
1

ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

ก.1-1 เพิ่มคุณภาพของการ

ผลิตบัณฑิต

1-1.1 โครงการสงเสริมการแขงขันดาน

วิศวกรรม (กิจกรรมพัฒนานักศึกษา)ภาควิชา)

กิจการนักศึกษา

1-1.2 โครงการวันเทคโนโลยีทางวิศวกรรม 

(EN Tech Day)

วิจัย/คณะ

1-1.3 เทียบโอน น.ศ.โครงการพิเศษที่มีผล

การเรียนดีเขาสูระบบปกติ โดยไมตอง 

Entrance ใหม

วิชาการ

1-1.4 ประชาสัมพันธหองสมุดเชิงรุก สารสนเทศ

1-1.5 เปดบริการหองสารสนเทศนอกเวลา

ราชการ

สารสนเทศ

1-1.6 สัมภาษณนักศึกษาใหม วิชาการ

1-1.7 เตรียมความพรอมในการเปดหลักสูตร

นานาชาติ

งานแผน

1. รอยละของ

บัณฑิตระดับ ป.ตรี 

ที่ไดงานทําตรง

สาขาที่สําเร็จ

การศึกษา

ไมนอยกวารอย

ละ 80

ม.1-1 การประชาสัมพันธเชิงรุกและขยายโอกาสทาง

การศึกษา

ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วัด มาตรการ และเปาหมายคณะวิศวกรรมศาสตร

2. รอยละของ

บัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่

เงินเดือนเริ่มตน

เปนไปตามเกณฑ

ไมนอยกวารอย

ละ 90

ย 1. คุณภาพบัณฑิต

 (รองคณบดีฝาย

วิชาการ)

ป.1-1 เพื่อพัฒนาบัณฑิตใหมี

คุณภาพและเปนที่ตองการ

ของผูใชบัณฑิต

นานาชาต

1-1.8 ความรวมมือทางวิชาการในกลุม

ประชาคมอาเซียน

งานแผน

1-2.1 พี่สอนนองเตรียมความพรอมในการ

สืบคนสารสนเทศเพื่อการศึกษา

สารสนเทศ

1-2.2 สอนเสริมวิชาพื้นฐาน วิชาการ

1-2.3 รางวัลเชิดชูเกียรติใหกับนักศึกษาที่มี

ผลการเรียนดีเดน

กิจการนักศึกษา

1-2.4 ทุนการศึกษานักศึกษาที่มีผลการเรียน

ดีเดน

กิจการนักศึกษา

1-2.5 ทุนศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตศึกษา

1-2.6 ทําเนียบบัณฑิตเกียรตินิยม คณะ

ม.1-2 สรางแรงจูงใจและการกระตุนความกระตือรือรนใน

การเรียนการสอนของนักศึกษาใหนักศกึษาทําผลการเรียน

ใหดีขึ้น
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ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

1-2.7 ปรับปรุงหองสารสนเทศทาง

วิศวกรรมและเพิ่มพื้นที่การใชงาน

คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา

สารสนเทศ

1-2.8 พัฒนาฐานขอมูลทรัพยากร

อิเล็กทรอนิกส (E-Thesis Database)

สารสนเทศ/วิชาการ

1-2.9 ทุนสนับสนุนการจัดทําปริญญานิพนธ

สําหรับนักศึกษา

คณะ

1-2.6 ทําเนียบบัณฑิตเกียรตินิยม คณะ

1-3.1 พัฒนาการเรียนการสอนดานวิศวกรรม วิชาการ

1-3.2 สงเสริมการผลิตหนังสือสื่อการสอน 

(จัดหา/ซอมแซมหนังสือสื่อการเรียนการ

สอน)

