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คํานํา 
 
 แผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฉบับน้ี เป็น
แผนยุทธศาสตร์ ประจําปี 2560-2564 (ระยะ 5 ปี) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม 2560 โดยแสดง
ถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย เพ่ือการพัฒนา โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจําปี 2560-2564 ฉบับปรับปรุงเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 (วาระที่ 4.1.2.5) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 
นโยบายในการพัฒนาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นการวางแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโดยกําหนดสภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต อันมาจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน และสิ่งที่
กําลังเผชิญอยู่จึงนํามากําหนดเป็นทิศทางการพัฒนาอันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดย
สามารถจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี 2560–
2564 (ระยะ 5 ปี) ในครั้งน้ีกําหนดโดยคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา และกําหนดยุทธศาสตร์ใหม่ในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2558 และพิจารณา
กลั่นกรองข้อมูลจากคณะกรรมการดําเนินงานด้านนโยบาย แผนกลยุทธ์ และบริหารความเสี่ยง คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เพ่ือนําเสนอแก่ประชาคมชาว
วิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคมทุกกลุ่มในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ อันจะนําไปสู่การพัฒนา เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ สามารถนําไปสู่การแก้ไขปัญหา
และตอบสนองความต้องการของการขยายโอกาสทางการศึกษาตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง 
และได้มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เพ่ือให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย โดยได้หารือเพ่ือสรุปประเด็น กลยุทธ์ 
มาตรการ และตัวช้ีวัดในการประชุมนําเสนอคณะกรรมการดําเนินงานด้านนโยบาย แผนกลยุทธ์ และบริหาร
ความเสี่ยง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 และนําเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์เพ่ือให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 27 
กรกฎาคม 2560 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
ประจําปี 2560-2564 (ระยะ 5 ปี)  และเป็นกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีให้กับหน่วยงานภายใน
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในครั้งน้ี  
 
 
 
 งานนโยบายและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
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บทนํา 
 
1. ข้อมูลท่ัวไปของคณะวิศวกรรมศาสตร์  

ประวัติและความเปน็มา 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2531 ใน

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ต่อมาในปี พ.ศ.2533 ถูกยกฐานะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อม ๆ กับเมื่อวิทยาลัย
อุบลราชธานี ถูกยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533  โครงสร้างในปัจจุบัน ประกอบด้วย 1 สํานักงานเลขานุการ 
และ 5 ภาควิชา คือ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมีสํานักงานเลขานุการ ต้ังอยู่ใน
อาคาร EN6 (รูปที่ 1) และมีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 16 หลักสูตร ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

รูปที่ 1  อาคารปฏิบัติการรวมและสํานักงานเลขานุการคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์  

ตารางที่ 1  รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนและอัตราค่าธรรมเนียมการศกึษา 

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 
วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกล 
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ   

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย) 
 ภาคปกติ = 15,000.-บ./ภาคการศึกษา 
 โครงการพิเศษ = 30,000.-บ./ภาคการศึกษา 

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

หมายเหตุ : ระดับปริญญาตรี เร่ิมใช้ในปีการศึกษา 2558 (สิงหาคม 2558) และระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เร่ิมใช้ในปี
การศึกษา 2559 (สิงหาคม 2559) 
 



2 
 

สถานทีติ่ดต่อ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมอืงศรีไค อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ 0 4535 3300  โทรสาร 0 4535 3333     
Website : http://www.eng.ubu.ac.th 
 
2. ปรัชญาการศึกษา 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีปรัชญาการศึกษาเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี หมายถึง “สรา้งสติและปญัญาแก่สังคมบนพ้ืนฐานความพอเพียง” โดยมีนิยามศัพท์ดังน้ี 
 
ความพอเพียง ประกอบด้วย 
 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อ่ืน  
 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงน้ัน จะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เก่ียวข้อง ตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทําน้ันๆ อย่าง
รอบคอบ 
 การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
 
 

ปณิธาน 

 จะเป็นสติปัญญาของสังคม ที่เอ้ืออํานวยให้สังคมแก้ปัญหาและพัฒนาไปอย่างสมดุลและย่ังยืน 
โดยการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือการบริหารจัดการเทคโนโลยี ทรัพยากร ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด  
 สติปัญญาของสังคม หมายถึง ความสามารถในการดึงจริยธรรมของตัวเอง มาใช้การควบคุม
ตนเอง สร้างความมีระเบียบวินัย สร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นในสังคม มีความ
ซื่อสัตย์ มีความรู้ผิดรู้ถูก มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และมีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ 
 ความเป็นเลิศทางวิชาการ หมายถึง ความรอบรู้เก่ียวกับเน้ือหาสาระทางวิชาการด้านวิศวกรรม  
 บริหารจัดการ หมายถึง การนําทรัพยากรขององค์กรที่มีอยู่มาใช้ดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร ประกอบไปด้วย คน (Man) เงิน (Money) วัตถุดิบ (Material) เครื่องจักร (Machine) 
วิธีการ (Method) และการบริหาร (Management)  
 ประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว้ เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการ มี
ปัญหาและอุปสรรคอย่างไรในขณะดําเนินการก็สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ มีประสิทธิภาพเน้นไปท่ีกระบวนการ 
(Process) การใช้กลยุทธ์และเทคนิควิธีต่าง ๆ ที่ทําให้บรรลุวัตถุประสงค์มากที่สุด 
 ประหยัด หมายถึง การรู้จักใช้อย่างเหมาะสม  ไม่ฟุ่มเฟือย  จะคํานึงถึงประโยชน์ที่ได้เป็นอันดับ
แรก 
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วิสัยทัศน์คณะวิศวกรรมศาสตร ์
 เป็นองค์กรช้ันนําที่เป็นเลิศด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและประชาคมโลกอย่างย่ังยืน 
 เป็นเลิศด้านวิศวกรรม หมายถึง การเป็นผู้นําทางวิชาการด้านวิศวกรรม โดยนําทฤษฎี ความรู้ 
ความสามารถที่มีมาใช้เพ่ือการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 องค์ความรู้ (Body of knowledge) หมายถึง ความคิดรวบยอด หลักการ วิธีการ ที่อยู่ในตํารา 
อยู่ในห้องสมุด ซึ่งอยู่ภายนอกตัวบุคคล ที่สั่งสมกันมาเพ่ือให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ 
 นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การนําสิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด หรือ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ 
ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัย และได้ผลดีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย 
 

อัตลักษณ์ (Student Identity) 

สร้างสรรค์ สามัคคี สํานกึดี ต่อสังคม 

 สร้างสรรค์ (Creativity)  หมายถึง เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความขวนขวายแสวงหาความรู้ มีความสามารถ
ในการสร้างมูลค่าและคุณค่าจากความรู้ มีการสร้างนวัตกรรม โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังน้ี 

1. เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง (Learn and Develop Continuously) 
2. มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาในทางบวกอย่างมีหลักการและเหตุผล (Thinking 

Skills Critically and Positive Solve problems)  
3. สร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมได้ (Creativity or Innovation) 
4. รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตและสังคมการเปลี่ยนแปลงในโลก

ปัจจุบัน (Knowing and Applying Technology to Lifestyle and  Society)             
 

 สามัคคี :  Harmonious หมายถึง มีความร่วมมือร่วมใจ รู้จักประนีประนอม สามารถทํางานเป็น
ทีม และสามารถบูรณาการเช่ือมโยงในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังน้ี 
 1.  มีทักษะการทํางานเป็นทีม (Teamwork skills) 

