกับองคกร 
ยุทธศาสตรท่ี 7  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยตลอดจนการใช 
  เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการดําเนินงานตาม พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

  ระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและสอดคลอลงกับสถานการณท่ี 
 เปลี่ยนแปลง 

 
ยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร (พ.ศ.2560-2564) 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 สรางบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีทักษะการเรียนรูในสาขาวิศวกรรมศาสตร มีหลักสูตรท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดงาน  
 
ยุทธศาสตรท่ี 2 งานวิจัยและงานนวัตกรรม 
 พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถดานการวิจัยและนวัตกรรมของอาจารยโดยเชื่อมโยงการเรียนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษา และบูรณาการปญหาจริงมาเปนหัวขอวิจัย  
 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การบริการวิชาการ  
 บริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีท่ีตรงกับความตองการของชุมชน บูรณาการการเรียนการสอนกับ
การบริการวิชาการ และสรางเครือขายความรวมมือกับภาครัฐและเอกชน หรือองคกรชุมชน ตลอดจนภาค
ธุรกิจ อุตสาหกรรม เพ่ือเรียนรูและสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม  
 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ถายทอดความรูดานวิศวกรรมรวมในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับคณะและหนวยงานอ่ืน 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาองคกร และบุคลากร  
 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ สงเสริมและสนับสนุนความกาวหนาให
บุคลากรมีคุณวุฒิ มีประสบการณในวิชาชีพ และพัฒนาตนเอง สรางวัฒนธรรมองคกร อยางมีภราดรภาพ เพ่ือ
การมีสวนรวม และเกิดความสามัคคี 
 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การประกันคุณภาพ  

วางระบบและติดตามการประกันคุณภาพทางการศึกษา ให มีประสิทธิภาพ และสง เสริม
กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพไปสูระดับสากล เชน TABEE 
 
 หมายเหตุ : กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร 5 ป (พ.ศ.2560-2564) มี
รายละเอียดตามภาคผนวกท่ี 3 กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร 5 ป (พ.ศ.2560-
2564  



ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรชาติ – ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ – ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี – ยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร 
 

 
รูปท่ี 4  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร 



บทท่ี 3 
ยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร (พ.ศ.2560-2564) 

 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 สรางบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีทักษะการเรียนรูในสาขาวิศวกรรมศาสตร มีหลักสูตรท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดงาน  
 
กลยุทธท่ี 1  เพ่ิมคุณภาพการผลิตบัณฑิต  
เปาประสงคท่ี 1  บัณฑิตเปนผูรูเหตุผลในหลักทฤษฎีของแตละวิชา 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด หนวย
นับ 

ผล 
2559 

คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับ
รางวัลท้ังในระดับชาต ิหรือ
ผลงานระดับนานาชาต ิ

รางวัล 
 

- 5 5 5 6 6 1. รองคณบดีฝาย
วิชาการ  
2. รองกิจการ
นักศึกษา 

2. รอยละความพึงพอใจของ
นายจางท่ีมีตอผูสําเร็จ
การศึกษา  

รอยละ 
 

76 80 80 80 85 85 1. รองคณบดีฝาย
วิชาการ  
2. รองกิจการ
นักศึกษา 

มาตรการ  
1. สนับสนุนใหมีกิจกรรมเสริมทักษะการแขงขันทางวิชาการ วิชาชีพ หรืองานทางวิศวกรรมตาง ๆ ท้ังใน

ระดับชาติ และนานาชาติมากข้ึน 
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 พูดภาษาอังกฤษท้ังวันในวันพุธ หรือ ชวงเวลา 
เชน 10.00-14.00 น 

1.12 การเตรียมตัวเขาสูตลาดงานในระดับนานาชาติ เชน Resume / Interview เปน English 
1.13 การเรียน การสอน เปนภาษาอังกฤษ รวมท้ังรับนักศึกษาตางชาติ นักเรียนแลกเปลี่ยน สราง

บรรยากาศ การใชภาษาอังกฤษ 
2. โครงการอบรม ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ รวมไปถึงเทคนิคในการสัมภาษณงาน และสมัครงาน

ใหกับนักศึกษาชั้นปท่ี 4 เชน  
2.1 โครงการจัดอบรมและทดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน (TOEIC) 
2.2 โครงการอบรมทักษะการบริหารและแนะแนวการทํางานโดยรุนพ่ีท่ีประสบความสําเร็จ 
2.3 โครงการครอบครัวโยธา 
2.4 โครงการดูงาน  การฝกงานภาคฤดูรอน  และการฝกงาน สหกิจศึกษา ท่ีชวยใหนักศึกษาไดสัมผัส

ประสบการณในสถานประกอบการ หรือสถานท่ีทํางานจริง เพ่ือความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของ
วิศวกรในการทํางานจริงไดดียิ่งข้ึน 

2.5 การทําแบบสํารวจ และการเชิญตัวแทนผูใชบัณฑิต เขารวมในการวิพากษการปรับปรุงทุก
หลักสูตร เพ่ือการออกแบบหลักสูตรใหตรงตามความตองการของตลาดแรงงานใหมากท่ีสุด 
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เปาประสงคท่ี 2  บัณฑิตเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ (สํานึกดีตอสังคม) 
 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด หนวย
นับ 

ผล 
2559 

คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.รอยละความพงึพอใจของ
นายจางที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษา (ดานคุณธรรม
จริยธรรม และการเปนที่พึ่งของ
สังคม) 

รอยละ 
 

84.8 85 85 85 85 85 1. รองคณบดีฝาย
วิชาการ  
2. รองกิจการ
นักศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาหรือบัณฑิต
ที่ไดรับยกยองชมเชยดาน
คุณธรรมจริยธรรมจากสังคม 

