
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย

1. ร้อยละของบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ได้งานทําตรงสาขาที่สําเร็จ

การศึกษา

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2. ร้อยละของบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตาม

เกณฑ์

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ก.2-1 สร้างแรงจูงใจในการทําวิจัย ป.2-1 ให้อาจารย์ได้สร้างสรรค์

งานที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์

ได้จริง

1. ร้อยละของจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย

และงานสร้างสรรค์จากภายนอกและภายในต่อจํานวนอาจารย์

ประจํา (ปีงบประมาณ)

ร้อยละ 50 ต่อปี

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การบริการวิชาการ 

ก.3-1 สร้างโครงการที่เป็นความ

ต้องการของชุมชน

ป.3-1 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่

ประชาคม

ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่

ตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน ต่ออาจารย์ประจํา

ร้อยละ 30

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การทํานบํารงศิลปและ

ก 4-1 เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการ

อนรักษ์และบํารงศิลปและวัฒนธรรม

 ป 4-1 เพื่อให้มีการซาบซึ้งใน

วัฒนธรรมที่ดี รับการสืบทอดให้

จํานวนโครงการที่คณะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางศิลปและ

วัฒนธรรม

อย่างน้อยปีละ 2 โครงการ

ยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

คุณภาพบัณฑิต

ก.1-1 เพิ่มคุณภาพของการผลิตบัณฑิต ป.1-1 เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มี

คุณภาพและเป็นที่ต้องการของ

ผู้ใช้บัณฑิต

การทานุบารุงศลปและ

วัฒนธรรม

อนุรกษและบารุงศลปและวฒนธรรม

อันดี

วฒนธรรมทด รบการสบทอดให

คงอยู่และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก

ทั่วไป

วฒนธรรม
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1. มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ทําแผนอัตรากําลังคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ปี 

2553-2557 ภายในปี 2553 

ซึ่ง 1.มีข้อมูลอัตรากําลังของ

อาจารย์และบุคลากรใน

ปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการใน

อนาคตอย่างน้อย 5 ปี

ข้างหน้า  2.มีข้อมูลจากการ

สํารวจความต้องการในการ

อบรม (training needs) 

ของบุคลากร ทั้งสายอาจารย์

และสายสนุน

มีการพัฒนาคณาจารย์และ

ส ส ั ส ใ ้

2.ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น สามารถวัดได้จาก 

1)  ็ ใ ํ  2)  ้ใ  3) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5

พัฒนาสถาบันและบุคลากร 

ก 5-1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร

บุคคล

ป 5-1 บุคลากรมีความรู้และ

ความสามารถในการทํางานใน

หน้าที่ที่รับผิดชอบ

บุคลากรสายสนบสนุนให

เป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 ของแผนงาน/

โครงการทั้งหมด

บุคลากรสายสนับสนุนเข้า

ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80

บุคลากรสายสนับสนุนเข้า

ร่วมกิจกรรมอบรมที่จัดขึ้นทั้ง

ภายในและภายนอกไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80

1) ความรวดเรวในการทางาน 2) ความรอบรูในงาน 3) ความถูก

 ต้องของข้อ มูลที่เกี่ยว กับงาน 4) ระยะเวลาการปฏิบัติ งานที่

เหมาะสม 5) งานไม่ค้าง
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งบประมาณสําหรับการ

พัฒนาบุคลากรต่อปีไม่ต่ํากว่า

 20,000 บาท/คน

1. มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่โปร่งใส เป็นธรรม มี

มาตรฐานและตรวจสอบได้

มีการบริหารงานบุคคลตาม

แผนที่กําหนด  โดย 2.1) มี

การสรรหา คัดเลือกบุคลากร

อย่างเป็นระบบ โปร่งใสและ

กําหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลาย

ลักษณ์อักษร  2.2) มีการ

วิเคราะห์งาน (job analysis) 