1. มีทัศนคติเชิงบวกและพร้อมรับฟังความเห็นของผู้ อ่ืน (Positive Thinking Skills and 
Hearing) 

2. มีมนุษยสัมพันธ์ และรู้จักบทบาทหน้าที่ของตน (Interpersonal Relations and Role 
Recognize)  
 

 สํานึกดีต่อสังคม : Integrity หมายถึง มีจิตใจที่ดีงาม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มี
จริยธรรม โดยมคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังน้ี 

1. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน (Social 
Responsibility  and Generously Benefit) 

2. มีจิตสํานึกรักท้องถิ่น (Local Awareness) 
3. มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย (Discipline and Respect for Law) 
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 5 ด้าน (Ideal Graduates) ประกอบด้วย
คุณลักษณะดังน้ี 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม : Ethics and Moral มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังน้ี 
1.1 มีความรับผิดชอบ (Responsibility) 
1.2 มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย (Discipline and Respect for Law) 
1.3 รู้จักกาลเทศะ (Tactful) 

2. ด้านความรู้ : Knowledge มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังน้ี 
2.1 เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพและพัฒนาตนเองและต่อเน่ือง (Learning and Develop 

Academic and Professional Continuously) 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา : Cognitive Skills มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังน้ี 
3.1 มีทักษะการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงเหตุผล (Thinking Skills  Logical Analysis and 

Synthesis) 
3.2 ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ไขได้ (Apply Knowledge to Solve problems)      
3.3 สร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมได้ (Creativity or Innovation) 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ : Interpersonal Skills and 
Responsibility มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังน้ี 
4.1 มีทักษะการทํางานเป็นทีม และรู้จักบทบาทหน้าที่ของตน (Teamwork skills and Role 

Recognize) 
4.2 มีทัศนคติเชิงบวกและพร้อมรบัฟังความเห็นของผู้อ่ืน (Positive Thinking and Hearing) 
4.3 มีจิตสํานึกรักทอ้งถิ่นและสังคม (Local and Social Awareness) 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ : Numerical 
Analysis, Communication and Information Technology Skills) มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ดังน้ี 
5.1 รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตและสังคมการเปลี่ยนแปล ในโลก

ปัจจุบัน  (Knowing and Applying Technology to Lifestyle and Society)   
5.2 มีมนุษยสมัพันธ์ และมีทกัษะการสื่อสารดี (Interpersonal Relations and Communication 

Skill) 
5.3 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้ดี (Use Thailand language and Foreign language 

well) 
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เอกลักษณ์ 

ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุม่น้ําโขง 

 ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความเช่ือ ที่นํามาไปสู่การปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาของ
มนุษย์ 
 ประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง หมายถึง ไทย กัมพูชา พม่า สปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ 
(ยูนนาน)  

  

พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิต : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  สามารถนําความรู้และทักษะด้านวิศวกรรมไปประยุกต์ใช้และ
สร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. การวิจัย : วิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
และประชาคมโลกอย่างย่ังยืน 

3. บริการวิชาการ : ให้บริการวิชาการในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม เพ่ือพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : ใช้ทักษะและความรู้ด้านวิศวกรรมไปบูรณาการ  เพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและประเทศชาติ 
5. การบริหารจัดการ : มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 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. การแข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และสายวิชาชีพมีสูง 
2. จํานวนเงินงบประมาณ งบสนับสนุนและครุภัณฑ์ ที่ลดลง เน่ืองจากไม่ได้อยู่ในมหาลัยกลุ่มใหม่แล้ว 
3. ค่านิยมของสังคมในการเข้าเรียนในสถาบันเก่าแก่ และมหาวิทยาลัยในสว่นกลาง 
4. การบริหารในระบบราชการ การยึดติดในระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยไม่เอ้ือต่อการวิจัย การ

ให้บริการวิชาการ และการทาํนุบํารุงฯ อย่างคล่องตัว  
5. นักศึกษาส่วนใหญ่มฐีานะยากจน ทําให้ส่งผลกระทบต่อการเรียน หรือ โอกาสในการพัฒนาตนเองน้อย 
6. จํานวนประชากรในวัยเรียนลดลง ในขณะทีจ่ํานวนมหาวิทยาลัยคู่แข่งมีมากข้ึน 
7. ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมีความยุ่งยาก ทําให้เสยีเวลาในการทํางานและใช้ทรัพยากรบุคคล

สายสนับสนุนเพ่ิมขึ้น 
8. มีต้นทุนพลังงานสูงขึ้น รวมทั้งต้นทุนในการดําเนินงานที่สูงกว่าคู่แข่ง (ระยะทางที่ไกลกว่า) 
9. มีความเป็นอิสระทางวิชาการ หรือ โอกาสในการ คิดทําสิง่ใหม่ๆได้น้อย เน่ืองจาก กรอบมาตรฐาน

การศึกษา ต่างๆ เช่น สกอ สภาวิศวกร 
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บทที่ 2 
การเช่ือมโยงยทุธศาสตร ์

ยุทธศาสตรช์าต ิ

 เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” ที่ต้องการให้ประเทศมีขีดความสามารถ ในการแข่งขนั 
คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม จึงกําหนดยุทธศาสตร์ ไว้ 5 ด้าน ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

 
รูปที่ 2 แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
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ที่มา :, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
รูปที่ 3  Roadmap(2015) ชาติ 

 
ยุทธศาสตรก์ระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี 2559 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สามารถจดัการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ข้าราชการ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและส่งเสริมให้นําไปใช้ในการบริหาร  
     การบริการ และการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 (ร่าง) ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี 2560 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตและพัฒนากําลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ระบบงบประมาณและทรพัยากรเพ่ือการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ระบบการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างโอกาสทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  พัฒนาการศึกษาจังหวัดภาคใต้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การวิจัยเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ท่ีมา : กระทรวงศึกษาธิการ http://www.moe.go.th  
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 
 

กรอบวิสัยทศัน์และเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

1. กรอบวิสัยทศัน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 
 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู่ ทําให้การ
กําหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเน่ืองจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ย่ังยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 ต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปล่ียนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” ของประเทศ 
 
2. การกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตรข์องประเทศ (Country Strategic Positioning) 
 เป็นการกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช) หรือ“สภาพัฒน์” ได้จัดทําขึ้น ประเทศไทยเป็น
ประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและ โลจิสติกส์ของภูมิภาค
สู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
3. เป้าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง 
3. การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
5. การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีประสิทธิภาพ 
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1) กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบบัที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565)  
เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ.2565 คือ 

ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้น
ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศในโลกาภิวัตน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ย่ังยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน 
การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และ
เอกภาพเชิงระบบ” (ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,2551) 

