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แบบประชาพิจารณ์
แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล........................................................................................
ความคิดเห็นต่อ SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม)
SWOT Analysis

ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
ควรแก้ไข/
เห็นชอบ
ปรับปรุง
ให้ปรับ/แก้ไขเป็น

จุดแข็ง (Strengths)
1 คณาจารย์มีผลงานการสร้างสรรค์ สิง่ ประดิษฐ์
นวัตกรรม ในเวทีระดับนานาชาติ
2 บุคลากรได้รับการสนับสนุนในการพัฒนา
ตนเองด้าน การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ทั้งในและ
นอกประเทศ
3 มีหลักสูตรวิชาชีพวิศวกรรมที่พัฒนาและ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
4 บุคลากรมีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกในอัตราส่วนที่
เพิ่มขึ้นและเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีศกั ยภาพในการ
พัฒนาและขับเคลือ่ นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5 มีการส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีการทา
ตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
6 คณาจารย์มีผลงานการสร้างสรรค์ สิง่ ประดิษฐ์
นวัตกรรม ในเวทีระดับนานาชาติ
7 หลักสูตรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมทุกหลักสูตรผ่านการรับรอง
จากสภาวิศวกร
8 มีหลักสูตรที่หลากหลายตรงต่อความต้องการ
ของผูใ้ ช้บัณฑิตและรองรับการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศ
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SWOT Analysis

ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
ควรแก้ไข/
เห็นชอบ
ปรับปรุง
ให้ปรับ/แก้ไขเป็น

9 มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพและได้รับรางวัล
ในเวทีระดับประเทศ เช่น สาขาวิศวกรรมแมค
คาทรอนิกส์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล

10 มีเครื่องมือและครุภัณฑ์ที่ครบครัน และมี
เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อให้นักศึกษา ฝึกทักษะ
ปฏิบัตแิ ละสอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอน
11 มีห้องปฏิบัตกิ ารเฉพาะทางหลากหลายตาม
สาขาวิชาที่เปิดสอน
12 มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
เอกชน และสถานประกอบการ ทางด้านสหกิจ
ศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
จุดอ่อน (Weaknesses)
1 จานวนบุคลากรที่มีตาแหน่งทางวิชาการมี
จานวนน้อย
2 สัดส่วนคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์
3 การรับนักศึกษาของคณะมีจานวนลดลงไม่ตรง
ตามแผนที่วางไว้เนื่องจากการสือ่ สารและ
ประชาสัมพันธ์ไม่เข้มแข็ง
4 คณะยังไม่สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดได้อย่างแท้จริง เช่น ครุภัณฑ์
อาคาร สถานที่ เป็นต้น
5 บุคลากรและนักศึกษาขาดทักษะในการสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษ
6 อาจารย์ผสู้ อนมีภาระงานมากนอกเหนือจาก
งานสอนทาให้เกิดผลกระทบต่อการทางานทาง
วิชาการและงานวิจัย
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ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
ควรแก้ไข/
เห็นชอบ
ปรับปรุง
ให้ปรับ/แก้ไขเป็น

SWOT Analysis

โอกาส (Opportunities)
1 การขับเคลือ่ นนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้วย
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
ถือเป็นโอกาส สามารถเข้าสูต่ ลาดแรงงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2 มีเวทีประกวดผลงานทางวิจัยและนวัตกรรม
สร้างสรรค์ที่เปิดกว้างขึ้น สาหรับนักศึกษาและ
บุคลากรสายวิชาการ
3 แนวโน้มประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นเป็นโอกาสใน
การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ เพื่อ
รองรับการศึกษาของผูส้ ูงอายุ
4 งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรในการศึกษา
ต่อมีปริมาณมากขึ้น
5 จากนโยบายยุทธศาสตร์ของประเทศทาให้เปิด
โอกาสกว้างในการเข้าถึงของแรงงานที่
หลากหลาย
6 ภาครัฐมีนโยบายในการส่งเสริมทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และ
นวัตกรรมทาให้มีผสู้ นใจเข้าศึกษาต่อในคณะ
เพื่อนาความรู้ที่ได้ไปประกอบวิชาชีพมากขึ้น
7 นโยบายกาหนดค่าแรงขั้นต่า ส่งผลให้มีความ
ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีมากขึ้น
ภัยคุกคาม (Threats)
1 จำนวนนักศึกษำน้อย มหำวิทยำลัยมีกำร

