
ยุทธศาสตร์ มาตรการ คําอธิบาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
1. ร้อยละของบัณฑิตระดับ ป.ตรี ท่ีได้
งานทําตรงสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา

ร้อยละ 100

2. ร้อยละของบัณฑิตระดับ ป.ตรี ท่ี
เงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

2-1 สร้างแรงจูงใจในการ
ทําวิจัย

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นงานนวัตกรรมที่นําไปสู่
การสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เช่ียวชาญสูง การ
สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ซึ่งเป็นการขยายพรมแดน
ของความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้งานได้จริง เป็นปัจจัยสําคัญของการพัฒนา
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคนไทย 
รวมทั้งการพัฒนาสู่สังคมเรียนรู้ สังคมความรู้ และสังคม
ปัญญา อันก่อให้เกิดวัฒนธรรมใช้ความรู้ในการกําหนด
ทิศทางและการพัฒนา ตลอดจนการเพ่ิมศักยภาพการ
แข่งขันของประเทศ

1. ร้อยละของจํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยท่ีได้รับทุนวิจัยและงาน
สร้างสรรค์จากภายนอกและภายในต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา (ปีงบประมาณ)

ร้อยละ 50 ต่อปี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริการวิชาการ

3-1 สร้างโครงการที่เป็น
ความต้องการของชุมชน

การให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ เป็นที่พ่ึง
และเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการและวิชาชีพ เสนอแนะ
แนวทางที่เหมาะสมสอดคล้อง เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง
และความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติ ตลอดจนการส่งเสริมบทบาททางวิชาการและ
วิชาชีพของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาสังคมเรียนรู้และ
สังคมความรู้ โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะ

ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการ
บริการวิชาการและวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความต้องการของสังคม 
ชุมชน ต่ออาจารย์ประจํา

ร้อยละ 30 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
คุณภาพบัณฑิต

1-1 เพ่ิมคุณภาพของการ
ผลิตบัณฑิต

บัณฑิตเป็นผู้เรืองปัญญา มีความสามารถในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีทักษะและภูมิ
ปัญญาในงานอาชีพในฐานะนักวิชาชีพช้ันสูง มีทักษะวิจัยใน
ฐานะนักวิชาการช้ันสูง มีจิตสํานึกและภูมิธรรมในฐานะ
พลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก

ยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ 2559

1.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
2.รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
3.รองคณบดีฝ่ายกิจการ น.ศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

4-1 เรียนรู้และมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์และบํารุง
ศิลปและวัฒนธรรมอันดี

การอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถ่ินอันเป็นมรดกไทย
 และการบูรณาการในการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการสร้างสรรค์และ
ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยให้เป็นรากฐานของการพัฒนาองค์
ความรู้ที่สามารถพัฒนาสู่สากล

จํานวนโครงการท่ีคณะมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมทางศิลปและวัฒนธรรม

อย่างน้อยปีละ 2 โครงการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

1. มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ทําแผนอัตรากําลังคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ปี 
2555-2558 ดังน้ี 
1.มีข้อมูลอัตรากําลังของ
อาจารย์และบุคลากรใน
ปัจจุบัน รวมท้ังท่ีต้องการใน
อนาคตอย่างน้อย 5 ปีข้างหน้า  
2.มีข้อมูลจากการสํารวจความ
ต้องการในการอบรม (training
มีการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนให้
เป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของแผนงาน/
โครงการท้ังหมด

บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม
กิจกรรมอบรมท่ีจัดข้ึนท้ัง
ภายในและภายนอกไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

งบประมาณสําหรับการพัฒนา
บุคลากรต่อปีไม่ตํ่ากว่า 20,000
 บาท/คน

2.ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพิ่มมาก
ข้ึน สามารถวัดได้จาก 
1) ความรวดเร็วในการทํางาน 
2) ความรอบรู้ในงาน 
3) ความถูก ต้องของข้อ มูลท่ีเกี่ยว กับ
งาน 
4) ระยะเวลาการปฏิบัติ งานท่ี
เหมาะสม 
5) งานไม่ค้าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาสถาบัน
และบุคลากร

5-1 พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
5.2 ปรับปรุงระบบการ
บริหารงาน

การบริหารและการจัดการศึกษาที่ประชาคมในและนอก
สถาบัน และผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมตามหลักการบริหาร
จัดการที่ดี เน้นการกระจายอํานาจ กํากับด้วยนโยบาย การ
วางแผน ภาวะผู้นําของผู้บริหาร การพัฒนาบุคลากร ที่เป็น
ระบบและดําเนินการอย่างต่อเนื่อง การนําระบบสารสนเทศ
มาใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยและการบริหาร โดยมุ่ง
สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการรวมทั้งการสร้างเสถียรภาพ
ทางการเงิน การใช้เงินอย่างคุ้มค่า มีอิสระ คล่องตัว โปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้

