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ตารางที่ 3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาของชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
และยุทธศาสตร ์กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และมาตรการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ปรับปรุง 2555) 

ยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ระดับประเทศ มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย มาตรการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 
2  
การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 
การพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรเพื่อ
เตรียมความ
พร้อมต่อการ
พัฒนา
มหาวทิยาลัย
ในยุคทีม่ีการ
เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ผลติบณัฑิต 

1. คุณภาพ
บัณฑิต 

1. การขยาย
โอกาสทาง
การศึกษา 

ให้นักศึกษาใน
พื้นที่ยากจน ได้
มีโอกาสทาง
การศึกษามาก
ขึ้น 

1.  ร้อยละการ
เพิ่มขึ้นของ
จํานวนนักศึกษา
ที่ยากจน ด้อย
โอกาส 

ร้อยละ 5 ต่อ
ปี 
 
 
 

1.ปรับปรุงระบบโควตาให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

2. ใหทุ้นศึกษาแก่นกัเรียนที่ผลการเรียนดี
ให้กว้างขวางมากขึ้น 

3. จัดทําระบบ GIS ของโรงเรียนในพื้นที่
บริการ 

4. ใหทุ้นการศึกษาแก่นักเรียนที่ผ่าน ค่าย 
Olympic วิชาการ 

5. สนับสนุนการศึกษาทางเลือก 

2.  ร้อยละของ
จํานวนนักศึกษา
ที่ได้รับทุน กยศ. 
ต่อจํานวน น.ศ.
ทั้งหมด 

ร้อยละ 25 

2. การ
ประชาสัมพันธ์ 

ประชาสัมพันธ์
คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์
และ
มหาวทิยาลัย
อุบลราชธานี 

1. ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
จํานวนนักเรียนที่
ต้องการศึกษาใน
คณะฯ 

ร้อยละ 5 ต่อ
ปี 
 

1. การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่สามารถ
สร้างชื่อเสียง 

2. การส่งเสริมกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่า 
3. การจัดกิจกรรมร่วมกับอาจารย์แนะ

แนวของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
4. สนับสนุนการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ใน

ระดับมัธยมและอาชีวศึกษา 
2. ร้อยละของ
นักเรียนที่ยืนยัน
สิทธิ์การคัดเลือก
แบบรับตรงต่อ
จํานวนนักเรียนรบั
ตรงทั้งหมดในปี
การศึกษานัน้ 

ร้อยละ 70 
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ยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ระดับประเทศ มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย มาตรการ 
   

 

3. สร้าง
แรงจูงใจและ
การกระตุ้น
ความ
กระตือรือร้น
ในการเรียน
การของ
นักศึกษาให้
นักศึกษาทํา
ผลการเรียน
ใหด้ีขึ้น1 

ให้นักศึกษามี
ระดับผลการ
เรียนในเกณฑ์ด ี

1. ร้อยละของ
นักศึกษาทีม่ีผลการ
เรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 10 
ต่อภาค
การศึกษา 
 

1. มีรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับนักศึกษาที่มี
ผลการเรียนโดดเด่น 

2. ใหท้นุการศึกษานักศึกษาปัจจุบันที่มีผล
การเรียนดี 

3. ใหทุ้นการศึกษาต่อในระดบับัณฑิตศึกษา 
4. มีระบบประกันการได้งาน  ของนักศึกษา

ที่มีผลการเรียนดี 
5. เทียบโอนให้นักศึกษาโครงการพิเศษ  ที่

มีผลการเรียนดีเข้าสู่ระบบปกติโดยไม่
ต้องสอบ  Entrance  ใหม ่

6. มีทาํเนียบบัณฑิตเกียรตินิยม 

2. ร้อยละของ
นักศึกษาทุกชั้นปีที่
มีเกรดเฉลี่ยผลการ
เรียนเกิน 3.00 

ร้อยละ 10 
ต่อภาค
การศึกษา 
 

   