แข่งขันในกำรแย้งนักศึกษำสูง
2 งบประมำณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อกำร
ดำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ
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ความคิดเห็นต่อปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ฯลฯ
ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
ควร
ให้ปรับ/แก้ไขเป็น
หัวข้อ
เห็นชอบ
แก้ไข/
ปรับปรุง
ปรัชญา (Philosophy)
แหล่งผลิตวิศวกรผู้มีทักษะการปฏิบัตแิ ละมีความ
รับผิดชอบสู่สงั คม
ปณิธาน (Determination)
มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตวิศวกรรมให้มีความรับผิดชอบ มี
คุณธรรม ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะและจรรยาบรรณ
วิชาชีพพร้อมสู่สงั คมการประกอบการ
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นคณะที่ผลิตบัณฑิตวิศวกรรมให้มีทักษะ
ความรู้และจรรยาบรรณวิชาชีพพร้อมสู่สงั คมการ
ประกอบการ
พันธกิจ (Mission)
1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัตทิ ี่มีองค์ความรู้ดา้ น
เทคโนโลยี การสร้างสรรค์และการจัดการสู่
สังคมประกอบการ
2 ผลิตผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ
3 เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการแก่สงั คมที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
การประกอบการ
4 ทานุบารุงศิลปวัฒน
ธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม และให้ความสาคัญ
กับภูมิปัญญาไทย
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หัวข้อ

เห็นชอบ

ควร
แก้ไข/
ปรับปรุง

5 บริหารจัดการองค์กรด้วย
ธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตาม
เกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
6 พัฒนาศักยภาพของคณะวิศวกรรม
ศาสตร์สู่ระดับสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์
1 พัฒนาการเรียนรู้ที่มีองค์ความรู้ดา้ นเทคโนโลยีและการ
สร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการ

2 ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ

3 บริการวิชาการ/การจัดหารายได้มีชุมชนที่มีความเข้มแข็ง
และมีศักยภาพเพิ่มขึ้นจากการได้รับการบริการวิชาการ

4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมรักษาสิ่งแวดล้อมและให้
ความสาคัญกับภูมิปัญญาไทย

5 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการองค์กรเชิงธรร
มาภิบาลและพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อเข้าสู่องค์กร
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน

6 พัฒนาขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยสู่สากล

ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
ให้ปรับ/แก้ไขเป็น

3

หัวข้อ

เห็นชอบ

ควร
แก้ไข/
ปรับปรุง

อัตลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
“วิศวกรนักปฏิบัติ” หมายถึง บัณฑิตที่จบ
การศึกษาและบุคลากรสายวิชาการได้รับ
การศึกษาและฝึกอบรมทั้งทางด้านวิชาการและ
ทางด้านคุณธรรม สามารถเป็นนักปฏิบัตงิ านที่มี
ความรู้ และมีการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าหรือมี
ความเชี่ยวเพิ่มขึ้นตลอดเวลา มีความต้องศึกษาถึง
องค์ความรู้และวิธีการปฏิบัตงิ านทั้งทางลึกและ
ทางกว้าง สามารถประยุกต์องค์ความรู้และการ
ปฏิบัตใิ นวิชาชีพส่งผลให้เกิดประโยชน์ตอ่ ตนเอง
และประโยชน์สว่ นรวมได้อย่างมีประสิทธิผล

เอกลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
“บูรณาการความรู้สู่สงั คม” หมายถึง บัณฑิตที่จบ
การศึกษาและบุคคลากรสายวิชาการของคณะมี
ความสามารถในการนาความรู้ทางวิชาการและ
ทักษะในการปฏิบัตไิ ปประยุกต์ใช้ในการทางาน
รวมทั้งสามารถบูรณาองค์ความรู้ที่ได้รับและ
ประสบการในการปฏิบัตเิ พื่อพัฒนาตนเอง องค์กร
และประเทศชาติ

ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
ให้ปรับ/แก้ไขเป็น

ความคิดเห็นต่อ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ และค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

1.ผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติที่มีองค์
ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี การ
สร้างสรรค์และการ
จัดการสู่สังคม
ประกอบการ

1.พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่
มุ่งเน้นองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยี
การสร้างสรรค์
และการจัดการสู่
สังคมการ
ประกอบการการ

เป้าประสงค์

1.บัณฑิตนัก
ปฏิบัติที่มีองค์
ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีและ
การสร้างสรรค์
และการจัดการสู่
สังคมการ
ประกอบการ

ตัวชี้วัด

60 61 62 63 64

เป้าหมาย
กลยุทธ์

ลาดับตัวชี้วัด

พันธกิจ

ลาดับตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

1 1.พัฒนาการจัดการ 82 84 88 88 88 1. บูรณาการจัดการ 2 บูรณาการจัดการเรียนการสอน
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นองค์
เรียนการสอนกับ
กับพันธกิจอื่นๆเช่นงานวิจัย
ความรู้ด้าน
พันธกิจอื่นๆเช่น
การบริการวิชาการ
เทคโนโลยี การ
งานวิจัย การ
ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงภูมิ
สร้างสรรค์และการ
บริการวิชาการ
ปัญญาไทย และโครงการ
จัดการสู่สังคมการ
ศิลปวัฒนธรรม
พระราชดาริ
ประกอบการ
รวมถึงภูมิปัญญา
ไทย และโครงการ
พระราชดาริ

2. จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นปฏิบัติ
และสร้างเสริม
ประสบการณ์จริง
ในสถาน
ประกอบการ

ความคิดเห็น

60 61 62 63 64
100 100 85

90

90

3 ร้อยละของหลักสูตรที่ดาเนินการ 100 100 90
ให้นักศึกษาปฏิบัติ

90

90

4 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชา
ปฏิบัติเกินครึ่งของรายวิชาในกลุ่ม
วิชาชีพ

30

30

20

20

30

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เห็นชอบ

ควร
แก้ไข/
ปรับปรุง

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
ให้ปรับ/แก้ไขเป็น

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

60 61 62 63 64

เป้าหมาย
กลยุทธ์

ลาดับตัวชี้วัด

พันธกิจ

ลาดับตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

5 ร้อยละความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ/นายจ้างในด้านของ
คุณภาพของบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.พัฒนา
6 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
สภาพแวดล้อมและ
และนักศึกษาด้านสภาพแวดล้อม
บรรยากาศการเรียนรู้
และบรรยากาศเรียนรู้ (ระดับ)
ให้เอื้อต่อการจัดการ
คาอธิบายระดับ :
เรียนการสอน
ใช้เกณฑ์คะแนนการตรวจประเมิน
คุณภาพจาก สกอ.
ระดับ 5 ช่วงคะแนน 4.51 - 5.00
= ดีมาก
ระดับ 4 ช่วงคะแนน 3.51 - 4.50
= ดี
ระดับ 3 ช่วงคะแนน 2.51 - 3.50
= พอใช้
ระดับ 2 ช่วงคะแนน 1.51 -2.50 =
ต้องปรับปรุง
ระดับ 1 ช่วงคะแนน 0.00-1.50 =
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ความคิดเห็น