คน - 1 1 1 1 1 1. รองคณบดีฝาย
วิชาการ  
2. รองกิจการ
นักศึกษา 

3. จํานวนบัณฑิตที่มีสวนรวมใน
กิจกรรมเพื่อสังคม  
หมายเหตุ : บัณฑิต หมายถึง ผูสําเร็จ
การศึกษาไปแลวเปนระยะเวลาไมเกิน1 
ป 

รอยละ  - 50 60 70 70 80 1. รองคณบดีฝาย
วิชาการ  
2. รองกิจการ
นักศึกษา 

 
มาตรการ  

1. จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศิลปะ วัฒนธรรม 
2. จัดกิจกรรม ใหมีจิตสํานึก ดานความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม 

 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

1. กิจกรรมสานสัมพันธพ่ีนองรองเพลง 
2. ตักบาตรรับนองใหม 2559 
3. กิจกรรมใจคลองเกียรจิตอาสา เพ่ือเก็บคะแนนสะสมโครงการจิตอาสาตาง ๆ เพ่ือประกอบการขอทุน 

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 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนอ่ืน ๆ 
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เปาประสงคท่ี 3  ลดจํานวนนักศึกษาตกออก 
 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด หนวย
นับ 

ผล 
2559 

คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.อัตราการตกออก 
ของนักศึกษา  

รอยละ  
 

10 10 10 10 8 8 1. รองคณบดีฝาย
วิชาการ  
2. รองกิจการ
นักศึกษา 

 

มาตรการ  
1. มีการสอนเสริม / จัดติว สําหรับนักศึกษาแรกเขา และนักศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานไมคอยดี 
2. เพ่ิมบทบาทของอาจารยท่ีปรึกษา 

 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

1. การสอนเสริมวิชาพ้ืนฐาน 
2. การจัดติวใหแกรุนนอง 
3. การเตรียมความพรอมกอนเขาเรียน สําหรับนักศึกษาป 1 
4. การเตรียมความพรอมกอนเลือกสาขาวิชา 
5. การพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาอังกฤษ 
6. การบรรยายพิเศษ 
7. การสงเสริมและพัฒนาทักษะใหกับนักศึกษา 
8. การอบรมทักษะดานวิศวกรรมเพ่ือเตรียมตัวเขาทํางาน 
9. การอบรมใหความรูรายวิชาวิศวกรรม 
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เปาประสงคท่ี 4  นักศึกษาชั้นปท่ี 4 มีความพอใจในหลักสูตร และเพ่ิมภาวะการไดงานทําของนักศึกษา 
 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด หนวย
นับ 

ผล 
2559 

คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.รอยละความพึงพอใจ
ของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จ
การศึกษา  

รอยละ 
 

76 80 80 80 85 85 1. รองคณบดีฝาย
วิชาการ  
2. รองกิจการ
นักศึกษา 

2. รอยละความพึงพอใจ
ตอหลักสูตรและการ
ดํารงชีวิตของนักศึกษาชั้น
ปสุดทาย หรือบัณฑิต 

รอยละ 
 

82 80 80 80 85 85 1. รองคณบดีฝาย
วิชาการ  
2. รองกิจการ
นักศึกษา 

3. รอยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีท่ีไดงาน
ทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป  

รอยละ 
 

81.90 85 85 85 90 90 1. รองคณบดีฝาย
วิชาการ  
2. รองกิจการ
นักศึกษา 

 

มาตรการ  
1. อบรมโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน (เชน MS Excel, MS Powerpoint ) ใหแกนักศึกษา  
2. จัดอบรม และทดสอบความรูดานภาษาอังกฤษ (เชนการจัดสอบ TOEIC)  
3. จัดอบรมเทคนิคในการสมัครงาน แนะนําแหลงงาน ใหกับนักศึกษา 

 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

1. การเขียน Resume และพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการสมัครงาน 
2. การสงเสริมศักยภาพการทํางานแกศิษยเกา 
3. การนิเทศนักศึกษาฝกงาน 
4. การติดตามภาวการณไดงานทําของบัณฑิต และความพึงพอใจของนายจาง 
5. การอบรมทักษะดานวิศวกรรมและการเตรียมตัวเขาทํางาน 
6. การเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาภาษาตางประเทศ สําหรับนักศึกษา 
7. การสนับสนุนกิจกรรมและประชาสัมพันธการดําเนินงานของสมาคมศิษยเกา คณะวิศวกรรมศาสตร  
8. สรางโอกาส และบรรยากาศในการใชภาษาอังกฤษ เพ่ือการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
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เปาประสงคท่ี 5  นักศึกษาสามารถเรียนรูดวยตนเองได เขาถึงและมีประสบการณในการเรียนการสอนท่ี 
   ทันสมัย ทันตอโลกยุคดิจิตอล 
 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด หนวย
นับ 

คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. ระดับความพึงพอใจของผูสอน
และผูเรียนท่ีนําระบบสารสนเทศมา
ใชในการเรียนการสอน   

รอยละ 70 75 80 80 80 1. รองคณบดีฝาย
วิชาการ  
2. รองกิจการ
นักศึกษา 

2. ระดับความสําเร็จในการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสนับสนุน
การเรียนการสอน   

รอยละ
วิชาท่ี
ใช ICT 

5 10 15 20 25 1. รองคณบดีฝาย
วิชาการ  
2. รองกิจการ
นักศึกษา 

 

มาตรการ  
1. เขารวมเปนหนึ่งในคณะนํารอง การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 (Smart Classroom) / active 

learning และ การเรียนผาน internet 
2. จัดใหมี facility ดาน internet และ digital technology ท่ีดี 

 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

1. การพัฒนาระบบ Internet และ wi-fi  
2. การจัดหา และพัฒนาระบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
3. การจัดซ้ือฐานขอมูลเพ่ือการศึกษา และการวิจัย 
4. ปรับปรุงหองเรียนใหเปนแบบ Active Learning 
5. จัดอบรมความรูและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยใหกับอาจารยผูสอน เชน CourseVille, Google Classroom 

