
ยุทธศาสตร์ มาตรการ คําอธิบาย ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
คุณภาพบัณฑิต

1-1 เพิ่มคุณภาพของ
การผลิตบัณฑิต

บัณฑิตเป็นผู้เรืองปัญญา มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีทักษะและภูมิปัญญาในงานอาชีพในฐานะนักวิชาชีพชั้นสูง มี
ทักษะวิจัยในฐานะนักวิชาการช้ันสูง มีจิตสํานึกและภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก

1.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
2.รองคณบดีฝ่าย
บัณฑิตศึกษา
3.รองคณบดีฝ่ายกจิการ 
น.ศ.

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

2-1 สร้างแรงจูงใจใน
การทําวิจัย

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นงานนวัตกรรมท่ีนําไปสู่การสร้างและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลท่ีเชี่ยวชาญสูง การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ซ่ึงเป็นการขยาย
พรมแดนของความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาท่ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้จริง 
เป็นปัจจัยสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคน
ไทย รวมท้ังการพัฒนาสู่สังคมเรียนรู้ สังคมความรู้ และสังคมปัญญา อันก่อให้เกดิ
วัฒนธรรมใช้ความรู้ในการกําหนดทิศทางและการพัฒนา ตลอดจนการเพ่ิมศักยภาพ
การแข่งขันของประเทศ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การบริการวิชาการ

3-1 สร้างโครงการท่ีเป็น
ความต้องการของชุมชน

การให้บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีเป็นประโยชน์ เป็นท่ีพึ่งและเป็นแหล่งอ้างอิงทาง
วิชาการและวิชาชีพ เสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมสอดคล้อง เพื่อเสริมสร้างความ
ม่ันคงและความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ ตลอดจนการ
ส่งเสริมบทบาททางวิชาการและวิชาชีพของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาสังคม
เรียนรู้และสังคมความรู้ โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

4-1 เรียนรู้และมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์และ
บํารุงศิลปและ

การอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นมรดกไทย และการบูรณาการในการผลิตบัณฑิต การวิจัย 
และการบริการวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังการสร้างสรรค์และส่งเสริมภูมิปัญญาไทย

่

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
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วัฒนธรรมอันดี ให้เป็นรากฐานของการพัฒนาองค์ความรู้ท่ีสามารถพัฒนาสู่สากล

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การพัฒนาสถาบัน
และบุคลากร

5-1 พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
5.2 ปรับปรุงระบบการ
บริหารงาน

การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีประชาคมในและนอกสถาบัน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี เน้นการกระจายอํานาจ กํากับด้วยนโยบาย 
การวางแผน ภาวะผู้นําของผู้บริหาร การพัฒนาบุคลากร ท่ีเป็นระบบและดําเนินการ
อย่างต่อเน่ือง การนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยและการ
บริหาร โดยมุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการรวมท้ังการสร้างเสถียรภาพทางการเงิน
 การใชเ้งินอย่างคุ้มค่า มีอิสระ คล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
2. หัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
หลักสูตรและการ
เรียนการสอน

6-1 ปรับปรุงและพัฒนา
การศึกษา

กระบวนการพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนและสังคม มีการจัดการเรียนการสอนท่ีให้ความสําคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความต้องการ/ความสนใจ
ของผู้เรียน โดยใช้เทคนิคการสอนและอุปกรณ์การสอนท่ีหลากหลาย มีการประเมิน
ในการพัฒนาผู้เรียน
การระดมทรัพยากรท้ังด้านบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานท่ี และส่ิงอํานวยความ
สะดวก รวมท้ังความร่วมมือจากแหล่งต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอก
สถาบันอุดมศึกษา ในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมการศึกษาเพื่อให้

ั ึ ี ิ ิ

1.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
2.รองคณบดีฝ่าย
บัณฑิตศึกษา
3.รองคณบดีฝ่ายกิจการ 
น.ศ.

