
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ระบบบรหิารจัดการที่ดี

กลยุทธ์ มาตรการ โครงการคณะฯ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

 กลยุทธท์ี่ 1 การพัฒนาและบริหาร
จัดการโครงสร้างพื้นฐาน

 มาตรการที่ 1 พัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและ

ภมูิทัศน์เพื่อประสิทธภิาพใน
การปฏบิัติงานและสุขอนามัย

1. โครงการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานด้าน

อาคาร สถานที่

1. ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินงานโครงการ

ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านอาคาร สถานที่

ส านักงานคณบดี/หน่วยอาคารฯ  

2. โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์คณะเทคโนโลยี

1. ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินงานโครงการ
ปรับปรุงภมูิทัศน์คณะ
เทคโนโลยี

ส านักงานคณบดี/หน่วยอาคารฯ

 รายละเอียดแผนปฏิบตัริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555

คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เป้าประสงค์  เป็นคณะที่มีระบบบริหารจัดการที่ดีในด้านการใช้ทรัพยากรด้านต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธภิาพ ปลอดภยัสร้างคุณภาพชีวติและความผาสุก ในการปฏบิัติงานของบุคลากร
ในองค์กร (Healthy organization) ควบคู่กับการสร้างธรรมาภบิาลและมาตรฐานการท างานที่มีผลสัมฤทธิสู์ง (high performance organization)

  _____________ 2555(_____ 18 _._ 55) หน้าที ่1



กลยุทธ์ มาตรการ โครงการคณะฯ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

3. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงให้พื้นที่ของคณะ

ให้สะอาด มีสุขภาวะ
อนามัยที่ดี และเป็นแหล่ง
เรียนรู้

1. ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินงานโครงการ

พัฒนาและ1. ปรับปรุงให้
พื้นที่ของคณะให้สะอาด มี
สุขภาวะอนามัยที่ดี และ
เป็นแหล่งเรียนรู้

ส านักงานคณบดี/หน่วยอาคารฯ

1. โครงการรณรงค์และ
ปลูกจิตส านึกการประหยัด
พลังงานคณะเทคโนโลยี

1. ระดับความส าเร็จใน
การจัดกิจกรรมโครงการ
รณรงค์และปลูกจิตส านึก

การประหยัดพลังงานคณะ
เทคโนโลยี

ส านักงานคณบดี/ภาคฯ

2.โครงการบริหารและ
ปรับปรุงการใช้ทรัพยากร
พื้นฐานคณะเทคโนโลยี

1. ระดับความส าเร็จใน
การจัดกิจกรรมโครงการ
บริหารและปรับปรุงการ
ใช้ทรัพยากรพื้นฐานคณะ
เทคโนโลยี

ส านักงานคณบดี/ภาคฯ

มาตรการที่ 2 ประสิทธภิาพใน
การใช้ทรัพยากร
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3. โครงการการใช้
ทรัพยากรร่วมกันคณะ
เทคโนโลยี

1. ระดับความส าเร็จใน
การจัดกิจกรรมโครงการ
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
คณะเทคโนโลยี

ส านักงานคณบดี/ภาคฯ

กลยุทธ์ มาตรการ โครงการคณะฯ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

1. โครงการจัดการด้าน
ระบบความปลอดภยัคณะ

1. ระดับความส าเร็จของ
มาตรการด้านความ
ปลอดภยัของคณะ

ส านักงานคณบดี/ภาคฯ

2. โครงการสร้างจิตส านึก
บุคลากรและนักศึกษาใน
เร่ืองความปลอดภยั

1. ระดับความส าเร็จใน
การจัดกิจกรรมโครงการ
สร้างจิตส านึกบุคลากร

และนักศึกษาในเร่ืองความ
ปลอดภยั

ส านักงานคณบดี/ภาคฯ

3. โครงการจัดระบบความ
ปลอดภยัในการจัดการ
สารเคมีและห้องปฏบิัติการ

1. ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินโครงการ
จัดระบบความปลอดภยัใน
การจัดการสารเคมีและ
ห้องปฏบิัติการ

