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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ฉบับนี้จัดท าขึ้นภายใต้เงื่อนไขของหลักเกณฑ์พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  หมวดที่ 3 ว่าด้วยการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท า
แผนปฏิบัติราชการซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่ต้องใช้ของแต่ละข้ันตอน เป้าหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
และจะต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ดังนั้น แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดท าข้ึนภายใต้กรอบแผนกลยุทธ์มหาวิทยนาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2560 – 2564 (ฉบับปรุงปรุงกันยายน 2563) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษา 15 ปี  (พ.ศ. 2551-2565) ฉบับที่ 
2 และของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมข้อเสนอแนวทางการด าเนินการของ สกอ. ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และ
สภาพการเปลี่ยนแปลงของประเทศ และสังคมโลก พร้อมกับการเตรียมการเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์มีความคาดหวังให้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้  เป็นเครื่องมือส าหรับการบูรณาการและการแปลงแผนสู่ 
การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินงานในภารกิจต่างๆ ของทุกส่วนงานภายในคณะฯ  และตอบสนองทิศการการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่
ก าหนดเกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่น าไปสู่คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ที่ชัดเจน และได้รับการยอมรับต่อไป 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  ศรีประทีป) 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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วิสัยทัศน์ 
  “ มุ่งม่ันสู่ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรม  (Strive For Engineering Excellence) ” 

 
พันธกิจ 
 1. มุ่งม่ันจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณลักษณะพึงประสงค์และมีความรู้เป็นผู้ประกอบการ 
 2. มุ่งม่ันพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติที่น าไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
 3. มุ่งม่ันบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นองค์กร ที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

 
ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผู้น าการผลิตบัณฑิตวิศวกร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผู้น าด้านงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สากล และบูรณาการกับบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศและเป็นองค์กรที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
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ค่านิยมองค์กร   

E4 (E-Power4) 
           Ethics – จริยธรรมน าหน้า 
  Engagement - การมีส่วนร่วม 
            Excellence – น าพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
              Enhancement - เกิดผลเพิ่มพูนคุณภาพบุคลากร 

 
สมรรถนะหลัก 
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อัตลักษณ์นิสิต 
 “สู้งาน  ท าเป็น  เด่นคุณธรรม” 
 
เอกลักษณ์  
 การเปนที่พ่ึงของสังคมและชุมชน  
 
นโยบาย/เป้าหมายการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์  

พันธกิจ 
(1) 

นโยบาย/แผนการด าเนินงาน 
(2) 

เปูาหมาย 
(3) 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย/ 

คณะวิศวกรรมศาตร์ 
(4) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (EdpEx) 
(5) 

1.จัดการเรียนการสอนมุ่ง 
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน มีคุณลักษณะ 
พึงประสงค์และมีความรู้เป็น
ผู้ประกอบการ 

1.1 ด าเนินการรับนิสิตให้สอดคล้องกับจ านวน
อาจารย์ในปัจจุบัน (*59 คน)  

600 คน 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 1   
ผลิตบัณฑิตตรงกับความ
ต้องการของสังคมโลก 
ยุทธศาสตร์คณะที่ 1   
ผู้น าการผลิตบัณฑิตวิศวกร 
 

1.1.1 จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือในการคัดเลือกนิสิตเข้า
ศึกษาต่อ (EdPEx 1.1.1) 
1.1.2 การรับนิสิตเป็นไปตาม
แผนการรับนิสิต (EdPEx 
1.1.2) 
1.1.3 คุณภาพบัณฑิตแรกเข้า 
นิสิต (EdPEx 1.1.3) 

1.2 พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของภาคเอกชน/ผู้ใช้บัณฑิต และ 

1 หลักสูตร 
(วศ.บ.ปฏิบัติ) 

1.2.1 จ านวนหลักสูตรที่มี
ความร่วมมือการจัดการเรียน  
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พันธกิจ 
(1) 

นโยบาย/แผนการด าเนินงาน 
(2) 

เป้าหมาย 
(3) 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย/ 

คณะวิศวกรรมศาตร์ 
(4) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (EdpEx) 
(5) 

 สร้างช่องทางให้เอกชน/ ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมใน
การเรียนการสอนตอบสนองภาคเอกชน/ผู้ใช้
บัณฑิตและสร้างช่องทางให้เอกชน/ผู้ใช้บัณฑิตมี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอนตอบสนองความ
ต้องการของสถาน ประกอบการอุตสาหกรรม
เปูาหมายและยุทธศาสตร์ ชาติ รวมถึงส่งเสริมให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมใน การพัฒนาหลักสูตร 

14 รายวิชา 
(สาขาละ 2 
รายวิชา) 

 
ค่าเฉลี่ย 4.50 

 
 

7/10 คน 
 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 1   
ผลิตบัณฑิตตรงกับความ
ต้องการของสังคมโลก 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 2   
สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือความเป็นเลิศในระดับ
นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์คณะที่ 1   
ผู้น าการผลิตบัณฑิตวิศวกร 
ยุทธศาสตร์คณะที่ 2   
ผู้น าด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
สู่สากล และบูรณาการกับ
บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ชุมชนและ
สังคม 