วิชาการ/สารสนเทศ

1-3.3 จัดหาวัสดุเพื่อการเรียนการสอน/

ซอมแซมปรับปรุงครุภัณฑการศึกษา

ภาควิชา/คณะ

ม.1-4 เพิ่มคุณสมบัติพิเศษใหกับบัณฑิต 1-4.1 สอนเสริมวิชาภาษาตางประเทศ วิชาการ

ม.1-3 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนดานวิศวกรรม

ม.1 4 เพมคุณสมบตพเศษใหกบบณฑต 1 4.1 สอนเสรมวชาภาษาตางประเทศ วชาการ

ม.1-5 มีระบบประกันการไดงานทําของบัณฑิต 1-5.1 จัดใหมี  MOU  กับภาคอุตสาหกรรม

และเปนตลาดแรงงานที่มีศักยภาพ (JODC)

กิจการนักศึกษา

ม.1-6 กําหนดหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของ

ผูใชบัณฑิต

1-6.1 โครงการรับรอง/ปรับปรุงหลักสูตร ภาควิชา/วิชาการ

ม.1-7 ปรับปรุงระบบอาจารยที่ปรึกษา 1-7.1 นักศึกษาป 1 พบที่ปรึกษา วิชาการ

ม.1-8 บรรยายพิเศษโดยผูทรงคุณวุฒิ 1-8.1 บรรยายพิเศษดานวิศวกรรม ภาควิชา/วิชาการ

1-9.1 กิจกรรมสังสรรค/นันทนาการ/กีฬา ภาควิชา/งานกิจการ น.ศ.

1-9.2 กิจกรรมพัฒนาวิชาการ ภาควิชา/งานกิจการ น.ศ.

1-9.3 สงเสริมการแขงขันทักษะทางวิศวกรรม ภาควิชา/งานกิจการ น.ศ.

2-1.1 ทุนสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย/

วิชาการ ระดับนานาชาติ

งานวิจัย

2-1.2 ขาวสารงานวิจัย งานวิจัย

ม.2-1 สงเสริมสนับสนุนทุนเพื่อการตีพิมพ นําเสนอและ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ

1. รอยละของจํานวน

อาจารยประจําและ

นักวิจัยที่ไดรับทุนวิจัย

 

รอยละ 50 ตอปย 2. งานวิจัยและ

งานสรางสรรค 

(รองคณบดีฝายวิจัย

ก.2-1 สรางแรงจูงใจใน

การทําวิจัย

ป.2-1 ใหอาจารยได

สรางสรรคงานที่สามารถ

นําไปใชประโยชนไดจริง

ม.1-9 กิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกหลักสูตร
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ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

2-1.3 วารสารวิชาการ วิศว. ม.อบ. งานวิจัย

2-1.4 สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย/

วิชาการ

งานวิจัย

2-1.5 ทุนสนับสนุนวิจัยสถาบันเพื่อการ

พัฒนาองคกรและการเรียนการสอน

งานวิจัย

2-1.6 โครงการเขารวมประชุมวิชาการเพื่อ

เสนอผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย (ME 

NET, IE NET, ChE NET, CE NET, EE 

NET)

งานวิจัย

2-2.1 วิจัยสัญจร (วันนักวิจัย) งานวิจัย

2-2.2 นิทรรศการผลงานวิจัยและบริการ

วิชาการในงานเกษตรอีสานใต

งานวิจัย

2-2.3 วันเทคโนโลยีทางวิศวกรรม (En Tech

 Day)

งานวิจัย

ม.2-2 สรางเครือขายกับหนวยงานภายนอกและ

ภาคอุตสาหกรรม

และงานสรางสรรค

จากภายนอกและ

ภายในตอจํานวน

อาจารยประจํา

 และบริการวิชาการ)