ส านักงานคณบดี/ภาคฯ

มาตรการที่ 3 ระบบความ
ปลอดภยัที่มีประสิทธภิาพ

มาตรการที่ 2 ประสิทธภิาพใน

การใช้ทรัพยากร
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 กลยุทธท์ี่ 2  พัฒนาทรัพยากร
บุคคล ระบบสวสัดิการและสิทธิ
ประโยชน์

 มาตรการที่ 1 ระบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ที่ดี (HRD System)

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรตาม
สายงาน

1. ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินงานโครงการ
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรตามสายงาน

ส านักงานคณบดี/ภาคฯ  

กลยุทธ์ มาตรการ โครงการคณะฯ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

2. โครงการแลกเปล่ียน
เรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร
คณะเทคโนโลยี

1. ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินงานโครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาบุคลากรคณะ

เทคโนโลยี

ส านักงานคณบดี/ภาคฯ

มาตรการที่ 2 สร้างความ
ผูกพันและความผาสุกใน
สถานที่ท างาน

1. โครงการสนับสนุน
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีเพื่อ
ประสิทธภิาพในการ
ปฏบิัติงาน

1. ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการ
สนับสนุนเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
เพื่อการปฏบิัติงาน

ส านักงานคณบดี
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2. โครงการเชิดชูเกียรติ 
และสันทนาการบุคลากร
คณะเทคโนโลยี

1. ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินการกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ และสันทนา
การบุคลากรคณะเทคโนโลยี

ส านักงานคณบดี

กลยุทธ์ มาตรการ โครงการคณะฯ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

3. โครงการส ารวจความพึง

พอใจและความผาสุกของ
บุคลากร

1. ร้อยละความพึงพอใจ

และความผาสุกของ
บุคลากรต่อการปฏบิัติงาน
ในคณะเทคโนโลยี

ส านักงานคณบดี  

กลยุทธท์ี่ 3 การเงินงบประมาณ
และการจัดสรร

มาตรการที่ 1 บริหารจัดการ
ระบบงบประมาณและระบบ
การเงินการคลังที่มีประสิทธภิาพ

1. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารการเงินและ
งบประมาณ

1. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานโครงการ
พัฒนาระบบบริหาร
การเงินและงบประมาณ

ฝ่ายแผนฯ/การเงิน
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2. โครงการก ากับ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณคณะ
เทคโนโลยี

1. ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณของคณะ
เทคโนโลยี

ฝ่ายแผนฯ/การเงิน

กลยุทธท์ี่ 4 ระบบบริหารจัดการ

องค์กร

มาตรการที่ 1 ปรับโครงสร้าง

และระบบบริหารจัดการต่างๆ 
ให้มีประสิทธภิาพ

1. โครงการพัฒนาและ

ทวนสอบระบบงานเพื่อ
สนับสนุนภารกิจคณะ
เทคโนโลยี

1. ระดับความส าเร็จของ

การด าเนินการกิจกรรม
การพัฒนาและทวนสอบ
ระบบงานเพื่อสนับสนุน
ภารกิจคณะเทคโนโลยี

ฝ่ายแผนฯ

กลยุทธ์ มาตรการ โครงการคณะฯ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

2. โครงการพัฒนาระบบ
ประเมินผลการปฏบิัติงาน
คณะเทคโนโลยี

1. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการกิจกรรม
พัฒนาระบบประเมินผล
การปฏบิัติงานคณะ
เทคโนโลยี

ส านักงานคณบดี

3. โครงการพัฒนาระบบ
การส่ือสารภายในองค์กร

ในด้านต่างๆ

1. จ านวนช่องทางและ
วธิกีารส่ือสารของคณะ

เทคโนโลยี

ส านักงานคณบดี/ภาควชิาฯ
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มาตรการที่ 2 การสร้าง
ภาพลักษณ์ขององค์กร

1.โครงการประชาสัมพันธ์
คณะเทคโนโลยี

1. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการโครงการ
ประชาสัมพันธค์ณะ
เทคโนโลยี

ส านักงานคณบดี

2. โครงการปรับปรุงเวป

ไซต์คณะเทคโนโลยี

1. ระดับความส าเร็จของ

การด าเนินงานโครงการ
ปรับปรุงเวปไซต์คณะ
เทคโนโลยี

คณะฯ/ภาควชิา

กลยุทธ์ มาตรการ โครงการคณะฯ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

3. โครงการสัมมนาเพื่อ
ก าหนดเอกลักษณ์และอัต
ลักษณ์คณะเทคโนโลยี

1. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการโครงการ
ด าเนินการในเร่ือง
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์
คณะเทคโนโลยี