การสอนร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม(EdPEx 
1.1.5) 
1.2.2 จ านวนรายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอนแบบ problem-
based learning (EdPEx 
1.1.6) 
1.2.3 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตตามมาตรฐาน 
(EdPEx 1.1.4) 
1.2.4 สัดส่วนนิสิตที่จบ
การศึกษาต่อจ านวนนิสิตที่รับ
รับเข้าในแต่ละปีการศึกษา 
(EdPEx 1.1.7) 

1.3 เพ่ิมจ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท้ังในและ
ต่างประเทศ  

1 แหล่ง 
 
 
 

1.3.1 จ านวนความร่วมมือกับ
เครือข่ายผู้ประกอบการและ
ภาคอุตสาหกรรม (EdPEx 
1.1.8) 
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พันธกิจ 
(1) 

นโยบาย/แผนการด าเนินงาน 
(2) 

เป้าหมาย 
(3) 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย/ 

คณะวิศวกรรมศาตร์ 
(4) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ (EdpEx) 
(5) 

  
10 คน  

/ปีการศึกษา 
 

1.3.2 จ านวนนิสิตใหมร่ะดับ
บัณฑิตศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศท่ีเข้าศึกษาในแต่
ละปีการศึกษา  

 

1.4 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการรับรองเผยแพร่
หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) 
หลักสูตรวิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพ
ระดับชาติ /นานาชาติ สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้งานและ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านการเรียนการสอนกับความร่วมมือด้าน
การเรียนการสอนกับสถาบันในประเทศและ
ต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้เป็น
หลักสูตรเฉพาะทางส่งเสริมนวัตกรรมรองรับ
อุตสาหกรรมเปูาหมายและยุทธศาสตร์ชาติ เช่น 
หลักสูตรวิศวกรรมระบบ ราง/ หลักสูตรวิศวกรรม
รถไฟความเร็วสูง เป็นต้น 

1 หลักสูตร 
(ปัจจุบันยังไม่มี
หลักสูตรผ่านฯ) 

 
 
 
 

1 หลักสูตร 
(รถไฟฟูาความเร็ว

สูง) 

 1.4.1 จ านวนหลักสูตรที่ผ่าน
การรับรองคุณภาพและ
มาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQR)/หรือผ่านการ
รับรองตามมาตรฐานใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
1.4.2 จ านวนหลักสูตรใหม่ที่
ด าเนินการตามนโยบาย
ประเทศหรือมหาวิทยาลัย 
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พันธกิจ 
(1) 

นโยบาย/แผนการด าเนินงาน 
(2) 

เป้าหมาย 
(3) 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย/ 

คณะวิศวกรรมศาตร์ 
(4) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (EdpEx) 
(5) 

2.มุ่งม่ันพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศใน
ระดับชาติและนานาชาติที่
น าไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยี
แก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 

2.1 พัฒนางานวิจัยให้สอดคล้องกับความช านาญ
เชี่ยวชาญของบุคลากรและหน่วยงาน และ/หรือ
พัฒนาหรือส่งเสริมงานวิจัย ที่เกิดความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาในประเทสและต่างประเทศ 

40 เรื่อง  
 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 2   
สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือความเป็นเลิศในระดับ
นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 3 
ให้บริการวิชาการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการ
ภาคอุตสาหกรรม และภาค
ประชาสังคม 
ยุทธศาสตร์คณะที่ 2   
ผู้น าด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
สู่สากล และบูรณาการกับ
บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ชุมชนและ
สังคม 

2.1.1 จ านวนผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติบนฐานข้อมูล
Scopus และ ISI ต่ออาจารย์
และนักวิจัยประจ า  (EdPEx 
2.1.1) 

2.2 บูรณาการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มุ่งเน้น
การวิจัยและการหาโจทย์วิจัยร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมและคู่ความร่วมมือใน
สถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ 

15 หลักสูตร 
 

60,000 บาท/คน 
  
 
 

2.2.1 จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการวิจัยระดับ
นานาชาติ (EdPEx 2.1.2) 
2.2.2 จ านวนเงินสนับสนุนวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์จาก
หน่วยงานภายนอกต่ออาจารย์
และนักวิจัยประจ า (EdPEx 
2.1.3) 

2.3 มีการบริการวิชาการหรือถ่ายทอดเทคโนโลยี
แก่ชุมชนและสังคม 

1 แหล่ง 
 

2.3.1 ร้อยละของรายได้จาการ
บริการวิชาการท่ีเพ่ิมข้ึน 
(EdPEx 3.1.1) 
2.3.2 จ านวนชุมชน/หน่วยงาน 
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พันธกิจ 
(1) 

นโยบาย/แผนการด าเนินงาน 
(2) 

เป้าหมาย 
(3) 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย/ 

คณะวิศวกรรมศาตร์ 
(4) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (EdpEx) 
(5) 

 

   ภาครัฐ/ภาคอุตสาหกรรมที่รับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 

2.4 ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยวิจัย (Research 
Unit) อย่างต่อเนื่อง เช่น หนึ่งหน่วยวิจัย หนึ่งความ
ร่วมมือสร้างแรงจูงใจให้หน่วยวิจัยผลักดันนิสิต
บัณฑิตศึกษาตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูลที่ยอมรับใน
ระดับสากลและส่งเสริมให้มีการท างานวิจัยเพื่อ
สร้างนวัตกรรมที่ยอมรับในระดับสากล และส่งเสริม
ให้มีการท างานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ รวมถึงการยกระดับ
วารสารงานวิจัยของคณะเข้าสู่ฐานที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ 

