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 แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558 

คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  

 1.1 ความเป็นมา 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 75 และมาตรา 76 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546 มาตรา 9 13 14 16 17 และ 18 บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินของ
คณะรัฐมนตรีโดยจัดท าเป็นแผน 4 ปี เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนนิติบัญญัติและแผนปฏิบัติราชการ   รวมทั้งใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา 
4 ปี ของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ในส่วนของราชการจะต้องท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินภายใน 60 วัน 
โดยต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนเสนอของบประมารรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต่อไป 

แผนปฏิบัติราชการ ตามพระราชกฤษีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   พ.ศ. 2546 มี 2 ประเภท คือ 1) แผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี และ 
2) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เป็นแผนปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการ (กระทรวง/กรม) แปลงมาจากแผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เพ่ือแสดงภารกิจที่
ส่วนราชการจะด าเนินการตลอดระยะเวลา 4 ปี เพ่ือสนับสนุนการบริหารประเทศของรัฐบาลให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย สาระส าคัญในแผนป ฏิบัติราชการ 4 ปี จะ
แสดงให้เห็นถึงการแปลงประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลักในระดับชาติ ที่ส่วนราชการมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องไปสู่ “ภารกิจ” ที่ส่วนราชการต้องด าเนินการ โดย
ส่วนราชการต้องน าเสนอประเด็นยุทธ์ศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่จะท าให้ภารกิจนั้นบรรลุผลส า เร็จพร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลส าเร็จของภารกิจเหล่านั้น 
รวมถึงผลผลิต /โครงการส าคัญ ที่ส่วนราชการจะจัดท าเพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุนในระยะเวลา 4 ปี 

2) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ (กระทรวง/กรม)   ที่แสดงให้เห็นถึงภ ารกิจที่จะด าเนินการในปีใดปีหนึ่งที่
ก าหนด ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของส่วนราชการนั้น โดยจะมีสาระส าคัญเช่นเดียวกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แต่จัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
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ที่ละเอียด และชัดเจน เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเป็นกรอบในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติราชการ เมื่อ
สิ้นปีงบประมาณ 
 คณะเทคโนโลยีซึ่งเป็นส่วนราชการภายใต้การก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนราชการหนึ่งที่อยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ จักต้องด า เนินการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงและให้เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าประสงค์ 
และสามารถตอบสนองเป้าหมาย ผลลัพธ์ตามนโยบาย แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558   
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1.2. กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ตามนัยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ ในหมวดที่ 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ในหมวด 3 การบริหารราชการ รวมถึง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย      การจัดท า
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2547 เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ดังนี้ 

 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550   

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 75 บทบัญญัติในหมวดนี้เป็นเจตจ านงให้รัฐด าเนินการตรากฎหมายและก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน 

ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องชี้แจงต่อรัฐสภาให้ชัดแจ้งว่าจะด าเนินการใด ในระยะเวลาใด เพ่ือ
บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  และต้องจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค เสนอต่อ
รัฐสภาปีละหนึ่งครั้ง 

มาตรา 76 คณะรัฐมนตรีต้องจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแต่ละปีของการ
บริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการตรากฎหมายที่จ าเป็นต่อการด าเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน 

 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 9   การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

  (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 
  (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการ
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พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 

  (3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่ง
ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 

  (4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้อง
ด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 

 
มาตรา 13  ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรีเมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อ

รัฐสภาแล้วให้ส านักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและส านักงบประมาณ  ร่วมกันจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 
เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้มี   ผลผูกพันคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนราชการ 

ที่จะต้องด าเนินการจัดท าภารกิจให้เป็นไปตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินนั้น 
มาตรา 14 ในการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดินตาม มาตรา 13 ให้จัดท าเป็นแผนสี่ปี โดยน านโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภามาพิจารณา

ด าเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ     ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ  ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน  ส่วนราชการหรือบุคคลที่จะรับผิดชอบในแต่ละ
ภารกิจ ประมาณการรายได ้และรายจ่ายและทรัพยากรต่างๆ  ที่จะต้องใช้ระยะเวลาการด าเนินการ และการติดตามประเมินผล 

มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท าเป็นแผนสี่ปี  ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตาม 
มาตรา 13 

 ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานรวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบเมื่อรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแล้ว.ให้ส านักงบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผล

http://www.kodmhai.com/m8/T1.html#13
http://www.kodmhai.com/m8/T1.html#13
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พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ส าเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว 

ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไม่ได้รับ  ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรร
งบประมาณส าหรับภารกิจนั้น 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท ารายงาน แสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
มาตรา 17 ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณก าหนดให้ ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการเพ่ือขอรับงบประมาณ ให้ส านักงบประมาณและ 

ก.พ.ร. ร่วมกันก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการตาม มาตรา 16 ให้สามารถใช้ได้กับแผนปฏิบัติราชการที่ ต้องจัดท าตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ ทั้งนี ้เพ่ือมิให้เพ่ิมภาระงานในการจัดท าแผนจนเกินสมควร 

มาตรา 18 เมื่อมีการก าหนดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดแล้ว การโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่งตามที่ก าหนดใน
แผนปฏิบัติราชการไปด าเนินการอย่างอ่ืน ซึ่งมีผลท าให้ภารกิจเดิมไม่บรรลุเป้าหมาย หรือน าไปใช้ในภารกิจใหม่ที่มิได้ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการ     
จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ปรับแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องแล้ว 

 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน    พ.ศ. 2547 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 

ข้อ 8 ให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ภายในก าหนดเวลาดังต่อไปนี้ 

(1) แผนปฏิบัติราชการ4 ปี ให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่แผนการบริหารราชการแผ่นดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(2) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้จัดท าและเสนอรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีงบประมาณต่อไป 

ข้อ 9 ในระหว่างการปฏิบัติตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ถ้าคณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการปรับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือให้เหมาะสมกับ
นโยบายของรัฐบาลหรือเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ตามมาตรา 13 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ด าเนินการแก้ไขแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โดยให้น าข้อระเบียบข้อ 5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งส่วนราชการ ที่
เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไข  แผนนิติบัญญัติและแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินที่แก้ไขด้วย 

http://www.kodmhai.com/m8/T1.html#16
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรี มีมติให้ส่วนราชการด าเนินการในเรื่องใด แม้ว่าเรื่องนั้นจะมิได้ก าหนดไว้ในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ให้ส่วน ราชการมี