ส านักงานคณบดี/ภาควชิาฯ
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1. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศของคณะ
เทคโนโลยีเพื่อการบริหาร
จัดการ

1. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานโครงการ
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ของคณะเทคโนโลยีเพื่อ

การบริหารจัดการ

ส านักงานคณบดี

2. โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการช่วย
ปฏบิัติงาน

1. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการโครงการ
พัฒนาฐานข้อมูลกลางคณะ
เทคโนโลยี

ส านักงานคณบดี/ภาควชิาฯ

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ด ี

กลยุทธ์ มาตรการ โครงการคณะฯ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

เป้าประสงค์   เป็นคณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถทางวชิาการ มีคุณธรรมและ จริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบในการท างาน รวมทั้งการใช้ชีวติใน
สังคม ใฝ่รู้และ  สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวติ และมีสมรรถนะระดับสากล สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ บนพื้นฐานของความเป็นไทย

มาตรการที่ 3 มีเทคโนโลยีและ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการปฏบิัติงาน
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กลยุทธท์ี่ 1 มีหลักสูตรที่ดี 1. โครงการพัฒนา
หลักสูตรนานาชาติใน
ระดับบัณฑิตศึกษา

1. ร้อยละของหลักสูตร
นานาชาติระดับบัณฑิตต่อ
หลักสูตรปกติในระดับ
บัณฑิตศึกษา

ฝ่ายวชิาการ/ภาควชิา  

2. โครงการสนับสนุน

รายวชิาที่สอนเป็น
ภาษาอังกฤษ

1. ร้อยละของรายวชิาที่

สอนเป็นภาษาอังกฤษต่อ
รายวชิาทั้งหมด

ฝ่ายวชิาการ/ภาควชิา

มาตรการที่ 2 การปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตและ
ตลาดแรงงาน

1. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตและตลาดแรงงาน

1. ร้อยละของหลักสูตรที่
ได้ท าการพัฒนาปรับปรุง

ฝ่ายวชิาการ/ภาควชิา

กลยุทธ์ มาตรการ โครงการคณะฯ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

2. โครงการประเมินและ
ติดตามผลการด าเนินงาน

หลักสูตรตามเกณฑ์ของ 
สกอ. หรือ TQF

1. ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต

ฝ่ายวชิาการ/ภาควชิา

มาตรการที่ 1 จัดหลักสูตรการ
เรียนการสอนเชิงบูรณาการที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐานสากล
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กลยุทธท์ี่ 2 การจัดการเรียนการ
สอนที่ดี ( Learning 
Management System)

 มาตรการที่ 1 การ
ประชาสัมพันธห์ลักสูตรเชิงรุก
เพื่อดึงดูดนักเรียนที่มีคุณภาพ

1. โครงการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรเชิงรุกร่วมกับ
มหาวทิยาลัย ขอนแก่นและ
เครือข่ายของมหาวทิยาลัย

1. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการโครงการ
ประชาสัมพันธห์ลักสูตร 
คณะเทคโนโลยี

ฝ่ายวชิาการ/ภาควชิา

มาตรการที่ 2 การจัดสรร
ทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่
ยากจน นักศึกษาจากประเทศ
เพื่อนบ้าน และผู้ด้อยโอกาส

1. โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
คณะเทคโนโลยี

1. ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รับทุนต่อจ านวนที่สมัคร
ขอรับทุน

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา  

มาตรการที่ 3 การพัฒนาส่ือ
การสอน ทรัพยากรการเรียนรู้ 
และระบบสารสนเทศเพื่อการ

เรียนรู้

1. โครงการพัฒนาส่ือการ
เรียนการสอนในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น เอกสาร

ประกอบการสอน เอกสาร
ค าสอน ต ารา ส่ือออนไลน์ 
e-learning เป็นต้น

1.ร้อยละของรายวชิาที่มี
การพัฒนาและปรับปรุง
ส่ือการเรียนการสอน

ภาควชิา

กลยุทธ์ มาตรการ โครงการคณะฯ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

มาตรการที่ 4 การจัดการเรียน
การสอนที่ยึดผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง

1. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากระบวนการเรียน

การสอนที่ยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง

1.ร้อยละของรายวชิาที่
จัดการเรียนการสอนแบบ

ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
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1.โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนนักศึกษาในด้าน
คุณธรรม และจริยธรรมใน
ห้องเรียน

1. ร้อยละรายวชิาที่
สอดแทรกคุณธรรมและ
จริยธรรม

ฝ่ายวชิาการ/ภาควชิา

2. โครงการส่งเสริมทักษะ

ด้านภาษาอังกฤษและการ
ใช้ส่ือการเรียนการสอนที่
เป็นภาษาอังกฤษ

2. ร้อยละของรายวชิาที่มี

ส่ือการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ

ฝ่ายวชิาการ/ภาควชิา

 กลยุทธ์ที่ 3 การผลิตบัณฑิต มาตรการที่ 1 แผนการรับ
นักศึกษาที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับศักยภาพการ

ผลิตบัณฑิต

1.โครงการปรับแผนการรับ
นักศึกษาให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพของคณะ

1. สัดส่วนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาต่อจ านวน
นักศึกษาทั้งหมด

ฝ่ายวชิาการ/ภาควชิา

กลยุทธ์ มาตรการ โครงการคณะฯ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

2. สัดส่วนนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา : อาจารย์ที่

มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์
ปรึกษา

มาตรการที่ 5 การส่งเสริมให้มี
การสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ทักษะการใช้ชีวติ 
และทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ
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3. จ านวนอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา แต่ไม่มีนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา

มาตรการที่ 2 ระบบและกลไก
การรับนักศึกษาที่หลากหลาย

1. โครงการรับนักศึกษา
โดยวธิพีิเศษ

1. ร้อยละของนักศึกษาที่
เข้าศึกษาโดยวธิพีิเศษ ต่อ
การเข้าศึกษาโดยวธิปีกติ

ฝ่ายวชิาการ/ภาควชิา

 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาคณาจารย์ มาตรการที่ 1 มีแผนการ
พัฒนาคณาจารย์ให้เป็นผู้มี
จรรยาบรรณและจิตวญิญาณ

ของความเป็นครู

1. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้คณาจารย์
ปฏบิัติตามจรรยาบรรณ 

และเชิดชูอาจารย์ที่เป็น
แบบอย่างที่ดี

1. ร้อยละของคณาจารย์ที่
เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
จรรยาบรรณ

ฝ่ายวชิาการ/ภาควชิา

กลยุทธ์ มาตรการ โครงการคณะฯ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
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1. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้คณาจารย์
พัฒนาเทคนิคการสอนโดย
ใช้ปัญหาและการวจิัยเป็น
ฐาน

1. ร้อยละของคณาจารย์ที่
เข้าร่วมกิจกรรม

ฝ่ายวชิาการ/ภาควชิา

2. โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมคณาจารย์เพื่อเข้าสู่
ต าแหน่งวชิาการ

1. ร้อยละของอาจารย์ที่
ยืน่ขอก าหนดต าแหน่งทาง
วชิาการ

ฝ่ายวชิาการ/ภาควชิา

มาตรการที่ 2 ส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางวชิาการและ
พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ฯ
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ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนานักศึกษา

กลยุทธ์ มาตรการ โครงการคณะฯ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

 กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการท า
กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรม
ส่งเสริมด้านจริยธรรมและคุณธรรม 

มาตรการที่ 1 สนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการสร้าง
เสริมจิตส านึกและความภาคภมูิ
ในความเป็นคณะเทคโนโลยี

1. โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
สร้างเสริมจิตส านึกและ
ความภาคภมูิในความเป็น
คณะเทคโนโลยี

1. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานตาม
โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
สร้างเสริมจิตส านึกและ

ความภาคภมูิในความเป็น
คณะเทคโนโลยี

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ภาควชิา  

เป้าประสงค์  เป็นคณะที่มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์  มีคุณค่าต่อสังคม มีคุณภาพชีวติที่ดี มีความรู้และประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและรู้เท่า
ทันการเปล่ียนแปลงของสังคม และสามารถด ารงชีพอยูใ่นสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพ และคุณธรรม
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มาตรการที่ 2 สนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการสร้าง
เสริมจิตสาธารณะ การธ ารงไว้
ซ่ึงสถาบันชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และประชาคม