40 เรื่อง 
(40 paper/59) 

 2.4.1 จ านวนผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติบนฐานข้อมูล
Scopus และ ISI ต่ออาจารย์
และนักวิจัยประจ า  (EdPEx 
2.1.1) 

3.มุ่งม่ันบริหารจัดการองค์กรสู่
ความเป็นเลิศตามหลักธรรมาภิ
บาลและเป็นองค์กร ที่พร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการน าเทคโนโลยีหรือระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อการ
บริหารจัดการหน่วยงาน 

อย่างน้อย 1 ระบบ 
(ระบบเลื่อนขั้น

เงินเดือน) 
 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 5   
บริหารองค์กรเพ่ือความเป็น
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 

3.1.1 จ านวนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใช้ในการบริหาร
จัดการคณะและหน่วยงาน 

3.2 ติดตาม ตรวจสอบการบริหารจัดการ
งบประมาณ และการบริหารจัดการคณะตามหลัก 

ค่าเฉลี่ย 4.00 ยุทธศาสตร์คณะที่ 3   3.2.1 ร้อยละความพึงพอใจ 
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พันธกิจ 
(1) 

นโยบาย/แผนการด าเนินงาน 
(2) 

เป้าหมาย 
(3) 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย/ 

คณะวิศวกรรมศาตร์ 
(4) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (EdpEx) 
(5) 

 ธรรมาภิบาล  
 

ค่าเฉลี่ย 4.00 
 
 

ค่าเฉลี่ย 4.00 
 
 
 

ร้อยละ 5 

การบริหารจัดการองค์กรสู่
ความเป็นเลิศและเป็นองค์กรที่
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก 

ของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการ(EdPEx 3.1.1) 
3.2.2 ระดับความผูกพันของ
บุคลากรที่มีต่อสถาบัน (EdPEx 
3.1.2) 
3.2.3 ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรและนิสิตที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิต 
(EdPEx 3.1.3) 
3.2.4 ร้อยละของรายได้ที่
เพ่ิมข้ึน (จากรายได้ทั้งหมด) 
(EdPEx 3.2.1) 

3.3 พัฒนาส่งเสริมผลักดันคณะให้มีความพร้อมสู่
การรับการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

1 ระบบ (EdPEx) 
 

3.3.3 คณะผ่านการพิจารณา
การสมัครเข้าคัดเลือก 
EdPex200 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จผลสัมฤทธิ์การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัตริาชการ  ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 1. มีการรับนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีที่เป็นไปตามแผนการรับนิสิต “ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100” 
 2. จ านวนนิสิตชาวต่างชาติที่ศึกษาที่ศึกษาในคณะวศิวกรรมศาสตร์ “ไม่น้อยกว่า 12 คน” 
 3. จ านวนผลงานวิจยัทีต่ีพิมพ์เผยแพร่ในฐานขอ้มูลระดับนานาชาติ “จ านวน 50 เรื่อง/ในปี พ.ศ.” 
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  ค ารับรองการปฏิบตัิราชการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
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ศา
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ร์ 

1.ผลิตบัณฑิตตรงกับ
ความต้องการของสังคม

โลก 

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

 

2.สร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อความ

เป็นเลิศในระดับ
นานาชาต ิ

 

3.ให้บริการวิชาการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ

ภาคอุตสาหกรรม และภาค
ประชาสังคม 

4.ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มี

ความโดดเด่นระดับ
นานาชาต ิ

5.บริหารองค์กรเพื่อความ
เป็นมหาวิทยาลัยอัจฉรยิะ 

ยุทธศาสตร ์
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์
 

1.ผู้น าการผลิตบัณฑิตวิศวกร 
2.ผู้น าด้านงานวิจัยและนวัตกรรมสู่

สากล และบูรณาการกับบริการ
วิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง

แก่ชุมชนและสังคม 

เป้าประสงค์ 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 1.1  มุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณลักษณะพึง
ประสงค์และมีความรู้เป็นผู้ประกอบการ 

3.การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
และเป็นองค์กรที่พร้อมต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 

เป้าประสงค์ 2.1  มุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
สู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติที่น าไปสู่
การถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 3.1  มุ่งมั่นบริหารจัดการองค์กร
สู่ความเป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาลและเป็น
องค์กร ที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก 
ยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่  1  ผู้น าการผลิตบัณฑิตวิศวกร 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วดั 
(1) 

ผลการด าเนินงาน  
ตชว.แผนปฏิบตัิการ 

(2) 
เป้าหมายคณะ 

ปี 2565 
(3) 

แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม 

(4) 

งบประมาณ 
(บาท) 
(5) 

ผู้รับผิดชอบ 
(6) 

หมายเหต ุ
ตชว.แผนปฏิบตัิการ 

มหาลัยฯ / คณะ 
(1.1) 

หน่วยนับ 
(1.2) 

เป้าหมาย
มหาวิทยาลัย 

(1.3) 

2563 
(2.1) 

2564 
(2.2) 

เปูาประสงค์ 1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตรงกับความตอ้งการของตลาด และการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งรองรับการเรียนส าหรับประชาชนทุกช่วงวยั 
*เปูาประสงค์ 1  พัฒนาหลักสูตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตรงกับความต้องการของตลาด และการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งรองรับการเรียนรู ้ส าหรับประชาชนทุกชว่งวัย 
1.1.1) จ านวนหลักสูตรที ่
ร่วมผลติกับผู้ประกอบการ  

หลักสูตร 1 1 1 2 
 

1.โครงการส่งเสริมความร่วมมือให้มีอาจารย์/ 
นักวิจยั/ ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่มีชื่อเสียงระดับ
นานาชาติมีส่วนรว่มในการสอน/การวจิยั 
(1.eMENSER มหาวิทยาลยัเลือกลงในแผนฯ) 
2.โครงการสหกิจศึกษา 
3.โครงการจัดอบรมความรู้ด้านวิศวกรรม 2 คร้ัง 
4.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ 
(2.eMENSER) 
 

100,000 
 
 
 

100,000 
60,000 
100,000 

 

1.หัวหน้าส านกัวิชาฯ 
2.รองคณบดีฝุาย
สาธารณูปโภคฯ 
3.ผช.คณบดีฝุายวิเทศฯ 
4.คุณเสาวลักษณ์  เรียงพรม 
5.คุณวรินญา  ชื่นใจ 
6.คุณสุภาวดี กั้วพงษ ์
7.คุณพัชรา  ติตะสี 
8.คุณมีศักดิ์ธนา พัวพิทยาธร 

บังคับ 

1.1.2) ร้อยละของหลักสูตร 
ที่เป็นการพัฒนาผู้เรียนเป็น
ผู้ประกอบการ 

ร้อยละ 50 n/a 77.78 100 บังคับ 

1.1.4) จ านวนหลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้นที่มีรายได ้
หลังหักค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 

หลักสูตร 35 n/a 2 2 บังคับ 

1.1.6) ร้อยละของหลักสูตร 
ที่มีความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา 

ร้อยละ 35 n/a 85.71 35 บังคับ 

1.1.7) จ านวนหลักสูตรที่ม ี
การจัดการเรียนการสอนกับ
มหาวิทยาลัยตา่งประเทศ 

หลักสูตร 2 n/a 5 7 
(ร้อยละ 50) 

 

เจรจา 

เปูาประสงค์ 1.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะรองรับความตอ้งการของสถานประกอบการสังคมและประเทศ 
*เปูาประสงค์ 1 พัฒนาหลักสูตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตรงกับความต้องการของตลาด และการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งรองรับการเรียนรู้ ส าหรับประชาชนทุกชว่งวัย 
1.2.1) ร้อยละของบัณฑิตที่ ร้อยละ 10 n/a 2.58 10 1.โครงการนิเทศนิสิตฝึกงานและพบผู้ประกอบการ 150,000 1.หัวหน้าส านกัวิชาฯ บังคับ 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วดั 
(1) 

ผลการด าเนินงาน  
ตชว.แผนปฏิบตัิการ 

(2) 
เป้าหมายคณะ 

ปี 2565 
(3) 

แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม 

(4) 

งบประมาณ 
(บาท) 
(5) 

ผู้รับผิดชอบ 
(6) 

หมายเหต ุ
ตชว.แผนปฏิบตัิการ 

มหาลัยฯ / คณะ 
(1.1) 

หน่วยนับ 
(1.2) 

เป้าหมาย
มหาวิทยาลัย 

(1.3) 

2563 
(2.1) 

2564 
(2.2) 

เป็นผู้ประกอบการ      2.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถ่ายทอดประสบการณ์
ระหว่างศิษย์เกา่และศิษย์ปัจจบุัน 
3.โครงการสนับสนุนนิสิตแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ น าเสนอ และแข่งขันทางวิชาการ 
4.โครงการสัมมนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
5.โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา (ส าหรับอบรม iThesis และ
อบรมภาษาอังกฤษของ 6 หลกัสูตร) 
6.โครงการเครือข่ายระดับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพนกัศึกษาและการ เสริมสร้างทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสืบสานศิลปะและ
วัฒนธรรม ระดับชาต ิ ครั้งที่ 13 ประจ าปี 
งบประมาณ 2565 (เจ้าภาพฯ) (3.eMENSER) 
7.โครงการแข่งขันโครงงานทางวิศวกรรม (Senior 
Project) (4.eMENSER) 
8.โครงการนิทรรศการทางวิศวกรรมศาสตร์ (Open 
House)  

160,000 
 

280,000 
 

100,000 
30,00 

 
 

90,000 
 
 
 
 

30,000 
 

100,000 

2.รองคณบดีฝุายแผนฯ 
3.ผช.คณบดีฝุายวิเทศฯ 
4.คุณเสาวลักษณ์  เรียงพรม 
5.คุณวรินญา  ชื่นใจ 
6.คุณสุภาวดี กั้วพงษ ์
7.คุณพัชรา  ติตะสี 
8.คุณมีศักดิ์ธนา พัวพิทยาธร 

 
1.2.2) ร้อยละของนิสิตที่มี
โอกาสเดินทางไปแลกเปลีย่น
ผ่านกิจกรรม ฝกึงาน  
การฝึกประสบการณ์  
การเก็บข้อมูลวิจยัใน
ต่างประเทศ      

ร้อยละ 10 n/a n/a 1 บังคับ 

1.2.3) ร้อยละผลงานวจิัย 
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ในระดับชาติ และระดับ
นานาชาต ิ

ร้อยละ 75 85 72.97 85 บังคับ 

12.4) จ านวนรางวัลที่นิสิต 
หรือศิษย์เก่าได้รับในระดับ 
ชาติและนานาชาต ิ

จ านวน 100 9 5 5 บังคับ 

เปูาประสงค์ 1.3  พัฒนาระบบการเรียนการสอน การเรียนรู้ตลอดชีวิต และทกัษะเพื่ออนาคต 
*เปูาประสงค์ 1 พัฒนาหลักสูตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตรงกับความต้องการของตลาด และการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งรองรับการเรียนรู้ ส าหรับประชาชนทุกชว่งวัย 
1.3.1) ร้อยละของรายวิชา 
หรือสื่อการเรียนการสอน 
แบบออนไลน์หรือ Active 
Learning    

ร้อยละ 95 n/a n/a 95 1.สนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนจัดท าสื่อการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์หรือ Active 
Learning    

- 1.หัวหน้าส านกัวิชาฯ 
2.ประธานหลักสูตรทุก
หลักสูตรฯ 

บังคับ 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ    
ยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่  2  ผู้น าด้านงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สากล และบูรณาการกับบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วดั 
(1) 

ผลการด าเนินงาน  
ตชว.แผนปฏิบตัิการ 

(2) 
เป้าหมายคณะ 

ปี 2565 
(3) 

แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม 

(4) 

งบประมาณ 
(บาท) 
(5) 

ผู้รับผิดชอบ 
(6) 

หมายเหต ุ
ตชว.แผนปฏิบตัิการ 

มหาลัยฯ / คณะ 
(1.1) 

หน่วยนับ 
(1.2) 

เป้าหมาย
มหาวิทยาลัย 

(1.3) 

2563 
(2.1) 

2564 
(2.2) 

เปูาประสงค์ 2.1 สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย 
*เปูาประสงค์ 2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะ รองรับความต้องการของสถานประกอบการ สังคมและประเทศ เอเชีย และโลก 
2.1.1) จ านวนผลงานวิจยัที่
ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาต ิ(Scopus  
หรือ ISI) 

จ านวน 500 n/a n/a 50 1.โครงการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
อุปกรณ์เครือข่ายข้อมูลอุปกรณ์จัดเก็บขอ้มูล  
ของระบบ ThaiJo2.0 
2.โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
STISWB  
3.โครงการทุนอุดหนุนการวิจยั 
4.โครงการบริหารจัดการวารสารนานาชาติคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
5.เงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการไป
เสนอผลงานต่างประเทศ 
6.เงินค่าตอบแทนตีพิมพ์/ รางวัล/ หนังสือ 
7.การติดตามผลการด าเนินงานด้านการวิจัยตามไตร
มาส วงรอบ 3  6  9 และ 12 เดือน 
 

10,700 
 
 

400,000 
 

2,700,000 
119,600 

 
100,000 

 
400,000 

1.รองคณบดีฝุายวิจัย 
2.คุณพัชรา ติตะสี 

บังคับ 

2.1.2) จ านวนบทความวิจยั 
ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏ 
ในฐานข้อมูล SCOPUS Q1 
 หรือ ISI Q1 

จ านวน 250 n/a n/a 20 บังคับ 

2.1.3) จ านวนการอา้งอิง
ผลงานวิจัย (Citation) ที่
ปรากฏในฐานขอ้มูลระดับ
นานาชาต ิ

ครั้ง 24,300 n/a 1,315 500 บังคับ 

2.1.4) จ านวนผลงาน 
นวัตกรรมที่เกิดขึ้น 

ผลงาน 15 6 7 3 บังคับ 

2.1.5) จ านวนข้อเสนอ 
โครงการที่ยื่นขอรับทุน 
จากแหล่งทุนภายนอก 

ผลงาน 169 2 13 25 เจรจา 

2.1.6) ร้อยละของอาจารย ์
และนักวจิัยที่ได้รับทุนวิจยั
ภายนอก 
 

ร้อยละ 50 n/a 14.81 10 เจรจา 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วดั 
(1) 

ผลการด าเนินงาน  
ตชว.แผนปฏิบตัิการ 

(2) 
เป้าหมายคณะ 

ปี 2565 
(3) 

แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม 

(4) 

งบประมาณ 
(บาท) 
(5) 

ผู้รับผิดชอบ 
(6) 

หมายเหต ุ
ตชว.แผนปฏิบตัิการ 

มหาลัยฯ / คณะ 
(1.1) 

หน่วยนับ 
(1.2) 

เป้าหมาย
มหาวิทยาลัย 

(1.3) 

2563 
(2.1) 

2564 
(2.2) 

          
2.1.7) จ านวนเงินวิจัยที่ได้รับ
การสนับสนุนจากการท าวิจยั
จากภายนอก 

บาท 80 ล้าน 5.5 ล้าน 10.7 ล้าน 8 ล้าน บังคับ 

2.1.8) จ านวนเงินที่ได้ 
รับการสนับสนุนการท าวิจยั
จากภาคอุตสาหกรรม 

บาท 34 ล้าน n/a 5.2 ล้าน 3.3 บาท บังคับ 

2.1.9) จ านวนโครงการวิจยั 
ที่ท ากับมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานหรือองค์กร
ต่างประเทศ 

จ านวน 30 4 3 10 บังคับ 

2.1.10) จ านวนโครงการ 
วิจัยที่ได้รับทุนจากต่าง 
ประเทศ 

จ านวน 3 n/a 2 3 บังคับ 

2.1.11) รางวัลยกย่องเชิดชู
เกียรติด้านการวิจัยระดับ
นานาชาต ิ

จ านวน 30 n/a n/a 1 บังคับ 

2.1.12) จ านวนบทความที่มี
ความร่วมมือวิจัยระดับ
นานาชาต ิ

จ านวน 500 n/a n/a 10 บังคับ 

2.1.13) ค่าเฉลี่ยจ านวนครั้ง 
ที่ได้รับการอ้างอิง (H-index) 

ค่าเฉลี่ย 10 n/a 2.3 3 บังคับ 

2.1.14) จ านวนผลงานวิจัยที ่
น าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม/
ชุมชน 

จ านวน 20 n/a n/a 2 บังคับ 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วดั 
(1) 

ผลการด าเนินงาน  
ตชว.แผนปฏิบตัิการ 

(2) 
เป้าหมายคณะ 

ปี 2565 
(3) 

แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม 

(4) 

งบประมาณ 
(บาท) 
(5) 

ผู้รับผิดชอบ 
(6) 

หมายเหต ุ
ตชว.แผนปฏิบตัิการ 

มหาลัยฯ / คณะ 
(1.1) 

หน่วยนับ 
(1.2) 

เป้าหมาย
มหาวิทยาลัย 

(1.3) 

2563 
(2.1) 

2564 
(2.2) 

2.1.15) จ านวนผลงานวิจัย 
เชิงพาณิชย์ 

จ านวน 15 n/a n/a 2    บังคับ 

2.1.16) จ านวนงานวิจยัที ่
น าไปต่อยอดเป็นนวัตกรรม 

จ านวน 20 n/a n/a 1 บังคับ 

2.1.17) จ านวนสิทธิบัตร/ 
อนุสิทธิบัตร 

จ านวน 20 4 6 6 บังคับ 

2.1.18) จ านวนผลงานตี 
พิมพ์ร่วมกับ Visiting 
Professor   

จ านวน 50 n/a n/a 1 บังคับ 

2.1.19) จ านวนอาจารย์/
นักวิจยัที่ท าวิจัยระยะสั้นใน
มหาวิทยาลัยชั้นน าต่าง 
ประเทศ 

จ านวน 20 n/a n/a 1 บังคับ 

2.1.20) จ านวนอาจารย์/
นักวิจยัต่างชาติมาท าวิจยั 
หลังปริญญาเอก (Postdoc) ใน
มหาวิทยาลัย 

จ านวน 20 n/a n/a 1 บังคับ 

2.1.21) จ านวนอาจารย์ 
นักวิจยัต่างชาติมาท าวิจยั 
ระยะสั้นในมหาวิทยาลัย 
(Inbound) 

จ านวน 20 n/a n/a 1 บังคับ 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 
ยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่  2  ผู้น าด้านงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สากล และบูรณาการกับบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วดั 
(1) 

ผลการด าเนินงาน  
ตชว.แผนปฏิบตัิการ 

(2) 
เป้าหมายคณะ 

ปี 2565 
(3) 

แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม 

(4) 

งบประมาณ 
(บาท) 
(5) 

ผู้รับผิดชอบ 
(6) 

หมายเหต ุ
ตชว.แผนปฏิบตัิการ 

มหาลัยฯ / คณะ 
(1.1) 

หน่วยนับ 
(1.2) 

เป้าหมาย
มหาวิทยาลัย 

(1.3) 

2563 
(2.1) 

2564 
(2.2) 

เปูาประสงค์ 3.1 ภาคธุรกจิ/ภาคอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการแข่งขัน 
*เปูาประสงค์ 2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะ รองรับความต้องการของสถานประกอบการ สังคมและประเทศ เอเชีย และโลก 
3.1.1) จ านวนผู้ประกอบ 
การในภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมที่ได้รับการ 
พัฒนาก่อให้เกิดความ 
เข้มแข็ง 

จ านวน 50 n/a 7 1 1.โครงการจัดอบรมความรู้ด้านวิศวกรรม 2 คร้ัง  
(อบรมให้เปล่า) 
2.โครงการวิศวกรรมบริการ  
  2.1 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกรรมวิธี
การผลิตข้าวฮางงอกด้วยเทคโนโลยีเครื่องเร่งการแช่ 
และเพาะงอกข้าวเปลือกร่วมกับเครื่องอบแห้ง
อินฟราเรดแบบถังหมุน (5.eMENSER) 

60,000 
 

400,000 

1.รองคณบดีฝุาสาธารณูปโภค
และบริการวิชาการ 
2.คุณมีศักดิ์ธนา  พัวพิทยาธร 
3.คุณตรีญาภัทร แสงตา 
4. คุณสุวิทย์ เสนาลาด 
5. คุณสมนึก พันเสนา 

บังคับ 

3.1.2) จ านวนงานวิจยั 
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ถกู
น าไปถ่ายทอดองค์ความรู้แก่
ภาคธุรกจิ/ภาคอุตสาหกรรม 

จ านวน 50 n/a 3 2 บังคับ 

เปูาประสงค์ 3.2 ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
*เปูาประสงค์ 2  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะ รองรับความต้องการของสถานประกอบการ สังคมและประเทศ เอเชีย และโลก 
3.2.1) จ านวนเครือข่าย 
ความร่วมมือกับหนว่ยงาน
ภายนอกในการพัฒนา 
ชุมชนและสังคม   