หน้าที่ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และถ้าเรื่องนั้นจ าเป็นต้องแก้ไขแผนปฏิบัติราชการด้วย ให้ส่วนราชการด าเนินการตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในมาตรา 
18 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

เมื่อมีกรณีตามวรรคสอง หรือกรณีที่ส่วนราชการขอแก้ไขแผนปฏิบัติราชการเพราะเหตุตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 18 แห่ งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้แก้ไขในกรณีดังกล่าวแล้ว ให้ส่วนราชการที่ได้ รับอนุมัติให้
แก้ไข แผนปฏิบัติราชการรีบแจ้งให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิ น และแผนนิติบัญญัติด าเนินการแก้ไขให้
สอดคล้องกันโดยเร็ว 

  
 
 
 
 
 1.3 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2558  คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  
   ตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก าหนดให้ทุกกระทรวงและส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินและในแต่ละปีงบประมาณส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เสนอ
ต่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและใช้เป็นแนวทางส าหรับ       ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้ส ามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจตาม
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าว   
 
 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นส่วนราชการภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้ก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2558 ดังนี้  
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ก.  ก าหนดแนวทาง  
1.1)  ทบทวนสถานการณ์การด าเนินงานตามภารกิจที่รับผิดชอบตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีรวมทั้ง ความ

สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
1.2)  น าประเด็นนโยบายตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  แผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะเทคโนโลยี พ.ศ.2557 – 2560 มาแปลงเป็นแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีงบประมาณ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและภารกิจตามกฎหมาย  
1.3) จัดท าแผนการปฏิบัติราชการให้ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ มิติงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) มิติงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและ

หน่วยงาน (Function) และมิติงานตามยุทธศาสตร์พื้นที่ (Area) ดังภาพ  

                       
         -     

                     

                
        

                                                              

                     
            
         

               
        

              
       

 
 

รูปที่ 1 จากแผนการบริหารราชการแผ่นดิน สู่แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและประจ าปี 
ข. จัดล าดับความส าคัญและความพร้อมของโครงการเป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการด าเนินการ  
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1.1) พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ การจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  ควรพิจารณาในสองประเด็นหลัก คือ ความจ าเป็น ความเร่งด่วน และ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Desirability) หรือความคุ้มค่าที่จะได้รับจากโครงการในมิติต่างๆ เช่น ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความจ าเป็นตาม
กฎหมาย และความสอดคล้องกับทิศทางของนโยบายรัฐ ในขณะเดียวกันควรพิจารณาถึงความพร้อมในการด าเนินโครงการ/ความเป็นไปได้ (Feasibility) ในการด าเนิน
โครงการด้วย เช่น ความพร้อมของผู้ด าเนินโครงการและประสบการณ์ในการบริหารโครงการ เป็นต้น 

1.2) พิจารณาแหล่งเงิน ที่น ามาใช้ในการด าเนินภารกิจโดยพิจารณาทุกแหล่งเงินให้ครบถ้วนสมบูรณ์   
1.3) พิจารณาความพร้อมของผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมเฉพาะที่สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555- 2558 และแผนปฏิบัติราชการ 

4 ปี คณะเทคโนโลยี รวมถึงแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะเทคโนโลยีพ.ศ. 2557 – 2560 โดยมีตัวชี้วัดความส าเร็จที่ผ่านการคัดเลือก  ซึ่งอาจพิจารณาจากกระบวนการ
ผลิต เช่น ความเป็นไปได้ การออกแบบความสามารถในการผลิต และการบริหารจัดการ ทั้งในการบริหารจัดการในด าเนินการ และการบริหารจัดการด้ านการเงินของ
ผลผลิต/โครงการและกิจกรรมนั้นๆ ก่อนจะพิจารณากรอบวงเงิน 

1.4) พิจารณาถงึความเสี่ยง โดยพิจารณากรอบความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนต่อผลส าเร็จเป้าหมายยุทธศาสตร์ของคณะฯ  เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติงาน  ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  

1.5) จัดท ารายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2558โดยมีสาระส าคัญเก่ียวกับ 
 นโยบายในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
 ก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
 ขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ต้องใช้ในการด าเนินการแต่ละข้ันตอน 
 ประมาณการรายได้ รายจ่าย และทรัพยากรอ่ืนที่ต้องใช้ 

 
ปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  
 

ระยะเวลา กิจกรรม 
2 ตุลาคม 2556 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ (วาระ 2 ปี) 
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ระยะเวลา กิจกรรม 
7 พฤษภาคม 2557 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และวิเคราะห์ศักยภาพแวดล้อมภายในและภายนอกคณะฯ 

1 สิงหาคม-31 ตุลาคม 2557 จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2558 

18 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2558 

11 ธันวาคม 2557 สัมมนารับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรในคณะเทคโนโลยี 

12-22 ธันวาคม 2557 ปรับปรุงแผนตามข้อเสนอแนะ 

26 ธันวาคม 2557 ภาควิชาฯ ปรับปรุงแผนฯ ของภาคฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับคณะฯ 

29 ธันวาคม 2557 เสนอแผนฯ ต่อที่ประชุมกรรมการคณะฯ ให้ความเห็นชอบ (โดยวิธีเวียน) 

30 ธันวาคม 2557 เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ 

รายงานรอบ 3-6-9-12 เดือนติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 

 
กระบวนการจัดท าปฏิบัติราชการประจ าปี 2558 
1.แต่งตั้งคณะท างานเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี      เพ่ือรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศในเบื้องต้นเสนอต่อผู้บริหาร โดยคณะท างานมีหน้าที่ 

วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการพัฒนาและอุปสรรค(SWOT Analysis) 
 1.1.วิเคราะห์การด าเนินงานในอดีตของ คณะฯ  
 1.2 วิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของ คณะฯ  ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 
 1.3 วิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย 
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 1.4 วิเคราะห์คู่แข่งขันสภาพการท างาน 
 1.5 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 1.6 ประเมินความเสี่ยงในด้านการเงิน สังคม จริยธรรม กฎหมาย ข้อบังคับ 

 
 

2.จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อร่วมก าหนดทิศทางของ คณะ/หน่วยงาน 
2.1 ก าหนดต าแหน่ง (Positioning) ของ คณะฯ โดยพิจารณาข้อมูลจากการวิเคราะห์ SWOT 
2.2 พิจารณาความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี    

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน (ก.พ.ร.) เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)   
2.3 ก าหนด/ทบทวน วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ท่ีชัดเจน 
2.4 พิจารณาปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายโดยใช้เครื่องมือ Balanced Scorecard และก าหนดกลยุทธ์หลักในการมุ่งไปสู่ทิศทางที่ก าหนด 