 

4. เพิ่ม
คุณภาพของ
การผลิต
บัณฑิต 

นักศึกษาที่
สําเร็จการศึกษา
มีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละของบัณฑติที่
ได้งานทาํ 
2. รายได้เริ่มต้นของ
บัณฑิต 
3. ความพึงพอใจของ
นายจา้ง 
4. ร้อยละของบัณฑติ
ระดับ ป.ตร ีที่ได้งาน
ทําและประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 
5. ร้อยละของบัณฑติ
ระดับ ป.ตร ีที่ได้รับ
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไป
ตามเกณฑ ์
6. ระดับความพึงพอใจ
ของนายจ้าง 
ผู้ประกอบการ และ
ผู้ใช้บัณฑิต 

ร้อยละ 90 
ต่อปี
การศึกษา 

1. พัฒนาคุณภาพงานบริการนักศึกษา 
2. กําหนดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของ        ภาคอุตสาหกรรม 
3. ปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
4. รักษาสัดส่วนการเพิ่มของอาจารย์  ให้มี

ความสัมพันธ์กับการเพิ่มของนักศึกษา 
5. ให้ความสําคัญกบัรายวิชาฝึกงานและ

วิชาชีพมากขึ้นแก้ปัญหาผลการศึกษาใน
วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

6. สร้างระบบส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาสามารถคิดและศึกษาไดด้้วย
ตนเอง   10 
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ยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์
ระดับประเทศ มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย มาตรการ 
   

 

5. เพิ่ม
คุณสมบัติ
พิเศษให้กับ
บัณฑิต 

นักศึกษาที่
สําเร็จการ 
ศึกษามี
ประสิทธิภาพ
ตรง มีคุณสมบัติ
ตามความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

1. ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้งาน
ทํา 

ร้อยละ 90 
ต่อปี
การศึกษา 

1. จัดการสอนภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษา 

2. เพิ่มสัดส่วนการใช้วิทยากรที่มี
ประสิทธิภาพสูงจากภายนอก 

3. อบรมหลักสูตร (Course) พิเศษ  ให้
นักศึกษา เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี  ใหม่ๆ  

4. ส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษา 

2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่สอบผ่าน
ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษและ
ญี่ปุ่น 

ร้อยละ 50 
ต่อปี
การศึกษา 

   

 

6.การใช้
กฎหมายและ
ข้อบังคับเพื่อ
สนับสนุน
ระบบการ
เรียนการสอน 

1.ลดการตก
ออกด้วยสาเหตุ
ผ่อนผัน
ค่าธรรมเนียม  
และกําหนด
ช่วงเวลาการ
ประกาศ
สถานภาพ  
2.เปิดโอกาสให้
นักศึกษามี
ทางเลือกในการ
เรียนตามความรู้
ความสามารถ
และปัจจัย
แวดล้อมมากขึ้น 

1. ร้อยละที่ลดลง
ของนักศึกษาทีต่ก
ออก 
2. ร้อยละของ
จํานวนนักศึกษาที่
ตกออกปีการศึกษา
ก่อนหน้าต่อจํานวน
นักศึกษาทีต่กออกปี
การศึกษาปัจจุบัน 

ร้อยละ 10 
ต่อปี
การศึกษา 

1. การแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับการศกึษา
ระดับปริญญาตรีให้สอดคล้องกับระบบ
การเรียนการสอน  

2. การปรับปรุงเงื่อนไข หลักเกณฑ์ในการ
ผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา  

3. ปรับเกณฑ์การโอนย้ายนักศึกษาใหม้ี
โอกาสให้โอนย้ายสาขาได้มากขึ้น 

4. ดําเนินการด้านจรรยาบรรณคณาจารย์   
5. การป้องปรามการทุจริตในการสอบและ

การลงโทษ 
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ยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์
ระดับประเทศ มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย มาตรการ 
   2. งานวิจัย