เปนตน  
  



20 
 

กลยุทธท่ี 2  การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนใหทันสมัย และตรงตามความตองการของตลาดงาน  
 
เปาประสงคท่ี 1  นักศึกษามีทักษะพรอมในการออกไปประกอบวิชาชีพ 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด หนวย
นับ 

ผล 
2559 

คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.รอยละความพึงพอใจของ
นายจางท่ีมีตอผูสําเร็จ
การศึกษา  

รอยละ 
 

76 80 80 80 85 85 รองคณบดฝีาย
วิชาการ 

2. รอยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ป  

รอยละ 
 

81.90 85 85 85 90 90 รองคณบดฝีาย
วิชาการ 

 
มาตรการ  

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหมีระบบสหกิจศึกษา / หรือหลักสูตรความรวมมือกับประเทศอ่ืน ๆ / สอดคลอง
ความตองการของทองถ่ิน 

2. ศึกษา ทิศทาง แนวโนม ของตลาดงานและเทคโนโลยี แหงอนาคต 
3. พัฒนา หรือ เปดหลักสูตรใหมท่ีทันสมัยและมีความตองการของตลาด 

 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

1. การเขียน Resume และพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการสมัครงาน 
2. การสงเสริมศักยภาพการทํางานแกศิษยเกา 
3. การนิเทศนักศึกษาฝกงาน 
4. การติดตามภาวการณไดงานทําของบัณฑิต และความพึงพอใจของนายจาง 
5. การอบรมทักษะดานวิศวกรรมและการเตรียมตัวเขาทํางาน 
6. การเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาภาษาตางประเทศ สําหรับนักศึกษา 
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กลยุทธท่ี 3  สนับสนุนอาจารยใหมีคุณวุฒิ และประสบการณในวิชาชีพ และพัฒนาตนเอง  
 
เปาประสงคท่ี 1  คณาจารยไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ผานการแลกเปลี่ยนองคความรูและเทคโนโลยีกับภาคเอกชน  
  ภาคอุตสาหกรรม 
 

ตัวช้ีวัด หนวย
นับ 

ผล 
2559 

คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. คะแนนความพึงพอใจของ
ผูเรียนท่ีมีตอผูสอนและการ
เรียนการสอน 

รอยละ 
 

84.20 85 85 85 85 85 1. รองคณบดี
ฝายวิชาการ 

2. รองคณบดี
ฝายบรหิาร 

3. คณบด ี

 
มาตรการ  

1. เชิญวิทยากรท่ีมีประสบการณมาสอน และใหอาจารยรวมทํางาน  
2. กระตุนและจัดอบรมอาจารย (ท้ังเกาและใหม) ในเรื่องวิธีการสอน / เทคนิคการสอน / การพัฒนาสื่อ

การสอน 
3. สนับสนุนใหอาจารยลาไปเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ 
4. สนับสนุน สงเสริมการวมวิจัย ท้ังหนวยงานรัฐ เอกชน Talent Mibility เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและ

ประสบการณ 
 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

1. การอบรมความรูดานตาง ๆ สําหรับผูสอน เชน เทคนิคการวัดและประเมินผล การใชสื่อการสอน
ออนไลน  (รวมกับ สํานักพัฒนาหลักสูตรของ ม.ในการจัดหลักสูตรได)  

2. จัดกลุม KM ระหวางอาจารย  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสัมมนาอาจารยประจําป 
3. โครงการดูงานดานการเรียนการสอน ณ สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ  
4. การจัดสรรทุนการศึกษาใหกับอาจารยในคณะไดมีโอกาสศึกษาตอ (กรณีไมสามารถหาทุนภายนอกได)  
5. สนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยน หรือลาไปทําวิจัยตางประเทศ 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 งานวิจัยและงานนวัตกรรม 
 พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถดานการวิจัยและนวัตกรรมของอาจารยโดยเชื่อมโยงการเรียนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษา และบูรณาการปญหาจริงมาเปนหัวขอวิจัย  
 
กลยุทธท่ี 1  เพ่ิมแรงจูงใจในการทํางานวิจัยและนวัตกรรม  
เปาประสงคท่ี 1  เพ่ือสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรวิจัยผลิตผลงงานวิจัยและนวัตกรรมใหมากข้ึน 
 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด หนวย
นับ 

คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. รอยละการเพ่ิมข้ึนของจํานวน
ผลงานวิจัย  (รอยละการเพ่ิมข้ึนของ
จํานวนผลงานวิจัย ตอ อาจารยท่ี
ปฏิบัติงานจริง) 

รอยละ 5 10 10 15 15 รองคณบดฝีาย
วิจัยและบริการ 

 
มาตรการ  

1. ปรับปรุงระบบและหลักเกณฑจัดสรรเงินรางวัลสําหรับงานวิจัยและนวัตกรรม ใหสามารถเพ่ิมจํานวน
ผลงานวิจัยและยกระดับคุณภาพของงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีมาตรฐานมากข้ึน 

2. ยกยอง เชิดชูเกียรติ และการประกาศเกียรติคุณผูท่ีมีผลงานโดดเดนดานวิจัยและนวัตกรรมใหเปนท่ี
ประจักษท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3. จัดระบบการคิดหนวยภาระงานวิจัยและนวัตกรรมใหเหมาะสม กับเกณฑภาระงานข้ันต่ําปจจุบัน 
4. จัดสรรงบประมาณ (กรณี) ท่ีจําเปน ใหอาจารย นักวิจัย ไดมีโอกาสทําวิจัย ใหมากท่ีสุด และนําเสนอ