 
2) ยุทธศาสตร์การเขา้สูป่ระชาคมอาเซียนในปี 2558 ของประเทศไทย 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เสนอแนวทางการ
ดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อมและใช้โอกาสจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม การเมืองและความม่ันคงของอาเซียน และการเช่ือมโยงภายในภูมิภาคท้ังด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน กฎระเบียบและประชาชน จะเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตและสวัสดิการของประชาชนท่ีดีขึ้น รวมท้ังสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและ
ความมั่นคงในรูปแบบต่างๆ เป็นหลักการสําคัญที่นํามาซึ่งการกําหนดยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 
2558 ภายใต้แนวทางการพัฒนา 8 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปน้ี 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งและสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
อาเซียนร่วมกัน” 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้า 
และการลงทุน มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน เพ่ือรองรับการ
เปิดเสรีและใช้โอกาสจากการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม มีเป้าหมายให้
ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมและประกันความเสี่ยง มีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่มั่นคงและ
ปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ มีเป้าหมายในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความเช่ือมโยงและมีขีดความสามารถในการรองรับ พร้อมทั้งมีกฎ ระเบียบที่อํานวยความ
สะดวกทั้งการค้าและการลงทุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายในการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
อาเซียน รวมทั้งทักษะฝีมือและภาษา กลุ่มเป้าหมายท่ีสําคัญ ได้แก่ การศึกษาแรงงาน/ผู้ประกอบการ และ
เจ้าหน้าที่รัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ มีเป้าหมายในการปรับปรุงกฎหมาย
กฎ ระเบียบที่อํานวยความสะดวกการค้า การลงทุน และสอดรับกับพันธกรณีและข้อตกลงต่างๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสําคัญของ
อาเซียน มีเป้าหมายให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความสําคัญของการเป็นประชาคมอาเซียนโดย
มีกลุ่มเป้าหมายที่สําคัญ ได้แก่ ภาคประชาชน ภาคแรงงาน/ผู้ประกอบการ และภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างความม่ันคง มีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือด้าน
การเมืองและความม่ันคงเพ่ือนําไปสู่ภูมิภาคท่ีมีบรรทัดฐาน เอกภาพ และสันติภาพร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน มีเป้าหมาย
ในการพัฒนาเมืองให้มีศักยภาพที่จะเช่ือมโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งในด้านอุตสาหกรรม การท่องเท่ียว
บริการ การลงทุน และการค้าชายแดน 

 
3) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2559-2561) 

ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคณุภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากาลังคนให้พร้อมเขา้สู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

4) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมมรกต เพ่ือให้มีการลงทุน

ทั้งในและต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบการคมนาคมขนส่งให้เช่ือมโยงทั้งในและประเทศเพ่ือน

บ้าน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวเช่ือมโยงทั้งในประเทศและกับประเทศ

เพ่ือนบ้าน ในเขตสามเหลี่ยมมรกต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการบริการ และเพ่ิมแรงดึงดูด

ของแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมให้มีระบบการผลิต การพัฒนาคุณภาพ และการเพ่ิมมูลค่าสินค้า

เกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแรงงานทั้งในและต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการพัฒนา

สังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ.2560-2564) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์   

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพ่ือเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่ม
นํ้าโขง 

2. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงอย่างย่ังยืน 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
เพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม  บนพ้ืนฐานความพอเพียง เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

4. อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดจิตสํานึกรักท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ 

5. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลง ยกระดับ
คุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการทํางานอย่างมี
ความสุข 

6. บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
7. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย เพ่ือ

พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพ่ือเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่ม
นํ้าโขง 

2. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงอย่างย่ังยืน 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
เพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม  บนพ้ืนฐานความพอเพียง เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

4. อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดจิตสํานึกรักท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ 

5. องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการทํางานอย่างมีความสุข และได้รับความ
ช่ืนชมในภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย 

6. บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
7. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย เพ่ือ

พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
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ยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร ์(พ.ศ.2560-2564) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิต 
 สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะการเรียนรู้ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดงาน  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 งานวิจัยและงานนวัตกรรม 
 พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์โดยเช่ือมโยงการเรียนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษา และบูรณาการปัญหาจริงมาเป็นหัวข้อวิจัย  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ  
 บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ตรงกับความต้องการของชุมชน บูรณาการการเรียนการสอนกับ
การบริการวิชาการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน หรือองค์กรชุมชน ตลอดจนภาค
ธุรกิจ อุตสาหกรรม เพ่ือเรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม  

ถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมร่วมในการทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับคณะและหน่วยงานอ่ืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กร และบคุลากร  
 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าให้
บุคลากรมีคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในวิชาชีพ และพัฒนาตนเอง สร้างวัฒนธรรมองค์กร อย่างมีภราดรภาพ เพ่ือ
การมีส่วนร่วม และเกิดความสามัคคี 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การประกันคุณภาพ  

วางระบบและติดตามการประกันคุณภาพทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริม
กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพไปสู่ระดับสากล เช่น TABEE 
 
 หมายเหตุ : กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) มี
รายละเอียดตามภาคผนวกที่ 3 กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560-
2564  



ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ – ยทุธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ – ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี – ยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร ์
 

 
รูปที่ 4  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 



บทที่ 3 
ยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร ์(พ.ศ.2560-2564) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิต 
 สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทกัษะการเรียนรู้ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหีลักสูตรทีส่อดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดงาน  
 
กลยุทธ์ที่ 1  เพ่ิมคุณภาพการผลิตบัณฑิต  
เป้าประสงค์ที ่1  บัณฑิตเป็นผู้รู้เหตุผลในหลักทฤษฎีของแต่ละวิชา 
ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

ผล 
2559 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.จํานวนนักศึกษาท่ีได้รับ
รางวัลท้ังในระดับชาติ หรือ
ผลงานระดับนานาชาติ 

รางวัล 
 

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

2. ร้อยละความพึงพอใจของ
นายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษา  

ร้อยละ 
 

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

มาตรการ  
1. สนับสนุนให้มีกิจกรรมเสริมทักษะการแข่งขันทางวิชาการ วิชาชีพ หรืองานทางวิศวกรรมต่าง ๆ ทั้งใน

ระดับชาติ และนานาชาติมากขึ้น 
2. ส่งเสริมการจัดโครงการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ให้กับนักศกึษา เช่น ทักษะในการสื่อสาร การรายงาน 

และการนําเสนอผลงานโดยใช้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)  
 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

1. การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิศวกรรม ด้านต่าง ๆ เช่น  
1.1 การเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ (ควายตู้, UBU Robocon)  
1.2 การเข้าร่วมแข่งขันคอนกรีตพลังช้าง 
1.3 การเข้าร่วมแข่งขันคอนกรีตมวลเบา 
1.4 การเข้าร่วมแข่งขันสะพานไม้ไอศกรีม 
1.5 การเข้าร่วมแข่งขันรถยนต์ฮอนด้าประหยัดเช้ือเพลิง 
1.6 การเข้าร่วมแข่งขันโครงงานด้านปฐพีศาสตร์ ด้านวิศวกรรมเคมี 
1.7 การเข้าร่วมประกวดผลงานของนักศึกษา  
1.8 การแข่งขันทักษะด้านวิศวกรรม 
1.9 การแข่งขันทักษะด้านวิศวกรรม นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์
1.10 การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และ การเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมก่อน

ออกไปทํางาน 
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1.11 โครงการ English day or English time (เช่น พูดภาษาอังกฤษทั้งวันในวันพุธ หรือ ช่วงเวลา 
เช่น 10.00-14.00 น 

1.12 การเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดงานในระดับนานาชาติ เช่น Resume / Interview เป็น English 
1.13 การเรียน การสอน เป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งรับนักศึกษาต่างชาติ นักเรียนแลกเปลี่ยน สร้าง

บรรยากาศ การใช้ภาษาอังกฤษ 
2. โครงการอบรม ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ รวมไปถึงเทคนิคในการสมัภาษณ์งาน และสมัครงาน

ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เช่น  
2.1 โครงการจัดอบรมและทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน (TOEIC) 
2.2 โครงการอบรมทักษะการบริหารและแนะแนวการทํางานโดยรุ่นพ่ีที่ประสบความสําเร็จ 
2.3 โครงการครอบครัวโยธา 
2.4 โครงการดูงาน  การฝึกงานภาคฤดูร้อน  และการฝึกงาน สหกิจศึกษา ที่ช่วยให้นักศึกษาได้สัมผัส

ประสบการณ์ในสถานประกอบการ หรือสถานที่ทํางานจริง เพ่ือความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
วิศวกรในการทํางานจริงได้ดีย่ิงขึ้น 

2.5 การทําแบบสํารวจ และการเชิญตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต เข้าร่วมในการวิพากษ์การปรับปรุงทุก
หลักสูตร เพ่ือการออกแบบหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานให้มากที่สุด 
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เป้าประสงค์ที ่2  บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ (สํานึกดีต่อสังคม) 
 
ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

ผล 
2559 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.ร้อยละความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษา (ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และการเป็นที่พึง่ของ
สังคม) 

ร้อยละ 
 

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

2. จํานวนนักศึกษาหรือบัณฑิต
ที่ได้รับยกยอ่งชมเชยด้าน
คุณธรรมจริยธรรมจากสังคม 

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

3. จํานวนบัณฑิตที่มีส่วนรว่มใน
กิจกรรมเพื่อสังคม  
หมายเหตุ : บัณฑิต หมายถึง ผู้สําเร็จ
การศึกษาไปแล้วเป็นระยะเวลาไม่เกิน1 
ปี 

ร้อยละ  - 50 60 70 70 80 1. รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ  
2. รองกิจการ
นักศึกษา 

 
มาตรการ  

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศิลปะ วัฒนธรรม 
2. จัดกิจกรรม ใหม้ีจิตสํานึก ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่แวดล้อม 

 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

1. กิจกรรมสานสมัพันธ์พ่ีน้องร้องเพลง 
2. ตักบาตรรับน้องใหม่ 2559 
3. กิจกรรมใจคลอ้งเกียร์จิตอาสา เพ่ือเก็บคะแนนสะสมโครงการจิตอาสาต่าง ๆ เพ่ือประกอบการขอทุน 

กยศ. 
4. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
5. กิจกรรมเชิดชูเกียรติบัณฑิต 
6. การไหว้ครู 
7. การส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม และประเพณี สําหรับนักศึกษา เช่น การอนุรักษ์ประเพณีรดนํ้าดําหัว

วันสงกรานต์, การทําบุญอุทศิส่วนกุศลแด่คณบดีผู้ก่อต้ัง 
8. การจัดให้นักศกึษาได้เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ เช่น การออกค่ายอาสา  พัฒนาชุมชน จัดค่าย

อบรมนักเรียนมัธยม การทําบุญตักบาตรในโอกาสต่าง ๆ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์อ่ืน ๆ 
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เป้าประสงค์ที ่3  ลดจํานวนนักศึกษาตกออก 
 
ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

ผล 
2559 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.อัตราการตกออก 
ของนักศึกษา  

ร้อยละ  
 

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

 
มาตรการ  

1. มีการสอนเสรมิ / จัดติว สําหรับนักศึกษาแรกเข้า และนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานไม่ค่อยดี 
2. เพ่ิมบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

1. การสอนเสริมวิชาพ้ืนฐาน 
2. การจัดติวให้แก่รุ่นน้อง 
3. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน สําหรับนักศึกษาปี 1 
4. การเตรียมความพร้อมก่อนเลอืกสาขาวิชา 
5. การพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ 
6. การบรรยายพิเศษ 
7. การส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา 
8. การอบรมทักษะด้านวิศวกรรมเพ่ือเตรียมตัวเข้าทํางาน 
9. การอบรมให้ความรู้รายวิชาวิศวกรรม 
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เป้าประสงค์ที ่4  นักศึกษาช้ันปีที่ 4 มีความพอใจในหลักสูตร และเพ่ิมภาวะการได้งานทําของนักศึกษา 
 
ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

ผล 
2559 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.ร้อยละความพึงพอใจ
ของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษา  

ร้อยละ 
 

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

2. ร้อยละความพึงพอใจ
ต่อหลักสูตรและการ
ดํารงชีวิตของนักศึกษาช้ัน
ปีสุดท้าย หรือบัณฑิต 

ร้อยละ 
 

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

3. ร้อยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่ได้งาน
ทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี  

ร้อยละ 
 

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

 
มาตรการ  

1. อบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน (เช่น MS Excel, MS Powerpoint ) ให้แก่นักศกึษา  
2. จัดอบรม และทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (เช่นการจัดสอบ TOEIC)  
3. จัดอบรมเทคนิคในการสมคัรงาน แนะนําแหล่งงาน ให้กับนักศึกษา 

 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

1. การเขียน Resume และพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการสมัครงาน 
2. การส่งเสริมศักยภาพการทํางานแก่ศิษย์เก่า 
3. การนิเทศนักศกึษาฝึกงาน 
4. การติดตามภาวการณ์ได้งานทําของบัณฑิต และความพึงพอใจของนายจ้าง 
5. การอบรมทักษะด้านวิศวกรรมและการเตรียมตัวเข้าทํางาน 
6. การเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาภาษาต่างประเทศ สําหรับนักศึกษา 
7. การสนับสนุนกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์  
8. สร้างโอกาส และบรรยากาศในการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
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เป้าประสงค์ที ่5  นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ เข้าถึงและมีประสบการณ์ในการเรียนการสอนที่ 
   ทันสมัย ทันต่อโลกยุคดิจิตอล 
 
ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. ระดับความพึงพอใจของผู้สอน
และผู้เรียนที่นําระบบสารสนเทศมา
ใช้ในการเรียนการสอน   

ร้อยละ 70 75 80 80 80 1. รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ  
2. รองกิจการ
นักศึกษา 

2. ระดับความสําเร็จในการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุน
การเรียนการสอน   

ร้อยละ
วิชาที่
ใช้ ICT 

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

 
มาตรการ  

1. เข้าร่วมเป็นหน่ึงในคณะนําร่อง การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (Smart Classroom) / active 
learning และ การเรียนผ่าน internet 

2. จัดให้มี facility ด้าน internet และ digital technology ที่ดี 
 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

1. การพัฒนาระบบ Internet และ wi-fi  
2. การจัดหา และพัฒนาระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
3. การจัดซื้อฐานข้อมูลเพ่ือการศึกษา และการวิจัย 
4. ปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นแบบ Active Learning 
5. จัดอบรมความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับอาจารย์ผู้สอน เช่น CourseVille, Google Classroom 

เป็นต้น  
6. โครงการเปิดห้องสมุดนอกเวลาราชการ 
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กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ทันสมัย และตรงตามความต้องการของตลาดงาน  
 
เป้าประสงค์ที ่1  นักศึกษามทีักษะพร้อมในการออกไปประกอบวิชาชีพ 
ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

ผล 
2559 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.ร้อยละความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษา  

ร้อยละ 
 

76 80 80 80 85 85 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

2. ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปี  

ร้อยละ 
 

81.90 85 85 85 90 90 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

 
มาตรการ  

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีระบบสหกิจศึกษา / หรือหลักสูตรความร่วมมือกับประเทศอ่ืน ๆ / สอดคล้อง
ความต้องการของท้องถิ่น 