และงาน
สร้างสรรค ์

1. เพิ่ม
แรงจูงใจใน
การทําวิจัย 

เพื่อให้อาจารย์
ทําวิจัยมากขึ้น 

1. ร้อยละการเพิ่มขึ้น
ของจํานวน
ผลงานวิจัย 

ร้อยละ 5 ต่อ
ปี 
 

1.  กําหนดหลักเกณฑ์เงินเพิ่มพิเศษ 
2.  นําระบบภาระงานวิจัยมาใช้ 
3.  ส่งเสริมการนําผลการวิจัยไปสู่การจด
ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร 
4. กระตุ้นให้อาจารย์ทําการวิจัยผนวกกับ
การสอน 
5. จัดสรรงบประมาณในการเผยแพร่
งานวิจัย 

2. ร้อยละของอาจารย์
ประจาํและนักวิจัย
ประจาํที่ได้รับทุนทํา
วิจัยและงานสรา้งสรรค์
จากภายใน
มหาวิทยาลัย ต่อ คณะ 
ต่อ อาจารย์ประจาํ 

ร้อยละ 50 
ต่อป ี

    2. ยกระดับ
มาตรฐาน
งานวิจัย 

1. ให้อาจารย์
สร้าง สรรค์
งานวิจัยใหม่ ๆ 
มากขึ้น 

1.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจํานวน
ผลงานวิจัย 

ร้อยละ 5 ต่อ
ปี 
 

1.  พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้า
และวิจัย 
2. จัดใหม้ ี Workshop   พิเศษ  สําหรับ
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
3. สร้างโครงการสหวิทยาการ 
(Multidisciplinaries) ของคณะ
4. ยกระดับมาตรฐานของโครงงาน
นักศึกษา 
5. ออกวารสารวิชาการที่มมีาตรฐานสูง 
6. จัดประกวดโครงงานนักศึกษา และ
งานวิจัยทุกปี 

2. ร้อยละของ
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่ตพีิมพ์
เผยแพร่ ได้รับการจด
ทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญาหรืออนุ
สิทธิบัตร หรือ
นาํไปใช้ประโยชน์ทั้ง
ในระดับชาติและใน
ระดับนานาชาต ิ

ร้อยละ 40 
ต่อป ี

   

 

 2. ให้นักศึกษามี
โอกาสนําเสนอ
ปริญญานิพนธ์ต่อ
บุคคลภาย นอก
มากขึ้น 

1. มีโครงการ วิจัย
ร่วมกับหนว่ยงาน
ภายนอก 
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ยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์

ระดับประเทศ มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย มาตรการ 
     3. ให้อาจารย์

ได้รับทุน
สนับสนุนจาก
แหล่งทุน
ภายนอกด้าน
งานวิจัยมากขึ้น 

1. เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงาน     
สร้างสรรค์จาก
ภายนอก
มหาวิทยาลัยต่อ
จํานวนอาจารย์
ประจํา 

อย่างน้อย 
80,000 
บาท/ป ี

 

   3. การบรกิาร
วิชาการ 

1. การสร้าง
เครือข่ายทาง
วิชาการกับ
สถาบันการศึกษา
อื่น 

ให้บริการทาง
วิชาการแก่
ชุมชน 

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจํานวน
โครงการบริการ
วิชาการที่
สร้างสรรค์ 

ร้อยละ 5 ต่อ
ปี 
 

1. ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ
สถาบันการศึกษาอื่น ให้เพิ่มมากขึ้น 
เช่น ศูนย์ GIS และศูนย์พลังงาน 

2. พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  
และ  Staff  กับสถาบันอื่นทั้งในและ
นอกประเทศ 