ผลงานในตางประเทศ 
 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

1. ทุนสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ 
2. การจัดทําวารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
3. กิจกรรมวันนักวิจัย 
4. สนับสนุนคาตอบแทนตีพิมพในวารสารวิชาการ 
5. ทุนสนับสนุนงานวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนาองคกรและการเรียนการสอน 
6. สนับสนุนสื่อการเรียนรูสาขาวิศวกรรม (ผลิตตํารา) 
7. รวมโครงการ Talent Mobility การวิจัยและทํางาน/รวมมือกับภาคเอกชน 
8. รวมกิจกรรมตางๆ ท่ีใชความรูจากการวิจัยไปสูการใชงานจริง เชน ฝกอบรม ใหความรู บริการวิชาการ 

ใหคําปรึกษา รวมท้ังการสราง สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ตางๆ 
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กลยุทธท่ี 2  ยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการทําวิจัยและนวัตกรรม 
เปาประสงคท่ี 1  มีงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมใหม 
เปาประสงคท่ี 2  งานวิจัยและนวัตกรรมมีความสอดคลองกับความตองการของสังคมภูมิภาคลุมน้ําโขงและ 
   ประชาคมโลก 
เปาประสงคท่ี 3  งานวิจัยและนวัตกรรมอยางยั่งยืน 
 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด หนวย
นับ 

คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. จํานวนผลงานวิจัยและนวตักรรม
ตอบุคลากรท่ีตีพิมพเผยแพรใน
วารสารระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูล ISI/SCOPUS,PubMed 
และ TCI  (รอยละของผลงานวิจัย ท่ี
ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล 
ISI/SCOPUS, SJR และ TCI  ตอ 
อาจารยประจํา) 

รอยละ 30 35 35 40 40 รองคณบดฝีาย
วิจัยและบริการ 

2. จํานวนการอางอิงผลงานวิจัยตอ
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรใน
วารสารระดับนานาชาติ 
(citation/paper) ท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูล SCOPUS/ISI ในรอบ 5 
ป  (รอยละจํานวนบทความวิจัยท่ี
ไดรับการอางอิงในวารสารนานาชาติ 
ตอจํานวนอาจารยประจํา)                                    

รอยละ 20 25 25 30 30 รองคณบดฝีาย
วิจัยและบริการ 

3. จํานวนรางวัลของคณาจารย และ
บุคลากร ท่ีไดรับในดานวิจัยและ
นวัตกรรม 

เรื่อง/
ผลงาน 

2 2 3 3 4 รองคณบดฝีาย
วิจัยและบริการ 

4. จํานวนลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร และ
สิทธิบัตร ท่ียื่นขอจด เปนผลงานจาก
งานวิจัยและนวัตกรรม  

เรื่อง 5 5 7 7 8 รองคณบดฝีาย
วิจัยและบริการ 

 
มาตรการ  

1. คณะกําหนดนโยบายดานงานวิจัยอยางชัดเจนและสนับสนุนงานวิจัยท่ีดําเนินการเปนกลุม  มีระบบพ่ี
เลี้ยง จัดตั้งกลุมหรือทีมวิจัย รวมมือกับหนวยงานภายนอก/ภาคเอกชน    

2. จัดใหมี  Workshop   พิเศษ  สําหรับสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม 
3. จัดงานวันนักวิจัย เพ่ือใหขอมูล แบงปนความรู ในการทําวิจัย 
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4. ยกระดับมาตรฐานวารสารวิชาการของคณะใหเขาสูกลุม 1 ในฐาน TCI 
5. สงเสริมการนําผลการวิจัยไปสูการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร 
6. พัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการคนควางานวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม 
7. การเผยแพรผลงานวิชาการ และ วิจัยรวม กับนานาชาติ 

 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

1. วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร มอบ. 
2. กิจกรรมวันนักวิจัย 
3. ทุนสนับสนุนงานวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนาองคกรและการเรียนการสอน 
4. การพัฒนาฐานขอมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร (E-Thesis Database) 
5. รางวัล/คาตอบแทน หรือ ทุนสนันสนุนการนําเสนอผลงาน หรือ ตีพิมพในวารสาร 
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กลยุทธท่ี 3  บูรณาการปญหาจริงมาเปนหัวขอวิจัย เชื่อมโยงกับการเรียนการสอน และงานบัณฑิตศึกษา 
เปาประสงคท่ี 1  มีการบูรณาการงานวิจัยกับเนื้อหาวิชาท่ีสอน  
เปาประสงคท่ี 2  มีการบูรณาการงานวิจัยกับวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด หนวย
นับ 

คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. จํานวนงานวิจัยท่ีเชื่อมโยงเขากับ
การเรียนการสอน  หรือวิทยานิพนธ
ระดับบัณฑิตศึกษา                              

เรื่อง 5 7 7 9 10 รองคณบดฝีาย
วิจัยและบริการ 

2. งานวิจัย/งานสรางสรรค/
นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐท่ีไดรับ
การนําไปประยุกตใชประโยชน 

เรื่อง 5 7 7 9 10 รองคณบดฝีาย
วิจัยและบริการ 

 
มาตรการ  

1. แสวงหาความรวมมือกับองคกรท่ีมีภารกิจสอดคลองกับเนื้อหาวิชา ในการผลิตบัณฑิตและการทําวิจัย 
2. สนับสนุนการจัดการเรียนสหกิจศึกษา 
3. โครงการ วิจัยรวมกับหนวยงานภายนอก 
4. ใหนักศึกษามีโอกาสนําเสนอปริญญานิพนธตอบุคคลภาย นอกมากข้ึน 
5. สนับสนุนใหมีการวิจัยเพ่ือตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน 

 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

1. การสนับสนุนงานวิจัยจากแหลงทุนภายนอก (สกว.) 
2. การนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 
3. การสนับสนุนงบประมาณสมทบการทําวิจัยสําหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
4. การสนับสนุนทุนการศึกษา 
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กลยุทธท่ี 4  สนับสนุนใหมีกลไกการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ใหมีประสิทธิภาพและความคลองตัว 
เปาประสงคท่ี 1  มีกลไกการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ใหมีประสิทธิภาพและความคลองตัวความคลองตัว 
 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด หนวย
นับ 

คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. จํานวนงานวิจัยและจํานวน 
สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร ท่ีแลว
เสร็จภายในกําหนดเวลา  (อนุ
สิทธิบัตร 2 ป, สิทธิบัตร 5 ป, 
งานวิจัยภายใน 1 ปงบประมาณ
หลังจาก สงเลมรายงาน) 

เรื่อง 2 3 3 4 5 รองคณบดฝีาย
วิจัยและบริการ 

2. ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 80 85 85 90 90 รองคณบดฝีาย
วิจัยและบริการ 

 
มาตรการ  

1. การจัดโครงการ KM ใหความรูดานการบริหารงานวิจัย ท่ีมีประสิทธิภาพ อยางสมํ่าเสมอ 
2. ปรับปรุงระบบริหารงานวิจัยผานระบบสารสนเทศ ใหสามารถอํานวยความสะดวก และจัดเก็บขอมูล

อยางมีประสิทธิภาพ 
3. เรงรัดการเคลียรโครงการวิจัยท่ีคาง เพ่ือใหนักวิจัยกลับเขามาในระบบ 

 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

1. กิจกรรมวันนักวิจัย 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การบริการวิชาการ  
 บริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีท่ีตรงกับความตองการของชุมชน บูรณาการการเรียนการสอนกับ
การบริการวิชาการ และสรางเครือขายความรวมมือกับภาครัฐและเอกชน หรือองคกรชุมชน ตลอดจนภาค
ธุรกิจ อุตสาหกรรม เพ่ือเรียนรูและสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม  
 
กลยุทธท่ี 1  สรางโครงการบริการวิชาการท่ีตรงความตองการของชุมชน 
เปาประสงคท่ี 1  การบริการวิชาการสนองความตองการของชุมชน 
 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด หนวย
นับ 

คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. จํานวนโครงการบริการวิชาการ 
ท่ีใหบริการแกชุมชน                          

โครงการ 10 12 12 15 15 รองคณบดฝีาย
วิจัยและบริการ 

2. ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80 85 85 90 90 รองคณบดฝีาย
วิจัยและบริการ 

 
มาตรการ  

1. จัดโครงการบริการวิชาการถายทอดองคความรู เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
ใหกับทองถ่ิน ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย โดยเปนโครงการท่ีสํารวจแลววาเปนท่ีตองการของสังคม หรือ
ตามคํารองขอ 

 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

1. การบริการวิชาการโดยใชความรูดานวิศวกรรม เชน  
1.1 การอบรมการเขียนโปรแกรมMTS ซีเอ็นซีสําหรับงานกัด และงานกลึง 
1.2 การออกแบบ ติดตั้ง และประยุกตใชงานระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย 
1.3 การถายทอดความรูและเทคโนโลยีเครื่องสีขาวกลองครัวเรือนจากภูมิปญญาทองถ่ิน 
1.4 วันเทคโนโลยีวิศวกรรม 
1.5 การจัดการระบบประปาหมูบาน และการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเบื้องตนเพ่ือประกอบการ

ประเมินคุณภาพระบบประปาหมูบาน 
1.6 การประยุกตใชเทคโนโลยี GIS สําหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเบื้องตน 
1.7 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรม CNC งานกลึง และการใชเครื่องจักร CNC (งาน

กลึง ) 
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กลยุทธท่ี 2  เพ่ิมการสนับสนุนการบริการวิชาการจากแหลงทุนภายนอก 
เปาประสงคท่ี 1  มีแหลงทุนเพียงพอในการดําเนินงานดานบริการวิชาการ 
 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด หนวย
นับ 

คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. จํานวนศูนยเชี่ยวชาญและบริการ
วิชาการในคณะ  

ศูนย 5 6 7 8 9 รองคณบดฝีาย
วิจัยและบริการ 

2. จํานวนโครงการ/ สัญญารับทุน
บริการวิชาการท่ีไดรับจากแหลงทุน
ภายนอก 

เรื่อง 4 5 7 9 10 รองคณบดฝีาย
วิจัยและบริการ 

 
มาตรการ  

1. จัดตั้งและใหการสนับสนุนการดําเนินการศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะดานและการถายทอดเทคโนโลยีและ
องคความรูทางวิศวกรรม (ปจจุบันมี ศูนยวิจัยและบริการดานพลังงาน-ME/ศูนยทดสอบน้ํา-CHE/ศูนย
ทดสอบเครื่องสงวิทยุกระจายเสียง-EE/ศูนยทดสอบวัสดุ-CE) 

2. จัดทําโครงการบริการวิชาการดานวิศวกรรม เพ่ือใหบริการปรึกษาดานวิศวกรรม ท่ีมีการคิดอัตรา
คาบริการอยางเหมาะสม 

3. ประชาสัมพันธและใหขอมูล การใหบริการวิชาการ ตามความสามารถของบุคลากร ใหท่ัวถึง 
 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

1. สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาการแกชุมชน หนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เชน 
ศูนยทดสอบวัสดุทางวิศวกรรม, ศูนยวิเคราะหคุณภาพน้ํา, ศูนยทดสอบมาตรฐานเครื่องสง
วิทยุกระจายเสียง, ศูนยอบรมและใหความรูดานพลังงาน เปนตน 
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กลยุทธท่ี 3  บูรณาการ การเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 
เปาประสงคท่ี 1  มีการบูรณาการ การเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 
 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด หนวย
นับ 

คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. จํานวนงานบริการวิชาการท่ี
เชื่อมโยงกับการเรียนการสอน 

เรื่อง 8 10 10 11 12 รองคณบดฝีาย
วิจัยและบริการ 

 
มาตรการ  

1. แสวงหาความรวมมือกับองคกรท่ีมีภารกิจสอดคลองกับเนื้อหาวิชา ในการผลิตบัณฑิต การทําวิจัย 
และบริการวิชาการ  