จ านวน 50 n/a 2 2 1.โครงการจัดอบรมความรู้ด้านวิศวกรรม 2 คร้ัง  
(อบรมให้เปล่า) 
2.โครงการวิศวกรรมบริการ  
     2.1 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการกรรมวิธี
การผลิตข้าวฮางงอกด้วยเทคโนโลยีเครื่องเร่งการแช่ 
และเพาะงอกข้าวเปลือกร่วมกับเครื่องอบแห้ง
อินฟราเรดแบบถังหมุน (5.eMENSER) 

60,000 
 

400,000 

1.รองคณบดีฝุาสาธารณูปโภค
และบริการวิชาการ 
2.คุณมีศักดิ์ธนา  พัวพิทยาธร 
3.คุณตรีญาภัทร แสงตา 
4. คุณสุวิทย์ เสนาลาด 
5. คุณสมนึก พันเสนา 

บังคับ 

3.2.2) จ านวนชุมชนและ 
สังคมที่ได้รับบริการวิชาการ 
แล้วก่อให้เกิดความเข้มแข็ง
และพึ่งพาตนเองได้ 
 
 

จ านวน 50 n/a 13 1 บังคับ 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วดั 
(1) 

ผลการด าเนินงาน  
ตชว.แผนปฏิบตัิการ 

(2) 
เป้าหมายคณะ 

ปี 2565 
(3) 

แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม 

(4) 

งบประมาณ 
(บาท) 
(5) 

ผู้รับผิดชอบ 
(6) 

หมายเหต ุ
ตชว.แผนปฏิบตัิการ 

มหาลัยฯ / คณะ 
(1.1) 

หน่วยนับ 
(1.2) 

เป้าหมาย
มหาวิทยาลัย 

(1.3) 

2563 
(2.1) 

2564 
(2.2) 

3.2.3) จ านวนงานวิจยั 
นวัตกรรมหรือเทคโนโลย ี
ที่ถูกน าไปถ่ายทอดองค์ความรู้
แก่ชุมชนและสังคมผ่านการ
บริการวิชาการ   

จ านวน 50 n/a 3 2    บังคับ 

3.2.4) จ านวนเงินทุนด้าน
บริการวิชาการที่ได้รับจาก
แหล่งทุนภายนอก 

จ านวน 10 ล้าน n/a 2.8 ล้าน 1 ล้าน บังคับ 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ   
ยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์: - 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วดั 
(1) 

ผลการด าเนินงาน  
ตชว.แผนปฏิบตัิการ 

(2) 
เป้าหมายคณะ 

ปี 2565 
(3) 

แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม 

(4) 

งบประมาณ 
(บาท) 
(5) 

ผู้รับผิดชอบ 
(6) 

หมายเหต ุ
ตชว.แผนปฏิบตัิการ 

มหาลัยฯ / คณะ 
(1.1) 

หน่วยนับ 
(1.2) 

เป้าหมาย
มหาวิทยาลัย 

(1.3) 

2563 
(2.1) 

2564 
(2.2) 

เปูาประสงค์ 4.1 การอนุรักษ ์ฟื้นฟ ูเผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ
*เปูาประสงค์ 2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะ รองรับความต้องการของสถานประกอบการ สังคมและประเทศ เอเชีย และโลก 
4.1.1) จ านวนโครงการ
ประชุม/สัมมนาทางวิชาการ 
ด้านศิลปวัฒนธรรม 

จ านวน 5 n/a n/a 1 1.โครงการเครือข่ายระดับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพนกัศึกษาและการ เสริมสร้างทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสืบสานศิลปะและ
วัฒนธรรม ระดับชาต ิ ครั้งที่ 13 ประจ าปี 
งบประมาณ 2565 (เจ้าภาพฯ) (3.eMENSER) 

90,000 1.ผช.ฝุายประกันคุณภาพ 
2.รองคณบดีฝุายแผนฯ 
3.คุณชยภร ศิริโยธา 
4.คุณอธิวัฒน์ อุดมก้านตง 

เลือก 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารองค์กรเพ่ือความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ    
ยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศและเป็นองค์กรที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วดั 
(1) 

ผลการด าเนินงาน  
ตชว.แผนปฏิบตัิการ 

(2) 
เป้าหมายคณะ 

ปี 2565 
(3) 

แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม 

(4) 

งบประมาณ 
(บาท) 
(5) 

ผู้รับผิดชอบ 
(6) 

หมายเหต ุ
ตชว.แผนปฏิบตัิการ 

มหาลัยฯ / คณะ 
(1.1) 

หน่วยนับ 
(1.2) 

เป้าหมาย
มหาวิทยาลัย 

(1.3) 

2563 
(2.1) 

2564 
(2.2) 

เปูาประสงค์ 5.4 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
*เปูาประสงค์  3 มุ่งมั่นบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามหลักธรรมาภบิาลและเป็นองค์กร ที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
5.4.2) ร้อยละของอาจารย์ที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 75 72.65 66.6 75 การส่งเสริมให้อาจารยย์ื่นขอต าแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้น  