 
 

3.คณะท างานร่วมกัน 
3.1 จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์(Strategic Map) 
3.2 จัดท า(ร่าง)  แผนปฏิบัติราชกาประจ าปี 2557 

 
4.จัดประชุมสัมมนาระหว่างผู้บริหารบุคลากร ภายในคณะฯ  

4.1 พิจารณาแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map) เพ่ือสร้างความเข้าใจในยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน 
4.2 พิจารณา (ร่าง แผนปฏิบัติราชการประจ าปี คณะ/หน่วยงาน 
4.3 ก าหนดแผนงาน/โครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ทรัพยากรที่ใช้ซึ่งปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 4.4 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
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5. คณะท างานปรับปรุงและจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีฉบับสมบูรณ์ 

5.1 เสนอต่อที่ประชุมระดับคณะ/หน่วยงาน 
5.2 เสนอต่อมหาวิทยาลัย 
5.3 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เอกสารบนเว็บไซต์  

 
6. คณะท างานรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ โดย 

6.1 วิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศจากผู้บริหารในที่ประชุมระดับคณะ/หน่วยงาน 
6.2 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
6.3 รวบรวมข้อมูลเอกสารเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการในรอบปีถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 

สรุปกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 

  
 
 

 

  แต่งตั้งคณะท ำงำน      
เพื่อจดัท ำแผน 

 
เริ่มต้น SWOT  Analysis 

เกณฑช้ี์วดัระดบัควำมส ำเร็จ      
ของ กำรด ำเนินงำน 

-มีกระบวนการในการจดัท าแผนทีส่อดคล้องกับ         แผนยุทธศาสตร์
ขององค์กร    ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และทิศทางองค์กรที่ก าหนดไว ้
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จากการวิเคราะห์ข้อมูล   วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการพัฒนาและอุปสรรค (SWOT Analysis) สรุปได้ดังนี้ 

ประชุมสมัมนาบุคลากรในคณะ 
เพื่อร่วมก าหนดทิศทางคณะฯ 

จัดท า(ร่าง) แผน 

สัมมนา(ร่าง) แผน 

จัดท าแผนฉบับสมบรูณ ์

เสนอที่ประชุมกรรมการคณะ 

เสนอมหาวิทยาลัย 

-มีการน าปจัจัยทั้งภายในและภายนอกท่ีส าคัญและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ี

เปลี่ยนแปลงมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ เช่น วิสยัทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร ความ

สมดลุระหว่างความต้องการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ผลการ

ด าเนินงานท่ีผ่านมาในด้านต่างๆ 

-มีการสื่อสารถ่ายทอดไปสู่การปฏบิัติทั่วท้ังองค์กรสู่การ
บรรลเุป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

-มกีารทบทวนและคาดการณผ์ลการด าเนินงานตาม
กรอบเวลาของการวางแผนระยะสัน้ระยะยาว รวมถึง
พิจารณาผลการด าเนินการเพื่อน ามาปรับปรุง 
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สรุปข้อมูล SWOT คณะเทคโนโลยี (จากกิจกรรมสัมมนาประจ าปี 2557 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ด้านการบริหารจัดการ 

 ผู้บริหารมีความพยายาม อดทน มุ่งมั่น ในการพัฒนาคณะ 

 เป็นคณะขนาดเล็ก ง่ายต่อการปรับโครงสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการเรียนการสอน 

 มีสาขาวิชาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาของประเทศ เช่น พลังงาน พลังงาน

ด้านการบริหารจัดการ 

 ขาดแผนพัฒนาบุคลกากรที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการพัฒนาก าลังคน 

 ขาดแคลนบุคคลากร เนื่องจากเกษียณอายุราชการ  โดยไม่สามารถหา
ต าแหน่งทดแทนได้ 

 บุคคลากรขาดความเสียสละเพ่ือส่วนรวม  ไม่ไส่ใจ ไม่สนใจร่วมกิจกรรมของ
คณะ  

 บุคลากรไม่ใส่ใจ ไม่สนใจในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย บางงาน
งานมากเกินคน บางงานงานน้อยจ านวนคนมาก และไม่สามารถแทนงานกันได้
กรณีไปประชุม สัมมนา หรือการลา และไม่มีมาตรการที่จะลงโทษการท างาน
ของเจ้าหน้าที่ที่ไม่เอาใจใส่ในงาน 

 ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่สามารถขยายออกไปได้ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา หากมี
การจัดตั้งภาควิชาเพ่ิม หรือก่อสร้าง infrastructure เมื่อคณะหรือภาควิชาที่มี
อยู่เดิม มีการเจริญเติบโตและพัฒนามากข้ึน 

 ขาดระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการคณะ 

 ไม่มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือสร้างภาพลักษณ์องค์กร 

 ไม่มีสวัสดิการส าหรับบุคคลากรในยามฉุกเฉิน 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 

ทดแทน อุตสาหกรรมเกษตร การจัดการผลิต 

 บัณฑิตมีคุณภาพ  
 
 
 
 
 
 
ด้านการบริการวิชาการและการวิจัย 

 มีงานวิจัย มีผลงานวิจัยและมีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และ
เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 มีศูนย์วิจัยเฉพาะทาง จ านวน 2 ศูนย์ 

 มีองค์ความรู้เฉพาะด้านที่เข็มแข็ง เช่น ความรู้ด้านเทคโนโลยีอาหาร 
เทคโนโลยีที่เก่ียวกับการหมัก ซึ่งความรู้เหล่านี้ สามารถต่อยอดในเชิง
ของการวิจัยหรือการพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ ได้มีครุภัณฑ์พ้ืนฐานที่เอ้ือ
ต่อการสนับสนุนการวิจัย 

 

ด้านการเรียนการสอน 

 การประสานงาน และร่วมมือในการบริหารจัดการ การเรียนการสอนและการ
วิจัยระหว่างหน่วยงานในคณะยังมีน้อย 

 งบประมาณมีจ ากัดเงินรายได้ส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 หลักสูตรปริญญาตรียังไม่มีรายวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษที่จะมุ่ง 
Internationalization 

 จ านวนนักศึกษาต่างชาติน้อย และหลักสูตรของคณะยังไม่เป็นที่รู้จักของ
บุคคลภายนอก 

 ขาดมาตรการและวิธีการวัดผล หรือกระตุ้นกระบวนการท าวิทยานิพนธ์ 
ด้านการบริการวิชาการและการวิจัย 