2-2.4 พัฒนาระบบฐานขอมูลดานงานวิจัย/

บริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต

งานวิจัย

ม.3-1 สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีใหกับชุมชน สังคม

และสถาบันการศึกษาอื่นเพิ่มมากขึ้น

3-1.1 สํารวจและใชฐานขอมูลของสภา

อุตสาหกรรมและหอการคาอยางเปนระบบ

งานวิจัย

3-2.1 วันเทคโนโลยีวิศวกรรม (En Tech Day) งานวิจัย

3-2.2 จัดกิจกรรมทางดานวิทยาศาสตร  และ

เทคโนโลยีที่อยูในความสนใจของประชาชน

งานวิจัย

3-2.3 สนับสนุนใหมีการวิจัยเพื่อตอยอดภูมิ

ปญญาทองถิ่น

งานวิจัย

ม.3-2 จัดตั้งคณะทํางานรวมระหวางคณาจารยและชุมชนที่

ตองการการบริการวิชาการ

รอยละของกิจกรรม

หรือโครงการบริการ

วิชาการและวิชาชีพ

ที่ตอบสนองความ

ตองการของสังคม 

ชุมชน ตออาจารย

ประจํา

รอยละ 30ย 3. การบริการ

วิชาการ (รอง

คณบดีฝายวิจัย 

และบริการวิชาการ)

ก.3-1 สรางโครงการที่

เปนความตองการของ

ชุมชน

ป.3-1 เพื่อเผยแพรองคความรู

สูประชาคม
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ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

3-2.4 จัดกิจกรรมที่เปนประโยชนกับการ

พัฒนาชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัย

งานวิจัย

3-2.5 จัดวัน Open Day ของคณะ

วิศวกรรมศาสตร (EN Tech Day)

งานวิจัย

3-2.6 สงเสริมการทําโครงงานนักศึกษาที่

แกปญหาในภาคอุตสาหกรรมและชุมชน

งานวิจัย

ม.4-1 สนับสนุนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 4-1.1 มีการบรรยายพิเศษจากปราชญทาง

ศิลปและวัฒนธรรม

งานวิจัย

4-2.1 มีการแตงตัวเพื่อแสดงถึงความเปนไทย คณะ/กิจการ

นักศึกษา

4-2.2 เขารวมกิจกรรมทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน งานบุญพระเวส ฯ

 งานกระกระยาสาสตร งานแหเทียน

เขาพรรษา , งานประเพณีรดน้ําดําหัวเนื่องใน

กิจการนักศึกษา

อยางนอยปละ 2 

โครงการ

ม.4-2 สงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษารวมกิจกรรม

อนุรักษศิลปและวัฒนธรรม

 ป 4-1 เพื่อใหมีการซาบซึ้งใน

วัฒนธรรมที่ดี รับการสืบทอด

ใหคงอยูและเผยแพรใหเปนที่

รูจักทั่วไป

จํานวนโครงการที่

คณะมีสวนรวมกับ

กิจกรรมทางศิลป

และวัฒนธรรม

ย 4. การทํานุบํารุง

ศิลปและวัฒนธรรม

 (รองคณบดีฝาย

กิจการนักศึกษา

และกิจการพิเศษ)

ก 4-1 เรียนรูและมีสวน

รวมในการอนุรักษและ

บํารุงศิลปและวัฒนธรรม

อันดี

วันสงกรานต, กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องใน

วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

4-2.3 เสริมสรางการอยูรวมกันอยางสันติ

และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา

กิจการนักศึกษา

ม.4-3 บูรณาการกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมเขากับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

4-3.1 จัดการเรียนการสอนรายวิชาแนะนํา

วิชาชีพวิศวกรรม (1309100) , ออกแบบ

อาคาร(1305426), การฝกงานสํารวจ

ภาคสนาม( 1305215), วิศวกรรมการหลอ

โลหะ(1302421)

วิชาการ/กิจการ

นักศึกษา
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ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

1. มีแผนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

ทําแผนอัตรากําลัง

คณะ

วิศวกรรมศาสตร ป 

2553-2557 ภายในป 

2553 ซึ่ง 1.มีขอมูล

อัตรากําลังของ

อาจารยและบุคลากร

ในปจจุบัน รวมทั้งที่

ตองการในอนาคต

อยางนอย 5 ป

ขางหนา  2.มีขอมูล

จากการสํารวจความ

ตองการในการอบรม

 (training needs) 

้

ม.5-1 จัดทําแผนอัตรากําลัง 5 ป ตามกรอบเวลาที่ ก.พ.อ.

กําหนด

5-1.1 จัดทําแผนแผนอัตรากําลัง 5 ป ตาม

กรอบเวลาที่ ก.พ.อ.กําหนด

งานการเจาหนาที่/

งานนโยบายและ

แผน

มีการพัฒนา

คณาจารยและ

บคลากรสาย

ม.5-2 ศึกษาดูงานดานการบริหารและการจัดการ 5-2.1 โครงการศึกษาดูงานดานการบริหาร

และการจัดการ

สํานักงาน

เลขานุการ

ป 5-1 บุคลากรมีความรูและ

ความสามารถในการทํางาน

ในหนาที่ที่รับผิดชอบ

ก 5-1 พัฒนาระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

2.ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานเพิ่มมาก

ขึ้น สามารถวัดได

ย 5. พัฒนาสถาบัน

และบุคลากร 

(หัวหนาสํานักงาน)

บุคลากรสาย

สนับสนุนให

เปนไปตามแผน 

ไมนอยกวา รอย

ละ 80 ของ

แผนงาน/

โครงการทั้งหมด

บุคลากรสาย

สนับสนุนเขา

รวมกิจกรรมไม

นอยกวารอยละ 

80

ม.5-3 จัดการความรูสําหรับบุคลากร 5-3.1 โครงการจัดการความรูสําหรับบุคลากร สํานักงาน

เลขานุการ

ขน สามารถวดได

จาก 1) ความรวดเร็ว

ในการทํางาน 2) 

ความรอบรูในงาน 

3) ความถูก ตองของ

ขอ มูลที่เกี่ยว กับงาน

 4) ระยะเวลาการ

ปฏิบัติ งานที่

เหมาะสม 5) งานไม

คาง
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ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

บุคลากรสาย

สนับสนุนเขา

รวมกิจกรรม

อบรมที่จัดขึ้น

ทั้งภายในและ

ภายนอกไมนอย

กวารอยละ 80

ม.5-4 อบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 5-4.1 อบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน

สํานักงาน

เลขานุการ

งบประมาณ

สําหรับการ

พัฒนาบุคลากร

ตอปไมต่ํากวา 

20,000 บาท/คน

ม.5-5 อบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรสายอาจารย 5-5.1 อบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรสาย

อาจารย

วิชาการ/สํานักงาน

เลขานุการ
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ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

1. มีระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคลที่

โปรงใส เปนธรรม 

มีมาตรฐานและ

ตรวจสอบได

มีการบริหารงาน

บุคคลตามแผนที่

กําหนด  โดย 2.1)

 มีการสรรหา 

คัดเลือกบุคลากร

อยางเปนระบบ 

โปรงใสและ

กําหนดแนว

ปฏิบัติไวเปนลาย

ลักษณอักษร  2.2)

 มีการวิเคราะหงาน

 (job analysis) 

โดยกําหนดใหมี

คําอธิบายลักษณะ

งาน (job 

description) การ

ม.5-6 วิเคราะหงาน (job analysis) จัดทําคําอธิบายลักษณะ

งาน (jobdescription) กําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (job

 specification) และความสามารถ(competencies ) ที่จําเปน

ตอการปฏิบัติงาน

5-6.1 วิเคราะหงาน (job analysis) จัดทํา

คําอธิบายลักษณะงาน (jobdescription) 

กําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (job 

specification) และความสามารถ

(competencies ) ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน

งานการเจาหนาที่ป 5-2 มีการบริหารงานบุคคล

สําหรับ คณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนให

เปนไปตามแผนและเกณฑที่

กําหนด

description) การ

ระบุ

คุณสมบัติเฉพาะ

ตําแหนง (job sp
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ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

2.มีการประเมินผล

การปฏิบัติงาน (job 

evaluation) ที่มี

รูปแบบชัดเจน มี

การกําหนดเสนทาง

เดินของตําแหนงงาน

 (career path)ของ

บุคลากรทุกกลุม

1.มีการประเมิน

อยางนอยปละ 2 

ครั้ง 2.  รอยละ 80

 ของจํานวน

บุคลากรมีผลการ

ปฏิบัติงานและ

ประสิทธิภาพตาม

ภาระงานและ

เกณฑการ

ประเมินที่กําหนด

ม.5-7 ประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) 5-7.1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน (job 

evaluation)