2. ศึกษา ทิศทาง แนวโน้ม ของตลาดงานและเทคโนโลยี แห่งอนาคต 
3. พัฒนา หรือ เปิดหลักสูตรใหม่ที่ทันสมัยและมีความต้องการของตลาด 

 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

1. การเขียน Resume และพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการสมัครงาน 
2. การส่งเสริมศักยภาพการทํางานแก่ศิษย์เก่า 
3. การนิเทศนักศกึษาฝึกงาน 
4. การติดตามภาวการณ์ได้งานทําของบัณฑิต และความพึงพอใจของนายจ้าง 
5. การอบรมทักษะด้านวิศวกรรมและการเตรียมตัวเข้าทํางาน 
6. การเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาภาษาต่างประเทศ สําหรับนักศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 3  สนับสนุนอาจารย์ให้มีคณุวุฒิ และประสบการณ์ในวิชาชีพ และพัฒนาตนเอง  
 
เป้าประสงค์ที่ 1  คณาจารย์ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีกับภาคเอกชน  
  ภาคอุตสาหกรรม 
 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

ผล 
2559 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. คะแนนความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อผูส้อนและการ
เรียนการสอน 

ร้อยละ 
 

84.20 85 85 85 85 85 1. รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

2. รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

3. คณบดี 
 
มาตรการ  

1. เชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์มาสอน และให้อาจารย์ร่วมทํางาน  
2. กระตุ้นและจัดอบรมอาจารย์ (ทั้งเก่าและใหม่) ในเรื่องวิธีการสอน / เทคนิคการสอน / การพัฒนาสื่อ

การสอน 
3. สนับสนุนให้อาจารย์ลาไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 
4. สนับสนุน ส่งเสริมการ่วมวิจยั ทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน Talent Mibility เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ

ประสบการณ์ 
 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

1. การอบรมความรู้ด้านต่าง ๆ สําหรับผู้สอน เช่น เทคนิคการวัดและประเมินผล การใช้สือ่การสอน
ออนไลน์  (ร่วมกับ สํานักพัฒนาหลักสูตรของ ม.ในการจัดหลักสูตรได้)  

2. จัดกลุ่ม KM ระหว่างอาจารย์  การแลกเปลีย่นความคิดเห็นในการสัมมนาอาจารย์ประจําปี 
3. โครงการดูงานด้านการเรียนการสอน ณ สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ  
4. การจัดสรรทุนการศึกษาให้กับอาจารย์ในคณะได้มีโอกาสศึกษาต่อ (กรณีไม่สามารถหาทุนภายนอกได้)  
5. สนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยน หรือลาไปทาํวิจัยต่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 งานวิจัยและงานนวัตกรรม 
 พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์โดยเช่ือมโยงการเรียนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษา และบูรณาการปัญหาจริงมาเป็นหัวข้อวิจัย  
 
กลยุทธ์ที่ 1  เพ่ิมแรงจูงใจในการทํางานวิจัยและนวัตกรรม  
เป้าประสงค์ที ่1  เพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรวิจัยผลิตผลงงานวิจัยและนวัตกรรมให้มากขึน้ 
 
ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. ร้อยละการเพ่ิมขึ้นของจํานวน
ผลงานวิจัย  (ร้อยละการเพ่ิมขึ้นของ
จํานวนผลงานวิจัย ต่อ อาจารย์ที่
ปฏิบัติงานจริง) 

ร้อยละ 5 10 10 15 15 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ 

 
มาตรการ  

1. ปรับปรุงระบบและหลักเกณฑ์จัดสรรเงินรางวัลสําหรับงานวิจัยและนวัตกรรม ให้สามารถเพ่ิมจํานวน
ผลงานวิจัยและยกระดับคุณภาพของงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีมาตรฐานมากขึ้น 

2. ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และการประกาศเกียรติคุณผู้ที่มผีลงานโดดเด่นด้านวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นที่
ประจักษ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3. จัดระบบการคิดหน่วยภาระงานวิจัยและนวัตกรรมให้เหมาะสม กับเกณฑ์ภาระงานข้ันตํ่าปัจจุบัน 
4. จัดสรรงบประมาณ (กรณ)ี ทีจ่ําเป็น ให้อาจารย์ นักวิจัย ได้มีโอกาสทําวิจัย ใหม้ากที่สดุ และนําเสนอ

ผลงานในต่างประเทศ 
 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

1. ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ 
2. การจัดทําวารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  
3. กิจกรรมวันนักวิจัย 
4. สนับสนุนค่าตอบแทนตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
5. ทุนสนับสนุนงานวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนาองค์กรและการเรียนการสอน 
6. สนับสนุนสื่อการเรียนรู้สาขาวิศวกรรม (ผลติตํารา) 
7. ร่วมโครงการ Talent Mobility การวิจัยและทํางาน/ร่วมมือกับภาคเอกชน 
8. ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ความรู้จากการวิจัยไปสู่การใช้งานจริง เช่น ฝึกอบรม ใหค้วามรู้ บริการวิชาการ 

ให้คําปรึกษา รวมท้ังการสร้าง สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ต่างๆ 
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กลยุทธ์ที่ 2  ยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมขดีความสามารถในการทําวิจยัและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่1  มีงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม ่
เป้าประสงค์ที ่2  งานวิจัยและนวัตกรรมมคีวามสอดคล้องกับความต้องการของสังคมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและ 
   ประชาคมโลก 
เป้าประสงค์ที ่3  งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างย่ังยืน 
 
ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ต่อบุคลากรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล ISI/SCOPUS,PubMed 
และ TCI  (ร้อยละของผลงานวิจัย ที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
ISI/SCOPUS, SJR และ TCI  ต่อ 
อาจารย์ประจํา) 

ร้อยละ 30 35 35 40 40 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ 

2. จํานวนการอ้างอิงผลงานวิจัยต่อ
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาติ 
(citation/paper) ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล SCOPUS/ISI ในรอบ 5 
ปี  (ร้อยละจํานวนบทความวิจัยที่
ได้รับการอ้างอิงในวารสารนานาชาติ 
ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา)               

ร้อยละ 20 25 25 30 30 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ 

3. จํานวนรางวัลของคณาจารย์ และ
บุคลากร ที่ได้รบัในด้านวิจัยและ
นวัตกรรม 

เรื่อง/
ผลงาน 

2 2 3 3 4 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ 

4. จํานวนลิขสิทธ์ิ อนุสิทธิบัตร และ
สิทธิบัตร ที่ย่ืนขอจด เป็นผลงานจาก
งานวิจัยและนวัตกรรม  

เรื่อง 5 5 7 7 8 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ 

 
มาตรการ  

1. คณะกําหนดนโยบายด้านงานวิจัยอย่างชัดเจนและสนับสนุนงานวิจัยที่ดําเนินการเป็นกลุ่ม  มีระบบพ่ี
เลี้ยง จัดต้ังกลุ่มหรือทีมวิจัย ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก/ภาคเอกชน    

2. จัดให้ม ี Workshop   พิเศษ  สําหรับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
3. จัดงานวันนักวิจัย เพ่ือให้ข้อมลู แบ่งปันความรู้ ในการทําวิจัย 
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4. ยกระดับมาตรฐานวารสารวิชาการของคณะให้เข้าสู่กลุม่ 1 ในฐาน TCI 
5. ส่งเสริมการนําผลการวิจัยไปสู่การจดลิขสทิธ์ิ อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร 
6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการค้นคว้างานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
7. การเผยแพร่ผลงานวิชาการ และ วิจัยร่วม กับนานาชาติ 