 ขาดการสนับสนุนทางการวิจัยจากคณะ เช่น การสนับสนุนเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ (GC, HPLC) ขาดการสนับสนุนงบประมาณค่าเดินทางเพ่ือร่วม
กิจกรรมวิจัย เช่น การน าเสนอผลงานในที่ประชุม 

 การขาดความสัมพันธ์กับสหกิจอุตสาหกรรมในภูมิภาค 

 ยังไม่มีมาตรฐานงานหรือมาตรวัดเพ่ือก าหนดประสิทธิภาพในการท างาน เช่น 
ระยะเวลา/งบประมาณ/จ านวนคน ในการด าเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใด เป็น
ต้น 

 

ความท้าทาย โอกาสในการพัฒนา 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 

ด้านการบริหารจัดการ 

 ทัศนคติ แนวคิด ท าเพ่ือส่วนรวม 

 การบูรณาการระบบบริหารจัดการหน่วยงานภายในคณะ เช่น การ
บริหารจัดการด้านทรัพยากร การเงินแบบรวมศูนย์ 

 น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ในการบริหารจัดการคณะ 

 การออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะจะต้องหาสร้าง
รายได้เพ่ิมและบริหารทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมรายได้  

 การเปลี่ยนแปลงของนโยบายของภาครัฐ  การคงสภาพการท างานและ
แนวคิดแบบเดิมๆ เป็นความล้มเหลวในภาวะแข่งขันเชิงเปรียบเทียบ 
(Comparative compete) 

ด้านการเรียนการสอน 

 เพ่ิมจ านวนต าแหน่งทางวิชาการในคณะให้มากข้ึน 

 เพ่ิมหลักสูตรนานาชาติ และจ านวนนักศึกษาต่างชาติ เช่น การเปิดเสรี
ทางการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นช่องทางในการรับนักศึกษา
ต่างชาติในอนาคตอันใกล้ 

 การแข่งขันของหลักสูตรและตลาดงานกับมหาวิทยาลัยต่างชาติใน AEC  
เช่น สิงค์โปร์ มาเลเซีย ฟิลิปินส์   

 การเข้าสู่ความมีชื่อเสียง และRanking ที่ดีใน Asia และนานาชาติ 

 ภาพลักษณ์องค์กรที่จะดึงดูดนักศึกษาท่ีมีศักยภาพมาเรียนทั้งระดับ
ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 

ด้านการบริหารจัดการ 

 เป็นองค์กรที่มีขนาดเล็ก มีโอกาสที่จะเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารงาน 
และง่ายต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

 พัฒนาบุคลากรให้เห็นถึงความส าคัญของส่วนรวม ให้ขวัญและก าลังใจ
บุคคลากร เพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาคณะ 

 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ท าการบริการ
วิชาการ-วิจัย ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุความท้าทายของคณะ 

 วางแผนประขาสัมพันธ์เชิงรุกในช่องทางต่าง ๆ เพิ่มยกระดับภาพลักษณ์
องค์กร เพื่อให้เป็นที่รู้จักส าหรับบุคคลภายนอกให้มากข้ึน 

 
ด้านการเรียนการสอน 

 การพัฒนาหลักสูตรรวมหรือหลักสูตรนานาชาติ และเปิดรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  ตลอดจนให้ทุนนักศึกษานานาชาติ ในประเทศกลุ่มอาเซียน 

 ศิษย์เก่าเข้มแข็งมีโอกาสในการได้งบประมาณจากภายนอก เนื่องด้วยมี
บุคลากรที่มีประสบการณ์วิชาการในสาขาที่ประเทศต้องการในการพัฒนา
ประเทศ 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 

 
ด้านการบริการวิชาการและการวิจัย 

 สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพิ่มข้ึน 

 การบริการวิชาการท่ีมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมขนภายนอกและ
การแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและวิสาหกิจ 

 เพ่ิมศักยภาพของงานวิจัยและงานบริการวิชาการ และสร้างสรรค์ผลงาน
การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนางานวิจัยหรือองค์
ความรู้ที่เป็นการบูรณาการความรู้ที่มีไปสู่เชิงพาณิชย์  

 

 
ด้านการบริการวิชาการและการวิจัย 

 ให้การสนับสนุนทุนวิจัยเพิ่มขึ้น  และจัดสรรเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีทันสมัย 
ส าหรับการท าวิจัย 

 การผลักดันการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย เพ่ือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือ
การให้บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 

 การส่งเสริมการสร้างกลุ่มวิจัยหรือศูนย์วิจัยเฉพาะทาง เพ่ือให้บุคลากรสามารถ
ด าเนินงานวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง 

 เป็นสมาชิกของเครือข่ายทางวิชาการต่างๆ ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนความ
ร่วมมือกันได้ 

 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2558 คณะเทคโนโลยี 
 

ปณิธาน  

: คณะเทคโนโลยีมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ศึกษาวิจัยและให้บริการทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการน าทรัพยากรธรรมชาติทางชีวภาพ

และทางกายภาพมาใช้อย่างเหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  
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คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตที่มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ในสาขาวิชาชีพที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าที่การงาน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เพ่ิมเติม สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดีและด ารงตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ 

วิสัยทัศน์ 

: มุ่งเป็นองค์กรชั้นน าของเอเชีย มุ่งผลิตนักเทคโนโลยีและผลงานทางเทคโนโลยี โดยอยู่บนพ้ืนฐานของกระบวนการประยุกต์ความรู้ มุ่งพัฒนานวัตกรรมและการ
แก้ปัญหา  (ในลักษณะสหวิทยาการ) เพ่ือสนองความต้องการของสังคม  

  
พันธกิจ 

: ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม และผลิตผลงานวิจัย การให้บริการทางวิชาการท่ีมีคุณภาพสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติโดยรวม  

 
ค่านิยมองค์กร 

: ตรงต่อเวลา เต็มที่กับงาน รักองค์กร  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยี  ประกอบด้วย  10  ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตบัณฑิตที่ดี         
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนานักศึกษา 
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การวิจัย  
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5. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริการวิชาการ 
6. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี 
7. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาคุณภาพและระบบกลไกด้านประกันคุณภาพ 
8. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8  ความสัมพันธ์ศิษย์เก่าท่ีดี 
9. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9  ชุมชนสัมพันธ์ 

        10.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารจัดการทรัพยากรและทรัพย์สินเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่คณะเทคโนโลยีและสามารถพ่ีงพาตนเองได้ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ คณะเทคโนโลยี 
   