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 
การประกันคุณภาพ

7-1 ดําเนินการและ
ติดตามการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา
7-2 ส่งเสริม
กระบวนการพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง

ระบบประกันคุณภาพภายใน หมายรวมถึง การพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตาม
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา
เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเน่ือง และสามารถ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอกได้

รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และประกันคุณภาพ



ยุทธศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. ร้อยละของบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ได้งานทํา
ตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา

ร้อยละ 100

2. ร้อยละของบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่เงินเดือน
เริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

ก.2-1 สร้างแรงจูงใจใน
การทําวิจัย

ป.2-1 ให้อาจารย์ได้
สร้างสรรค์งานที่สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้จริง

1. ร้อยละของจํานวนอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก
ภายนอกและภายในต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
(ปีงบประมาณ)

ร้อยละ 50 ต่อปี

ยุทธศาสตร์ท่ี 3
การบริการวิชาการ 

ก.3-1 สร้างโครงการท่ี
เป็นความต้องการของ
ชุมชน

ป.3-1 เพ่ือเผยแพร่องค์
ความรู้สู่ประชาคม

ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ต่ออาจารย์ประจํา

ร้อยละ 30

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การทํานุบํารุงศิลปและ
วัฒนธรรม

ก 4-1 เรียนรู้และมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์และ
บาํรุงศิลปและวัฒนธรรม
อันดี

 ป 4-1 เพ่ือให้มีการ
ซาบซึ้งในวัฒนธรรมที่ดี 
รับการสืบทอดให้คงอยู่
และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก
ทั่วไป

จํานวนโครงการท่ีคณะมีส่วนร่วมกับกิจกรรม
ทางศิลปและวัฒนธรรม

อย่างน้อยปีละ 2 โครงการ

1. มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ทําแผนอัตรากําลังคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ปี 2553-2557 
ภายในปี 2553 ซึ่ง 1.มีข้อมูล
อัตรากําลังของอาจารย์และ
บุคลากรในปัจจุบัน รวมทั้งที่
ต้องการในอนาคตอย่างน้อย 5 ปี
ข้างหน้า  2.มีข้อมูลจากการ

้ ใ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
คุณภาพบัณฑิต

ก.1-1 เพ่ิมคุณภาพของ
การผลิตบัณฑิต

ป.1-1 เพ่ือพัฒนาบัณฑิต
ให้มีคุณภาพและเป็นที่
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 5
พัฒนาสถาบันและ
บุคลากร 

ก 5-1 พัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล

ป 5-1 บุคลากรมีความรู้
และความสามารถในการ
ทํางานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558

มาตรการ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด

สํารวจความต้องการในการอบรม 
(training needs) ของบุคลากร 
ทั้งสายอาจารย์และสายสนุน

มีการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไป
ตามแผน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
ของแผนงาน/โครงการท้ังหมด

บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2.ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 
สามารถวัดได้จาก 1) ความรวดเร็วในการ
ทํางาน 2) ความรอบรู้ในงาน 3) ความถูก ต้อง
ของข้อ มูลที่เกี่ยว กับงาน 4) ระยะเวลาการ
ปฏิบัติ งานที่เหมาะสม 5) งานไม่ค้าง



ยุทธศาสตร์ เป้าหมายมาตรการ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด
บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม
กิจกรรมอบรมที่จัดข้ึนทั้งภายใน
และภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80

งบประมาณสําหรับการพัฒนา
บุคลากรต่อปีไม่ตํ่ากว่า 20,000 
บาท/คน

1. มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่โปร่งใส 
เป็นธรรม มีมาตรฐานและตรวจสอบได้

มีการบริหารงานบุคคลตามแผนที่
กําหนด  โดย 2.1) มีการสรรหา 
คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
โปร่งใสและกําหนดแนวปฏิบัติไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร  2.2) มีการ
วิเคราะห์งาน (job analysis) 
โดยกําหนดให้มีคําอธิบายลักษณะ
งาน (job description) การระบุ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

2.มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job 
evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน มีการกําหนด
เส้นทางเดินของตําแหน่งงาน (career path)
ของบคลากรทกกล่ม

1.มีการประเมินอย่างน้อยปีละ 2 
คร้ัง 2.  ร้อยละ 80 ของจํานวน
บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานและ
ประสิทธิภาพตามภาระงานและ