- 1.รองคณบดีฝุายบริหาร 
2.คุณเกสรินทร์ ภุผาณี 

บังคับ 

5.4.4) จ านวนรอง
ศาสตราจารย์ที่เพิ่มขึ้น 

จ านวน 20 n/a n/a 1 บังคับ 

เปูาประสงค์ 5.6) สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และการยอมรับในระดับสากล 
*เปูาประสงค์  3.1 มุ่งมั่นบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามหลักธรรมาภบิาลและเป็นองค์กร ที่พร้อมตอ่การเปลีย่นแปลงของสังคมโลก 
5.6.2) จ านวนนิสิตชาวตา่ง 
ชาติ   

จ านวน 200 n/a 6 12 1.โครงการแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 
2.โครงการส่งเสริมความร่วมมือให้มีอาจารย์/ 
นักวิจยั/ ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่มีชื่อเสียงระดับ
นานาชาติมีส่วนรว่มในการสอน/การวจิยั 

100,000 
 

100,000 

1.หัวหน้าส านกัวิชาฯ 
2.รองคณบดีฝุายวิจัย 
3.ผช.ฝุายวิเทศสัมพันธ์ฯ 
4.คุณเสาวลักษณ์ เรียงพรม 
5.คุณพัชรา ติตะสี 

บังคับ 

5.6.3) จ านวนอาจารยห์รือ
นักวิจยัชาวต่างชาต ิ

จ านวน 25 n/a n/a 5 บังคับ 
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งบประมาณในการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ยตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(จ าแนกตามยุทธศาสตร์) 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท) 
  งบแผ่นดิน งบรายได้และ 

เงินสะสม 
รวม 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผู้น าการผลิตบัณฑิตวิศวกร - 1,300,000 1,300,000 
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผู้น าด้านงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สากล และบูรณาการกับบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้าง 

                    ความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม 
- 4,190,300 4,190,300 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศและเป็นองค์กรที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 
                    ของสังคมโลก 

- 200,000 200,000 

 รวมทั้งสิ้น - 5,690,300 5,690,300 
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กลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “ผู้น าการผลิตบัณฑิตวิศวกร” 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

เป้าประสงค์ 1.1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถและทักษะ รองรับความต้องการของสถานประกอบการ สังคมและประเทศ เอเชีย และโลก 
1.จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อ 
2.การรับนิสิตเป็นไปตามแผน 
3.คุณภาพบัณฑิตแรกเข้า 
4.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามมาตรฐาน 
5.จ านวนหลักสูตรที่มีความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 
6.ร้อยละของรายวิชาหรือสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือ Active Learning    

1.การสรา้งเครือข่ายการคัดเลือกนิสิต 
2.การพัฒนาและจดักิจกรรมเสรมิความรู้พื้นฐาน 
3.จัดท าหลักสูตรทีม่ีความยดึหยุ่นพร้อมจัดการเรยีนการสอนแบบ problem-based learning  
4.การพัฒนาส่งเสริมนสิิตจบการศกึษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 
5.การสรา้งความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ประกอบการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ผู้น าด้านงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สากล และบูรณาการกับบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม” 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด กลยุทธ ์
เป้าประสงค์ 2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะ รองรับความต้องการของสถานประกอบการ สังคมและประเทศ เอเชีย และโลก 
1. จ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพมิพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติบนฐานข้อมูล Scopus และ ISI ต่ออาจารย์
และนักวิจัยประจ า 

1.สร้างวัฒนธรรมมาตรฐานและพฒันาระบบฐานข้อมลูวิจัย 
2..สร้างความร่วมมือนานาชาต ิ 
3.องค์ความรู้สู่การบริการวิชาการ   
4.สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และชุมชนสังคม 
 

2. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือดา้นการวิจัยระดับนานาชาต ิ
3.จ านวนเงินสนับสนุนวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากหน่วยงานภายนอกต่ออาจารย์และนักวิจัยประจ า 
4. จ านวนผลงานนวัตกรรมที่เกดิขึน้ 
5. จ านวนเงินท่ีได้รับการสนับสนนุการท าวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม 
6. จ านวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
7.จ านวนอาจารย์ นักวิจัยต่างชาตมิาท าวิจัยระยะสั้นในมหาวิทยาลัย (Inbound) 
8.จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนและสังคม   
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 “การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศและเป็นองค์กรที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก” 
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

เป้าประสงค์ 3.1  มุ่งมั่นบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นองค์กร ที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
1.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มตี่อการให้บริการ 
2.ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อสถาบัน 
3.ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรและนสิิตที่มตี่อสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิต 
 

1.น าพาองค์กรสู่ความเป็นเลศิ 
2.สร้างมาตรฐานบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีคณุภาพ 
3.พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบคุคลให้มีคณุภาพ 
4.ยกระดับคณุภาพชีวิตที่ดี (Improves Quality Of Life) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MAHASARAKHAM  UNIVERSITY 115 

 

 

 
 
 
 
 

ที่ปรึกษา 
คณะที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยมหาสารคาม 
คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  ศรีประทีป   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

 

ผู้จัดท า 
นายชยภร  ศิริโยธา  นักวิชาการศึกษา 
นายพยุงศักดิ์  ภักดีพล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 

 

 

ออกแบบปก 
นายชยภร  ศิริโยธา  นักวิชาการศึกษา 

 

 

ปีท่ีพิมพ์ 
 มีนาคม 2565 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
 

 