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
1. ระบบบริหารจัดการที่ดี 
 

1. เป็นคณะที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี สร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุก ในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องค์กร (Healthy organization) ควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 
(high performance organization) 
 

2. การผลิตบัณฑิตที่ดี 
 

2. เป็นคณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะ
และความรับผิดชอบในการท างาน รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 
และมีสมรรถนะระดับสากล สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ บนพื้นฐานของความเป็นไทย  
 

3. การพัฒนานักศึกษา 3 เป็นคณะที่มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้
และประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถด ารงชีพอยู่
ในสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพ และคุณธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
4. การวิจัย 4. ผลิตผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถน าไปใช้พัฒนาองค์ความรู้และตอบสนองปัญหาของ

ชุมชน สังคม 
5. การบริการวิชาการ 5. เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการ โดยเป็นที่พึ่งของสังคม   

 
6. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี 6. น าองค์ความรู้ไปสู่การอนุรักษ์ ส่งเสริม วิจัย และท านุบ ารุงขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. การพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ 7. สนับสนุนและส่งเสริมให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและด าเนินงานขององค์กร 

เพ่ือพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล       
      

8. ความสัมพันธ์ศิษย์เก่าท่ีดี 
  

8. สนับสนุนและส่งเสริมให้ศิษย์เก่าร่วมสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนให้คณะก้าวไปสู่องค์กรชั้นน าของ
เอเชีย  
 

9. ด้านชุมชนสัมพันธ์ 9. ได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคม ในฐานะที่เป็นสถาบันที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมที่ดี 
 

10. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรและทรัพย์สินเพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คณะเทคโนโลยีและสามารถพ่ีงพา
ตนเองได้ 

10. มีการบริหารจัดการทรัพยากรและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
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แผนทียุ่ทธศาสตร ์ (Strategies Map) 
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สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2558  

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผล 2557 

ค่า

เป้าหมาย

2558 

1. ระบบบริหารจัดการที่ดี 
 

1.1 เป็นคณะที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี 
สร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุก ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร (Healthy 
organization) ควบคู่กับการสร้างธรรมาภิ
บาลและมาตรฐานการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์
สูง (high performance organization) 
 

1.1.1 ระดับความส าเร็จของระบบบริหาร

จัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล 

ระดับ 5 ระดับ 5 

2. การผลิตบัณฑิตที่ดี 
 

2.1. เป็นคณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มี
ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรม
และจริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบ
ในการท างาน รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม ใฝ่รู้
และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และ
มีสมรรถนะระดับสากล สามารถแข่งขันกับ
นานาชาติได้ บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
 

2.1.1 ระดับความส าเร็จของการบรรลุ
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

ระดับ 5 ระดับ 5 

 2.1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท า 
หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี 

  95   95 

 2.1.3 ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

76.47 80.00 

 2.1.4 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไก
การพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ระดับ 4 ระดับ 4 

  2.1.5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  

72   70 
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  2.1.6 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 

26 30 

3. การพัฒนานักศึกษา 3.1 เป็นคณะที่มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคม มี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้และประสบการณ์ที่
ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถด ารงชีพ
อยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพ และ
คุณธรรม 

3.1.1 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไก

การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ระดับ 5 ระดับ 5 

4. การวิจัย 4.1 ผลิตผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ ที่สามารถน าไปใช้พัฒนาองค์ความรู้และ
ตอบสนองปัญหาของชุมชน สังคม 

4.1.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

 

522,841 

(บาท) 

600,000 

(บาท) 

 4.1.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับทุน
วิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและจาก
ภายนอกต่ออาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด 

NA 90 

  4.1.3  ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ี
ตีพิมพ์เผยแพร่ และ/หรือ น าไปใช้ประโยชน์
ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย

2 2 
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ประจ า 

  4.1.4 ของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง 
(Citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

5 5 

5. การบริการวิชาการ 5.1 เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการ 
โดยเป็นที่พึ่งของสังคม   
 

5.1.1.ระดับความส าเร็จของกระบวนการ

ให้บริการทางวิชาการให้เกิดประโชน์ต่อสังคม 

3 4 

  5.1.2 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไก
การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

3 3 

6. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี 6. น าองค์ความรู้ไปสู่การอนุรักษ์ ส่งเสริม 
วิจัย และท านุบ ารุงขนบธรรมเนียมประเพณี
และศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

6.1.1 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและ

สนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม 

4 4 

7. การพัฒนาคุณภาพ และระบบประกัน
คุณภาพ 

7.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้การประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
และด าเนินงานขององค์กร เพ่ือพัฒนาไปสู่

7.1.1 ระดับความส าเร็จของระบบการประกัน
คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 

4 4 
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องค์กรแห่งคุณภาพที่ได้รับการยอมรับตาม
มาตรฐานสากล            

8. ความสัมพันธ์ศิษย์เก่าท่ีดี 
  

8.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้ศิษย์เก่าร่วม
สร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนให้คณะก้าว
ไปสู่องค์กรชั้นน าของเอเชีย  

8.1.1 ระดับความส าเร็จของศิษย์เก่าที่ร่วมสร้าง
ความเข้มแข็งและขับเคลื่อนให้กับมหาวิทยาลัย 

NA 4 

9. ด้านชุมชนสัมพันธ์ 9.1 ได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคม ใน
ฐานะที่เป็นสถาบันที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดี 

9.1.1 ระดับความส าเร็จที่ได้รับการยอมรับจาก
สังคมและชุมชน 

4 4 

10. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรและ
ทรัพย์สินเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่คณะ
เทคโนโลยีและสามารถพ่ีงพาตนเองได้ 

10. มีการบริหารจัดการทรัพยากรและ
ทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 

10.1.1 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการ
ทรัพยากร และทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า 

NA 4 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ โครงการ 

1. ระบบบริหารจัดการที่ดี 
 

4 15 

2. การผลิตบัณฑิตที่ดี 
 

4 13 

3. การพัฒนานักศึกษา 
 

2 6 

4. การวิจัย 
 

5 7 

5. การบริการวิชาการ 
 

1 2 

6. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ด ี
 

1 3 

7.  การพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพ 
 

1 2 

8. ศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี 
 

1 1 

9. ชุมชนสัมพันธ์ 
 

1 1 

10.การบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพ่ึงตนเองได้ 
 

1 5 

รวม 21 55 
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โครงการเชิงรุกหรือโครงการส าคัญ (Flagship) และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2558 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1. โครงการเชิงรุกหรือโครงการส าคัญ (Flagship) 