 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

1. วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ มอบ. 
2. กิจกรรมวันนักวิจัย 
3. ทุนสนับสนุนงานวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนาองค์กรและการเรียนการสอน 
4. การพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (E-Thesis Database) 
5. รางวัล/ค่าตอบแทน หรือ ทุนสนันสนุนการนําเสนอผลงาน หรือ ตีพิมพ์ในวารสาร 
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กลยุทธ์ที่ 3  บูรณาการปัญหาจริงมาเป็นหัวข้อวิจัย เช่ือมโยงกับการเรียนการสอน และงานบัณฑิตศึกษา 
เป้าประสงค์ที ่1  มีการบูรณาการงานวิจัยกับเน้ือหาวิชาที่สอน  
เป้าประสงค์ที ่2  มีการบูรณาการงานวิจัยกับวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. จํานวนงานวิจัยที่เช่ือมโยงเข้ากับ
การเรียนการสอน  หรือวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา                       

เรื่อง 5 7 7 9 10 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ 

2. งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/
นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับ
การนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ 

เรื่อง 5 7 7 9 10 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ 

 
มาตรการ  

1. แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรที่มีภารกิจสอดคล้องกับเน้ือหาวิชา ในการผลิตบัณฑิตและการทําวิจัย 
2. สนับสนุนการจัดการเรียนสหกิจศึกษา 
3. โครงการ วิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
4. ให้นักศึกษามีโอกาสนําเสนอปริญญานิพนธ์ต่อบุคคลภาย นอกมากขึ้น 
5. สนับสนุนให้มกีารวิจัยเพ่ือต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

1. การสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (สกว.) 
2. การนิเทศนักศกึษาสหกิจศึกษา 
3. การสนับสนุนงบประมาณสมทบการทําวิจัยสําหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
4. การสนับสนุนทุนการศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 4  สนับสนุนให้มกีลไกการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ใหม้ีประสิทธิภาพและความคลอ่งตัว 
เป้าประสงค์ที ่1  มีกลไกการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ให้มีประสทิธิภาพและความคล่องตัวความคล่องตัว 
 
ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. จํานวนงานวิจัยและจํานวน 
สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร ทีแ่ล้ว
เสร็จภายในกําหนดเวลา  (อนุ
สิทธิบัตร 2 ปี, สิทธิบัตร 5 ปี, 
งานวิจัยภายใน 1 ปีงบประมาณ
หลังจาก ส่งเล่มรายงาน) 

เรื่อง 2 3 3 4 5 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ 

2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80 85 85 90 90 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ 

 
มาตรการ  

1. การจัดโครงการ KM ให้ความรู้ด้านการบริหารงานวิจัย ที่มีประสิทธิภาพ อย่างสมํ่าเสมอ 
2. ปรับปรุงระบบริหารงานวิจัยผ่านระบบสารสนเทศ ให้สามารถอํานวยความสะดวก และจัดเก็บข้อมูล

อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เร่งรัดการเคลียร์โครงการวิจัยที่ค้าง เพ่ือให้นักวิจัยกลับเข้ามาในระบบ 

 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

1. กิจกรรมวันนักวิจัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ  
 บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ตรงกับความต้องการของชุมชน บูรณาการการเรียนการสอนกับ
การบริการวิชาการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน หรือองค์กรชุมชน ตลอดจนภาค
ธุรกิจ อุตสาหกรรม เพ่ือเรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม  
 
กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโครงการบริการวิชาการที่ตรงความต้องการของชุมชน 
เป้าประสงค์ที ่1  การบริการวิชาการสนองความต้องการของชุมชน 
 
ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. จํานวนโครงการบริการวิชาการ 
ที่ให้บริการแก่ชุมชน                    

โครงการ 10 12 12 15 15 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ 

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 85 85 90 90 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ 

 
มาตรการ  

1. จัดโครงการบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ให้กับท้องถิ่น ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย โดยเป็นโครงการที่สํารวจแล้วว่าเป็นที่ต้องการของสังคม หรือ
ตามคําร้องขอ 

 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

1. การบริการวิชาการโดยใช้ความรู้ด้านวิศวกรรม เช่น  
1.1 การอบรมการเขียนโปรแกรมMTS ซีเอ็นซสีาํหรับงานกัด และงานกลึง 
1.2 การออกแบบ ติดต้ัง และประยุกต์ใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตย์ 
1.3 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเครื่องสีข้าวกล้องครัวเรือนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.4 วันเทคโนโลยีวิศวกรรม 
1.5 การจัดการระบบประปาหมู่บ้าน และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าเบ้ืองต้นเพ่ือประกอบการ

ประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน 
1.6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GIS สําหรับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเบ้ืองต้น 
1.7 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรม CNC งานกลึง และการใช้เคร่ืองจักร CNC (งาน

กลึง ) 
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กลยุทธ์ที่ 2  เพ่ิมการสนับสนุนการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก 
เป้าประสงค์ที ่1  มแีหล่งทุนเพียงพอในการดําเนินงานด้านบริการวิชาการ 
 
ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. จํานวนศูนย์เช่ียวชาญและบริการ
วิชาการในคณะ  

ศูนย์ 5 6 7 8 9 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ 

2. จํานวนโครงการ/ สัญญารับทุน
บริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่งทุน
ภายนอก 

เรื่อง 4 5 7 9 10 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ 

 
มาตรการ  

1. จัดต้ังและให้การสนับสนุนการดําเนินการศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะด้านและการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
องค์ความรู้ทางวิศวกรรม (ปัจจุบันมี ศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงาน-ME/ศูนย์ทดสอบนํ้า-CHE/ศนูย์
ทดสอบเคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียง-EE/ศูนย์ทดสอบวัสดุ-CE) 

2. จัดทําโครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรม เพ่ือให้บริการปรึกษาด้านวิศวกรรม ที่มีการคิดอัตรา
ค่าบริการอย่างเหมาะสม 

3. ประชาสัมพันธ์และใหข้้อมูล การให้บริการวิชาการ ตามความสามารถของบุคลากร ให้ทัว่ถึง 
 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น 
ศูนย์ทดสอบวัสดุทางวิศวกรรม, ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพนํ้า, ศูนย์ทดสอบมาตรฐานเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียง, ศูนย์อบรมและให้ความรู้ด้านพลังงาน เป็นต้น 
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กลยุทธ์ที่ 3  บูรณาการ การเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 
เป้าประสงค์ที ่1  มีการบูรณาการ การเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 
 
ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. จํานวนงานบริการวิชาการที่
เช่ือมโยงกับการเรียนการสอน 

เรื่อง 8 10 10 11 12 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ 

 
มาตรการ  

1. แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรที่มีภารกิจสอดคล้องกับเน้ือหาวิชา ในการผลิตบัณฑิต การทําวิจัย 
และบริการวิชาการ  

2. สนับสนุนการจัดการเรียนสหกิจศึกษา การฝึกงาน ที่สามารถนําองค์ความรู้ หรือปัญหาที่พบระหว่าง
การฝึกงาน มากําหนดเป็นหัวข้อโครงงาน 

 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

1. การบริการวิชาการด้านวิศวกรรมในสาขาที่เปิดการเรียนการสอน 
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กลยุทธ์ที่ 4  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน หรือองค์กรชุมชนตลอดจนภาคธุรกิจ  
      อุตสาหกรรม เพ่ือเรียนรูแ้ละสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
เป้าประสงค์ที ่1  มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนที่เข้มแขง็ 
 
ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. จํานวนโครงการความร่วมมือกับ
ภาครัฐและเอกชน หรือองค์กร
ชุมชน 