โลก

1. โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
สร้างเสริมจิตสาธารณะ 
การธ ารงไวซ่ึ้งสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์

1. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานตาม
โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
สร้างเสริมจิตสาธารณะ 

การธ ารงไวซ่ึ้งสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ภาควชิา

กลยุทธ์ มาตรการ โครงการคณะฯ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

 มาตรการที่ 3  สนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
พัฒนาศักยภาพตนเอง

1.โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
พัฒนาศักยภาพตนเอง

1.ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานตาม
โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
พัฒนาศักยภาพตนเอง

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ภาควชิา
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 มาตรการที่ 4  สนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะ 
และวฒันธรรมไทย และภมูิ
ปัญญาท้องถิน่

1. โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะ
 และวฒันธรรมไทย และ
ภมูิปัญญาท้องถิน่

1. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานตาม
โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะ
 และวฒันธรรมไทย และ

ภมูิปัญญาท้องถิน่

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ภาควชิา

 มาตรการ ที่ 5 ส่งเสริมให้
นักศึกษามีสุขภาพอนามัยที่ดี 
ปลอดจากส่ิงเสพติดและ
อบายมุข

1. โครงการส่งเสริมให้
นักศึกษามีสุขภาพอนามัย
ที่ดี ปลอดจากส่ิงเสพติด
และอบายมุข

1. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานตาม
โครงการส่งเสริมให้
นักศึกษามีสุขภาพอนามัย
ที่ดี ปลอดจากส่ิงเสพติด

และอบายมุข

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ภาควชิา

กลยุทธ์ มาตรการ โครงการคณะฯ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
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 กลยุทธ์ที่ 2 ระบบการบริหาร
กิจการนักศึกษาที่ดี

มาตรการที่ 1 การปรับปรุง
ระบบบริหารการจัดการพัฒนา
นักศึกษา

1. โครงการจัดท า
ฐานข้อมูลการเข้าร่วม
กิจกรรมบูรณาการ

1. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานตาม
โครงการจัดท าฐานข้อมูล
การเข้าร่วมกิจกรรมบูรณา
การ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ภาควชิา

2. ปรับปรุงระบบการ
จัดสรรทุนการศึกษาที่
เกีย่วข้อง เช่น ทุนพัฒนา
นักศึกษา ทุนนักศึกษายอด
เยีย่ม ทุนจากหน่วยงานรัฐ
และเอกชน

1. ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินการจัดสรรทุน

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

3. โครงการจ้างงานนักศึกษา 1. ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้งานต่อจ านวนนักศึกษา
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
จ้างงาน

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ภาควชิา

4. โครงการปรับปรุง
ประสิทธภิาพการส่ือสาร
และประสานงานกับ

นักศึกษา

1. ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินการปรับปรุง
ประสิทธภิาพการส่ือสาร

และการประสานงานกับ
นักศึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 4  ดา้นการวิจัย
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เป้าประสงค์  ผลิตผลงานวจิัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถน าไปใช้พัฒนาและตอบสนองปัญหาของชุมชน สังคม

กลยุทธ์ มาตรการ โครงการคณะฯ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

กลยุทธท์ี่ 1 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการงานวจิัย

มาตรการที่ 1 การก าหนด
นโยบายและทิศทางการวจิัย

ของคณะ

1. กิจกรรมการก าหนด
นโยบายและทิศทางการ

วจิัยของคณะ

1. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการการก าหนด

นโยบายและทิศทางการ
วจิัยของคณะ

ฝ่ายวชิาการและวจิัย

2. โครงการวจิัยเชิงบูรณา
การคณะเทคโนโลยี

ร้อยละของงานวจิัยที่เป็น
ลักษณะบูรณาการ(เชิงสห
สาขา) ต่อจ านวนงานวจิัย
ทั้งหมดของคณะ

ฝ่ายวชิาการและวจิัย

กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างบรรยากาศ
การวจิัยที่เอื้อต่อการท างานของ
นักวจิัย