2. สนับสนุนการจัดการเรียนสหกิจศึกษา การฝกงาน ท่ีสามารถนําองคความรู หรือปญหาท่ีพบระหวาง
การฝกงาน มากําหนดเปนหัวขอโครงงาน 

 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

1. การบริการวิชาการดานวิศวกรรมในสาขาท่ีเปดการเรียนการสอน 
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กลยุทธท่ี 4  สรางเครือขายความรวมมือกับภาครัฐและเอกชน หรือองคกรชุมชนตลอดจนภาคธุรกิจ  
      อุตสาหกรรม เพ่ือเรียนรูและสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม 
เปาประสงคท่ี 1  มีเครือขายความรวมมือกับภาครัฐและเอกชนท่ีเขมแข็ง 
 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด หนวย
นับ 

คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. จํานวนโครงการความรวมมือกับ
ภาครัฐและเอกชน หรือองคกร
ชุมชน 

โครงการ 2 2 3 3 4 รองคณบดฝีาย
วิจัยและบริการ 

 
มาตรการ  

1. จัดโครงการวิจัยสัญจร หรือ เขาเยี่ยมชม พบปะกลุมอุตสาหกรรม หรือองคกรชุมชน สํารวจความ
ตองการดานงานวิจัยและบริการวิชาการท่ีเก่ียวของ  

2. จัดใหมี  MOU  กับภาคอุตสาหกรรมและหนวยงานภาครัฐอ่ืนในการดําเนินงานดานบริการวิชาการ 

 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

1. การความรวมมือทางวิชาการ และการจัดทําบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอก เชน 
1.1 ความรวมมือกับภาคเอกชน เชน บริษัทสยามคอมเพรสเซอรอุตสาหกรรม บริษัทไบโอแกส 
1.2 โครงการความรวมมือหรือการเปนท่ีปรึกษาโครงการกับหนวยงานของรัฐเชน กรมชลประทาน 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน สํานักปลัด กระทรวงพลังงาน การไฟฟาสวน
ภูมิภาค (กฟภ) การไฟฟาฝายผลิต (กฟผ) การไฟฟาฝายผลิต 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ถายทอดความรูดานวิศวกรรมรวมในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับคณะและหนวยงานอ่ืน 

 
กลยุทธท่ี 1  ใชความรูดานวิศวกรรม รวมในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับคณะและหนวยงานอ่ืน ๆ 
เปาประสงคท่ี 1  เกิดการเรียนรูและทํางานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางมีสวนรวม 
เปาประสงคท่ี 2  บูรณาการความรูดานวิศวกรรม รวมสาขาอ่ืนๆในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด หนวย
นับ 

คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. จํานวนโครงการทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรมท่ีมีการทํางาน
รวมกันระหวางหนวยงานตางๆ 
ภายในคณะ หรือรวมกับคณะและ
หนวยงานอ่ืนๆ 

โครงการ 2 3 3 4 5 รองคณบดฝีาย
วิจัยและบริการ 

 
มาตรการ  

1. สนับสนุนใหมีการจัดทําโครงการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม รวมกันระหวางหนวยงานในคณะ 
2. สนับสนุนโครงการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม ท่ีใชความรูแบบพหุสาขารวมกับคณะหรือหนวยงานอ่ืน 

 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

1. สืบสานประเพณีตาง ๆ เชน ประเพณีบุญขาวสาก 
2. การสํารวจและจัดทําผังการใชพ้ืนท่ีเพ่ือการทํานุบํารุงชุมชนทองถ่ินและสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม 
3. การทํานุบํารุง ซอมแซม โบสถ วัด โบราณสถาน โดยใชความรูทางวิศวกรรมโยธา  
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ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาองคกร และบุคลากร  
 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ สงเสริมและสนับสนุนความกาวหนาให
บุคลากรมีคุณวุฒิ มีประสบการณในวิชาชีพ และพัฒนาตนเอง สรางวัฒนธรรมองคกร อยางมีภราดรภาพ เพ่ือ
การมีสวนรวม และเกิดความสามัคคี 
 
กลยุทธท่ี 1  พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (รับเขา-รักษาคนดี-สวัสดิการ-เกษียณอายุราชการ) 
เปาประสงคท่ี 1  องคกรมีบุคลากรท่ี เกง ดี มีคุณธรรม                                
 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด หนวย
นับ 

คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. ระดับความสําเร็จของระบบ
บริหารจัดการท่ีดีและมีธรรมาภิบาล 

ระดับ  5 5 5 5 5 1. รองคณบดี
ฝายบริหาร 

2. หน.สํานักงาน 
2. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภายใตระบบ
คุณภาพ   

ระดับ 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. กิจกรรมการจัดการความรู (KM) โดยใหความรูดานการปฏิบัติงาน กิจกรรมเพ่ือพัฒนาองคกร 

(Organization Development-OD) และสรางความเขาใจในแผนการพัฒนาคณะอยางตอเนื่อง 
(เปนประจําทุกป) 
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กลยุทธท่ี 2  สรางความม่ันคงดานการเงิน 
เปาประสงคท่ี 1  มีรายไดนอกงบประมาณเพียงพอสําหรับการบริหารจัดการ 
 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด หนวย
นับ 

คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. สัดสวนของเงินออมตอรายได
นอกงบประมาณท้ังหมดตอป 

รอยละ 5 5 10 10 15 1. รองคณบดี
ฝายบรหิาร 

 
มาตรการ  

1. จัดหารายไดนอกงบประมาณเพ่ิมมากข้ึน 
 

แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 
1. การทบทวนแผนกลยุทธทางการเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร  
2. การจัดตั้งมูลนิธิ คณะวิศวกรรมศาสตร มอบ. (เพ่ือหารายไดสรางอาคาร EN7)   
3. เปดหลักสูตรใหมเพ่ิมเติม  
4. การจัดทําของท่ีระลึกท่ีมีโลโกคณะวิศวกรรมศาสตร  
5. หารายไดจากการบริการวิชาการโดยใชความรู และความเชี่ยวชาญของบุคลากรในคณะ 
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กลยุทธท่ี 3  สนับสนุนอาจารยใหมีคุณวุฒิ และประสบการณในวิชาชีพ และพัฒนาตนเอง 
เปาประสงคท่ี 1  อาจารยและบุคลากรมีคุณวุฒิท่ีเหมาะสม มีประสบการณและทักษะในการปฏิบัติงาน 

 ท่ีเหมาะสมกับภาระหนาท่ี 
 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด หนวย
นับ 

คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. รอยละของบุคลากรสายวิชาการ
ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 70 70 72 72 74 1. รองคณบดฝีาย
บริหาร 

2. หน.สํานักงาน 

2. รอยละของบุคลากรสายวิชาการ
ท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 64 68 72 75 79 1. รองคณบดฝีาย
บริหาร 

2. หน.สํานักงาน 

3. รอยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีมีสรรถนะเปนไปตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

รอยละ 80 80 85 85 90 3. รองคณบดฝีาย
บริหาร 

4. หน.สํานักงาน 

 
มาตรการ  

1. สงเสริมการใชภาษาอังกฤษ เชน จัดโครงการภาษาอังกฤษเขมแข็ง เนนติวอยางเขมขน/ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสมัครงาน/ปายบอกทางในอาคาร/ถนน/จัดทดสอบภาษาอังกฤษ/จัดทําแบบฝกหัด
ภาษาอังกฤษ   

2. เชิญวิทยาการท่ีมีประสบการณมาสอน   
3. ใหอาจารยรวมทํางาน/สรางความรวมมือในภาคเอกชน ลาไปเพ่ิมพูนความรู 

 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

1. ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 
2. ทุนสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ 
3. คาตอบแทนตีพิมพในวารสารวิชาการ 
4. ทุนสนับสนุนงานวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนาองคกรและการเรียนการสอน 
5. สนับสนุนสื่อการเรียนรูสาขาวิศวกรรม (ผลิตตํารา) 
6. ฝกอบรมพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
7. สนับสนุนการเขารวมประชุมวิชาการในสาขาวิศวกรรม 
8. การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูดานบริหารและจัดการ 
9. การจัดการความรู 
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กลยุทธท่ี 4  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาสถาบัน 
เปาประสงคท่ี 1  มีระบบฐานขอมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชงานไดสะดวกและครอบคลุมภารกิจตางๆ 
   อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด หนวย
นับ 

คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. ระดับความสําเร็จในการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
บริหารจัดการขอมูล 
 

ระดับ 3 3 3 3 3 1. รองคณบดฝีาย
บริหาร 

2. หน.สํานักงาน 

2. จํานวนระบบสารสนเทศท่ี
นํามาใช ในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย 

ระบบ 2 2 3 3 4 1. รองคณบดฝีาย
บริหาร 

2. หน.สํานักงาน 

 
มาตรการ  

1. สงเสริมภาพลักษณ ชื่อเสียง ประชาสัมพันธคณะในระดับประเทศ/social media 
 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

1. การพัฒนาระบบสารสนเทศและจัดซ้ือครุภัณฑเพ่ือการบริหารจัดการ 
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเผยแพรขอมูลและสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
3. การพัฒนาฐานขอมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร (E-Thesis Database) 
4. การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสํานักงานและการเรียนการสอน 
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กลยุทธท่ี 5  การปรับปรุงภูมิทัศน ระบบสาธารณูปโภค 
เปาประสงคท่ี 1  มีสภาพแวดลอมและระบบสาธารณูปโภคท่ีดีในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด หนวย
นับ 

คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. รอยละของระบบสาธารณูปโภค
ท่ีเปนไปตามมาตรฐาน 
(ระบบสาธารณูปโภค คือ ไฟฟา/น้าํ/สุขาภิบาล) 

รอยละ 80 80 80 80 80 1. รองคณบดฝีาย
บริหาร 

2. หน.สํานักงาน 

2. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีตอการบริหารจัดการ
ระบบสาธารณูปโภค และ
สิ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัย 

ระดับ 3 3 3 3 3 1. รองคณบดฝีาย
บริหาร 

2. หน.สํานักงาน 

3. ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรท่ีมีตอการบริหารจัดการ
ระบบสาธารณูปโภค และ
สิ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัย 

ระดับ 3 3 3 3 3 1. รองคณบดฝีาย
บริหาร 

2. หน.สํานักงาน 

 
มาตรการ  

1. ปรับปรุงสาธารณูปโภคเพ่ือสนับสนุนการอานหนังสือของ น.ศ.คณะวิศวกรรมศาสตร เชน จัดโตะ/
เกาอ้ี บริเวณอานหนังสือ/มีราน 7-11 ใตอาคาร EN6/เพ่ิมพ้ืนท่ีอานหนังสือใตอาคาร EN6 และ ทุก
อาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร   

2. การปรับปรุงอาคาร และภูมิทัศนในเขตพ้ืนท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร เชน โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใน
คณะวิศวกรรมศาสตร/ปรับปรุงหองน้ํา/เครื่องปรับอากาศ 

3. เพ่ิมจํานวน รปภ.บริเวณคณะ (โดยเฉพาะชวงเวลากลางคืน)  
4. กําจัดนกพิราบบริเวณโถงหนาลิฟตในแตละชั้น และบริเวณทางลงบันได อาคาร EN6  
5. รณรงคการใชบันไดในอาคาร EN6 เพ่ือสรางสุขภาพและอนุรักษพลังงาน  
6. ปรับปรุงโครงขายถนน-การขนสงในคณะวิศวกรรมศาสตร 