ทุกหนวยงาน/

ภาควิชา

ม.5-8 ปรับปรุงสภาพแวดลอมในสถานที่ทํางาน 5-8.1 ปรับปรุงสภาพแวดลอมในสถานที่

ทํางาน

สํานักงาน

เลขานุการ

ม.5-9 จัดระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินที่

ดี (ระบบสํารองฐานขอมูล, ระบบไฟฟา ระบบวงจรปดทุก

5-9.1 จัดระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินที่ดี (ระบบสํารองฐานขอมูล, 

สํานักงาน

เลขานุการ

ป 5-3 บุคลากรมีคุณภาพชีวิต

และมีขวัญกําลังใจที่ดีในการ

ปฏิบัติงาน

ผลการสํารวจ

ความพึงพอใจ

ตอองคกรอยูใน

ระดับดี(3 จาก 5

 คะแนน)ขึ้นไป

1.ความพึงพอใจของ

บุคลากรที่มีตอ

คุณภาพชีวิตการ

ทํางาน(Quality of 

Work Life)

อาคาร/จุดเสี่ยงที่สําคัญ และมีจํานวนผูปฏิบัติงานเพื่อรักษา

ความปลอดภัยในคณะที่เพียงพอ)

ระบบไฟฟา ระบบวงจรปดทุกอาคาร/จุด

เสี่ยงที่สําคัญ และมีจํานวนผูปฏิบัติงานเพื่อ

รักษาความปลอดภัยในคณะที่เพียงพอ)

ม.5-10 ประเมินความพึงพอใจตอองคกร 5-10.1 โครงการประเมินความพึงพอใจตอ

องคกร

สํานักงาน

เลขานุการ

ม.5-11 สงเสริมสุขภาพอาจารยและบุคลากรคณะ

วิศวกรรมศาสตร (ตรวจสุขภาพ/ออกกําลังกาย)

5-11.1 โครงการสงเสริมสุขภาพอาจารยและ

บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร (ตรวจ

สุขภาพ/ออกกําลังกาย)

สํานักงาน

เลขานุการ

ม.5-12 จัดหองสโมสรบุคลากรภายในคณะ 5-12.1 จัดหองสโมสรบุคลากรภายในคณะ สํานักงาน

เลขานุการ
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ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

2.ขวัญกําลังใจที่ดี

ในการปฏิบัติงาน

ม.5-13 ตอบแทนลูกจางชั่วคราวและพนักงานที่ปฏิบัติงาน

สนองตอบนโยบายของคณะและเกิดผลสัมฤทธิ์

5-13.1 โครงการเงินรางวัลตอบแทนลูกจาง

ชั่วคราวและพนักงานที่ปฏิบัติงาน

สนองตอบนโยบายของคณะและเกิด

ผลสัมฤทธิ์

สํานักงาน

เลขานุการ

ม.5-14 จัดรางวัลและประกาศเกียรติคุณสําหรับผูที่สราง

ชื่อเสียงใหแกคณะ

5-14.1 จัดรางวัลและประกาศเกียรติคุณ

สําหรับผูที่สรางชื่อเสียงใหแกคณะ

คณะ

ม.5-15 จัดเก็บและวิเคราะหขอมูลปริมาณการเขา – ออก

ของบุคลากรแตละกลุม และพิจารณาหาแนวทางการ

ปรับปรุงแกไขและติดตามผล

5-15.1 จัดเก็บและวิเคราะหขอมูลปริมาณการ

เขา – ออกของบุคลากรแตละกลุม และ

พิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแกไขและ

ติดตามผล

งานการเจาหนาที่

5-16.1 โครงการทําบุญปใหมและกีฬา

ภายในคณะ

สํานักงาน

เลขานุการ

5-16.2 โครงการกิจกรรมวันปใหม สํานักงาน

ม.5-16 จัดกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมและสราง

ความสามัคคี

บุคลากรมีความ

จงรักภักดีตอ

องคกร turn over

 rate ต่ํากวา  

รอยละ 13.อัตรารอยละการ

เขา-ออกของ

บุคลากรในรอบป

ป 5-4 เกิดวัฒนธรรมและ

ความสัมพันธที่ดีขึ้นในองคกร

ความขัดแยงใน

องคกรสามารถ

แกไขไดในระดับ

หนวยงาน

จํานวนความขัดแยง

และขอรองเรียน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขานุการ

5-16.3 สงเสริมการวัฒนธรรมเกื้อกูล เปนคน

รอบขางและเพื่อนรวมงานที่ดี

สํานักงาน

เลขานุการ

5-17.1 กิจกรรมสงเสริมและเผยแพร

จรรยาบรรณของบุคลากร

สํานักงาน

เลขานุการ/ภาควิชา

5-17.2 โครงการทําบุญอุทิศสวนกุศลแด

คณบดีผูกอตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร

สํานักงาน

เลขานุการ/ภาควิชา

5-17.3 โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

สํานักงาน

เลขานุการ

5-17.4 โครงการอนุรักษประเพณีรดน้ําดําหัว

ในวันสงกรานต

สํานักงาน

เลขานุการ

ม.5-18 จัดสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน 5-18.1 โครงการสัมมนาบุคลากรสาย

สนับสนุน

สํานักงาน

เลขานุการ

ม.5-17 สรางจิตสํานึกเพื่อสวนรวม สงเสริมจริยธรรม

ใหแกบุคลากร

ป 5-5 มีจรรยาบรรณในการ

ปฏิบัติงาน

จํานวนเรื่อง

รองเรียนจาก

ผูรับบริการที่

เกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติงาน

จํานวนเรื่อง

รองเรียนจาก

ผูรับบริการที่

เกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติงานไดรับ

การแกไขหรือ

เสนอตอ

ผูรับผิดชอบทุก

เรื่อง

ก 5-2  ปรับปรุงระบบการ

บริหารงาน

ป 5-6 มีการปรับปรุงองคกร

ใหสอดคลองกับการทํางาน

มีระบบการบริหาร

แบบมีสวนรวม มี

หนวยงาน

1) มีแผนกลยุทธ 

 2)บุคลากรมี
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ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

ม.5-19 จัดสัมมนาผูบริหารและอาจารย 5-19.1 โครงการสัมมนาผูบริหารและอาจารย สํานักงาน

เลขานุการ

ม.5-20 จัดปฐมนิเทศผูปกครอง 5-20.1 โครงการปฐมนิเทศผูปกครอง งานประกันคุณภาพ

ม.5-21 มอบรางวัลสําหรับผูสรางชื่อเสียงหรือบุคลากร

ดีเดนประจําป

5-21.1 รางวัลสําหรับผูสรางชื่อเสียงหรือ

บุคลากรดีเดนประจําป

สํานักงาน

เลขานุการ

ม.5-22 ประเมินผูบริหาร 5-22.1 โครงการประเมินผูบริหาร งานประกันคุณภาพ

ม.5-23 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน 5-23.1 โครงการปรับปรุงระบบ

สาธารณูปโภคภายในคณะ

รองคณบดีฝาย

วางแผนและพัฒนา

ม.5-24 สรางระบบคุณภาพ 5-24.1 กิจกรรม 5 ส. สํานักงาน

เลขานุการ

ม.5-25 สรางระบบการจัดการความเสี่ยงที่ดี 5-25.1 จัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง งานนโยบายและ

แผน

5-26.1 โครงการจัดซื้อ/ซอมบํารุงเครื่องมือ

และอุปกรณสําหรับการปฏิบัติงาน

รองคณบดีฝาย

วางแผนและพัฒนา

ม.5-26 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ

จัดการและระบบจัดการฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ

เชิงคุณภาพ ธรรมภิบาล

ป 5-7  มีระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ

มีโปรแกรม

สําเร็จรูปหรือระบบ

ฐานขอมลที่มี

มีโปรแกรม

คอมพิวเตอรเพื่อ

ใชงานครอบคลม

ความเขาใจใน

เปาหมายของ

องคกร 3)มี

คานิยมรวมและ

วัฒนธรรม

องคกรที่เขมแข็ง

5-26.2 จัดหาซอฟทแวรและสรางโปรแกรม

เพื่อการปฏิบัติงาน (พัฒนาโปรแกรม

สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ เชน Program 

E-Document เปนตน)