มาตรการที่ 1 การสนับสนุน
การพัฒนาบทความทางวชิาการ

1. โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาบทความทางวชิาการ
เพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการ

1. ร้อยละของบทความ
วจิัยที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า

ฝ่ายวชิาการและวจิัย

2. ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ผลงานตีพิมพ์ต่อปี
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กลยุทธ์ มาตรการ โครงการคณะฯ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

มาตรการที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางการวจิัย

1. โครงการปรับปรุงระบบ
บริหารงานวจิัยของคณะให้
มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธภิาพ

1. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการโครงการ
ปรับปรุงระบบบริหาร
งานวจิัยของคณะให้มี

ความคล่องตัวและมี
ประสิทธภิาพ

ฝ่ายวชิาการและวจิัย

2. โครงการจัดต้ังศูนย์
เคร่ืองมือกลางระดับคณะ

1. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการโครงการ
จัดต้ังศูนย์เคร่ืองมือกลาง
ระดับคณะ

ฝ่ายวชิาการและวจิัย

 กลยุทธท์ี่ 3 การพัฒนาบุคลากร
ด้านการวจิัย

มาตรการที่ 1 การส่งเสริมการ
วจิัยสถาบันเพื่อพัฒนาองค์กร

1. โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาการวจิัยสถาบันใน
ระดับคณะ

1. ร้อยละของ
โครงการวจิัยสถาบันต่อ
จ านวนบุคลากรสาย
สนับสนุนคณะเทคโนโลยี

ฝ่ายวชิาการและวจิัย

2.  โครงการสนับสนุนให้มี
การวจิัยในชั้นเรียน

1. ร้อยละโครงการวจิัยใน
ชั้นเรียนต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า

ฝ่ายวชิาการและวจิัย/ภาควชิา
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กลยุทธ์ มาตรการ โครงการคณะฯ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

มาตรการที่ 2 การพัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพด้านการ
วจิัยอย่างต่อเนื่อง

1. โครงการสนับสนุนทุน
นักวจิัยใหม่ในระดับคณะ

1. ร้อยละอาจารย์ประจ าที่
ได้รับทุนนักวจิัยรุ่นใหม่

ฝ่ายวชิาการและวจิัย

 กลยุทธท์ี่ 4 การใช้ประโยชน์จาก
งานวจิัย

1. โครงการสนับสนุนการ
ประชุมวชิาการและ
น าเสนอผลงานทางวชิาการ

1.ร้อยละอาจารย์ประจ าที่
เข้าร่วมประชุมและ
น าเสนอผลงานวชิาการต่อ
อาจารย์ประจ าทั้งหมด

ฝ่ายวชิาการและวจิัย/ภาควชิา

2. การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวชิาการเพื่อ
การน างานวจิัยไปใช้

ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

1. ระดับความส าเร็จการ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวชิาการเพื่อ

การน างานวจิัยไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ฝ่ายวชิาการและวจิัย

 กลยุทธท์ี่ 5 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการวจิัยฯ

มาตรการที่ 1 การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางด้าน
การวจิัยกับหน่วยงานภายนอก

1 โครงการส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางการวจิัยกับ
หน่วยงานทั้งภายในและ
ต่างประเทศ

1. จ านวนหน่วยงานที่มี
ความร่วมมือกับคณะ 
(หน่วยงานใหม่)

ฝ่ายวชิาการและวจิัย

มาตรการที่ 1 การใช้ประโยชน์
ในเชิงวชิาการและในเชิง
พาณิชย์และอุตสาหกรรม
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ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 5  ดา้นการบรกิารวิชาการ

เป้าประสงค์   เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวชิาการ โดยเป็นที่พึ่งของสังคม

กลยุทธ์ มาตรการ โครงการคณะฯ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

มาตรการที่ 1 การสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือทางด้าน
บริการวชิาการ

1. โครงการสนับสนุนการ

สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางด้านการบริการ
วชิาการแก่ชุมชน/สังคม

1.ระดับความส าเร็จของ

การด าเนินงานโครงการ
บริการวชิาการแก่สังคมที่
แก้ไขปัญหาของชุมชน 
สังคม ต่อจ านวนโครงการ
บริการวชิาการทั้งหมด