60 61 62 63 64
85

90

90

90

90

4

4

4

4

4

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เห็นชอบ

ควร
แก้ไข/
ปรับปรุง

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
ให้ปรับ/แก้ไขเป็น

เป้าประสงค์

2.บัณฑิตมีงานทา
และรายได้ตาม
เกณฑ์

ตัวชี้วัด

60 61 62 63 64

เป้าหมาย
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ความคิดเห็น

60 61 62 63 64

4.พัฒนาบัณฑิต
ให้มีศักยภาพในการ
ใช้ภาษาตาม
มาตรฐาน
TOEIC/TMM หรือ
เทียบเท่า

7 ร้อยละของบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด

10

10

25

25

30

5พัฒนาบัณฑิตใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในตาม
มาตรฐานสากล

8 ร้อยละของบัณฑิตที่มีความรู้
ศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับชาติตาม
มาตรฐานสากล

-

-

60

15

15

10

5

5

14

5

5

9 ร้อยละของบัณฑิตที่มี 80 85 90 90 90 1.พัฒนาศักยภาพ
งานทาหรือประกอบ
อาชีพและมีรายได้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ลาดับตัวชี้วัด

พันธกิจ

ลาดับตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

การเป็น
ผู้ประกอบการ

ร้อยละของบัณฑิตที่ประกอบ
อาชีพอิสระและสร้างงานด้วย
ตนเอง

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เห็นชอบ

ควร
แก้ไข/
ปรับปรุง

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
ให้ปรับ/แก้ไขเป็น

ความคิดเห็นต่อ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ และค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

2. ส่งเสริม
สนับสนุนให้มี
งานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม และ
งานสร้างสรรค์ ที่
เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ

เป้าประสงค์

1.มีงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรมและ
งานสร้างสรรค์ที่
เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนสังคมและ
นาไปเผยแพร่
ตีพิมพ์ระดับชาติ
หรือนานาชาติ

ตัวชี้วัด

60 61 62 63 64

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

82 84 88 88 88 1. บูรณาการจัดการ 12 จานวนเงินสัดส่วนสนับสนุน
11 จานวนงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์
เรียนการสอนกับ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
นวัตกรรมงาน
พันธกิจอื่นๆเช่น
ภายนอกต่อจานวนอาจารย์
สร้างสรรค์เป็น
งานวิจัย การ
ประจาและนักวิจัยประจาสาย
ประโยชน์เชิง
บริการวิชาการ
วิทยาศาสตร์ (หมื่นบาท)
พาณิชย์หรือเชิง
ศิลปวัฒนธรรม
สังคมหรืองานวิจัย
รวมถึงภูมิปัญญา
ที่สร้างองค์ความรู้
ไทย และโครงการ
ใหม่โดยสามารถ
พระราชดาริ
นาไปเผยแพร่
ตีพิมพ์ระดับชาติ
หรือนานาชาติ (เรื่อง)

2. ส่งเสริมความ
ร่วมมือผลงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม

ความคิดเห็น

60 61 62 63 64
8

8

5,390,000

2.ผลิตผล
งานวิจัยที่
สร้างองค์
ความรู้
สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม
และงาน
สร้างสรรค์
ที่สามารถ
นาไปใช้
ประโยชน์ใน
ระดับชาติ
และ
นานาชาติ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
ลาดับตัวชี้วัด

พันธกิจ

ลาดับตัวชี้วัด

เป้าหมาย

13 จานวนงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมที่ได้รับการ
คุ้มครอง

-

-

-

1

1

14 จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่เกิด
จากความร่วมมือด้านงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรมในรอบปี

-

-

2

2

2

15 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์และนักวิจัย
ของคณะ

-

-

10

5

5

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เห็นชอบ

ควร
แก้ไข/
ปรับปรุง

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
ให้ปรับ/แก้ไขเป็น

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

3.องค์ความรู้ใหม่ 16 ค่าร้อยละที่เพิ่มขึ้น
และนวัตกรรมที่มี
ของผลรวมถ่วง
คุณภาพเป็นที่
น้าหนักของผลงาน
ยอมรับในระดับ
ทางวิชาการของ
สากล/และเผยแพร่
อาจารย์และนักวิจัย
ผลงานมากขึ้น
ของคณะ