รองคณบดีฝาย

บริหาร

มีการรายงานผลการ

ดําเนินงานโดยใช

ระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารจัดการ

ระบบรายงาน

ผลดําเนินงาน

ทันสมัย 

นาเชื่อถือ อางอิง

ได

5-26.3 ปรับปรุงระบบการรายงานใหถูกตอง

และรวดเร็ว

รองคณบดีฝาย

วางแผนและพัฒนา

5-27.1 เปดการเรียนการสอนระดับนานาชาติ

 สาขาวิศวกรรมศาสตร

รองคณบดีฝาย

วางแผนและพัฒนา

ม.5-27 การหารายไดใหเพื่อการพัฒนาองคกร

ประสิทธิภาพ ฐานขอมูลทีมี

ประสิทธิภาพ

ใชงานครอบคลุม

ดาน การเงิน พัสดุ

 ระบบเอกสาร 

บุคคล ระบบ

วิชาการ ระบบ

ทุนการศึกษา

ป 5-8 มีทรัพยากรเพื่อการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง

งบประมาณจาก 3 

แหลง (งบประมาณ

งบดําเนินการไม

ต่ํากวา 30 ลาน
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ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

5-27.2 จัดตั้งศูนยบริการทางวิชาการ คณะ

วิศวกรรมศาสตร

รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ

5-27.3 พัฒนาศูนยเชี่ยวชาญ คณะ

วิศวกรรมศาสตร

รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ

ม.5-28 กระจายอํานาจการบริหารงานใหภาควิชาและ

จัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตรและสัดสวนนักศึกษา

5-28.1 กระจายอํานาจการบริหารงานให

ภาควิชาและจัดสรรงบประมาณตาม

ยุทธศาสตรและสัดสวนนักศึกษา

คณะกรรมการ

แผนกลยุทธฯ

6-1.1 ศึกษาดูงาน / สํารวจ ดานนวัตกรรม

ใหม ๆ ทางวิชาชีพวิศวกรรม

ภาควิชา

6-1.2 ศึกษาดูงานภาควิชา ภาควิชา

ม.6-2 สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (ขอเสนอแนะ/

ขอคิดเห็น)

6-2.1 สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ประกันคุณภาพ

ม.6-3 สงเสริมทักษะดานวิชาชีพและดานอื่น ๆ ใหนักศึกษา 6-3.1 โครงการอบรมดานวิชาชีพเพิ่มเติม เชน

 ภาษาอังกฤษ, คอมพิวเตอร, ทักษะดาน

วิชาการ

ม.6-1 ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับตลาดวิชาชีพป 6-1 พัฒนาหลักสูตรเพื่อให

มีคุณภาพและตรงตามกรอบ 

TQF

รอยละของ

หลักสูตรที่

ดําเนินการตาม

มาตรฐาน TQF

รอยละ 100 ทุก

หลักสูตร

ป 6-2 นักศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษามีประสิทธิภาพตรง 

รอยละของนักศึกษา

ชั้นปที่ 4 ที่จบตาม

ไมนอยกวารอย

ละ 80

ย 6. หลักสูตรและ

การเรียนการสอน 

(รองคณบดีฝาย

วิชาการ)

ก 6-1 ปรับปรุงและพัฒนา

การศึกษา

แผนดิน  งบประมาณ

เงินรายได 

เงินกองทุนสงเสริมฯ)

