แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557
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
คณะรัฐมนตรีโดยจัดทําเป็นแผน 4 ปี เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนนิติบัญญัติและแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา
4 ปี ของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ในส่วนของราชการจะต้องทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจําปีให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินภายใน 60 วัน
โดยต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอของบประมารรายจ่ายประจําปีงบประมาณต่อไป
แผนปฏิบัติราชการ ตามพระราชกฤษีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มี 2 ประเภท คือ 1) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
2) แผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เป็นแผนปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการ (กระทรวง/กรม) แปลงมาจากแผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เพื่อแสดงภารกิจที่
ส่วนราชการจะดําเนินการตลอดระยะเวลา 4 ปี เพื่อสนับสนุนการบริหารประเทศของรัฐบาลให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย สาระสําคัญในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี จะ
แสดงให้เห็นถึงการแปลงประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลักในระดับชาติ ที่ส่วนราชการมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องไปสู่ “ภารกิจ” ที่ส่วนราชการต้องดําเนินการ โดย
ส่วนราชการต้องนําเสนอประเด็นยุทธ์ศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่จะทําให้ภารกิจนั้นบรรลุผลสําเร็จพร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสําเร็จของภารกิจเหล่านั้น
รวมถึงผลผลิต /โครงการสําคัญ ที่ส่วนราชการจะจัดทําเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในระยะเวลา 4 ปี
2) แผนปฏิบัติราชการประจําปี เป็นแผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ (กระทรวง/กรม) ที่แสดงให้เห็นถึงภารกิจที่จะดําเนินการในปีใดปีหนึ่งที่
กําหนด ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของส่วนราชการนั้น โดยจะมีสาระสําคัญเช่นเดียวกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แต่จัดทําเป็นแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ
ที่ละเอียด และชัดเจน เพื่อนําไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเป็นกรอบในการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติราชการ เมื่อ
สิ้นปีงบประมาณ
คณะเทคโนโลยีซึ่งเป็นส่วนราชการภายใต้การกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนราชการหนึ่งที่อยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ จักต้องดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงและให้เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าประสงค์
และสามารถตอบสนองเป้าหมาย ผลลัพธ์ตามนโยบาย แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 ภายใต้รัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
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1.2. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามนัยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ ในหมวดที่ 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ในหมวด 3 การบริหารราชการ รวมถึง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การจัดทํา
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2547 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ดังนี้
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 75
บทบัญญัติในหมวดนี้เป็นเจตจํานงให้รัฐดําเนินการตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน
ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องชี้แจงต่อรัฐสภาให้ชัดแจ้งว่าจะดําเนินการใด ในระยะเวลาใด เพื่อ
บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค เสนอต่อ
รัฐสภาปีละหนึ่งครั้ง
มาตรา 76
คณะรัฐมนตรีต้องจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแต่ละปีของการ
บริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการตรากฎหมายที่จําเป็นต่อการดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 9
การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) ก่อนจะดําเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า
(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดําเนินการ
ของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ
(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกําหนดขึ้น ซึ่ง
ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้อง
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พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ดําเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม
มาตรา 13

มาตรา 14

มาตรา 16

มาตรา 17
มาตรา 18

ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรีเมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อ
รัฐสภาแล้วให้สํานักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสํานักงบประมาณ ร่วมกันจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้มี ผลผูกพันคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนราชการ
ที่จะต้องดําเนินการจัดทําภารกิจให้เป็นไปตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินนั้น
ในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดินตาม มาตรา 13 ให้จัดทําเป็นแผนสี่ปี โดยนํานโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภามาพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน ส่วนราชการหรือบุคคลที่จะรับผิดชอบในแต่ละ
ภารกิจ ประมาณการรายได้ และรายจ่ายและทรัพยากรต่างๆ ที่จะต้องใช้ระยะเวลาการดําเนินการ และการติดตามประเมินผล
ให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทําเป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตาม
มาตรา 13
ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยให้ระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานรวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบเมื่อรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแล้ว.ให้สํานักงบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผล
สําเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว
ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไม่ได้รับ ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สํานักงบประมาณจัดสรร
งบประมาณสําหรับภารกิจนั้น
เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทํารายงาน แสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจําปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณกําหนดให้ ส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการเพื่อขอรับงบประมาณ ให้สํานักงบประมาณและ
ก.พ.ร. ร่วมกันกําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการตาม มาตรา 16 ให้สามารถใช้ได้กับแผนปฏิบัติราชการที่ ต้องจัดทําตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เพิ่มภาระงานในการจัดทําแผนจนเกินสมควร
เมื่อมีการกําหนดงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดแล้ว การโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่งตามที่กําหนดใน
3