60 61 62 63 64

เป้าหมาย
กลยุทธ์

ลาดับตัวชี้วัด

พันธกิจ

ลาดับตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

15 20 25 30 35 1. ส่งเสริมการตีพิมพ์ 17 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวน
เผยแพร่งานวิจัยใน
บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ระดับชาติ
เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มี
คุณภาพ(ตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพของ สกอ.)จากปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น

60 61 62 63 64
15

20

5

5

5

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เห็นชอบ

ควร
แก้ไข/
ปรับปรุง

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
ให้ปรับ/แก้ไขเป็น

ความคิดเห็นต่อ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ และค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

3.เป็น
ศูนย์กลาง
บริการ
วิชาการแก่
สังคมที่
ตอบสนอง
ความ
ต้องการ
ของชุมชน
และสังคม
การ
ประกอบการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
3.เป็นศูนย์กลาง
บริการวิชาการแก่
สังคมที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
ชุมชนและสังคม
การประกอบการ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. ชุมชนมีความ
เข้มแข็งสามารถ
พัฒนาและสร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเองทาให้
คุณภาพชีวิตของ
ชุมชนดีขึ้น

18 จานวนชุมชนที่มี
ความเข้มแข็ง
สามารถพัฒนาและ
สร้างองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเองทาให้
คุณภาพชีวิตของ
ชุมชนดีขึ้น (ชุมชน)

2. การบริการ
วิชาการมีศักยภาพ
และมาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับและมีสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ

20 จานวนชุมชน/
หน่วยงาน/สถาน
ประกอบการที่ได้รับ
บริการวิชาการ ต่อ
คณะ

เป้าหมาย

60 61 62 63 64
1

1

1

1

กลยุทธ์

1 1. ส่งเสริมให้
ศูนย์บริการวิชาการ
แบบจัดหารายได้
ของมหาวิทยาลัย
ดาเนินโครงการ
บริการวิชาการจัดหา
รายได้

5

5

1

1

1 1.สนับสนุนการ
บริการวิชาการที่มี
ศักยภาพและได้
มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับ

2.ส่งเสริมระบบ
ICT/สื่อผสมที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ

ลาดับตัวชี้วัด

พันธกิจ

ลาดับตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ความคิดเห็น

60 61 62 63 64

19 จานวนรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
จากการบริการวิชาการของ
ศูนย์บริการวิชาการแบบจัดเก็บ
รายได้(ล้านบาท)

1

1

4.5
แสน

0.2

0.2

21 จานวนองค์ความรู้ที่ให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน/หน่วยงาน/
สถานประกอบการต่อจานวน
อาจารย์ประจา

5

5

20

5

5

21 จานวนการเข้าถึง/การรับรู้และ
การอ้างอิงผลงานองค์ความรู้ใหม่/
นวัตกรรม

-

1

-

1

1

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เห็นชอบ

ควร
แก้ไข/
ปรับปรุง

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
ให้ปรับ/แก้ไขเป็น

ความคิดเห็นต่อ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ และค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

4.ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒน
ธรรม รักษำ
สิ่งแวดล้อม
และให้
ควำมสำคัญ
กับภูมิ
ปัญญำไทย

เป้าประสงค์

4. ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
รักษำสิ่งแวดล้อม
และให้
ควำมสำคัญกับ
ภูมิปัญญำไทย

4. ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
รักษำสิ่งแวดล้อม
และให้
ควำมสำคัญกับ
ภูมิปัญญำไทย

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

60 61 62 63 64

22 จำนวนกิจกรรม
1
ดำเนินกำรตำมลัก
PDCA ที่มีกำรบูร
ณำกำรด้ำนศิลป
วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมและภูมิ
ปัญญำไทยร่วมกับ
พันธกิจอื่นๆ อีก 3
ด้ำน กำรเรียนกำร
สอน บริกำรวิชำกำร
วิจัย (กิจกรรม)

1

3

3

กลยุทธ์

ลาดับตัวชี้วัด

พันธกิจ

ลาดับตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ความคิดเห็น

60 61 62 63 64

23 จำนวนผลงำนและ/หรือ
โครงกำรด้ำนศิลป
วัฒนธรรม
ที่ได้รับ
รำงวัลระดับชำติ และ/หรือ
นำนำชำติ

-

-

-

-

-

24 จำนวนรำงวัลของอำจำรย์และ
นักศึกษำที่ได้รับ

0

0

3

4

5

1
2.พัฒนำแหล่ง
25 ระดับควำมสำเร็จในกำรพัฒนำแหล่ง
เรียนรู้ และสร้ำงเครือข่ำยและเผยแพร่
เรียนรู้ที่สำมำรถ
ผลงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ฟื้นฟูด้ำน
***ระดับที่ 1 หมำยถึง มีกำรพัฒนำแหล่ง
วัฒนธรรมอย่ำง
เรียนรู้และสร้ำงเครือข่ำย และเผยแพร่
ผลงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมระดับ
ยั่งยืน :
มหำวิทยำลัย
(1) กำรรวบรวม
ระดับที่ 2 หมำยถึง มีกำรพัฒนำแหล่ง
ข้อมูลองค์ควำมรู้
เรียนรู้และสร้ำงเครือข่ำย และเผยแพร่
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ผลงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม ระดับภำค
ระดับที่ 3 หมำยถึง มีกำรพัฒนำแหล่ง
(2) จัดกำรเสวนำ
เรียนรู้และสร้ำงเครือข่ำย และเผยแพร่
แลกเปลี่ยนองค์
ผลงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม ระดับประเทศ
ควำมรู้
ระดับที่ 4 หมำยถึง มีกำรพัฒนำแหล่ง
(3) จัดแสดงหรือ
เรียนรู้และสร้ำงเครือข่ำย และเผยแพร่
ผลงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม ระดับอำเซียน
งำนประชุมหรือ
ระดับที่ 5 หมำยถึง มีกำรพัฒนำแหล่ง
workshopด้ำน
เรียนรู้และสร้ำงเครือข่ำยและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
ผลงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมระดับนำนำชำติ

1

-

-

-

3 1.ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้อำจำรย์
และนักศึกษำส่ง
ผลงำนเข้ำประกวด
ทำงด้ำนศิลป
วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมและภูมิ
ปัญญำไทย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เห็นชอบ

ควร
แก้ไข/
ปรับปรุง

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
ให้ปรับ/แก้ไขเป็น

ความคิดเห็นต่อ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ และค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

5.บริหาร
จัดการ
องค์กรด้วย
ธรรมาภิ
บาลเพื่อ
เข้าสู่
องค์กร
คุณภาพ
ตามเกณฑ์
ที่ได้
มาตรฐาน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
5. ส่งเสริม
สนับสนุน ให้มีการ
บริหารจัดการ
องค์กรด้วยธรร
มาภิบาล ตลอดจน
พัฒนาบุคลากรให้มี
ธรรมาภิบาล เพื่อ
เข้าสู่องค์กร
คุณภาพได้มาตรฐาน

เป้าประสงค์

1. มีระบบการ
บริหารจัดการ
ด้วยธรรมาภิบาล
ของผู้บริหาร

ตัวชี้วัด

26 ร้อยละผลการ
ประเมินของ
ผู้บริหาร ที่บริหาร
จัดการ
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

2. บุคลากรสาย 28 ร้อยละของ
วิชาการและสาย
บุคลากรทั้งสาย
สนับสนุนมีความ
วิชาการและสาย
เชี่ยวชาญในสาย
สนับสนุน
วิชาชีพรวมทั้งมี
ได้รับการพัฒนา
การเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องและ
มีศักยภาพเชิง
บริหารจัดการ

เป้าหมาย

60 61 62 63 64
80 80 85 85

กลยุทธ์

85 1.สร้างและพัฒนา
ระบบธรรมาภิบาล
ให้มีความเข้มแข็ง

80 80 92 90 90 1.พัฒนาตาแหน่ง
ทางวิชาการและ
ศึกษาต่อ

ลาดับตัวชี้วัด

พันธกิจ

ลาดับตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ความคิดเห็น

60 61 62 63 64

27 จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ซึ่งพิสูจน์ได้
ว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
(จานวนข้อ)

5

4

3

3

2

29 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่

1

1

-

1

1

1

1

-

2

2

มีคุณวุฒิปริญญาเอก

30 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่
มีตาแหน่งทางวิชาการ

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เห็นชอบ

ควร
แก้ไข/
ปรับปรุง

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
ให้ปรับ/แก้ไขเป็น

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

60 61 62 63 64

เป้าหมาย
กลยุทธ์

ลาดับตัวชี้วัด

พันธกิจ

ลาดับตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ความคิดเห็น

60 61 62 63 64

2.ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาทางด้าน
วิชาการและทักษะ
วิชาชีพ

31 จานวนอาจารย์ประจาที่เข้ารับการ
เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

1

1

2

2

2

3.รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรมีค่านิยม
Personal Active
Learning

32 ระดับความสาเร็จของการ
พัฒนาองค์กรสู่ระบบ Personal
Active Learning

-

-

-

-

-

4.สร้างระบบ
การจัดการ
ความรู้และการ
พัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้

33

ระดับความสาเร็จในการ
พัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้/องค์กรแห่งการเรียนรู้
**การวัดผลประเมินผลกาหนดเป็น 5
ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 คณะมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนทุกสาขาวิชามีการนาระบบการ
จัดการความรู้
ระดับที่ 2 คณะและทุกสาขาวิชามีการ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ
ระดับที่ 3 คณะมีและทุกสาขาวิชามี
ระบบการจัดเก็บองค์ความรู้ที่เป็นระบบ
และเผยแพร่ได้
ระดับที่ 4 คณะมีการกากับติดตามให้
ทุกสาขาวิชานาองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง
ระดับที่ 5 มีอย่างน้อย 1 สาขาวิชามี
การนาองค์ความรู้ไปพัฒนาคนพัฒนางาน
และเห็นผลการดาเนินงานที่เป็น
รูปธรรม

1

1

-

1

1

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เห็นชอบ

ควร
แก้ไข/
ปรับปรุง

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
ให้ปรับ/แก้ไขเป็น

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

60 61 62 63 64

เป้าหมาย
กลยุทธ์

ลาดับตัวชี้วัด

พันธกิจ

ลาดับตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

34 ความสาเร็จของการนาคณะเข้าสู่
5.มหาวิทยาลัยมี
เกณฑ์EdPEx
การนาเกณฑ์
***การวัดผลประเมินผลกาหนด
คุณภาพภายใน
เป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับสากลมาใช้ใน
ระดับที่ 1 คณะ มีนโยบายและ
การพัฒนาองค์กร

มีการเตรียมความพร้อมในการนา
ระบบ EdPExมาใช้ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ระดับที่ 2 มีอย่างน้อย 1
หลักสูตรนาระบบคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็น
เลิศ EdPExมาใช้ในการประกัน
คุณภาพศึกษาภายใน โดยมีระดับ
คะแนน 200 ขึ้นไป
ระดับที่ 3 อย่างน้อย 1 หลักสูตร
นาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดาเนินการที่เป็นเลิศ EdPExมา
ใช้ในการประกันคุณภาพศึกษา
ภายใน โดยมีระดับคะแนน 300
ขึ้นไป

60 61 62 63 64

ความคิดเห็น
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เห็นชอบ

ควร
แก้ไข/
ปรับปรุง

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
ให้ปรับ/แก้ไขเป็น

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

60 61 62 63 64

กลยุทธ์

ลาดับตัวชี้วัด

พันธกิจ

ลาดับตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ความคิดเห็น

60 61 62 63 64

ระดับที่ 4 ทุกหลักสูตรนา
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดาเนินการที่เป็นเลิศ
EdPExมาใช้ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี
ระดับคะแนน 300 ขึ้นไป
ระดับที่ 5 ทุกหลักสูตรนา
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดาเนินการที่เป็นเลิศ
EdPExมาใช้ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี
ระดับคะแนน 350 – 1,000 ขึ้น
ไป

6. สร้างระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
โครงสร้างเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย
3. ช่องทางในการ 36 ร้อยละความพึงพอใจ
สื่อสาร
ของผู้รับบริการงาน
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ของ
ข้อมูล ข่าวสารของ
มหาวิทยาลัย
องค์กรได้
ครอบคลุมและเกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
มหาวิทยาลัย

-

-

-

-

- 1พัฒนาช่องทาง
สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ที่
เพิ่มขึ้นของ
มหาวิทยาลัยฯ

35 ระดับความสาเร็จของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนอง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

การบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์

37 จานวนกิจกรรมที่ได้รับการ
เผยแพร่ผ่านสื่อจากภายนอก

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เห็นชอบ

ควร
แก้ไข/
ปรับปรุง

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
ให้ปรับ/แก้ไขเป็น

เป้าประสงค์

4.มหาวิทยาลัยมี
ความมั่นคงทางการ
เงินที่ตอ่ เนื่องและ
ยั่งยืน

ตัวชี้วัด

38 ร้อยละของรายได้ที่
เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

เป้าหมาย

60 61 62 63 64
0

1

3

2

กลยุทธ์

1 1.ส่งเสริมให้มีการหา
รายได้จากสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดรายได้

2. มีการพัฒนา
กระบวนการในการ
สนับสนุนและ
ช่วยเหลือนักศึกษา

ลาดับตัวชี้วัด

พันธกิจ

ลาดับตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

39 อัตราผลตอบแทนจากการบริหาร

ความคิดเห็น

60 61 62 63 64
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้

40 ร้อยละความสาเร็จของนักศึกษาที่ได้รับ
การสนับสนุนหรือช่วยเหลือ

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เห็นชอบ

ควร
แก้ไข/
ปรับปรุง

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
ให้ปรับ/แก้ไขเป็น

ความคิดเห็นต่อ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ และค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

6.พัฒนา
ศักยภาพ
ของคณะ
วิศวกรรม
ศาสตร์สู่
ระดับสากล

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
6.พัฒนาศักยภาพ
ของคณะวิศวกรรม
ศาสตร์สู่ระดับ
สากล

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1.มีคุณภาพการ 41 จานวนหลักสูตร
จัดการศึกษาเป็น
นานาชาติ
ที่ยอมรับในระดับ
(จานวนหลักสูตร)
สากล

เป้าหมาย

60 61 62 63 64
-

-

-

-

กลยุทธ์

- 1.พัฒนาหลักสูตร
นานาชาติ

ลาดับตัวชี้วัด

พันธกิจ

ลาดับตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

42 จานวนหลักสูตรที่มีความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ

ความคิดเห็น

60 61 62 63 64
-

-

2

-

2

-

5-

-

2. แลกเปลี่ยน
อาจารย์นักวิจัยหรือ
นักศึกษากับ
ต่างประเทศ

43 จานวนอาจารย์นักวิจัยและ
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ (คน)

-

3. การทาความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
หรือมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ
(MOU/MOA)
และมีการดาเนิน
กิจกรรมร่วมกัน

44 จานวนกิจกรรมความร่วมมือกับ
ต่างประเทศและมีการดาเนิน
กิจกรรมร่วมกัน (กิจกรรม)

-

1

1

-

-

4.พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ
ให้ได้รับการยอมรับ
ในระดับสากล

45 จานวนผลงานของนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ

10

10

3

4

5

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เห็นชอบ

ควร
แก้ไข/
ปรับปรุง

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
ให้ปรับ/แก้ไขเป็น