โดยกําหนดให้มีคําอธิบาย

ลักษณะงาน (job 

description) การระบุ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

ป 5-2 มีการบริหารงานบุคคล

สําหรับ คณาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุนให้เป็นไปตาม

แผนและเกณฑ์ที่กําหนด

2.มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ที่มี

รูปแบบชัดเจน มีการกําหนดเส้นทางเดินของตําแหน่งงาน 

(career path)ของบุคลากรทุกกลุ่ม

1.มีการประเมินอย่างน้อยปี

ละ 2 ครั้ง 2.  ร้อยละ 80 

ของจํานวนบุคลากรมีผลการ

ปฏิบัติงานและประสิทธิภาพ

ตามภาระงานและเกณฑ์การ

ประเมินที่กําหนด
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1.ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน

(Quality of Work Life)

ผลการสํารวจความพึงพอใจ

ต่อองค์กรอยู่ในระดับดี(3 จาก

 5 คะแนน)ขึ้นไป

2.ขวัญกําลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน

3.อัตราร้อยละการเข้า-ออกของบุคลากรในรอบปี

ป 5-4 เกิดวัฒนธรรมและ

ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในองค์กร

จํานวนความขัดแย้งและข้อร้องเรียน ไม่มีความขัดแย้งและร้องเรียน

ป 5-5 มีจรรยาบรรณในการ

ปฏิบัติงาน

จํานวนเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน

ไม่มีเรื่องรอ้งเรียน

ป 5-6 มีการปรับปรุงองค์กรให้

สอดคล้องกับการทํางานเชิง

คณภาพ

มีระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีธรรมภิบาล 1) มีแผนกลยุทธ์  2)บุคลากร

มีความเข้าใจในเป้าหมายของ

องค์กร 3)มีค่านิยมร่วมแล

ป 5-3 บุคลากรมีคุณภาพชีวิต

และมีขวัญกําลังใจที่ดีในการ

ปฏิบัติงาน

บุคลากรมีความจงรักภักดีต่อ

องค์กร turn over rate ต่ํา

กว่า  ร้อยละ 1

ก 5-2  ปรับปรุงระบบการบริหารงาน

คุณภาพ องคกร 3)มคานยมรวมและ

วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง

มีโปรแกรมสําเร็จรูปหรือระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ

ใช้งานครอบคลุมด้าน การเงิน

 พัสดุ ระบบเอกสาร บุคคล 

ระบบวิชาการ ระบบ

ทุนการศึกษา

มีการรายงานผลการดําเนินงานโดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการ

ระบบรายงานผลดําเนินงาน

ทันสมัย น่าเชื่อถือ อ้างอิงได้

ป 5-7  มีระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ
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ป 5-8 มีทรัพยากรเพื่อการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

งบประมาณจาก 3 แหล่ง (งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณ

เงินรายได้ เงินกองทุนส่งเสริมฯ)-เฉพาะงบดําเนินงาน

งบดําเนินการไม่ต่ํากว่า 30 

ล้านบาท

ป 6-1 พัฒนาหลักสูตรเพื่อให้มี

คุณภาพและตรงตามกรอบ TQF

ร้อยละของหลักสูตรที่ดําเนินการตามมาตรฐาน TQF ร้อยละ 100 (ทุกหลักสูตร)

ป 6-2 นักศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษามีประสิทธิภาพตรง มี

คุณสมบัติตามความต้องการ

ของตลาดแรงงาน

ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จบตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ก 7-1 ดําเนินการและติดตามการ

ประกันคุณภาพทางการศึกษา

ป 7-1 เพื่อยกระดับมาตรฐาน

ระบบการประกันคุณภาพทาง

การศึกษา

มีการรายงานผลการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพของทุก

หน่วยงาน

อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี

ก 7-2 ส่งเสริมกระบวนการพัฒนา

่ ่ ื่

ป 7-2 เพื่อนําระบบการประกัน

รศึ ป็

บุคลากรนําแนวทางการประกันคุณภาพทางการศึกษาสู่งานที่

รั ิ ช

ค่าเฉลี่ยค่าคะแนนของตัวชี้วัด

ชิ ี่ ป็

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

หลักสูตรและการเรียนการสอน

ก 6-1 ปรับปรุงและพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 

การประกันคุณภาพ

อยางตอเนอง คุณภาพทางการศกษาเปน

เครื่องมือในการพัฒนาองค์กร

รบผดชอบ เชงคุณภาพทเปน

กระบวนการของการตรวจ

ประเมินภายในมีค่าไม่ต่ํากว่า

 3 จาก 5