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
แผนปฏิบัติราชการไปดําเนินการอย่างอื่น ซึ่งมีผลทําให้ภารกิจเดิมไม่บรรลุเป้าหมาย หรือนําไปใช้ในภารกิจใหม่ที่มิได้กําหนดในแผนปฏิบัติราชการ
จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ปรับแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องแล้ว
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547
ข้อ 8
ให้ส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ภายในกําหนดเวลาดังต่อไปนี้
(1) แผนปฏิบัติราชการ4 ปี ให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่แผนการบริหารราชการแผ่นดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(2) แผนปฏิบัติราชการประจําปี ให้จัดทําและเสนอรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีงบประมาณต่อไป
ข้อ 9
ในระหว่างการปฏิบัติตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ถ้าคณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการปรับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้เหมาะสมกับ
นโยบายของรัฐบาลหรือเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามมาตรา 13 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ดําเนินการแก้ไขแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โดยให้นําข้อระเบียบข้อ 5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไข แผนนิติบัญญัติและแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินที่แก้ไขด้วย
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรี มีมติให้ส่วนราชการดําเนินการในเรื่องใด แม้ว่าเรื่องนั้นจะมิได้กําหนดไว้ในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ให้ส่วนราชการมี
หน้าที่ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และถ้าเรื่องนั้นจําเป็นต้องแก้ไขแผนปฏิบัติราชการด้วย ให้ส่วนราชการดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดไว้ในมาตรา
18 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
เมื่อมีกรณีตามวรรคสอง หรือกรณีที่ส่วนราชการขอแก้ไขแผนปฏิบัติราชการเพราะเหตุตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้แก้ไขในกรณีดังกล่าวแล้ว ให้ส่วนราชการที่ได้รับอนุมัติให้
แก้ไข แผนปฏิบัติราชการรีบแจ้งให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนนิติบัญญัติดําเนินการแก้ไขให้
สอดคล้องกันโดยเร็ว
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1.2 สรุปนโยบายของรัฐบาลในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 – 2558
นโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก
1.1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
1.2. กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ
1.3. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง
1.4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน
1.5. เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
1.6. เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ
1.7. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ และราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
1.8. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
1.9. ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้เหลือร้อยละ 23 ในปี พ.ศ. 2555 และลดลงเหลือร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2556
1.10. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน กประเด็นนโยบาย
1.11. ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
1.12. เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ
1.13. สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ
1.15. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน

16 ข้อ

1.16. เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
2. นโยบายนโยบายความมั่นคงของรัฐ
2.1. เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
2.2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ

5 ข้อ
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2.3. พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
2.4. พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
2.5. เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน
3. นโยบายเศรษฐกิจ
3.1. นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
3.2. นโยบายสร้างรายได้
3.3. นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
3.4. นโยบายโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน การบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ
3.5. นโยบายพลังงาน
3.6. นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ

6 ข้อ

4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1. นโยบายการศึกษา
4.1.1. เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย
4.1.2. สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย
4.1.3. ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง
4.1.4. จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้ง ในเชิงปริมาณและคุณภาพ

7 ข้อ

4.1.5. เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับ นานาชาติ
4.1.6. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ
4.1.7. เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
4.2. นโยบายแรงงาน
4.3. นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
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4.4. นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
4.5. นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
5. นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
5.2. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
5.3. ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ
5.4. สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
5.5. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.6. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ
5.7. สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ

8 ข้อ

5.8. พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
6.1. เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้
6.2. เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
6.3. สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
6.4. จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง
6.5. ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

5 ข้อ

7.นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
7.1. เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อน

6 ข้อ
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7.2. สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน
7.3. เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ
7.4. กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก
7.5. สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา
7.6. ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
7.7. สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน
7.8. ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค
7.9. ประสานการดําเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ
7.10. ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ
8.นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3 ข้อ
8.1. ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
8.2. กฎหมายและการยุติธรรม
8.3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็วถูกต้อง เป็นธรรม
1.3 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2557 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กําหนดให้ทุกกระทรวงและส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินและในแต่ละปีงบประมาณส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เสนอ
ต่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและใช้เป็นแนวทางสําหรับ
สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จในแต่ละภารกิจตาม
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าว
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คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นส่วนราชการภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กําหนดแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2557 ดังนี้
ก. กําหนดแนวทาง
1.1) ทบทวนสถานการณ์การดําเนินงานตามภารกิจที่รับผิดชอบตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีรวมทั้ง ความ
สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
1.2) นําประเด็นนโยบายตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะเทคโนโลยี พ.ศ.2555 – 2558 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
(พ.ศ.2555-2558) คณะเทคโนโลยี มาแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและภารกิจตามกฎหมาย
1.3) จัดทําแผนการปฏิบัติราชการให้ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ มิติงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) มิติงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและ
หน่วยงาน (Function) และมิติงานตามยุทธศาสตร์พื้นที่ (Area) ดังภาพ
ก  ก  ! ก 4  "
  ก 
(..2555-2558)

 ก 4 

 ก  
  
 

 ก

""&'
( $) %

""&'