ล าดับที่ โครงการส าคัญ (Flagship) งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ประเด็นที่ 1 Green  and Smart Campus 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยี 
- ปรับปรุงพื้นท่ีนั่งส าหรับนักศึกษา (หลังป้ายคณะ) 

 รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 

2 โครงการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน  รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ/
ภาควิชา 

3 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
- แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
- การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

 คณบดี/รองคณบดีฝ่ายแผนและ
สารสนเทศ/ภาควิชา 

4 โครงการสร้างรายได้จากงานวิจัยหรือการให้บริการวิชาการฯ 
- การสร้าง outlet เพ่ือจ าหน่วยผลิตภัณฑ์ของคณะ 
- การให้บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ 

 คณบดี/ภาควิชาO 

ประเด็นที่ 2  Culture and Care Community 
1 โครงการแก้ปัญหาความยากจน (หมู่บ้านแก้จน อ าเภอพระยืน จ.ขอนแก่น)  รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ/ภาควิชา 
2 การจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า และการจัดตั้งกองทุนศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยี  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
3 การจัดตั้งชมรมผู้เกษียณอายุราชการ/บุคลากรที่เคยปฏิบัติงานในคณะ   

ประเด็นที่ 3  Towards Excellent Academic 
1 โครงการเพิ่มจ านวนนักศึกษาต่างชาติ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
2 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 



 27 

ล าดับที่ โครงการส าคัญ (Flagship) งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
- การปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพ่ือนบ้าน 

3 โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
- การสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มวิจัย 
- การปรับปรุงระบบการบริหารงานห้องเครื่องมือวิจัยกลาง 
โครงการเพิ่มการผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือการรับรองคุณภาพ 

 รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 

 

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2558 

ผลปี 
2557 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี  
 
 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาและ
บริหารจัดการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1. โครงการปรับปรุง โครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านอาคาร สถานที่  

1. ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน
โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านอาคาร สถานที่ 

ระดับ 3 NA  ส านักงานคณบดี/
หน่วยอาคารฯ/
ภาควิชา 

1,610,000  

  2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คณะ
เทคโนโลยี 

1. ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คณะ
เทคโนโลยี 

ระดับ 3  4 ส านักงานคณบดี/
หน่วยอาคารฯ/
ภาควิชา 

200,000  

  3. โครงการจัดท าแผนป้องกัน
อัคคีภัย (โครงการต่อเนื่องจาก
โครงการจัดการด้านระบบความ
ปลอดภัยคณะ) 

1. ร้อยละของความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาในการจัดการ
ด้านระบบความปลอดภัย 

ระดับ 3  5 สนง/ภาคฯ 35,000  
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2558 

ผลปี 
2557 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

  4. โครงการจัดการด้านระบบ
ปลอดภัย  (โครงการต่อเนื่องจาก
โครงการจัดการด้านระบบความ
ปลอดภัยคณะ) 

1. ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรม
โครงการด้านระบบความปลอดภัย  

ระดับ 3 5  สนง/ภาคฯ 250,000  

  5. โครงการจัดระบบความปลอดภัย
ในการจัดการสารเคมีและ
ห้องปฏิบัติการ 

1. ระดับความส าเร็จในการด าเนิน
โครงการจัดระบบความปลอดภัยใน
การจัดการสารเคมีและห้องปฏิบัติการ 

ระดับ 3  5 สนง/ภาคฯ 40,000  

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ระบบ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากร  

1. ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ตามสายงาน  

ระดับ 3 2  สนง/ภาคฯ 964,000  

  2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยี 

1. ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
บุคลากรคณะเทคโนโลยี    

ระดับ 3 5  สนง/ภาคฯ 120,000  

  3. โครงการสร้างความผูกพันและ
ความผาสุกของบุคลากร 

1. ร้อยละความพึงพอใจและความ
ผาสุขของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานใน
คณะเทคโนโลยี 

ระดับ 3  5 สนง/ภาคฯ 90,000  

 4. โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ   1. ระดับความส าเร็จของการจัด
ประชุมสัมมนาวิชาการ 

ระดับ 3 NA ภาควิชา 2,950,000 

กลยุทธ์ที่ 3 การเงิน 
งบประมาณและการจัดสรร 

1. โครงการพัฒนาระบบบริหาร
การเงินและงบประมาณ 

1.ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาระบบบริหารการเงิน
และงบประมาณ 

ระดับ 3 5  ฝ่ายแผนฯ/
การเงิน 

0  



 29 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2558 

ผลปี 
2557 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

  1. โครงการก ากับ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณคณะเทคโนโลยี 

1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของคณะเทคโนโลยี  

ระดับ 3  5 ฝ่ายแผนฯ/
การเงิน 

0  

กลยุทธ์ที่ 4 ระบบบริหาร
จัดการองค์กร 

1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน 

1. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการกิจกรรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน 

ระดับ 3  NA ฝ่ายแผนฯ/
ภาควิชา 

867,000  

  2. พัฒนาระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานคณะเทคโนโลยี 

1. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการกิจกรรมพัฒนาระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานคณะ
เทคโนโลยี 

ระดับ 3  5 สนง/ภาคฯ (ใช้เงินกับ
โครงการ
พัฒนา
บุคลากร)  

  3. โครงการด าเนินการในเรื่องอัต
ลักษณ์และเอกลักษณ์คณะ
เทคโนโลยี 

1. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการโครงการด าเนินการใน
เรื่องอัตลักษณ์และเอกลักษณ์คณะ
เทคโนโลยี 

ระดับ 3  5 คณะ/ภาควิชา (ใช้เงินกับ
โครงการ
ประกัน
คุณภาพ)  

  4. โครงการปรับปรุงเวปไซต์คณะ
เทคโนโลยี 

1. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานโครงการปรับปรุงเวปไซต์
คณะเทคโนโลยี 

ระดับ 3 2  สนง/ภาควิชา 190,000  
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2558 

ผลปี 
2557 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

  5. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศคณะ
เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการ 

1. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศของคณะเทคโนโลยีเพ่ือการ
บริหารจัดการ 

ระดับ 3 3  ฝ่ายแผน 20,000  

 6. โครงการรับปริญญา 1. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานโครงการรับปริญญา  