3. มีการสํารวจและใช้ฐานข้อมูลของ
นักวิจัย  ในสถาบันการศึกษาอื่น 

4. จัดประชุมวิชาการร่วมกับ
สถาบันการศึกษาอื่น 

5. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วีการ 
Scale down คือ ลด section ในแต่
ละรายวิชาลง หรือลดภาระงานที่เกิน
ความจําเป็นลง 

6. จัดหารายได้นอกงบประมาณเพิ่มขึ้น 
7. ส่งเสริมความร่วมมือและใช้ทรัพยากร

ร่วมกันระหว่างสถาบัน 

2. ร้อยละของ
กิจกรรมหรือ
โครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ
ที่ตอบสนองความ
ต้องการ พัฒนา
และเสริมสร้าง
ความเข็มแข็งของ
สังคม ชุมชน 
ประเทศชาติและ
นานาชาตติ่อ
อาจารย์ประจํา 

ร้อยละ 30  
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ยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์

ระดับประเทศ มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย มาตรการ 
    2. สร้างเครือข่าย

ทางวิชาการกับ
ภาคอุตสาหกรรม
และชุมชน 
3. สร้างโครงสร้าง
ศูนย์บริการ
วิชาการในคณะ 

1. เกิดความ
ร่วมมือในการ
ให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน 
2. สร้างความ 
สัมพันธ์ทาง
วิชาการอนัดี
ระหว่างภาครัฐ
กับภาค 
อุตสาหกรรมและ
ความสัมพันธ์
ด้านเทคโนโลยี
และภูมิปัญญา
ท้องถิน่ กับ
ชุมชน 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
จํานวนกิจ กรรมที่
เป็นความร่วมมือ
ระหว่างคณะ
วิศวกรรม ศาสตร์กับ
ภาค อุตสาหกรรม
และชุมชน 

ร้อยละ 5 ต่อ
ปี 

1. สํารวจและใช้ฐานขอ้มูลของสภา
อุตสาหกรรมและหอการคา้อย่างเป็นระบบ 

2. จัดให้มี  MOU  กับภาคอุตสาหกรรมและ
เป็นตลาดแรงงานที่มีศักยภาพ 

3. ใช้ระบบที่ปรึกษาร่วม (สถาบันอุดมศึกษา: 
อุตสาหกรรม) ในการทําโครงงานนักศึกษา 

4. จัดกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร ์ และ
เทคโนโลยีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน   

5. สนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น   

6. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนา
ชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัย                       

7. จัดวัน Open Day ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

8. ส่งเสริมการทาํโครงงานนักศึกษาที่
แก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรมและชุมชน 

   4. การทํานุ
บํารุงศิลปและ
วัฒนธรรม 

1. ส่งเสริม
สนับสนุนการทํานุ
บํารุงศิลปและ
วัฒนธรรมและ
วัฒนธรรมที่ดีของ
องค์กร 

 ประเพณทีี่
สําคัญและ
แสดงออกถึง
ความเป็นไทย
ได้รับการสืบทอด
ให้คงอยู่และ
เผยแพร่ให้เป็นที่
รู้จักทั่วไป 

1. ร้อยละของ
กิจกรรมทํานบุํารงุ
ศิลปและวัฒนธรรม 
2. ร้อยละของ
โครงการหรือ
กิจกรรมในการ
อนุรักษ ์พัฒนา และ
สร้างเสริมเอกลักษณ์ 
ศิลปะและวัฒนธรรม
ต่อจํานวนนักศึกษา
ทั้งหมด 

ร้อยละ 5 ต่อ
ปีต่อจํานวน
โครงการ
ทั้งหมด 
ร้อยละ 2  

1. สนับสนุนกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 



23 

 

ยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ระดับประเทศ มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย มาตรการ 
   5. พัฒนา