"" กก#
$%ก

รูปที่ 1 จากแผนการบริหารราชการแผ่นดิน สู่แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและประจําปี
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ข. จัดลําดับความสําคัญและความพร้อมของโครงการเป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการดําเนินการ
1.1) พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ ควรพิจารณาในสองประเด็นหลัก คือ ความจําเป็น ความเร่งด่วน และ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Desirability) หรือความคุ้มค่าที่จะได้รับจากโครงการในมิติต่างๆ เช่น ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความจําเป็นตาม
กฎหมาย และความสอดคล้องกับทิศทางของนโยบายรัฐ ในขณะเดียวกันควรพิจารณาถึงความพร้อมในการดําเนินโครงการ/ความเป็นไปได้ (Feasibility) ในการดําเนิน
โครงการด้วย เช่น ความพร้อมของผู้ดําเนินโครงการและประสบการณ์ในการบริหารโครงการ เป็นต้น
1.2) พิจารณาแหล่งเงิน ที่นํามาใช้ในการดําเนินภารกิจโดยพิจารณาทุกแหล่งเงินให้ครบถ้วนสมบูรณ์
1.3) พิจารณาความพร้อมของผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมเฉพาะที่สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555- 2558 และแผนปฏิบัติราชการ
4 ปี คณะเทคโนโลยี รวมถึงแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะเทคโนโลยีพ.ศ. 2555 – 2558 โดยมีตัวชี้วัดความสําเร็จที่ผ่านการคัดเลือก ซึ่งอาจพิจารณาจากกระบวนการ
ผลิต เช่น ความเป็นไปได้ การออกแบบความสามารถในการผลิต และการบริหารจัดการ ทั้งในการบริหารจัดการในดําเนินการ และการบริหารจัดการด้านการเงินของ
ผลผลิต/โครงการและกิจกรรมนั้นๆ ก่อนจะพิจารณากรอบวงเงิน
1.4) พิจารณาถึงความเสี่ยง โดยพิจารณากรอบความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลสําเร็จเป้าหมายยุทธศาสตร์ของคณะฯ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
1.5) จัดทํารายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2557 โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับ
• นโยบายในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
• กําหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
• ขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ต้องใช้ในการดําเนินการแต่ละขั้นตอน
• ประมาณการรายได้ รายจ่าย และทรัพยากรอื่นที่ต้องใช้
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ปฏิทินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2556
11 ตุลาคม 2556
11-16 ตุลาคม 2556
16 ตุลาคม 2556
24 ตุลาคม 2556
14 พฤศจิกายน 2556
21 พฤศจิกายน 2556
18 ธันวาคม 2556

กิจกรรม
- แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผน
- ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร คู่แข่ง วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อนํามาจัดทําร่างแผนปฏิบัติงานประจําปี
2557
- งานนโยบายและแผนจัดทํา ร่างแผนปฏิบัติงานประจําปี 2557
- ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
- พิจารณาร่างแผนปฏิบัติงานประจําปี 2557
- สัมมนารับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรในคณะเทคโนโลยี
- จัดทํา/เสนอแผนปฏิบัติราชการต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อขอความเห็นชอบ
- สัมมนา "ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ" เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2557 บนเวปไซด์และe-mail ให้
บุคลากรรับทราบ

กระบวนการจัดทําปฏิบัติราชการประจําปี 2557
1.แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศในเบื้องต้นเสนอต่อผู้บริหาร โดยคณะทํางานมีหน้าที่
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการพัฒนาและอุปสรรค(SWOT Analysis)
1.1.วิเคราะห์การดําเนินงานในอดีตของ คณะฯ
1.2 วิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของ คณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
1.3 วิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย
1.4 วิเคราะห์คู่แข่งขันสภาพการทํางาน
1.5 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
1.6 ประเมินความเสี่ยงในด้านการเงิน สังคม จริยธรรม กฎหมาย ข้อบังคับ
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2.จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อร่วมกําหนดทิศทางของ คณะ/หน่วยงาน
2.1 กําหนดตําแหน่ง (Positioning) ของ คณะฯ โดยพิจารณาข้อมูลจากการวิเคราะห์ SWOT
2.2 พิจารณาความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน (ก.พ.ร.) เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
2.3 กําหนด/ทบทวน วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน
2.4 พิจารณาปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายโดยใช้เครื่องมือ Balanced Scorecard และกําหนดกลยุทธ์หลักในการมุ่งไปสู่ทิศทางที่กําหนด
3.คณะทํางานร่วมกัน
3.1 จัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์(Strategic Map)
3.2 จัดทํา(ร่าง) แผนปฏิบัติราชกาประจําปี 2557
4.จัดประชุมสัมมนาระหว่างผู้บริหารบุคลากร ภายในคณะฯ
4.1 พิจารณาแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map) เพื่อสร้างความเข้าใจในยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน
4.2 พิจารณา (ร่าง แผนปฏิบัติราชการประจําปี คณะ/หน่วยงาน
4.3 กําหนดแผนงาน/โครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ทรัพยากรที่ใช้ซึ่งปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
4.4 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
5. คณะทํางานปรับปรุงและจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีฉบับสมบูรณ์
5.1 เสนอต่อที่ประชุมระดับคณะ/หน่วยงาน
5.2 เสนอต่อมหาวิทยาลัย
5.3 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เอกสารบนเว็บไซต์
6. คณะทํางานรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ โดย
6.1 วิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศจากผู้บริหารในที่ประชุมระดับคณะ/หน่วยงาน
6.2 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
6.3 รวบรวมข้อมูลเอกสารเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการในรอบปีถัดไป
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สรุปกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี
$%&'(&)*
 ส่ อดคล้องกับ
-มีก"#
กระบวนการในการจั
ดทํา'+แผนที

เริ่มต้น

 
 