NA NA ฝ่ายวิชาการ/
ภาควิชา 

105,000 

 8. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา นัด
พบผู้ปกครอง 

1. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
นัดพบผู้ปกครอง  

NA NA ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 

80,000 

 9. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบกลไกการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบกลไกการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

NA NA ฝ่ายแผน 20,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ดี 
  
  
  
  
  
  

กลยุทธ์ที่ 1 มีหลักสูตรที่ดี  1. โครงการพัฒนาหลักสูตร
นานาชาติในระดับบัณฑิตศึกษา 

1. ร้อยละของหลักสูตรนานาชาติระดับ
บัณฑิตต่อหลักสูตรปกติในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ร้อยละ 9 5  ฝ่ายวิชาการ/
ภาควิชา 

115,000  

  2. โครงการสอบวิทยานิพนธ์
นักศึกษา 

1. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษา 

NA NA ฝ่ายวิชาการ/
ภาควิชา 

775,000 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2558 

ผลปี 
2557 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

  3. โครงการประชาสัมพันธ์คณะ
เทคโนโลยี 

1. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการโครงการประชาสัมพันธ์
คณะเทคโนโลยี  

ระดับ 3  4 สนง/ภาควิชา 165,000  

กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการเรียน
การสอนที่ด ี( Learning 
Management System) 
 
 

1. โครงการคืนเงินค่าธรรมเนียมวิจัย
ปริญญาเอก 

1. ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการคืนเงินค่าธรรมเนียมวิจัย
ปริญญาเอก 

NA NA สนง/ภาควิชา 800,000  

2. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยี 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับทุนต่อ
จ านวนที่สมัครขอรับทุน 

ร้อยละ 3  NA ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 

1,576,000  

  3. โครงการ PTTEP Forum 1. ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการ PTTEP Forum 

NA NA ภาควิชา
เทคโนโลยีธรณี 

40,000  

  4. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่ยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

1. ร้อยละของรายวิชาที่จัดการเรียน
การสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  

NA NA ฝ่ายวิชาการ/
ภาควิชา 

15,000  

  5. โครงการส่งเสริมทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษและการใช้สื่อการเรียน
การสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ  
 

1. ร้อยละของรายวิชาที่มีสื่อการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 3   ฝ่ายวิชาการ  50,000  

 6. โครงการวันวิทยาศาสตร์ 1. ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการวันวิทยาศาสตร์ 

NA NA ฝ่ายวิชาการ/
ภาควิชา 

90,000 

กลยุทธ์ที่ 3 การผลิตบัณฑิต 1. โครงการจัดการเรียนการสอน
สาขาเทคโนโลยี 

1. ร้อยละของความพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิต 

ร้อยละ 85 82.80 ฝ่ายวิชาการ/
ภาควิชา 

6,475,000 
(งบแผ่นดิน) 
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 2. โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ 1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าศึกษาโดย
วิธีพิเศษต่อการเข้าศึกษาโดยวิธีปกติ 

ร้อยละ 25  NA ฝ่ายวิชาการ/
ภาควิชา 

70,000  

 3. โครงการสหกิจศึกษา คณะ
เทคโนโลยี 

1. ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการนิเทศงานนักศึกษา 

NA NA ฝ่ายวิชาการ/
ภาควิชา 

105,000 

 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนา
คณาจารย์ 
 

1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
และเชิดชูอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
 
      
 
 
 
 

1. ร้อยละของคณาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรมด้านจรรยาบรรณ 

ร้อยละ 40  5 ฝ่ายวิชาการ/
ภาควิชา 
 

10,000  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนานักศึกษา 
  
  

  
  

  
  

กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการท า
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
ท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมด้าน
จริยธรรมและคุณธรรม 

1. โครงการสนับสนุนและส่งเสริม
กิจกรรมด้านการสร้างเสริมจิตส านึก
และความภาคภูมิใจในความเป็น
คณะเทคโนโลยี   
      

1. ระดับความส าเร็จของการสนับสนุน
และส่งเสริมกิจกรรมในการสร้างเสริม
จิตส านักฯ  

ระดับ 3 5  ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา/
ภาควิชา 

319,000  

2. โครงการสนับสนุนและส่งเสริม
กิจกรรมด้านการสร้างเสริมจิต
สาธารณะ การธ ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์       

1. ระดับความส าเร็จของการสนับสนุน
และส่งเสริมกิจกรรมด้านการสร้าง
เสริมจิตสาธารณฯ  

ระดับ 3  5 ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา/
ภาควิชา 

20,000  

  3. โครงการสนับสนุนและส่งเสริม
กิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพ
ตนเอง   
   

1. ระดับความส าเร็จของการสนับสนุน
และส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนา
ศักยภาพตนเอง 

ระดับ 3  5 ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา/
ภาควิชา 

255,000  
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  4. โครงการสนับสนุนและส่งเสริม
กิจกรรมด้านศิลปะ และวัฒนธรรม
ไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

1. ระดับความส าเร็จของการสนับสนุน
และส่งเสริมกิจกรรมในด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 

ระดับ 3  5 ภาคฯอาหาร 50,000  

  5. โครงการส่งเสริมให้นักศึกษามี
สุขภาพอนามัยที่ดี ปลอดจากสิ่งเสพ
ติดและอบายมุข 
      

1. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมให้
นักศึกษามีสุขภาพอนามัยที่ดี 

ระดับ 3  5 ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา/
ภาควิชา 

70,000  

กลยุทธ์ที่ 2 ระบบการ
บริหารกิจการนักศึกษาที่ดี 

1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การสื่อสารและประสานงานกับ
นักศึกษา 

1. ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการสื่อสารและ
ประสานงานกับนักศึกษา  

ระดับ 3 NA  ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา/
ภาควิชา 

0 
 (ใช้เงินกับ
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการวิจัย 
  
  
  
  
  
  

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการงานวิจัย 

1. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการคณะ
เทคโนโลยี 

1. ร้อยละของงานวิจัยที่เป็นลักษณะ
บูรณาการ(เชิงสหสาขา) ต่อจ านวน
งานวิจัยทั้งหมดของคณะ 

ร้อยละ 50  NA ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย 

0 
 (ใช้เงิน 

กองทุนวิจัย)  

2. โครงการจัดเก็บข้อมูลงานวิจัย
คณะเทคโนโลยี 

1. ระดับความส าเร็จของการจัดเก็บ
ข้อมูลงานวิจัยคณะเทคโนโลยี 

ระดับ 3 5 ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย 

0 
 (ใช้เงิน 

กองทุนวิจัย)  
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้าง
บรรยากาศการวิจัยที่เอ้ือต่อ
การท างานของนักวิจัย 