สถาบันและ
บุคลากร 

1. กระจาย
อํานาจและ
ภาระงานให้
ภาควิชามาก
ขึ้น 

เพื่อให้องค์กรมี
ธรรมาภิบาล
สูงขึ้น 

องค์ประกอบของ
ธรรมาภิบาล 

1. ทุกคนใน
องค์กรมี
ส่วนรว่ม 

2. ผลประเมิน
ผู้บริหาร
เฉลี่ย
มากกว่า 
3.5 จาก 5 

1. มอบอํานาจการบริหารงานบางส่วนให้
ภาควิชา 

2. เพิ่มเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนให้ภาควิชา 
3. ใช้อัตราส่วน อาจารย์ต่อนักศึกษา  ใน

การจัดอัตราอาจารย์ให้แก่ภาควิชา 
4. ปรับโครงสร้างบุคลากรระหว่างสาย

วิชาการ และสายสนับสนุนให้มีสัดส่วน
ที่เหมาะสมมากขึ้น 

5. ใช้อัตราส่วนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน : 
จํานวนนักศึกษาในการกําหนดอตัราแต่
ละตําแหน่ง เช่นเดียวกับสัดส่วน
อาจารย์ : นศ. 

6. กําหนดภาระงานแต่ละตําแหน่งอย่าง
ชัดเจน 

    2. ปรับปรุง
ระบบการ
บริหารงาน 

1. มีระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การบริหาร
จัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. มีระบบ
ตรวจสอบภายใน
ที่มีประสิทธิ 
ภาพ เชื่อถือได้ 

3. ระบบรายงานผล
ดําเนินงาน
ทันสมัย 
น่าเชื่อถือ อ้างอิง
ได้ 

มีการรายงานผล
การดําเนินงานโดย
ใช้ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร
จัดการ 

มีโปรแกรม
สําเร็จรูปหรือ
ระบบ
ฐานข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศ  เพื่อการบริหาร
และการจัดการ 

2. พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลเพื่อการ
ตดัสินใจ 

3. พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในที่เน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ 

4. ปรับปรุงระบบการรายงานให้ถูกต้องและ
รวดเร็ว 
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ยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ระดับประเทศ มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย มาตรการ 
    3. พัฒนา

คุณภาพชีวิต
ของบุคลากร 

บุคลากรมี
คุณภาพชีวิตดี 

1.  อัตราการเข้า-
ออกของบุคลากร
น้อยกว่าร้อยละ 1 
ในรอบ 5 ปี 
2.  ร้อยละของ
จํานวนบุคลากรมี
ผลการปฏิบัติงาน
และประสิทธิภาพ
ตามภาระงานและ
เกณฑ์การประเมินที่
กําหนด 

บุคลากรมี
ความ
จงรักภักดีต่อ
องค์กร 
 
ร้อยละ 80 

1. จัดให้มีค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระงาน 
2. จัดสิ่งแวดล้อมในห้องทํางานและสิ่งแวดล้อม

ภายนอกให้เหมาะสมมากขึ้น 
3. มีสถานที่จอดยานพาหนะที่ดีและเหมาะสม 
4. สนับสนุนให้มีสโมสร มุมกาแฟภายในคณะ   
5. สร้างเสริมสุขภาพรา่งกายที่สมบูรณ์แขง็แรง 
6. จัดระบบขนส่งภายในให้เพียงพอต่อบุคลากร

และนักศึกษา 
7. จัดสถานที่รอรถโดยสารที่สะดวก ปลอดภัย

และเป็นเวลา 
8. มีระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินที่ดี (ระบบสํารองฐานข้อมูล, ระบบ
ไฟฟ้า ระบบวงจรปิดทุกอาคาร/จุดเสี่ยงที่
สําคัญ และมจีํานวนผู้ปฏิบัติงานเพื่อรกัษา
ความปลอดภัยในคณะที่เพียงพอ) 

9. มีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงาน/ภาควิชา 

10. มีการประกาศเกียรติคุณสําหรับผู้ที่สร้าง
ชื่อเสียงให้แก่คณะ 

    4. พัฒนา
ความรู้ของ
บุคลากร 

บุคลากรมี
ความรู้ 
ความสามารถใน
งานเพิ่มขึ้น 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ประสิทธภิาพ
การปฏบิัติ 
งานเพิ่มมาก
ขึ้น สามารถ
วัดได้จาก
1. ความ
รวดเรว็ในการ
ทํางาน 

1. จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น 
(การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่, การใช้
ภาษาองักฤษ)  
2. ส่งเสริมการศึกษาดูงานในหน่วยงาน/
สถาบันต่างๆ 
3. ส่งเสริมการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา ที่จัดโดย
หนว่ยงาน/สถาบนัภายนอก 
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ยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ระดับประเทศ มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย มาตรการ 
    4. พัฒนา

ความรู้ของ
บุคลากร 

บุคลากรมี
ความรู้ 
ความสามารถใน
งานเพิ่มขึ้น 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

2. ความรอบรู้
ในงาน 
3. ความถูก 
ต้องของข้อ มูล
ที่เกี่ยว กับงาน 
4. ระยะเวลา
การปฏิบัติ งาน
ที่เหมาะสม 
5. งานไมค่้าง 

 

งบประมาณสําหรับ
การพัฒนาบุคลากร
ต่อจํานวนบุคลากร
ประจํา  

15,000 
บาท/คน 

โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรสาย
อาจารย์และสายสนับสนุน 

    5. 
บรรยากาศใน
การทํางาน 

1. บุคลากร
ทํางานอย่างมี
ความสุข  
 2. เกิด
วัฒนธรรมและ
ความ สัมพันธ์ 
ที่ดีขึ้นในองค์กร 

ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มตี่อ
คุณภาพชีวิตการ
ทํางาน(QWL) 

ผู้ปฏิบัติงานมี
ความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน 
ส่งผลให้
ระบบการ
ทํางานมี
ประสิทธิภาพ
ระดับด ี
(มากกว่า 3.5 
จาก 5) 

1. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคลากรในคณะ   

2. ใช้คุณธรรม สร้างกติกาและระบบ
การจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม 

3. สร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กรโดย
โดยไม่ทาํลาย ความอบอุ่น และ
ความสัมพันธ์ทีด่ขีองคนในองค์กร 

4. ส่งเสริมการเป็นคนรอบข้าง และเพื่อ
ร่วมงานทีด่ ี

5. สร้างจิตสํานึกเพื่อส่วนรวม ส่งเสริม
ด้านจริยธรรมให้แก่บุคลากร 
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ยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ระดับประเทศ มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย มาตรการ 
   6. หลักสูตร

และการเรียน
การสอน 

1. ปรับปรุง
และพัฒนา
การศึกษา 

นักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษามี
ประสิทธภิาพตรง 
มีคุณสมบัติตาม
ความต้องการ
ของ
ตลาดแรงงาน 

1. ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้งานทํา 

ร้อยละ 90 ต่อ
ปีการศึกษา 

1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัย มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค 

2. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ ที่
บูรณาการความรู้หลากหลายสาขาวิชา 
รวมทั้งความรู้ท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

3. สามารถเขา้ถงึระบบ  Computer  ของ
มหาวิทยาลัยจากบ้าน  (สามารถเข้าถึงระบบ
การสอน/ความรู้ ของมหาวิทยาลัยจากบ้าน 
ด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถเรียนรูด้้วย
ตัวเอง) 

2. ร้อยละของ
หลักสูตรที่ได้
มาตรฐานต่อหลักสูตร
ทั้งหมด 

ร้อยละ 100 

    2. พัฒนาการ
เรียนการสอน 

1.นักศึกษากับ
อาจารย์ผู้สอนมี
ความสัมพันธ์อนั
ดีต่อกัน 

1. ร้อยละของ
นักศึกษาที่สอบผ่าน
ในรายวิชา 

ร้อยละ 90 ต่อ
ภาคการศึกษา 

1. จัดอบรมให้อาจารย์ใหม่ 
2. มีระบบการประเมินการสอนของอาจารย์ที่

เหมาะสม 
3. มีระบบอาจารย์ทีป่รึกษา 2. สัดส่วนของอาจารย์

ประจาํที่ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

ผศ.,รศ.และศ. 
รวมกันมากกว่า
ร้อยละ 70 

     2. การปรับปรุง
ระบบและเพิ่ม
ประสิทธภิาพใน
การเรียนการสอน  

 