บาท

วิศวกรรม, บรรยายพิเศษ

6-4.1 ศึกษากระบวนการเรียนการสอนให

ตรงกับความตองการของผูเรียน

ภาควิชา

6-4.2 วิจัยสถาบันพัฒนา E-Learning/ วิจัยชั้น

เรียน

วิชาการ/งาน

สารสนเทศ

7-1.1 โครงการดําเนินการและติดตามการ

ประกันคุณภาพทางการศึกษา ปการศึกษา 

2553

รองคณบดีฝาย

บริหารและ

ประกันคุณภาพ

7-1.2 โครงการเตรียมความพรอมประกัน

คุณภาพทางการศึกษาระดับภาควิชาและ

ระดับคณะ

รองคณบดีฝาย

บริหารและ

ประกันคุณภาพ

ม.6-4 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหตรงตามความ

ตองการของผูเรียน

ม.7-1 มีมาตรฐานและตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาที่

สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตรชาติ

ป 7-1 เพื่อยกระดับมาตรฐาน

ระบบการประกันคุณภาพทาง

การศึกษา

ย 7. การประกัน

คุณภาพ (รอง

คณบดีฝายบริหาร

และประกันคุณภาพ)

มีคุณสมบัติตามความตองการ

ของตลาดแรงงาน

เกณฑ

อยางนอย 2 ครั้ง

ตอป

ก 7-1 ดําเนินการและ

ติดตามการประกัน

คุณภาพทางการศึกษา

มีการรายงานผลการ

ดําเนินงานดานการ

ประกันคุณภาพของ

ทุกหนวยงาน
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ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

ม.7-2 มีระบบการจัดการฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจที่เปน

ระบบ และสอดคลองกับการประกันคุณภาพทางการศึกษา

7-2.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการ

ฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจที่เปนระบบ และ

สอดคลองกับการประกันคุณภาพทาง

การศึกษา

รองคณบดีฝาย

บริหารและ

ประกันคุณภาพ

7-3.2 โครงการเปดโอกาสใหประชาชนมี

สวนรวมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา

รองคณบดีฝาย

บริหารและประกัน

7-3.3 โครงการสรางเครือขายการประกัน

คุณภาพจากหนวยงานภายในและภายนอก

รองคณบดีฝาย

บริหารและประกัน

ม.7-4 ใหความรูดานการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง 7-4.1 โครงการใหความรูและชี้แนะแนว

ทางการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ

ตามเกณฑมาตรฐาน (คูมือการประกัน

คุณภาพ/อบรม-สัมมนา-ประชุมเรื่องประกัน

ื่ ี้  ใ )

รองคณบดีฝาย

บริหารและประกัน

คุณภาพ

บุคลากรนําแนว

ทางการประกัน

คุณภาพทางการ

ศึกษาสูงานที่

รับผิดชอบ

คาเฉลี่ยคา

คะแนนของ

ตัวชี้วัดเชิง

คุณภาพที่เปน

กระบวนการ

ของการตรวจ

ประเมินภายใน

มีคาไมต่ํากวา 3 

จาก 5

ม.7-3 สนับสนุนการมีสวนรวมของทุกฝายในการประกัน

คุณภาพการศึกษา

ก 7-2 สงเสริม

กระบวนการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง

ป 7-2 เพื่อนําระบบการ

ประกันคุณภาพทางการศึกษา

เปนเครื่องมือในการพัฒนา

องคกร

7-3.1 โครงการสนับสนุนการมีสวนรวมของ

ทุกฝายในการประกันคุณภาพการศึกษา

รองคณบดีฝาย

บริหารและประกัน

คุณภาพเพือชีแจงความเขาใจ)

7-5.1 โครงการสนับสนุนนําผลการประกัน

คุณภาพดานตาง ๆ มาปรับปรุงการ

ดําเนินงานของหนวยงาน

รองคณบดีฝาย

บริหารและประกัน

คุณภาพ

7-5.2 โครงการผลสัมฤทธิ์ระดับความสําเร็จ

ของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับ

องคกรสูระดับบุคคล

รองคณบดีฝาย

บริหารและประกัน

คุณภาพ

หมายเหต ุ: ปรับปรุงเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553

ม.7-5 นําผลการประกันคุณภาพดานตาง ๆ มาปรับปรุงการ

ดําเนินงานของหนวยงาน
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