1. โครงการสนับสนุนการพัฒนา
บทความทางวิชาการเพ่ือให้ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

1. ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจ านวนอาจารยฺ
ประจ า  

ร้อยละ 60  5 ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย 

65,000  
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  2. โครงการปรับปรุงระบบบริหาร
งานวิจัยของคณะให้มีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพ 

1. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการ ปรับปรุงระบบบริหาร
งานวิจัย  

ระดับ 3 3  ฝ่ายวิจัย/ภาควิชา 1,502,000  

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนา
บุคลากรด้านการวิจัย 

1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการ
วิจัยสถาบันในระดับคณะ 

1. ร้อยละของโครงการวิจัยสถาบันต่อ
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนคณะ
เทคโนโลยี 

ร้อยละ 2  1 ฝ่ายวิจัย 0 
 (ใช้เงิน 

กองทุนวิจัย)  

กลยุทธ์ที่ 4 การใช้ประโยชน์
จากงานวิจัย 

1. โครงการสนับสนุนการน างานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

1. จ านวนงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์
เชงพานิชย์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 

ร้อยละ 3  5 ฝ่ายวิจัย 0 
 (ใช้เงิน 

กองทุนวิจัย)  

กลยุทธ์ที่ 5 สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการวิจัยฯ 

1. โครงการส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย
กับหน่วยงานทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

1. จ านวนหน่วยงานที่มีความร่วมมือ
กับคณะ (หน่วยงานใหม่) 

ระดับ 3  3 ฝ่ายวิจัย/ภาควิชา 130,000  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริการวิชาการ 
  
  

  
  

  
  

กลยุทธ์ที่ 1 การให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 

1. โครงการสนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางด้านการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม 

1. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมที่แก้ไขปัญหาของชุมชน 
สังคม ต่อจ านวนโครงการบริการ
วิชาการท้ังหมด 

ร้อยละ 30  3 ฝ่ายบริการ
วิชาการและวิจัย/
ภาควิชา 

90,000  
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  2. โครงการส่งเสริมการเรียนการ
สอนโดยบูรณาการกับงานด้าน
บริการวิชาการ 

ร้อยละของรายวิชาที่มีการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับงานบริการ
วิชาการแก่สังคม 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 30  NA ฝ่ายบริการ
วิชาการและวิจัย/
ภาควิชา 

75,000  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี 
 
  

  
  

  
  

กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนให้เกิด
การพัฒนาและเชื่อมโยงการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. โครงการสนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนาธรรมโดยเชื่อมโยง
กับชุมชน/สังคม 
 
 
 

1. จ านวนหน่วยงานที่มีความร่วมมือ
กับคณะด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(หน่วยงานใหม่) 

2 
หน่วยงาน 

5  สนง/ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา/ฝ่าย
วิจัย/ภาควิชา 

243,000  

  2. โครงการสืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมอันดี คณะเทคโนโลยี 

1. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการโครงการสืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมอันดี คณะเทคโนโลยี 

ระดับ 3  NA  สนง/ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา/ฝ่าย
วิจัย/ภาควิชา 

90,000  

  3. โครงการส่งเสริมการเรียนการ
สอนโดยบูรณาการกับงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. ร้อยละของโครงการท านุบ ารุงศิลป
วัฒนรรมที่น ามาบูรณาการกับการเรียน
การสอน 

ร้อยละ 30  5 สนง/ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา/ฝ่าย
วิจัย/ภาควิชา 

5,000  
   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาคุณภาพและระบบกลไกด้านประกันคุณภาพ 
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กลยุทธ์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรม
องค์กรด้านการประกัน
คุณภาพของประชาคมทุก
ระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนาและทวนสอบด้าน
ระบบและกลไกด้านประกันคุณภาพ 
 

1. มีระบบและกลไกด้านประกัน
คุณภาพของคณะเทคโนโลยี 

ระดับ 3  5 ฝ่ายแผน/
ภาควิชา 

139,200  

 2. โครงการประเมินและติดตามผล
การด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ 
TQF  

1. ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการหลักสูตรตามกรอบ TQF 

ระดับ 4 NA ฝ่ายวิชาการ 5,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านความสัมพันธ์ศิษย์เก่าที่ดี 
 
  
  
  
  
  

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนา
ความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าท่ีดี 

1.โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และ
บุคลากร 
  

1. ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบัน 

ระดับ 3 5  ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา/ฝ่าย
วิชาการ/ภาควิชา 

175,000  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 ชุมชนสัมพันธ์ 
 
 
กลยุทธ์ที่ 1 ชุมชนสัมพันธ์ที่
ดี 

1. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน 

1. ระดับความส าเร็จของการสร้าง
เครือข่ายประกันคุณภาพกับหน่วยงาน
ภายนอก 

ระดับ 3 5 ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา/ฝ่าย
วิชาการ 

90,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรและทรัพย์สินเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่คณะเทคโนโลยีและสามารถพี่งพาตนเองได้ 
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กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการ
ทรัพยากรของคณะเพ่ือให้
เกิดรายได้ 

1. โครงการประหยัดพลังงานคณะ
เทคโนโลยี 

1. ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรม
โครงการรณรงค์และปลูกจิตส านึกการ
ประหยัดพลังงานคณะเทคโนโลยี    

ระดับ 3  2 สนง/ภาควิชา  20,000 

 

2. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือรองรับการสร้างรายได้ของคณะ
เทคโนโลยี 

1. ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรม
โครงการบริหารและปรับปรุงการใช้
ทรัพยากรพ้ืนฐานคณะเทคโนโลยี 

ระดับ 3 3  สนง/ภาควิชา  1,010,000 

 

3. โครงการการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
คณะเทคโนโลยี 

1. ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรม
โครงการการใช้ทรัพยากรร่วมกันคณะ
เทคโนโลยี 

ระดับ 3 NA  สนง/ภาควิชา  0 

 

4. โครงการจัดหารายได้จากการ
ให้บริการด้านการวิจัย 

1. ระดับความส าเร็จในการจัดหา
รายได้จาการให้บริการด้านการวิจัย 

ระดับ 3 NA สนง/ภาควิชา 0 

 

5. โครงการจัดหารายได้จากการ
ให้บริการด้านการบริการวิชาการ 
การตรวจวิเคราะห์    

1. ระดับความส าเร็จในการจัดหา
รายได้จาการให้บริการด้านการวิจัย 

 20,000 
บาท/คน 

NA ฝ่ายบริการ
วิชาการและวิจัย/
ภาควิชา  

720,000  
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