โครงการ 2 2 3 3 4 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ 

 
มาตรการ  

1. จัดโครงการวิจัยสัญจร หรือ เข้าเย่ียมชม พบปะกลุ่มอุตสาหกรรม หรือองค์กรชุมชน สํารวจความ
ต้องการด้านงานวิจัยและบริการวิชาการที่เก่ียวข้อง  

2. จัดให้ม ี MOU  กับภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐอ่ืนในการดําเนินงานด้านบริการวิชาการ 

 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

1. การความร่วมมือทางวิชาการ และการจัดทําบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก เช่น 
1.1 ความร่วมมือกับภาคเอกชน เช่น บริษัทสยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม บริษัทไบโอแก๊ส 
1.2 โครงการความร่วมมือหรือการเป็นที่ปรึกษาโครงการกับหน่วยงานของรัฐเช่น กรมชลประทาน 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สํานักปลัด กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม  
ถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมร่วมในการทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับคณะและหน่วยงานอ่ืน 

 
กลยุทธ์ที่ 1  ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรม ร่วมในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับคณะและหน่วยงานอ่ืน ๆ 
เป้าประสงค์ที ่1  เกิดการเรียนรู้และทํางานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วม 
เป้าประสงค์ที ่2  บูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรม ร่วมสาขาอ่ืนๆในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. จํ านวน โคร งการทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปะวัฒนธรรมที่มีการทํางาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
ภายในคณะ หรือร่วมกับคณะและ
หน่วยงานอ่ืนๆ 

โครงการ 2 3 3 4 5 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ 

 
มาตรการ  

1. สนับสนุนให้มกีารจัดทําโครงการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในคณะ 
2. สนับสนุนโครงการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม ที่ใช้ความรู้แบบพหุสาขาร่วมกับคณะหรือหน่วยงานอ่ืน 

 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

1. สืบสานประเพณีต่าง ๆ เช่น ประเพณีบุญข้าวสาก 
2. การสํารวจและจัดทําผังการใช้พ้ืนที่เพ่ือการทํานุบํารุงชุมชนท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 
3. การทํานุบํารุง ซ่อมแซม โบสถ์ วัด โบราณสถาน โดยใช้ความรู้ทางวิศวกรรมโยธา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กร และบคุลากร  
 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าให้
บุคลากรมีคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในวิชาชีพ และพัฒนาตนเอง สร้างวัฒนธรรมองค์กร อย่างมีภราดรภาพ เพ่ือ
การมีส่วนร่วม และเกิดความสามัคคี 
 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (รับเขา้-รักษาคนดี-สวัสดิการ-เกษียณอายุราชการ) 
เป้าประสงค์ที ่1  องค์กรมีบุคลากรที ่เก่ง ดี มีคุณธรรม                                
 
ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. ระดับความสํา เ ร็จของระบบ
บริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล 

ระดับ  5 5 5 5 5 1. รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

2. หน.สํานักงาน 
2. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภายใต้ระบบ
คุณภาพ   

ระดับ 3  3 3 3 3 1. รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

2. หน.สํานักงาน 
 
มาตรการ  

1. จัดทําแผนพัฒนาบุคคลและจดัหาบุคลากรทุกฝ่าย (สายวิชาการ/สายสนับสนุน) เตรียมความพร้อม
จัดหาบุคลากรทดแทน  กรณีเกษียณอายุราชการ 

2. การสร้างสุของค์กร 
3. จัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

1. การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2. การจัดทําแผนอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน 
3. กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) โดยให้ความรู้ด้านการปฏิบัติงาน กิจกรรมเพ่ือพัฒนาองค์กร 

(Organization Development-OD) และสร้างความเข้าใจในแผนการพัฒนาคณะอย่างต่อเน่ือง 
(เป็นประจําทุกปี) 
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กลยุทธ์ที่ 2  สร้างความมั่นคงด้านการเงิน 
เป้าประสงค์ที ่1  มีรายได้นอกงบประมาณเพียงพอสําหรับการบริหารจัดการ 
 
ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. สัดส่วนของเงินออมต่อรายได้
นอกงบประมาณทั้งหมดต่อปี 

ร้อยละ 5 5 10 10 15 1. รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

 
มาตรการ  

1. จัดหารายได้นอกงบประมาณเพ่ิมมากขึ้น 
 

แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 
1. การทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์  
2. การจัดต้ังมูลนิธิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบ. (เพ่ือหารายได้สร้างอาคาร EN7)   
3. เปิดหลักสูตรใหม่เพ่ิมเติม  
4. การจัดทําของที่ระลึกที่มีโลโก้คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5. หารายได้จากการบริการวิชาการโดยใช้ความรู้ และความเช่ียวชาญของบุคลากรในคณะ 
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กลยุทธ์ที่ 3  สนับสนุนอาจารย์ให้มีคณุวุฒิ และประสบการณ์ในวิชาชีพ และพัฒนาตนเอง 
เป้าประสงค์ที ่1  อาจารย์และบุคลากรมีคณุวุฒิที่เหมาะสม มีประสบการณ์และทักษะในการปฏิบัติงาน 

 ที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ 
 
ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 70 70 72 72 74 1. รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

2. หน.สํานักงาน 
2. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ
ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 64 68 72 75 79 1. รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

2. หน.สํานักงาน 
3. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนับสนุนที่มีสรรถนะเป็นไปตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

ร้อยละ 80 80 85 85 90 3. รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

4. หน.สํานักงาน 

 
มาตรการ  

1. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น จัดโครงการภาษาอังกฤษเข้มแข็ง เน้นติวอย่างเข้มข้น/ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสมัครงาน/ป้ายบอกทางในอาคาร/ถนน/จัดทดสอบภาษาอังกฤษ/จัดทําแบบฝึกหัด
ภาษาอังกฤษ   

2. เชิญวิทยาการที่มีประสบการณ์มาสอน   
3. ให้อาจารย์ร่วมทํางาน/สร้างความร่วมมือในภาคเอกชน ลาไปเพ่ิมพูนความรู้ 

 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

1. ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 
2. ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ 
3. ค่าตอบแทนตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
4. ทุนสนับสนุนงานวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนาองค์กรและการเรียนการสอน 
5. สนับสนุนสื่อการเรียนรู้สาขาวิศวกรรม (ผลติตํารา) 
6. ฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทกัษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
7. สนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการในสาขาวิศวกรรม 
8. การศึกษาดูงานและแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้านบริหารและจัดการ 
9. การจัดการความรู้ 
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กลยุทธ์ที่ 4  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาสถาบัน 
เป้าประสงค์ที ่1  มีระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศทีใ่ช้งานได้สะดวกและครอบคลุมภารกิจต่างๆ 
   อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. ระดับความสําเร็จในการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการข้อมูล 
 

ระดับ 3 3 3 3 3 1. รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

2. หน.สํานักงาน 

2. จํ า น วนระบบสารสน เทศ ท่ี
นํามาใช้ในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย 

ระบบ 2 2 3 3 4 1. รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

2. หน.สํานักงาน 

 
มาตรการ  

1. ส่งเสริมภาพลักษณ์ ช่ือเสียง ประชาสัมพันธ์คณะในระดับประเทศ/social media 
 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

1. การพัฒนาระบบสารสนเทศและจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือการบริหารจัดการ 
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลและสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
3. การพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (E-Thesis Database) 
4. การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสํานักงานและการเรียนการสอน 
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กลยุทธ์ที่ 5  การปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบสาธารณูปโภค 
เป้าประสงค์ที ่1  มีสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคที่ดีในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
 
ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. ร้อยละของระบบสาธารณูปโภค
ที่เป็นไปตามมาตรฐาน 
(ระบบสาธารณูปโภค คือ ไฟฟ้า/น้ํา/สุขาภิบาล) 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 1. รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

2. หน.สํานักงาน 

2. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการ
ระบบสาธารณูปโภค และ
สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 

ระดับ 3 3 3 3 3 1. รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

2. หน.สํานักงาน 

3. ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการ
ระบบสาธารณูปโภค และ
สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 

ระดับ 3 3 3 3 3 1. รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

2. หน.สํานักงาน 

 
มาตรการ  

1. ปรับปรุงสาธารณูปโภคเพ่ือสนับสนุนการอ่านหนังสือของ น.ศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่น จัดโต๊ะ/
เก้าอ้ี บริเวณอ่านหนังสือ/มีร้าน 7-11 ใต้อาคาร EN6/เพ่ิมพ้ืนที่อ่านหนังสือใต้อาคาร EN6 และ ทุก
อาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์   

2. การปรับปรุงอาคาร และภูมทิัศน์ในเขตพ้ืนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่น โครงการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใน
คณะวิศวกรรมศาสตร์/ปรับปรุงห้องนํ้า/เครื่องปรับอากาศ 

3. เพ่ิมจํานวน รปภ.บริเวณคณะ (โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน)  
4. กําจัดนกพิราบบริเวณโถงหน้าลิฟต์ในแต่ละช้ัน และบริเวณทางลงบันได อาคาร EN6  
5. รณรงค์การใช้บันไดในอาคาร EN6 เพ่ือสร้างสุขภาพและอนุรักษ์พลังงาน  
6. ปรับปรุงโครงข่ายถนน-การขนส่งในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

1. การซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา 
2. โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 
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กลยุทธ์ที่ 6  การสร้างวัฒนธรรมองค์กร อย่างมีภราดรภาพ (อยู่ร่วมกันฉันท์พ่ีน้อง) เพ่ือการมีส่วนร่วม  
      และเกิดความสามัคค ี

เป้าประสงค์ที ่1  บุคลากรมคีวามรัก สามคัคีและร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน 
 
ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุข
ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 75 75 75 80 80 1. รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

2. หน.สํานักงาน 
2. ร้อยละของบุคลากรที่มีความ
ผูกพันต่อองค์กร 

ร้อยละ 60 60 60 60 60 1. รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

2. หน.สํานักงาน 
 
มาตรการ  

1. สานต่อโครงการหรือนําผลการวิจัยเรื่องที่ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและภาพรวมของคณะ 
 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

1. ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์  
2. ผู้บริหารพบปะประชาคม 
3. จัดซื้อ จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ สําหรบัการปฏิบัติงาน 
4. ส่งเสริมวิถีการอยู่ร่วมกันในวัฒนธรรม สังคมเพ่ือสร้างจิตสํานึกและเป็นแบบอย่างทางวัฒนธรรมด้าน

การแต่งกายด้วยผ้าไทย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การประกันคุณภาพ  
วางระบบและติดตามการประกันคุณภาพทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมกระบวนการ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพไปสู่ระดับสากล เช่น EdPEX TABEE AUNQA 
 
กลยุทธ์ที่ 1  วางระบบและติดตามการประกันคุณภาพทางการศึกษา (ระดับประเทศ) ให้มีประสทิธิภาพ 
เป้าประสงค์ที ่1  มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพจาก สมศ.ในระดับดีมาก 
ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. ระดับคะแนนการประเมิน
คุณภาพจาก สกอ. 

ระดับ 3.5 3.5 4.0 4.5 4.5 รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและ
ประกันคุณภาพ 

2. ระดับคะแนนการประเมิน
คุณภาพจาก สมศ. 

ระดับ 3.0 3.0 4.0 4.5 4.5 รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและ
ประกันคุณภาพ 

 
มาตรการ  

1. พัฒนาระบบการรายงานผลการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร ์
ประเมินผล และนําไปใช้ 

2. ส่งเสริมให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของการทํางานประจําของบุคลากร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

1. โครงการอบรมให้ความรู้ระบบการรายงานผลการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

2. โครงการเตรียมความพร้อม สําหรับการประกันคุณภาพทางการศึกษา ภายใน ระดับหลักสูตร 
3. โครงการเตรียมความพร้อม สําหรับการประกันคุณภาพทางการศึกษา ภายในและภายนอก ระดับ

คณะ 
4. โครงการซ้อมตรวจประเมินการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพไปสู่ระดับสากล เช่น EdPEX TABEE AUNQA 
เป้าประสงค์ที ่1  มีความพรอ้มในการพัฒนาองค์กรเพ่ือเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพในระดับสากล 
 
ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

มีร่างรายงานประเมินตนเองตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพระดับ
นานาชาติ 

จํานวน - 1 1 2 2 รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและ
ประกันคุณภาพ 

 
มาตรการ  

1. ให้ความรู้เก่ียวกับระบบประกันคุณภาพระดับสากล แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพ 
2. ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับระบบประกันคุณภาพระดับสากล แก่บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

1. โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับระบบประกันคุณภาพระดับสากล แก่บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร ์
2. โครงการอบรมการเขียนรายงานประเมินตนเองระบบประกันคุณภาพระดับสากล แก่บุคลากรคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 
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ภาคผนวก 
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1. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานด้านนโยบาย แผนกลยุทธ์ และบริหารความเสี่ยง คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
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2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
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47 
 



48 
 



49 
 



50 
 



51 
 



52 
 



53 
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3. กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
 

 

 
 
อ้างอิง : ตามแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 
 
 
  

วิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์

กําหนดทิศทางของคณะ

วิเคราะห์ประเด็นสําคัญท่ีต้องการ
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์

กําหนดเป้าประสงค์สําหรับ

แต่ละประเด็น

กําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ของแต่ละเป้าประสงค์

กําหนดกลยุทธ์หรือสิ่งท่ีจะทําให้
บรรลุเป้าประสงค์

กําหนดกิจกรรม/โครงการ

ท่ีจะดําเนินการ

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค
(SWOT)

วิสัยทัศน์ (Vission)

พันธกิจ (Mission)

ประเด็นยุทธศาสตร์

(Strategic Issues)

เป้าประสงค์ (Goals)

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators)

และเป้าหมาย (Targets)

กลยุทธ์ (Strategics)

กิจกรรม/โครงการ (Project)
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คณะผู้จัดทํา 

ที่ปรึกษา 

1. รศ.ดร.กุลเชษฐ ์เพียรทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
2. ผศ.ฤกษ์ชัย ศรวีรมาศ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3. ผศ.ตะวันฉาย โพธิ์หอม  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
4. รศ.ดร.ธนรัฐ ศรีวีระกุล  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
5. ผศ.ดร.ธารชุดา พันธ์นิกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
6. ผศ.ดร.ฉัตรชัย กันยาวุธ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
7. ดร.ประสิทธิ์ นครราช  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
8. นายธีระพงษ์ วงศ์บุญ   หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 

 

วิเคราะห์ และเรียบเรียง 

นางปาริชาติ สุรมาตย ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  

 

ที่อยู ่ :  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชาํราบ จ.อุบลราชธานี 34190 
http://www.eng.ubu.ac.th 

 

 