1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
2. หัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการ



ยุทธศาสตร์ มาตรการ คําอธิบาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
1. มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี
โปร่งใส เป็นธรรม มีมาตรฐานและ
ตรวจสอบได้

มีการบริหารงานบุคคลตาม
แผนท่ีกําหนด  โดย 2.1) มี
การสรรหา คัดเลือกบุคลากร
อย่างเป็นระบบ โปร่งใสและ
กําหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร  2.2) มีการ
วิเคราะห์งาน (job analysis) 
โดยกําหนดให้มีคําอธิบาย
ลักษณะงาน (job 
description) การระบุ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

2.มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job
 evaluation) ท่ีมีรูปแบบชัดเจน มี
การกําหนดเส้นทางเดินของตําแหน่ง
งาน (career path)ของบุคลากรทุก
กลุ่ม

1.มีการประเมินอย่างน้อยปีละ
 2 คร้ัง 
2. ร้อยละ 80 ของจํานวน
บุคลากรมีผลการปฏิบัติงาน
และประสิทธิภาพตามภาระ
งานและเกณฑ์การประเมินท่ี
กําหนด

1.ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อ
คุณภาพชีวิตการทํางาน(Quality of 
Work Life)

ผลการสํารวจความพึงพอใจ
ต่อองค์กรอยู่ในระดับดี(3 จาก
 5 คะแนน)ข้ึนไป

2.ขวัญกําลังใจท่ีดีในการปฏิบัติงาน บุคลากรมีความจงรักภักดีต่อ
องค์กร turn over rate ตํ่า
กว่า  ร้อยละ 1

3.อัตราร้อยละการเข้า-ออกของ
ใ ีจํานวนความขัดแย้งและข้อร้องเรียน ไม่มีความขัดแย้งและร้องเรียน

มีระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม มี 1) มีแผนกลยุทธ์  
ี ้ ใ ใมีโปรแกรมสําเร็จรูปหรือระบบ

ฐานข้อมลท่ีมีประสิทธิภาพ
มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้
งานครอบคลมด้าน การเงิน ฐานขอมูลทมประสทธภาพ งานครอบคลุมดาน การเงน 
พัสดุ ระบบเอกสาร บุคคล 
ระบบวิชาการ ระบบ
ทนการศึกษา

มีการรายงานผลการดําเนินงานโดยใช้
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

ระบบรายงานผลดําเนินงาน
ทันสมัย น่าเช่ือถือ อ้างอิงได้

งบประมาณจาก 3 แหล่ง 
(งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงิน
รายได้ เงินกองทุนส่งเสริมฯ)-เฉพาะงบ

งบดําเนินการไม่ตํ่ากว่า 30 
ล้านบาท

ร้อยละของหลักสูตรท่ีดําเนินการตาม
มาตรฐาน TQF

ร้อยละ 100 (ทุกหลักสูตร)

ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ท่ีจบตาม
เกณฑ์

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

มีการรายงานผลการดําเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพของทุกหน่วยงาน

อย่างน้อย 2 คร้ังต่อปี

บุคลากรนําแนวทางการประกัน
คุณภาพทางการศึกษาสู่งานท่ี
รับผิดชอบ

ค่าเฉลี่ยค่าคะแนนของตัวช้ีวัด
เชิงคุณภาพท่ีเป็นกระบวนการ
ของการตรวจประเมินภายในมี
ค่าไม่ตํ่ากว่า 3 จาก 5

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
หลักสูตรและการ
เรียนการสอน

6-1 ปรับปรุงและพัฒนา
การศึกษา

กระบวนการพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย 
ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคม
 มีการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความต้องการ/
ความสนใจของผู้เรียน โดยใช้เทคนิคการสอนและอุปกรณ์
การสอนที่หลากหลาย มีการประเมินในการพัฒนาผู้เรียน
การระดมทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ อาคาร
สถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวก รวมทั้งความร่วมมือจาก
แหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ใน
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมการศึกษาเพ่ือให้
การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การประกันคุณภาพ

7-1 ดําเนินการและ
ติดตามการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา
7-2 ส่งเสริม
กระบวนการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง

ระบบประกันคุณภาพภายใน หมายรวมถึง การพัฒนา
คุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาเพ่ือ
นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง และสามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอกได้

1.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
2.รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
3.รองคณบดีฝ่ายกิจการ น.ศ.

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ


