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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ก.1-1 เพ่ิม
คุณภาพของ
การผลิตบัณฑิต

ป.1-1 เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้
มีคุณภาพและเป็นท่ีต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต

1. ร้อยละของบัณฑิตระดับ ป.ตรี ท่ีได้
งานทําตรงสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2. ร้อยละของบัณฑิตระดับ ป.ตรี ท่ี
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ย 2. งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

ก.2-1 สร้าง
แรงจูงใจใน
การทําวิจัย

ป.2-1 ให้อาจารย์ได้
สร้างสรรค์งานท่ีสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้จริง

1. ร้อยละของจํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยท่ีได้รับทุนวิจัยและงาน
สร้างสรรค์จากภายนอกและภายใน
ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
(ปีงบประมาณ)

ร้อยละ 50 ต่อปี รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

ย 3. การบริการวิชาการ ก.3-1 สร้าง
โครงการท่ี
เป็นความ
ต้องการของ
ชุมชน

ป.3-1 เพ่ือเผยแพร่องค์
ความรู้สู่ประชาคม

ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการ
บริการวิชาการและวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความต้องการของสังคม 
ชุมชน ต่ออาจารย์ประจํา

ร้อยละ 30 รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

ย 4. การทํานุบํารุงศิลปและ ก 4-1 เรียนรู้  ป 4-1 เพ่ือให้มีการซาบซ้ึง
่

จํานวนโครงการท่ีคณะมีส่วนร่วมกับ อย่างน้อยปีละ 2 โครงการ รองคณบดี

(รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ/
รองคณบดี
ฝ่าย
บัณฑิตศึกษา)

ตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําป ี2553

ย 1. คุณภาพบัณฑิต

วัฒนธรรม (รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาและกิจการ
พิเศษ)

และมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
และบํารุงศิลป
และ
วัฒนธรรมอันดี

ในวัฒนธรรมท่ีดี รับการสืบ
ทอดให้คงอยู่และเผยแพร่ให้
เป็นท่ีรู้จักท่ัวไป

กิจกรรมทางศิลปและวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
และพิจการ
พิเศษ

1. มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ทําแผนอัตรากําลังคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ปี 
2553-2557 ภายในปี 2553 ซ่ึง
 1.มีข้อมูลอัตรากําลังของ
อาจารย์และบุคลากรในปัจจุบัน
 รวมทั้งที่ต้องการในอนาคต
อย่างน้อย 5 ปีข้างหน้า  2.มี
ข้อมูลจากการสํารวจความ
ต้องการในการอบรม (training
 needs) ของบุคลากร ทั้งสาย
อาจารย์และสายสนุน

มีการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนให้
เป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของแผนงาน/
โครงการท้ังหมด

บุคลากรสายสนับสนุนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
และประกัน
คุณภาพ/
หัวหน้า
สํานักงาน

ย 5. พัฒนาสถาบันและ
บุคลากร (หัวหน้าสํานักงาน)

ก 5-1 พัฒนา
ระบบบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

ป 5-1 บุคลากรมีความรู้และ
ความสามารถในการทํางาน
ในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ

2.ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพ่ิม
มากข้ึน สามารถวัดได้จาก 1) ความ
รวดเร็วในการทํางาน 2) ความรอบรู้
ในงาน 3) ความถูก ต้องของข้อ มูลท่ี
เกี่ยว กับงาน 4) ระยะเวลาการปฏิบัติ
 งานท่ีเหมาะสม 5) งานไม่ค้าง
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บุคลากรสายสนับสนุนเข้า
ร่วมกิจกรรมอบรมท่ีจัดขึ้น
ท้ังภายในและภายนอกไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

งบประมาณสําหรับการพัฒนา
บุคลากรต่อปีไม่ตํ่ากว่า 20,000
 บาท/คน

1. มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี
โปร่งใส เป็นธรรม มีมาตรฐานและ
ตรวจสอบได้

มีการบริหารงานบุคคลตาม
แผนที่กําหนด  โดย 2.1) มีการ
สรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่าง
เป็นระบบ โปร่งใสและกําหนด
แนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร  2.2) มีการวิเคราะห์งาน
 (job analysis) โดยกําหนดให้
มีคําอธิบายลักษณะงาน (job 
description) การระบุ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

2.มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(j b l ti ) ท่ีมีรปแบบชัดเจน 

1.มีการประเมินอย่างน้อยปีละ
 2 คร้ัง 2   ร้อยละ 80 ของ

ป 5-2 มีการบริหารงาน
บุคคลสําหรับ คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน
ให้เป็นไปตามแผนและ
เกณฑ์ท่ีกําหนด

(job evaluation) ทมรูปแบบชดเจน 
มีการกําหนดเส้นทางเดินของตําแหน่ง
งาน (career path)ของบุคลากรทุก
กลุ่ม

 2 ครง 2.  รอยละ 80 ของ
จํานวนบุคลากรมีผลการ
ปฏิบัติงานและประสิทธิภาพ
ตามภาระงานและเกณฑ์การ
ประเมินที่กําหนด

1.ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อ
คุณภาพชีวิตการทํางาน(Quality of 
Work Life)

ผลการสํารวจความพึงพอใจ
ต่อองค์กรอยู่ในระดับดี(3 
จาก 5 คะแนน)ขึ้นไป

2.ขวัญกําลังใจท่ีดีในการปฏิบัติงาน

3.อัตราร้อยละการเข้า-ออกของ
บุคลากรในรอบปี

ป 5-4 เกิดวัฒนธรรมและ
ความสัมพันธ์ท่ีดีขึ้นในองค์กร

จํานวนความขัดแย้งและข้อร้องเรียน 0

ป 5-5 มีจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน

จํานวนเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

0

ป 5-6 มีการปรับปรงุองค์กร
ให้สอดคล้องกับการทํางาน
เชิงคุณภาพ

มีระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม มี
ธรรมภิบาล

1) มีแผนกลยุทธ์  2)
บุคลากรมีความเข้าใจใน
เป้าหมายขององค์กร 3)มี
ค่านิยมร่วมและวัฒนธรรม
องค์กรท่ีเข้มแข็ง

ป 5-3 บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตและมีขวัญกําลังใจท่ีดี
ในการปฏิบัติงาน

บุคลากรมีความจงรักภักดี
ต่อองค์กร turn over rate 
ตํ่ากว่า  ร้อยละ 1

ก 5-2  
ปรับปรุง
ระบบการ
บริหารงาน
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มีโปรแกรมสําเร็จรูปหรือระบบ
ฐานข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ

มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือ
ใช้งานครอบคลุมด้าน 
การเงิน พัสดุ ระบบเอกสาร
 บุคคล ระบบวิชาการ 
ระบบทุนการศึกษา

มีการรายงานผลการดําเนินงานโดยใช้
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ

ระบบรายงานผลดําเนินงาน
ทันสมัย น่าเช่ือถือ อ้างอิงได้

ป 5-8 มีทรัพยากรเพ่ือการ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง

งบประมาณจาก 3 แหล่ง 
(งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงิน
รายได้ เงินกองทุนส่งเสริมฯ)

งบดําเนินการไม่ตํ่ากว่า 30 
ล้านบาท

ป 6-1 พัฒนาหลักสูตร
เพ่ือให้มีคุณภาพและตรง
ตามกรอบ TQF

ร้อยละของหลักสูตรท่ีดําเนินการตาม
มาตรฐาน TQF

ร้อยละ 100 (ทุกหลักสูตร)

ป 6-2 นักศึกษาท่ีสําเร็จ
การศึกษามีประสิทธิภาพตรง
 มีคุณสมบัติตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ท่ีจบ
ตามเกณฑ์

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

 7 1 ป 7 1 ื่ ั ี ํ ิ ้ ่ ้  2 ั้ ่ ปี ี

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

 7  ป ั

ป 5-7  มีระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ

ย 6. หลักสูตรและการเรียน
การสอน (รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ)

ก 6-1 
ปรับปรุงและ
พัฒนา
การศึกษา

ก 7-1 
ดําเนินการ
และติดตาม
การประกัน

ป 7-1 เพือยกระดับ
มาตรฐานระบบการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา

มีการรายงานผลการดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพของทุกหน่วยงาน

อยางนอย 2 ครังตอปี

ก 7-2 
ส่งเสริม
กระบวนการพั
ฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง

ป 7-2 เพ่ือนําระบบการ
ประกันคุณภาพทาง
การศึกษาเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาองค์กร

บุคลากรนําแนวทางการประกัน
คุณภาพทางการศึกษาสู่งานท่ี
รับผิดชอบ

ค่าเฉล่ียค่าคะแนนของ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพท่ีเป็น
กระบวนการของการตรวจ
ประเมินภายในมีค่าไม่ตํ่ากว่า
 3 จาก 5

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
และประกัน
คุณภาพ

ย 7. การประกนคุณภาพ