SWOT Analysis

แผนยุทธศาสตร์
ขององค์
าทายเชิงยุทธศาสตร์ และทิศทางองค์กรที่กําหนดไว้
,กรก'ความท้
-

ประชุมสัมมนาบุคลากรในคณะ
เพื่อร่วมกําหนดทิศทางคณะฯ
จัดทํา(ร่าง) แผน
สัมมนา(ร่าง) แผน

-มีการนําปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่สําคัญและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ เช่น วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร ความ
สมดุลระหว่างความต้องการของผูร้ ับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ผลการ
ดําเนินงานที่ผ่านมาในด้านต่างๆ

จัดทําแผนฉบับสมบูรณ์
เสนอที่ประชุมกรรมการคณะ
-มีการสื่อสารถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรสู่การ

เสนอมหาวิทยาลัย

บรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
-มีการทบทวนและคาดการณ์ผลการดําเนินงานตาม
กรอบเวลาของการวางแผนระยะสัน้ ระยะยาว รวมถึง
พิจารณาผลการดําเนินการเพื่อนํามาปรับปรุง
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2557 คณะเทคโนโลยี
2.1 ปณิธาน
: คณะเทคโนโลยีมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ศึกษาวิจัยและให้บริการทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการนําทรัพยากรธรรมชาติทางชีวภาพ
และทางกายภาพมาใช้อย่างเหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตที่มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ในสาขาวิชาชีพที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่การงาน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เพิ่มเติม สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและดํารงตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ
2.2 วิสัยทัศน์
: มุ่งเป็นองค์กรชั้นนําของเอเชีย มุ่งผลิตนักเทคโนโลยีและผลงานทางเทคโนโลยี โดยอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการประยุกต์ความรู้ มุ่งพัฒนานวัตกรรมและการ
แก้ปัญหา (ในลักษณะสหวิทยาการ) เพื่อสนองความต้องการของสังคม
2.3 พันธกิจ
. : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม และผลิตผลงานวิจัย การให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพสามารถนําไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติโดยรวม
2.4 ค่านิยมองค์กร
ค่านิยมองค์กร : ตรงต่อเวลา เต็มที่กับงาน รักองค์กร
2.5 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 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี
7. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาคุณภาพและระบบกลไกด้านประกันคุณภาพ
8. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ความสัมพันธ์ศิษย์เก่าที่ดี
9. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 ชุมชนสัมพันธ์
10.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารจัดการทรัพยากรและทรัพย์สินเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่คณะเทคโนโลยีและสามารถพี่งพาตนเองได้
ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ คณะเทคโนโลยี
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ระบบบริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์
1. เป็นคณะที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี สร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุก ในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องค์กร (Healthy organization) ควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานการทํางานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
(high performance organization)

2. การผลิตบัณฑิตที่ดี

2. เป็นคณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะ
และความรับผิดชอบในการทํางาน รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
และมีสมรรถนะระดับสากล สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ บนพื้นฐานของความเป็นไทย
3 เป็นคณะที่มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้
และประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถดํารงชีพอยู่
ในสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพ และคุณธรรม
4. ผลิตผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถนําไปใช้พัฒนาองค์ความรู้และตอบสนองปัญหาของ
ชุมชน สังคม
5. เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการ โดยเป็นที่พึ่งของสังคม

3. การพัฒนานักศึกษา
4. การวิจัย
5. การบริการวิชาการ
6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี

6. นําองค์ความรู้ไปสู่การอนุรักษ์ ส่งเสริม วิจัย และทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

7. การพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ

7. สนับสนุนและส่งเสริมให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและดําเนินงานขององค์กร
เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล

8. ความสัมพันธ์ศิษย์เก่าที่ดี

8. สนับสนุนและส่งเสริมให้ศิษย์เก่าร่วมสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนให้คณะก้าวไปสู่องค์กรชั้นนําของ
เอเชีย

9. ด้านชุมชนสัมพันธ์

9. ได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคม ในฐานะที่เป็นสถาบันที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมที่ดี

10. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรและทรัพย์สินเพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คณะเทคโนโลยีและสามารถพี่งพา
ตนเองได้

10. มีการบริหารจัดการทรัพยากรและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าสามารถพึ่งพาตนเองได้
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2.6 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategies Map)
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2.7 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ผล 2556

ค่า
เป้าหมาย
2557

1. ระบบบริหารจัดการที่ดี

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

1.1.1 ระดับความสําเร็จของระบบบริหาร
จัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล

ระดับ 5

ระดับ 5

2. การผลิตบัณฑิตที่ดี

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

2.1.1 ระดับความสําเร็จของการบรรลุ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.1.2 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทํา
หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี
2.1.3 ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้สําเร็จการศึกษา
2.1.4 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไก
การพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.1.5 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกต่อจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด
2.1.6 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
ทั้งหมด