ฝ่ายวชิาการและวจิัย  

 มาตรการที่ 2 การบูรณาการ
ด้านบริการวชิาการกับการ
เรียนการสอน

1. โครงการส่งเสริมการ
เรียนการสอนโดยบูรณา
การกับงานด้านบริการ
วชิาการ

1. ร้อยละของรายวชิาที่มี
การบูรณาการการเรียน
การสอนกับงานบริการ
วชิาการแก่สังคม

ฝ่ายวชิาการและวจิัย

2. โครงการส่งเสริมการ
สร้างรายได้จากการ
ให้บริการวชิาการ

1. จ านวนเงินจากการ
ให้บริการวชิาการแก่สังคม
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า

ทั้งหมด

ฝ่ายวชิาการและวจิัย

กลยุทธท์ี่ 1 การให้บริการทาง

วชิาการแก่สังคม
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ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 6  การท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมที่ดี

เป้าประสงค์    มุ่งการน าองค์ความรู้ไปสู่การท านุบ ารุงขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถิน่

กลยุทธ์ มาตรการ โครงการคณะฯ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

มาตรการที่ 1 ส่งเสริมกิจกรรม
ด้านศิลปวฒันธรรม

1. โครงการสนับสนุนการ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางด้านท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมโดย
เชื่อมโยงกับชุมชน/สังคม

1. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานโครงการ
สนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
ทางด้านท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมโดย

เชื่อมโยงกับชุมชน/สังคม

ส านักงานคณบดี/ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา/ฝ่ายวชิาการและวจิัย

 

2 โครงการสืบสานประเพณี
 วฒันธรรมอันดี คณะ
เทคโนโลยี

1. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการโครงการ
สืบสานประเพณี 
วฒันธรรมอันดี คณะ
เทคโนโลยี

ส านักงานคณบดี/ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา/ฝ่ายวชิาการวจิัย

3. โครงการส่งเสริมการ

เรียนการสอนโดยบูรณา
การกับงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม

1. ร้อยละของรายวชิาที่

น าศิลปวฒันธรรมมา
บูรณาการกับการเรียนการ
สอน

ส านักงานคณบดี/ฝ่ายพัฒนา

นักศึกษา/ฝ่ายวชิาการวจิัย

กลยุทธท์ี่ 1 สนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาและเชื่อมโยงการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม
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ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การพัฒนาคุณภาพและระบบกลไกดา้นประกันคุณภาพ 

กลยุทธ์ มาตรการ โครงการคณะฯ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

กลยุทธท์ี่ 1 สร้างวฒันธรรมของ
องค์กรเชิงคุณภาพและองค์กรแห่ง
การเรียนรู้

มาตรการที่ 1 สร้างวฒันธรรม
องค์กรด้านการประกันคุณภาพ
ของประชาคมทุกระดับ

1. โครงการการจัดท าแผน
ประกันคุณภาพภายในและ
ทวนสอบด้านระบบและ
กลไกด้านประกันคุณภาพ

1. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในคณะ
เทคโนโลยี

ฝ่ายแผน ฯ  

เป้าประสงค์  สนับสนุนและส่งเสริมให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและด าเนินงานขององค์กร เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพที่ได้รับการยอมรับตาม
มาตรฐานสากล
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ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 8  ดา้นความสัมพันธ์ศิษย์เก่าที่ดี

กลยุทธ์ มาตรการ โครงการคณะฯ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนา
ความสัมพันธก์ับศิษย์เก่าที่ดี

มาตรการที่ 1 ให้ความส าคัญ
กับงานด้านศิษย์เก่าอย่างจริงจัง
 โดยใช้กระบวนการและ
ช่องทางที่หลากหลายในการ

สร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่า
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อระดม
ศักยภาพของศิษย์เก่าให้มา
สนับสนุนการด าเนินการต่างๆ
ของคณะ

1.โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธร์ะหวา่งศิษย์
เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และ
บุคลากร

1. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานตาม
โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธร์ะหวา่งศิษย์

เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และ
บุคลากร

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ฝ่ายวชิากา

เป้าประสงค์   สนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธก์ับศิษย์เก่าในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคณะและการพัฒนาศิษย์เก่าและนักศึกษาของคณะให้เป็นผู้ที่มี ความพร้อมด้วย 
วทิยา จริยา ปัญญา
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