ป 5-2 มีการบริหารงาน
บุคคลสําหรับ คณาจารย์
และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไปตาม
แผนและเกณฑ์ที่กําหนด

ของบุคลากรทุกกลุม ประสทธภาพตามภาระงานและ
เกณฑ์การประเมินที่กําหนด

1.ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน(Quality of Work Life)

ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อ
องค์กรอยู่ในระดับดี(3 จาก 5 
คะแนน)ข้ึนไป

2.ขวัญกําลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน
3.อัตราร้อยละการเข้า-ออกของบุคลากรใน
รอบปี

ป 5-4 เกิดวัฒนธรรมและ
ความสัมพันธ์ที่ดีข้ึนใน
องค์กร

จํานวนความขัดแย้งและข้อร้องเรียน ไม่มีความขัดแย้งและร้องเรียน

ป 5-5 มีจรรยาบรรณใน
การปฏิบัติงาน

จํานวนเร่ืองร้องเรียนจากผู้รับบริการที่
เกี่ยวข้องกบัการปฏิบัติงาน

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ป 5-3 บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตและมีขวัญกําลังใจที่ดี
ในการปฏิบัติงาน

บุคลากรมีความจงรักภักดีต่อ
องค์กร turn over rate ตํ่ากว่า  
ร้อยละ 1



ยุทธศาสตร์ เป้าหมายมาตรการ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด
ป 5-6 มีการปรับปรุง
องค์กรให้สอดคล้องกับ
การทํางานเชิงคุณภาพ

มีระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีธรรมภิบาล 1) มีแผนกลยุทธ์  2)บุคลากรมี
ความเข้าใจในเป้าหมายของ
องค์กร 3)มีค่านิยมร่วมและ
วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง

มีโปรแกรมสําเร็จรูปหรือระบบฐานข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ

มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้
งานครอบคลุมด้าน การเงิน พัสดุ 
ระบบเอกสาร บุคคล ระบบ
วิชาการ ระบบทุนการศึกษา

มีการรายงานผลการดําเนินงานโดยใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ

ระบบรายงานผลดําเนินงาน
ทันสมัย น่าเช่ือถือ อ้างอิงได้

ป 5-8 มีทรัพยากรเพ่ือ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

งบประมาณจาก 3 แหล่ง (งบประมาณแผ่นดิน 
 งบประมาณเงินรายได้ เงินกองทุนส่งเสริมฯ)-
เฉพาะงบดําเนินงาน

งบดําเนินการไม่ตํ่ากว่า 30 ล้าน
บาท

ป 6-1 พัฒนาหลักสูตร
เพ่ือให้มีคุณภาพและตรง
ตามกรอบ TQF

ร้อยละของหลักสูตรที่ดําเนินการตามมาตรฐาน
 TQF

ร้อยละ 100 (ทุกหลักสูตร)

ป 6-2 นักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษามีประสิทธิภาพ
ตรง มีคุณสมบัติตาม
ความต้องการของ

ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ที่จบตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ก 5-2  ปรับปรุงระบบ
การบริหารงาน

ป 5-7  มีระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
หลักสูตรและการเรียน
การสอน

ก 6-1 ปรับปรุงและ
พัฒนาการศึกษา

ตลาดแรงงาน

ก 7-1 ดําเนินการและ
ติดตามการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา

ป 7-1 เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานระบบการ
ประกันคุณภาพทาง
การศึกษา

มีการรายงานผลการดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพของทุกหน่วยงาน

อย่างน้อย 2 คร้ังต่อปี

ก 7-2 ส่งเสริม
กระบวนการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง

ป 7-2 เพ่ือนําระบบการ
ประกันคุณภาพทาง
การศึกษาเป็นเคร่ืองมือใน
การพัฒนาองค์กร

บุคลากรนําแนวทางการประกันคุณภาพทาง
การศึกษาสู่งานที่รับผิดชอบ

ค่าเฉล่ียค่าคะแนนของตัวช้ีวัดเชิง
คุณภาพที่เป็นกระบวนการของ
การตรวจประเมินภายในมีค่าไม่
ตํ่ากว่า 3 จาก 5

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 
การประกันคุณภาพ