ระดับ 5

ระดับ 5

95

95

76.47

80.00

ระดับ 4

ระดับ 4

72

70

26

30

18
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3. การพัฒนานักศึกษา

4. การวิจัย

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ผล 2556

ค่า
เป้าหมาย
2557

3.1 เป็นคณะที่มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้ 3.1.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไก
ระดับ 5 ระดับ 5
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคม มี
การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้และประสบการณ์ที่
ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถดํารงชีพ
อยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพ และ
คุณธรรม
4.1 ผลิตผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้
4.1.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 522,841 600,000
ใหม่ ที่สามารถนําไปใช้พัฒนาองค์ความรู้และ ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
(บาท)
(บาท)
ตอบสนองปัญหาของชุมชน สังคม
4.1.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ได้รับทุน
NA
90
วิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและจาก
ภายนอกต่ออาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด
4.1.3 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
2
2
ตีพิมพ์เผยแพร่ และ/หรือ นําไปใช้ประโยชน์
ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา
4.1.4 ของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
5
5
(Citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
19
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5. การบริการวิชาการ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ผล 2556

ค่า
เป้าหมาย
2557

5.1 เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการ
โดยเป็นที่พึ่งของสังคม

5.1.1.ระดับความสําเร็จของกระบวนการ
ให้บริการทางวิชาการให้เกิดประโชน์ต่อสังคม

3

4

5.1.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไก
การบริการทางวิชาการแก่สังคม
6.1.1 ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม

3

3

4

4

4

4

NA

4

4

4

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี

6. นําองค์ความรู้ไปสู่การอนุรักษ์ ส่งเสริม
วิจัย และทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณี
และศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. การพัฒนาคุณภาพ และระบบประกัน
คุณภาพ

7.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้การประกัน
7.1.1 ระดับความสําเร็จของระบบการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร คุณภาพตามมาตรฐานสากล
และดําเนินงานขององค์กร เพื่อพัฒนาไปสู่
องค์กรแห่งคุณภาพที่ได้รับการยอมรับตาม
มาตรฐานสากล
8.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้ศิษย์เก่าร่วม
8.1.1 ระดับความสําเร็จของศิษย์เก่าที่ร่วมสร้าง
สร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนให้คณะก้าว ความเข้มแข็งและขับเคลื่อนให้กับมหาวิทยาลัย
ไปสู่องค์กรชั้นนําของเอเชีย

8. ความสัมพันธ์ศิษย์เก่าที่ดี

9. ด้านชุมชนสัมพันธ์

9.1 ได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคม ใน 9.1.1 ระดับความสําเร็จที่ได้รับการยอมรับจาก
ฐานะที่เป็นสถาบันที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม สังคมและชุมชน
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดี
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ประเด็นยุทธศาสตร์
10. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรและ
ทรัพย์สินเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่คณะ
เทคโนโลยีและสามารถพี่งพาตนเองได้

เป้าประสงค์
10. มีการบริหารจัดการทรัพยากรและ
ทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
สามารถพึ่งพาตนเองได้

ตัวชี้วัด

ผล 2556

ค่า
เป้าหมาย
2557

10.1.1 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
ทรัพยากร และทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า

NA

4
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สรุปรายละเอียดกลยุทธ์ และโครงการปกติ ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2557
ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

โครงการ

1. ระบบบริหารจัดการที่ดี

4

18

2. การผลิตบัณฑิตที่ดี

4

12

3. การพัฒนานักศึกษา

2

6

4. การวิจัย

5

7

5. การบริการวิชาการ

1

3

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี

1

3

7. การพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพ

1

1

8. ศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี

1

1

9. ชุมชนสัมพันธ์

1

1

10.การบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้

1

5

21

57

รวม
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2.8 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2557 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2557

1. ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน
โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านอาคาร สถานที่

ระดับ 3

สํานักงานคณบดี/ 1,972,000
หน่วยอาคารฯ/
ภาควิชา

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คณะ
เทคโนโลยี

1. ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คณะ
เทคโนโลยี

ระดับ 3

สํานักงานคณบดี/
หน่วยอาคารฯ/
ภาควิชา

2,000

3. โครงการพัฒนาและปรับปรุงให้
พื้นที่ของคณะให้สะอาด มีสุขภาวะ
อนามัยที่ดี และเป็นแหล่งเรียนรู้

1. ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาและปรับปรุงให้พื้นที่
ของคณะให้สะอาด มีสุขภาวะอนามัยที่
ดี และเป็นแหล่งเรียนรู้

ระดับ 3

สํานักงานคณบดี/
หน่วยอาคารฯ/
ภาควิชา

7,000

4. โครงการจัดการด้านระบบความ
ปลอดภัยคณะ

1. ร้อยละของความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาในการจัดการ
ด้านระบบความปลอดภัย

ระดับ 3

สนง/ภาคฯ

โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาและ 1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
บริหารจัดการโครงสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานด้านอาคาร
พื้นฐาน
สถานที่

ผลปี
2557

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

50,000
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กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2557

ผลปี
2557

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

5. โครงการรณรงค์และปลูกจิตสํานึก 1. ระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรม
การประหยัดพลังงานและความ
โครงการสร้างจิตสํานึกบุคลากรและ
นักศึกษาในเรื่องการประหยัดพลังงาน
ปลอดภัย คณะเทคโนโลยี
และความปลอดภัย

ระดับ 3

สนง/ภาคฯ

208,000

6. โครงการจัดระบบความปลอดภัย
ในการจัดการสารเคมีและ
ห้องปฏิบัติการ

1. ระดับความสําเร็จในการดําเนิน
โครงการจัดระบบความปลอดภัยใน
การจัดการสารเคมีและห้องปฏิบัติการ