อาจารย์เกิด
ความเข้าใจ
พฤติกรรมของ
นักศึกษา 
ทราบภูมิหลัง
ปัญหาชีวิต 
ครอบครัว 
การเงิน เปน็
ต้น 

1. การพัฒนาวิธีการสอนและเทคนคิการสอน
เพื่อให้มีคุณภาพสูง   

2. พัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอน 
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ชีแ้จงแนวคดิ 

วัตถุประสงคข์องรายวิชาและเสนอประเด็น
สําคัญในรายวิชา 

4. พัฒนาระบบ การสอบและประเมินผลการเรียน    
5.  จัดทํา E-Learning 
6. ส่งเสริมการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
7. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
8. จัดระบบความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนและ

ผู้สอน 
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ยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ระดับประเทศ มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย มาตรการ 
     3. มีการจัดการ

เรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ 

จํานวนอาจารย์ที่มกีาร
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคญั 

ร้อยละ75   

   7. การประกัน
คุณภาพ 

1. พัฒนา
ระบบการ
ประกัน
คุณภาพทาง
การศึกษา 

เพื่อยกระดับ
มาตรฐานระบบ
การประกัน
คุณภาพทาง
การศึกษา 

1. มีเกณฑ์
มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดคุณภาพทาง
การศึกษาเชื่อถือได ้
2. มีการรายงานผล
การดําเนินงานดา้น
การประกันคุณภาพ
ของทุกงาน 

ตัวชี้วัดคุณภาพ
การศึกษาสอด 
คล้องกับ
ยุทธศาสตรข์อง
หน่วยงาน 
มหาวิทยาลัย
และยุทธศาสตร์
ชาติ 
อย่างน้อย 2 
ครั้งต่อปี 

1. มีมาตรฐานและตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรม์หาวทิยาลัย
และยุทธศาสตร์ชาติ 

2. มีระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการ
ตดัสินใจที่เป็นระบบ และสอดคล้องกับ
การประกันคุณภาพทางการศึกษา 

    2. พัฒนา
ระบบการ
ประกัน

คุณภาพทาง
การศึกษา 

เพื่อยกระดับ
มาตรฐานระบบ
การประกัน
คุณภาพทาง
การศึกษา 

1. มีเกณฑ์
มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดคุณภาพทาง
การศึกษาเชื่อถือได ้
 

ตัวชี้วัดคุณภาพ
ทางการศึกษา
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตรข์อง
หน่วยงาน 
มหาวิทยาลัย
และยุทธศาสตร์
ชาติ 

1. มีมาตรฐานและตวัชี้วัดคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยและ
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

2. มีระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจที่เป็นระบบ และสอดคล้องกับการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา 

3. การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

4. แต่งตั้งตัวแทนกรรมการประกันคุณภาพที่มี
ตัวแทนมาจากทุกหนว่ยงาน 

5. ประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพอย่าง
ต่อเนือ่ง 

6. นาํผลการประกันคุณภาพด้านต่าง ๆ มา
ปรับปรงุแก้ไข 

2. บุคลากรนําแนว
ทางการคุณภาพ
ทางการศึกษาสู่งาน
ที่รับผิดชอบ 

ค่าเฉลี่ยค่า
คะแนนของ
ตัวชีว้ัดคณุภาพที่
เป็นกระบวนการ
ของการตรวจ
ประเมินภายมีค่า 
3 

 