 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

1. การซอมแซมครุภัณฑการศึกษา 
2. โครงการปรับปรุงอาคาร สถานท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร 
3. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการ 
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กลยุทธท่ี 6  การสรางวัฒนธรรมองคกร อยางมีภราดรภาพ (อยูรวมกันฉันทพ่ีนอง) เพ่ือการมีสวนรวม  
      และเกิดความสามัคคี 

เปาประสงคท่ี 1  บุคลากรมีความรัก สามัคคีและรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน 
 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด หนวย
นับ 

คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. รอยละของบุคลากรท่ีมีความสุข
ในการปฏิบัติงาน 

รอยละ 75 75 75 80 80 1. รองคณบดฝีาย
บริหาร 

2. หน.สํานักงาน 

2. รอยละของบุคลากรท่ีมีความ
ผูกพันตอองคกร 

รอยละ 60 60 60 60 60 1. รองคณบดฝีาย
บริหาร 

2. หน.สํานักงาน 

 
มาตรการ  

1. สานตอโครงการหรือนําผลการวิจัยเรื่องท่ีสงเสริมวัฒนธรรมองคกรและภาพรวมของคณะ 
 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

1. สงเสริมสุขภาพบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร  
2. ผูบริหารพบปะประชาคม 
3. จัดซ้ือ จัดหาวัสดุ/อุปกรณ/ครุภัณฑ สําหรับการปฏิบัติงาน 
4. สงเสริมวิถีการอยูรวมกันในวัฒนธรรม สังคมเพ่ือสรางจิตสํานึกและเปนแบบอยางทางวัฒนธรรมดาน

การแตงกายดวยผาไทย 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 การประกันคุณภาพ  
วางระบบและติดตามการประกันคุณภาพทางการศึกษา ให มีประสิทธิภาพ และสง เสริม

กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพไปสูระดับสากล เชน EdPEX TABEE AUNQA 
 
กลยุทธท่ี 1  วางระบบและติดตามการประกันคุณภาพทางการศึกษา (ระดับประเทศ) ใหมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงคท่ี 1  มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพจาก สมศ.ในระดับดีมาก 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด หนวย
นับ 

คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. ระดับคะแนนการประเมิน
คุณภาพจาก สกอ. 

ระดับ 3.5 3.5 4.0 4.5 4.5 รองคณบดฝีาย
วางแผนและ
ประกันคณุภาพ 

2. ระดับคะแนนการประเมิน
คุณภาพจาก สมศ. 

ระดับ 3.0 3.0 4.0 4.5 4.5 รองคณบดฝีาย
วางแผนและ
ประกันคณุภาพ 

 
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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กลยุทธท่ี 2  สงเสริมกระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพไปสูระดับสากล เชน EdPEX TABEE AUNQA 
เปาประสงคท่ี 1  มีความพรอมในการพัฒนาองคกรเพ่ือเขาสูระบบการรับรองคุณภาพในระดับสากล 
 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด หนวย
นับ 

คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

มีรางรายงานประเมินตนเองตาม
เกณฑประกันคุณภาพระดับ
นานาชาต ิ

จํานวน - 1 1 2 2 รองคณบดฝีาย
วางแผนและ
ประกันคณุภาพ 

 
มาตรการ  

1. ใหความรูเก่ียวกับระบบประกันคุณภาพระดับสากล แกบุคลากรผูรับผิดชอบดานการประกันคุณภาพ 
2. ถายทอดความรูเก่ียวกับระบบประกันคุณภาพระดับสากล แกบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร 

 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

1. โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับระบบประกันคุณภาพระดับสากล แกบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร 
2. โครงการอบรมการเขียนรายงานประเมินตนเองระบบประกันคุณภาพระดับสากล แกบุคลากรคณะ

วิศวกรรมศาสตร 
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ภาคผนวก 
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1. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานนโยบาย แผนกลยุทธ และบริหารความเส่ียง คณะ
วิศวกรรมศาสตร 
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2. กรอบยุทธศาสตรชาติ 
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45 
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47 
 



48 
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3. กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 
 

 

 
 
อางอิง : ตามแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 
 
 
  

วิเคราะหปจจัยทางยุทธศาสตร 

กําหนดทิศทางของคณะ 

วิเคราะหประเด็นสําคัญท่ีตองการ
เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน 

กําหนดเปาประสงคสําหรับ 

แตละประเด็น 

กําหนดตัวชี้วัดและเปาหมาย 

ของแตละเปาประสงค 

กําหนดกลยุทธหรือสิ่งท่ีจะทําให
บรรลุเปาประสงค 

กําหนดกิจกรรม/โครงการ 

ท่ีจะดําเนินการ 

จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค
(SWOT) 

วิสัยทัศน (Vission) 

พันธกิจ (Mission) 

ประเด็นยุทธศาสตร 

(Strategic Issues) 

เปาประสงค (Goals) 

ตัวชี้วดั (Key Performance Indicators) 

และเปาหมาย (Targets) 

กลยุทธ (Strategics) 

กิจกรรม/โครงการ (Project) 
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คณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา 

1. รศ.ดร.กุลเชษฐ เพียรทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  
2. ผศ.ฤกษชัย ศรีวรมาศ  รองคณบดีฝายบริหาร 

3. ผศ.ตะวันฉาย โพธิ์หอม  รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ 

4. รศ.ดร.ธนรัฐ ศรีวีระกุล  รองคณบดีฝายวิจยัและบริการวชิาการ 
5. ผศ.ดร.ธารชุดา พนัธนิกุล รองคณบดีฝายวชิาการ 

6. ผศ.ดร.ฉัตรชัย กันยาวุธ รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา 
7. ดร.ประสิทธิ์ นครราช  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

8. นายธีระพงษ วงศบุญ   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 

 

 