ระดับ 3

สนง/ภาคฯ

5,000

1. ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ตามสายงาน
1. ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา
บุคลากรคณะเทคโนโลยี
3. โครงการเชิดชูเกียรติ และสันทนา 1. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ
การบุคลากรคณะเทคโนโลยี
กิจกรรมเชิดชูเกียรติ และสันทนาการ
บุคลากรคณะเทคโนโลยี
4. โครงการสร้างความผูกพันและ
1. ร้อยละความพึงพอใจและความ
ความผาสุกของบุคลากร
ผาสุขของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานใน
คณะเทคโนโลยี

ระดับ 3

สนง/ภาคฯ

1,100,000

ระดับ 3

สนง/ภาคฯ

75,000

ระดับ 3

สนง/ภาคฯ

10,000

ระดับ 3

สนง/ภาคฯ

230,000

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
1. โครงการพัฒนาศักยภาพของ
ทรัพยากรบุคคล ระบบ
บุคลากรตามสายงาน
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยี

24

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3 การเงิน
งบประมาณและการจัดสรร

กลยุทธ์ที่ 4 ระบบบริหาร
จัดการองค์กร

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2557

1.ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาระบบบริหารการเงิน
และงบประมาณ

ระดับ 3

ฝ่ายแผนฯ/
การเงิน

1. โครงการกํากับ ติดตามการใช้จ่าย 1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณคณะเทคโนโลยี
ของคณะเทคโนโลยี

ระดับ 3

ฝ่ายแผนฯ/
การเงิน

1. โครงการการพัฒนาและทวนสอบ 1. ระดับความสําเร็จของการ
ระบบงานเพื่อสนับสนุนภารกิจคณะ ดําเนินการกิจกรรมการพัฒนาและทวน
เทคโนโลยี
สอบระบบงานเพื่อสนับสนุนภารกิจ
คณะเทคโนโลยี

ระดับ 3

ฝ่ายแผนฯ/
ภาควิชา

2. พัฒนาระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานคณะเทคโนโลยี

1. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการกิจกรรมพัฒนาระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานคณะ
เทคโนโลยี

ระดับ 3

สนง/ภาคฯ

3. โครงการดําเนินการในเรื่องอัต
ลักษณ์และเอกลักษณ์คณะ
เทคโนโลยี

1. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการโครงการดําเนินการใน
เรื่องอัตลักษณ์และเอกลักษณ์คณะ
เทคโนโลยี

ระดับ 3

คณะ/ภาควิชา

โครงการ
1. โครงการพัฒนาระบบบริหาร
การเงินและงบประมาณ

ผลปี
2557

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

1,249,000
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กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2557

ผลปี
2557

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

4. โครงการประชาสัมพันธ์คณะ
เทคโนโลยี

1. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการโครงการประชาสัมพันธ์
คณะเทคโนโลยี

ระดับ 3

สนง/ภาคฯ

5. โครงการปรับปรุงเวปไซต์คณะ
เทคโนโลยี

1. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานโครงการปรับปรุงเวปไซต์
คณะเทคโนโลยี
1. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศของคณะเทคโนโลยีเพื่อการ
บริหารจัดการ

ระดับ 3

สนง/ภาควิชา

50,000

ระดับ 3

ฝ่ายแผน

10,000

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร
นานาชาติในระดับบัณฑิตศึกษา

1. ร้อยละของหลักสูตรนานาชาติระดับ
บัณฑิตต่อหลักสูตรปกติในระดับ
บัณฑิตศึกษา

ร้อยละ 9

ฝ่ายวิชาการ/
ภาควิชา

289,000

2. โครงการประเมินและติดตามผล
การดําเนินงานหลักสูตรตามเกณฑ์
ของ สกอ.หรือ TQF

1. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้ทําการตาม ร้อยละ 15
เกณฑ์ของ สกอ.หรือ TQF

ฝ่ายวิชาการ/
ภาควิชา

90,000

6. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบกลไกการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ

110,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 1 มีหลักสูตรที่ดี
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กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

3. โครงการประเมินบัณฑิตและผู้ใช้ 1. ร้อยละความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
บัณฑิต
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการเรียน 1. โครงการสร้างระบบและกลไกเชิง 1. ระดับความสําเร็จของการสร้าง
การสอนที่ดี ( Learning
รุกในการรับนักศึกษา
ระบบและกลไกในการรับนักศึกษา
Management System)
2. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา 1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับทุนต่อ
แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยี
จํานวนที่สมัครขอรับทุน
3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสื่อ 1. ร้อยละของรายวิชาที่มีการพัฒนา
การเรียนการสอน
และปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน

เป้าหมาย
ปี 2557
ระดับ 3
ระดับ 3

ร้อยละ 3
ร้อยละ 15

ผลปี
2557

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ/
ภาควิชา
ฝ่ายวิชาการ/
ภาควิชา
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ/
ภาควิชา

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่ยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

1. ร้อยละของรายวิชาที่จัดการเรียน
การสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ร้อยละ 15

ฝ่ายวิชาการ/
ภาควิชา

5. โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
นักศึกษาในด้านคุณธรรม และ
จริยธรรมในห้องเรียน
6. โครงการส่งเสริมทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษและการใช้สื่อการเรียน
การสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ

1. ร้อยละรายวิชาที่สอดแทรก
คุณธรรมและจริยธรรม

ร้อยละ 15

ฝ่ายวิชาการ/
ภาควิชา

1. ร้อยละของรายวิชาที่มีสื่อการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ

ร้อยละ 3

ฝ่ายวิชาการ/
ภาควิชา

งบประมาณ

70,000

535,000
20,000

10,000
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กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2557

ผลปี
2557

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 3 การผลิตบัณฑิต 1. โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ 1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าศึกษาโดย ร้อยละ 25
วิธีพิเศษต่อการเข้าศึกษาโดยวิธีปกติ

ฝ่ายวิชาการ/
ภาควิชา

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนา
คณาจารย์

1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
และเชิดชูอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี
2. โครงการสนับสนุนและส่งเสริม
คณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตําแหน่งวิชาการ

1. ร้อยละของคณาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรมด้านจรรยาบรรณ

ร้อยละ 40

ฝ่ายวิชาการ/
ภาควิชา

1. ร้อยละของคณาจารย์ที่ยื่นขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ 40

ฝ่ายวิชาการ/
ภาควิชา

งบประมาณ

10,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนานักศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการทํา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
ท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมด้าน
จริยธรรมและคุณธรรม

1. โครงการสนับสนุนและส่งเสริม
กิจกรรมด้านการสร้างเสริมจิตสํานึก
และความภาคภูมิใจในความเป็น
คณะเทคโนโลยี
2. โครงการสนับสนุนและส่งเสริม
กิจกรรมด้านการสร้างเสริมจิต
สาธารณะ การธํารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์

1. ระดับความสําเร็จของการสนับสนุน
และส่งเสริมกิจกรรมในการสร้างเสริม
จิตสํานักฯ

ระดับ 3

ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา/
ภาควิชา

405,000

1. ระดับความสําเร็จของการสนับสนุน
และส่งเสริมกิจกรรมด้านการสร้าง
เสริมจิตสาธารณฯ

ระดับ 3

ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา/
ภาควิชา

20,000

3. โครงการสนับสนุนและส่งเสริม
กิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพ
ตนเอง

1. ระดับความสําเร็จของการสนับสนุน
และส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนา
ศักยภาพตนเอง

ระดับ 3

ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา/
ภาควิชา

269,000
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4. โครงการสนับสนุนและส่งเสริม
กิจกรรมด้านศิลปะ และวัฒนธรรม
ไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ระดับความสําเร็จของการสนับสนุน
และส่งเสริมกิจกรรมในด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย

ระดับ 3

ภาคฯอาหาร

20,000

5. โครงการส่งเสริมให้นักศึกษามี
สุขภาพอนามัยที่ดี ปลอดจากสิ่งเสพ
ติดและอบายมุข
1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การสื่อสารและประสานงานกับ
นักศึกษา

1. ระดับความสําเร็จในการส่งเสริมให้
นักศึกษามีสุขภาพอนามัยที่ดี

ระดับ 3

28,000

1. ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการสื่อสารและ
ประสานงานกับนักศึกษา

ระดับ 3

ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา/
ภาควิชา
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา/
ภาควิชา

ร้อยละ 50

ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย

2. โครงการจัดเก็บข้อมูลงานวิจัย
คณะเทคโนโลยี

1. ร้อยละของงานวิจัยที่เป็นลักษณะ
บูรณาการ(เชิงสหสาขา) ต่อจํานวน
งานวิจัยทั้งหมดของคณะ
1. ระดับความสําเร็จของการจัดเก็บ
ข้อมูลงานวิจัยคณะเทคโนโลยี

ระดับ 3

ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย

20,000

1. โครงการสนับสนุนการพัฒนา
บทความทางวิชาการเพื่อให้ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

1. ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการ ร้อยละ 60
ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจํานวนอาจารยฺ
ประจํา

ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย

7,000

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 2 ระบบการ
บริหารกิจการนักศึกษาที่ดี

ผลปี
2557

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

5,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวิจัย
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบ 1. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการคณะ
บริหารจัดการงานวิจัย
เทคโนโลยี

กลยุทธ์ที่ 2 การสร้าง
บรรยากาศการวิจัยที่เอื้อต่อ
การทํางานของนักวิจัย
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3. โครงการปรับปรุงระบบบริหาร
งานวิจัยของคณะให้มีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพ
1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการ
วิจัยสถาบันในระดับคณะ

1. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการ ปรับปรุงระบบบริหาร
งานวิจัย
1. ร้อยละของโครงการวิจัยสถาบันต่อ
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนคณะ
เทคโนโลยี

ระดับ 3

ฝ่ายวิจัย/ภาควิชา 2,040,000

ร้อยละ 2

ฝ่ายวิจัย

กลยุทธ์ที่ 4 การใช้ประโยชน์ 1. โครงการสนับสนุนการนํางานวิจัย 1. จํานวนงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์
จากงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
เชงพานิชย์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
ทั้งหมด

ร้อยละ 3

ฝ่ายวิจัย

กลยุทธ์ที่ 5 สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการวิจัยฯ

1. จํานวนหน่วยงานที่มีความร่วมมือ
กับคณะ (หน่วยงานใหม่)

ระดับ 3

ฝ่ายวิจัย/ภาควิชา

50,000

1. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมที่แก้ไขปัญหาของชุมชน
สังคม ต่อจํานวนโครงการบริการ
วิชาการทั้งหมด

ร้อยละ 30

ฝ่ายบริการ
วิชาการและวิจัย/
ภาควิชา

250,000

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนา
บุคลากรด้านการวิจัย

1. โครงการส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย
กับหน่วยงานทั้งภายในและ
ต่างประเทศ

ผลปี
2557

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริการวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 1 การให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม

1. โครงการสนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางด้านการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม
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2. โครงการส่งเสริมการเรียนการ
สอนโดยบูรณาการกับงานด้าน
บริการวิชาการ

ร้อยละของรายวิชาที่มีการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับงานบริการ
วิชาการแก่สังคม

ร้อยละ 30

ฝ่ายบริการ
วิชาการและวิจัย/
ภาควิชา

170,000

2. โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้
จากกรให้บริการวิชาการ

1. จํานวนเงินจากการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม ต่อจํานวนคณาจารย์
ประจําทั้งหมด

20,000
บาท/คน

ฝ่ายบริการ
วิชาการและวิจัย/
ภาควิชา

65,000

1. จํานวนหน่วยงานที่มีความร่วมมือ
กับคณะด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(หน่วยงานใหม่)

2
หน่วยงาน

สนง/ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา/ฝ่าย
วิจัย/ภาควิชา

20,000

2. โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดี คณะเทคโนโลยี

1. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการโครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดี คณะเทคโนโลยี

ระดับ 3

สนง/ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา/ฝ่าย
วิจัย/ภาควิชา

515,000

3. โครงการส่งเสริมการเรียนการ
สอนโดยบูรณาการกับงานด้านทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม

1. ร้อยละของโครงการทํานุบํารุงศิลป ร้อยละ 30
วัฒนรรมที่นํามาบูรณาการกับการเรียน
การสอน

สนง/ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา/ฝ่าย
วิจัย/ภาควิชา

20,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนให้เกิด 1. โครงการสนับสนุนการสร้าง
การพัฒนาและเชื่อมโยงการ เครือข่ายความร่วมมือทางด้านทํานุ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
บํารุงศิลปวัฒนาธรรมโดยเชื่อมโยง
กับชุมชน/สังคม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาคุณภาพและระบบกลไกด้านประกันคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรม 1. โครงการพัฒนาและทวนสอบด้าน 1. มีระบบและกลไกด้านประกัน
องค์กรด้านการประกัน
ระบบและกลไกด้านประกันคุณภาพ คุณภาพของคณะเทคโนโลยี
คุณภาพของประชาคมทุก
ระดับ

ระดับ 3

ฝ่ายแผน/
ภาควิชา

154,200

1. ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบัน

ระดับ 3

ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา/ฝ่าย
วิชาการ/ภาควิชา

180,000

กลยุทธ์ที่ 1 ชุมชนสัมพันธ์ที่ 1. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับ 1. ระดับความสําเร็จของการสร้าง
ดี
ชุมชน
เครือข่ายประกันคุณภาพกับหน่วยงาน
ภายนอก

ระดับ 3

ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา/ฝ่าย
วิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านความสัมพันธ์ศิษย์เก่าที่ดี
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนา
ความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าที่ดี

1.โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และ
บุคลากร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 ชุมชนสัมพันธ์

80,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรและทรัพย์สินเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่คณะเทคโนโลยีและสามารถพี่งพาตนเองได้
กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการ
ทรัพยากรของคณะเพื่อให้
เกิดรายได้

1. โครงการรณรงค์และปลูกจิตสํานึก 1. ระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรม
การประหยัดพลังงานคณะเทคโนโลยี โครงการรณรงค์และปลูกจิตสํานึกการ
ประหยัดพลังงานคณะเทคโนโลยี

ระดับ 3

สนง/ภาควิชา
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2. โครงการบริหารและปรับปรุงการ 1. ระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรม
ใช้ทรัพยากรพื้นฐานคณะเทคโนโลยี โครงการบริหารและปรับปรุงการใช้
ทรัพยากรพื้นฐานคณะเทคโนโลยี
3. โครงการการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 1. ระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรม
คณะเทคโนโลยี
โครงการการใช้ทรัพยากรร่วมกันคณะ
เทคโนโลยี
4. โครงการจัดหารายได้จากการ
1. ระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรม
ให้บริการด้านการวิจัย
โครงการการใช้ทรัพยากรร่วมกันคณะ
เทคโนโลยี
5. โครงการจัดหารายได้จากการ
1. ระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรม
ให้บริการด้านการบริการวิชาการ
โครงการการใช้ทรัพยากรร่วมกันคณะ
การตรวจวิเคราะห์
เทคโนโลยี

เป้าหมาย
ปี 2557

ผลปี
2557

ผู้รับผิดชอบ

ระดับ 3

สนง/ภาควิชา

ระดับ 3

สนง/ภาควิชา

ระดับ 3

สนง/ภาควิชา

ระดับ 3

สนง/ภาควิชา

งบประมาณ

50,000
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